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HUSK!!!

Forsidebillede: Vintercamping

Endnu et årsskifte med 
ind gangen til Dansk 
Caravan Klub’s 50 års 
jubilæumsår.

Året 2007 har været et 
særdeles udfordrende år 
for Dansk Caravan Klub.
•  Et stort og mangfoldigt udbud af aktiviteter, træf 

og ture til udlandet har været til rådighed for med-
lemmerne.

•  Tilgangen af nye medlemmer fortsætter i et stort 
antal.

•  Et flot klubblad – Appen-Dix - med varieret klub-
stof, rejsebeskrivelser, produktpræsentationer 
med meget mere. Sideantallet har aldrig været 
større.

•  En hjemmeside – www.dck.dk – vel vedligeholdt 
og med mange besøg.

•  Udlandsture med det hidtil største totale delta-
gerantal.

•  Stor deltagelse til de mange kredsarrangemen-
ter.

•  Vor egen campingplads for medlemmer – Skam-
strup – har realiseret sit hidtil største antal over-
natninger.

•  Et Nordisk Camping Træf 2007, med 1.080 til-
meldte enheder – det største deltagerantal i 20 
år – som desværre grundet regnmængderne fik 
et helt andet forløb end planlagt. Når naturen ta-
ger over har vi mennesker reelt meget lidt at byde 
ind med også selvom mange personer ydede en 
fantastisk indsats for at redde så meget som 
muligt.

Alle disse mange resultater kan alene lade sig gøre, 
når mange mennesker laver et stort og flot stykke 
arbejde. Stor tak til alle de mange medlemmer som 
har ydet i årets løb og samtidig en tak til de mange 
som har nydt de ydendes arbejde, for uden denne 
opbakning var lysten ikke den samme.

Vore mange samarbejdspartnere og annoncører 
ønskes et Godt Nytår med tak for godt samarbejde 
og støtte i vort arbejde i året der nu er gået og 
med ønsket om at dette må fortsætte i det nye 
jubilæumsår.

Alle medlemmer ønskes et Godt Nytår og alt godt 
i 2008!

Carsten D. Appelt
Landsformand 
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Ved afslutningen af Fælles Nordisk Høst-
træf 2007 i Soltau, meddelte Merrit & Bent 
Slotved, at de ønskede at trække sig som 
arrangører af Fælles Nordisk Høsttræf og 

fortalte samtidig, at undertegnede Inger & 
Jørgen Friis havde indvilliget i at overtage 
arrangementet i 2008.

Det er lidt af en udfordring vi har taget op 
efter Merrit og Bent, men med den store 
forhåndsinteresse, der allerede blev vist 
os i Soltau for næste års træf, er vi ved 
godt mod. 

Ønsker man at deltage i Høsttræffet, 
sker det efter princippet: Først til mølle! 

Der er reserveret plads til 25 enheder fra 
hvert land.
Det 6. Fælles Nordiske Høsttræf ligger i 
uge 38, den 13.-20. september 2008 og 
går i år til Harzen ved Bad Harzburg, der 
ligger ved den nordlige indgang til det 
skønne bjergområde Harzen.

Nærmere beskrivelse af de oplevelser 
der ligger og venter på os, program og op-
lysninger om priser og tilmelding, vil lø-
bende blive bekendtgjort i Appen-Dix.

Vi ønsker hermed alle i DCK et godt nytår!
DCK 1254 Inger & Jørgen Friis

fortalte samtidig at undertegnede Inger &

Fælles Nordisk Høsttræf 2008
Nr. 1 af 3 
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Skræddersyede tæpper
 til enhver campingvogn
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Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning v/kredsformanden
 3.  Kredskasserer aflægger årsregnskab 

til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (for 

2 år)
 7.  Valg af to bestyrelsessuppleanter (for 

1 år)
 8.  Valg af 2 amtsrepræsentanter (for 1 

år)
 9. Valg af 2 revisorer (for 1 år)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingen.

I anledning af kredsens 25 års fødsels-
dag er kredsen vært m. 1 øl eller vand, 

samt 2 håndmadder, hvorfor vi gerne vil 
have tilmelding til arrangementet (af hen-
syn til bestilling af mad) senest 25. februar 
til kredsens kasserer Inge Andreasen på 
tlf. 4085 2196.

Bestyrelsen håber at se mange medlem-
mer (nye som gamle) til generalforsamlin-
gen, idet det jo er her I kan komme med ris 
eller ros, samt forslag til nye tiltag eller æn-
dringer i kredsen.

På gensyn til generalforsamlingen
DCK 2948 Inge Christensen

Kredsformand Fyn

Kreds Fyns Kredsgeneralforsamling
Afholdes tirsdag d. 4. marts kl. 19.00

I Politihundeforeningens Klubhus
Vibelundvej 63 · Højstrup/Bolbro
5200 Odense V

4



 

Shark &
 Co.

Fendt Kvaliteten

Læs mere på www.fendtinfo.dk

Shark &
 Co.

På Fendtcaravan fabrikken i Mertingen, Tyskland, er der siden 1963 blevet kælet for 
hver en detalje. En Fendtvogn er ægte håndværk, og ikke ’samlebåndsarbejde’. Der 
bliver kælet for hver en liste, sammenføjning og hver en skrue der skrues i.

Fugt og utætheder er generelt et stort problem for campingvogne – men ikke for en 
Fendt. Alle håndværkere på Fendtfabrikken er stolte af at være en del af en tradition, 
hvor kun det bedste er godt nok. 



Optælling 
af point i logbogen

www.ballum-camping.dk

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

 Tlf. (+45)7471 6263 · Fax (+45)7471 6276

46

✰✰✰ AARHUS CAMPING
v/Birgit & Niels Nielsen
Randersvej 400, Lisbjerg, DK-8200 Århus N
Tlf.: +45 86 23 11 33
Fax: +45 86 23 11 31
Naturskøn plads, kun 4 km. nord for Århus.
SAMARBEJDPLADS 10%

Gratis opvarmet swimming-pool 1.6-15.8. 20 hytter. Cafeteria

1/1-31/12
693

Har I mere end 50 point sammenlagt i je-
res logbog for 2007, skal den sendes/af-
leveres til undertegnede senest 1. februar 
til optælling.

50 point = bronze. 75 point = sølv, 100 
point = guld

Pince overrækkes på kredsgeneralfor-
samlingen d. 4. marts.

DCK 2948 Inge Christensen
Kredsformand Fyn

N.B. Min adresse er: 
Egevej 6
Ejlstrup
5200 Odense V

Reminder
Husk Kreds Jyllands Bowling-

stævne, det finder sted i da-

gene fra d. 18.-20. januar i 

Skødstrup, HUSK ankomst  

efter kl. 16.00. 

Se mere i APPEN- DIX nr. 12!

 
Tilmelding senest d. 12/1 

08 til Erik Frank på tlf. 8611 

4288 eller til Jan Notler tlf. 

8622 4260. 
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Kreds Fyns bestyrelse

Tag til Fyn og vær med til at fejre kred-
sens 25 års jubilæum. Den 23.-25. 
maj fejre vi dette på Tårup Strand 
Camping – se de næste numre af 
bladet. Alle fra DCK er velkomne!

Ta’ til Nibe              www.nibecaravan.dk

–ALT TIL CAMPING–ALT TIL CAMPING

NordjyllandsNordjyllands
store campinghusstore campinghus

Åbent: hverdage kl. 10.00-17.00 • Lørdag/søndag kl. 11.00-16.00

Mobilt  service værksted
Har du problemer i camping-
landet, står vores service-
vogn klar til udrykning...

Outdoor tøj/sko
Campingvogne  Familie telteFortelte Trailere

 Autocampere

 Teltvogne
Værksted

 Alt i campingudstyr

HobbyHobby
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for en reel handel

Campingshop.dkCampingshop.dk
Campingudstyr til rigtige campingpriser

Handel på nettetHandel på nettet

• Åben 24 timer
• Bestil hjemme hos dig selv i fred og ro
• Betal med dankort nemt og sikkert
• Lagerførende hele året
• Mulighed for køb af gavekort
• Hurtig ekspedition og 14 dages returret
• Bliv opdateret med vores nyhedsbreve

•••• Åbe ÅbeÅbeÅbeÅbe Åben n n n n n
••• BesBesBesBeBesB tiltt
• Betal 
• Lager
• MulMulMulMu igigigiggggggg
• HurHHuHHH tig
•• Bliv oBli

Helt ny 

hjemmeside

med mange nye

funktioner

HKS
Tlf: 9899 6600 ●  info@campingshop.dk ●  www.campingshop.dk

SætSæt
i kalendereni kalenderen

25 års jubilæum www.oecc.dkwww.oecc.dk

Jersie Strandvej 88 · 2680 Solrød Strand · Tlf. 56 14 33 55
e-mail: info@oecc.dk · www.oecc.dk

· 60 brugte vogne fra 3.500,- til 148.000,- kr.

· LMC Caravan – Info, lager og demovogne

· Isabella fortelte – Nye og brugte

· Værksted

· Tilbehør

· Financiering: Fast rente fra 5,5%

· Aktuelle varer og tilbud denne måned
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Så er det igen blevet tid til at forkæle os 
selv med en rigtig god gang gullaschsuppe, 
det kan vi alle have brug for i januar- kul-
den.

Det er, som de andre år, mændene der 
står for madlavningen, så kan vore piger 
holde fri den dag.

Hvis børnene ikke spiser suppe, laver vi 
noget andet til dem, gør venligst opmærk-
som på det ved tilmeldingen.
I skal selv medbringe drikkevarer.

Stævnegebyr ................................... 30,-
Gullaschsuppe ................................ 65,-
Børn u/15 år .................................. 35,-

Overnatning afregnes direkte med plad-
sen.

Hvis I vil deltage i dette hyggelige træf 
så skynd jer at melde jer til da der er be-
grænset plads.

Bindende tilmelding senest d. 27. januar 
2008 til:
DCK 3265 Susan og Henrik Olsen
Tlf. 4733 4107 

Gullaschstævne 
Den 1.-3. februar 2008 
på TopCamp Feddet

H.C. Ørstedsvej 8 · 3000 Helsingør 
Tlf. 48 48 09 70 · Fax. 48 48 06 46
www.fredensborgcaravan.dk

STOR UDSTILLINGSAFDELING MED
CAMPINGVOGNE, FORTELTE OG FRITIDSUDSTYR

KIG FORBI VORES 
TOPMODERNE VÆRKSTED

DIREKTE TELEFON:

48 48 44 42

FREDENSBORG CARAVAN A/S
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Holstebrovej · 7600 Struer · Tlf. 96 84 91 00 

www.safari-caravan.dk · e-mail: salg@safari-caravan.dk

Åbningstider:Hverdage  
9-17Lørdag-søndag 10-16

Se Danmarks største udvalg 
i nye campingvogne

- Stilfuld elegance i højeste kvalitet.
- Når kun det bedste er godt nok.

-  Danmarks  
mindste og billigste.

-  En lille let vogn til de mindste biler. Kip - visionær design. Super aerodynamisk 
og fantastiske køreegenskaber... 
Den ultimative  rejsevogn.

Cabby er kvalitet  
- livskvalitet. 
Sikkerhed og comfort
i højsæde.

Danmarksmester i hæve-tags 
vogne

- Som du ønsker.

- Fuld tilfredshed for hele familien.

- Bedste vintervogn til prisen.

Hymer Touring - den perfekte 
aerodynamiske rejsevogn. 

 Design med hævetag
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Kreds Jylland afholder igen i år deres hat-
tefest. 

Vi ankommer i løbet af fredagen til for-
samlingshuset, hvor vi får vognene kørt på 
plads. 

Lørdag morgen er der standerhejsning 
og stævneindbetaling, derefter er dagen fri 
til andre gøremål, men hvis der er interesse 
for det, vil der evt. blive arrangere bowling, 
til en pris på kr. ca. 50,- pr. næse. Tids-
punktet for bowling vil da blive fra kl. 
11.30-12.30 for de interesserede, og de 
der ikke vil spille,  kan jo evt. tage ud til 
Campingparken, og se på de nye camping-
vogne, da de har åbent hus i den weekend, 
så kan vi andre jo slutte os til senere. 

Om aftenen vil der være dækket op i for-
samlingshuset til fællesspisning, og det er 
også her man tager sin eventuelle hjem-
melavede hat på, eller hvad man nu har, 
der er mange der er ret kreative, der var 
engang en der kom med en hel camping-
plads på hovedet.

Menuen består af følgende: gl. skinke/

oksefilet, flødekartofler, salat m.m. dres-
sing/flutes, bagt mos/whiskysauce. Des-
sert består af islagkage. Husk selv at med-
bring jeres drikkevarer. 

Og efter spisningen vil der være præmie 
til de sjoveste hatte, blandt både damer og 
herre .

Derefter vil der dans til midnat.
Søndag tage vi måske en rask travetur 

inden vi har standerstrygning kl. 11.30.

Alt dette får du for kun kr. 190,- pr. 
næse. Børn kr. 75,-. El pr. døgn kr. 
10,- kun til lys og lader. 

Ved evt. bowling skal der betales 
de ca.  50,-  kr. ekstra pr. næse

På gensyn til hattefesten!
Kørevejledning:
Vej 184 mod syd ca. 3 Km. Til Lind, 
ved super Best køres mod Nr. Kol-
lund, for enden af vejen drejes til 
højre, når vejen deler sig hold da til 
venstre, så er i på Stokkildhovedvej 
så er det kun at finde nr. 3

Sidste tilmelding d. 25. januar: 

DCK 750 Ruth og Jacob Kjærsgaard 
Tlf. 9712 6597 

DCK. 2638 Ilse og Erik Frank
Tlf. 8611 4288

oksefilet, flødek
sing/flutes, bag
sert består af isl
bring jeres drikke

Og efter spisn
til de sjoveste ha

Hattefest
D. 1.-3. februar 2008

i Nr. Kollund Forsamlingshus
Stokkildhovedvej 3, Herning.
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GODE TILBUD på nye og brugte vogne
HUSK - vi udfører også reparationer

Finanseringsmuligheder med eller uden
udbetaling - rente fra 4,95%

AP-CAMPINGAP-CAMPING
Industrivej 24, 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2420. Mobil: 4021 7041

www.ap-camping.dk

Åbningstider: 
Hverdage kl. 10.00-17.00
Weekend kl. 11.00-16.00

AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABEL
LLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS A
RIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT

WT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA IS
ABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAU
AUS ADRIA KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS
AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABEL
LLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS A
RIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT

WT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA IS
ABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAU

AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABE

Drømmen om sol, sommer
-og familien i centrum

Parkstien 7, 2450 København SV Tlf. 36 46 98 11
www.kbh-camping.dk

KØBENHAVNS CAMPING CENTRUM

Nye folk på sekretariatet!
Som tidligere bekendtgjort, har Tove og 
Tage Madsen ønsket at stoppe med det 
store arbejde som det er, at passe DCK,s 
sekretariat her i forbindelse med årsskiftet.

Tove og Tage Madsen har lovet at være 
med således, at der kommer en glidende 
årgang henover januar, en gestus som klub-
ben er meget taknemmelig for, da sekretari-
atet bl.a. har en af sine travle perioder netop 
nu, grundet den vedtægtsmæssige betaling 
af kontingent for det kommende år senest d. 
10. januar, der igen betyder udstedelse af 
alle de mange nye campingkort. 

Der skal lyde en stor tak for deres store 
indsats for klubben, som til alle tider er ble-
vet udført i en positiv ånd og til alles til-
fredshed.

Der skal ligeledes lyde en stor tak til Inger 
og Jørgen Friis, Borup, der nu har påtaget 
sig det for klubben så vigtige job, at passe 
klubbens sekretariat, som vil blive overdra-
get Dem her i løbet af januar 2008.

Sekretariatets tlf. nr. er uændret 7022 0522!

Tonni Hansen,landssekretær

Kontingentbetaling
Sekretariatet henstiller at man ved indbe-
taling af det kommende års kontingent sta-
dig anvender de fremsendte girokort, da 
klubben grundet et forældet foreningspro-
gram (nyt er indkøbt), har problemer med 
betaling via PBS.

Tonni Hansen, landssekretær
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For DCK’erne vil alt vedrørende camping 
nok være det område, der har den største 
bevågenhed. 

I lighed med de mange tidligere år vil 
DCK også i år være at finde med en stand 
på udstillingen.

Mere end fem haller stoppet med cam-
ping kan ikke nås på en dag, derfor vil DCK 
ligeledes sædvanen tro, koordinerer med-
lemmernes deltagelse på den forhåbentlig 
store Vintercamp, der bliver etableret på 
området i nær tilknytning til messehal-
lerne.

Åbningstider:
• Fredag d. 22. februar 11.00 -19.00
• Lørdag d. 23. februar 9.00 -18.00
• Søndag d. 24. februar 10.00 -17.00

Priser:
• Fredag til søndag kr. 495,- 
Prisen inkluderer strøm og partoutkort til 
messen alle dage for 2 voksne og 2 børn 
i en vogn. Ekstra voksne kr. 90,-/ekstra 
børn kr. 45,-.

Ved ankomst torsdag koster det ekstra 
kr. 100.- pr enhed.

Festaften:
 For deltagerne på Vintercampen 
vil der lørdag aften blive afholdt 
en fest i Loungen på:
SAS Arena
•   Lørdag d. 23. februar kl. 

18.30-24.00
 Kl. 18.30  spisning og dinner-
  musik.
 Kl. 20.00-24.00 live mu sik /-
  dans.
•   Pris kr. 200,- (buffet) · Børn 

(2-12 år) – kr. 100,-

Tilmelding og forudbetaling: 
• Senest d. 12. februar 2008.

Indbetaling af det fulde beløb inkl. evt. 
deltagelse i festaften skal ske på kontonr. 
2267-8471240584 i Nordea Bank med 
oplysning om DCK nummer og antal delta-
gere.

Tilmelding senest d. 12. februar til:
DCK 1645
Lillian og Henning Hansen
Tlf.  4054 3587

DCK 699
Janne Kroman og Tonni Hansen
Tlf. 8615 2832/2689 6040
Mail: krohans@stofanet.dk

Tag med DCK til Ferie for Alle
Den 22.- 24. februar 2008

22. - 244.. ffeebbrrruaarr 20088
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Velkommen til campisternes paradis
Besøg Danmarks største campingudstilling og se alle nyhederne.
Campingvogne, autocampere, fortelte, teltvogne, telte, udstyr, camping-
pladser, gode tilbud og Vintercamp bag hallerne i samarbejde med DCU.

ferieforalle.dk

22. - 244.. ffeebbrrruaarr 20088

Åbningstid:Fredag kl. 11.00 - 19.00Lørdag kl. 9.00 - 18.00Søndag kl. 10.00 - 17.00
Entré fra 45 kr.Senior 60+: 50% rabat fredagStore familierabatter 

alle dage



Når Ferie for Alle slår dørene op d. 22. - 24. 
februar 2008 kan vi fejre 10 års jubilæum. 
Det bliver en bragende flot messe med alt 
indenfor rejser og ferie, spændende aktivi-
teter, konkurrencer, gode tilbud og masser 
af underholdning. En god og sjov dag for 
hele familien.

De senere års stigende interesse for cam-
ping sætter sit præg på feriemesse.

Når jul, nytår og skiferie er vel overstået, er 
det tid for overvejelser og beslutninger blandt 
feriefolket: Hvordan skal årets ferieuger for-
deles, hvor skal vi hen og hvordan? 

Planlægningen er i fuld gang, når det 
gælder Danmarks største feriemesse målt 
på en enkelt weekend. »Ferie for Alle 2008« 
løber af stablen den 22.-24. februar og alt 
tyder på, at Messecenter Herning igen vil 
slå rekorder.

– Det er vores 11. messe, der står for 
døren. Vores første feriemesse i 1998 

havde godt 27.000 besøgende, og siden 
har den stået på rekord efter rekord, siger 
projektleder på campingdelen, Knud Søren-
sen, Messecenter Herning A/S, der i fe-
bruar 2006 fik godt 55.000 besøgende 
gennem tælleapparaterne.

– I 2007 fik vi lidt færre besøgende – 
nemlig 42.000, men det var på grund af 
hårdt vintervejr. Alligevel havde vi om søn-
dagen 21.736 besøgende, selv om der var 
kraftigt isslag fra morgenstunden. Og det 
besøgstal er ny rekord på en søndag.

Mere camping på feriemessen
I Messecenter Herning er man fuldt op-
mærksomme på den udvikling, som spe-
cielt campingdelen har gennemgået de 
sidste seks år, hvor tusinder af familier har 
investeret i campingvogne, dyre autocam-
pere og luksustelte afhængig af økonomi.

– Ja det er selvfølgelig en trend, vi er me-
get opmærksomme på. Derfor arbejder vi  
med udvidelser på feriemessens camping-
del. Der er til stadighed brug for mere areal, 
og i februar 2009 har vi reserveret endnu 

Tag på

Krusåsssssåååååååååå
ppå

Camping

Kruså camping
Aabenraavej 7
6340 Kruså
Tlf: 7467 1206 www.krusaacamping.dk

H
elårsåbent

2008Ferie for AlleFerie for Alle– klar til ny rekord – klar til ny rekord 

▼
 

▼
 

▼

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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flere haller til netop camping på grund af 
udviklingen, siger Knud Sørensen, 

Campingbranchens formand, Peter Out-
zen, er ikke i tvivl om at den positive udvik-
ling i branchen fortsætter.

– Vi har haft en forrygende fremgang de 
sidste seks år, så hvis vi i den kommende 
sæson bare kan holde status quo, er jeg 
ovenud tilfreds, siger han.

Peter Outzen tror ikke, at det stagne-
rende boligsalg kommer til at påvirke sal-
get af campingvogne i negativ retning.

– Der er stadig mange friværdier takket 
været ejendomsprisernes himmelflugt de 
sidste år. Vi ved, at mange har ny camping-

vogn eller en autocamper øverst på ønske-
sedlen. Vi ved også, at stadig flere bruger 
deres campingvogne hele året. De tager på 
skiferier, holder jul på en campingplads el-
ler har vognen stående fast hele vinteren til 
weekendophold. På den måde får ejerne 
virkelig noget for deres investering i dag, 
siger han.

Camping for vikinger
I forbindelse med »Ferie for Alle 2008« 
arrangeres der igen i år vintercamping i 
samarbejde med DCU. Sidste gang var der 
hele 425 campingvogne på messecentrets 
campingplads, og det på trods af ekstremt 
dårligt vejr. Forrige år var man oppe på 700 
vogne.

– Og lørdag aften holder vi igen festaften 
på SAS Arena for alle vintercampisterne, 
hvilket har været en stor succes hvert år, 
så det gælder om at tilmelde sig hurtigt, 
siger Knud Sørensen, Messecenter Her-
ning A/S.

Red.

Messecenter Herning åbner dørene den 22.-24. februar til udstillingen »Ferie for Alle 2008«.

Ferie for Alle 
Ferie for Alle 2008

2008

www.aarhus-caravan.dk
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DCK Kreds Sjælland afholder Fastelavns-
stævne på klubbens egen campingplads 
Skamstrup.

Fredag den 1. februar ankomst og alminde-
lig hygge i det opvarmede klubhus.

Lørdag den 2. februar kl. 10.00 er der 
standerhejsning og herefter indbetaling af 
stævnegebyr som vil blive kr.100,-. Deref-
ter enten lidt gymnastik, gåtur, eller andet 
efter hvad man har lyst til.

Kl. 14.00 slår vi alle katten af tønden, 
der vil være en lille tønde til børnene under 

14 år og en stor tønde til de voksne. Tøn-
derne vil være fyldt med guf, og vi vil kåre 
en konge og en dronning til hver tønde. Når 
løjerne er løbet af stablen, vil vi hygge os 
med fastelavnsboller og noget varmt at 
drikke.

Kl. 18.30 Fælles spisning i klubhuset for 
dem der har lyst, med egen medbragt 
mad.

Søndag den 3. februar har vi stande-
strygning kl. 11.00. (der vil måske blive 
gymnastik kl. 10.00 hvis nogle har lyst til 
det).

Til et rigtigt fastelavnsstævne vil vi gerne 
se mange små og store udklædte, måske 
bare en sjov hat eller lignende.

Stævnegebyret går til tønder, slik, konge/
dronning kroner, fastelavnsboller og kakao 
med flødeskum. 

Vi forbeholder os ret til evt. mindre æn-
dringer i programmet.

Med venlig hilsen arrangører af dette:
DCK 1348 Anne Dorthe & Jørgen Schmidt
samt børnene Katrine og Kasper
E-mail: j_schmidt@3mail.dk 
Tlf. 3082 3910

Ansvarlig for stævnet er: DCK 2090 Pia 
Svitzer Andersen & Jørn Andersen. 

Tilmelding senest den 24. januar 2008 på 
nettet www.dck.dk eller til DCK 2090 Pia 
& Jørn Andersen · e-mail p.svitzer@webs-
peed.dk · tlf. 4817 4282/2095 4283

Fastelavn 
Den 1.-3. februar 
på Skamstrup, Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv

SSkamstrup•
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Den nye caravan-mover

Se den nye mover i action:
Besøg www.camper.dk og
se videoen.

-og prisen 
er rigtig..!

Se den hos din forhandler.

Vejledende pris kr. 10.995,- Incl. moms. 

Excl. montering og batteri.

- enduro® er den kraftigste 
caravan mover i sin klasse:

• Et flot design
• Valser af letmetal – sikrer lang levetid og lav vægt
• Skånsom mod dækkene
• Mest støjsvage i sin klasse
• Kontrolboks af metal for længere levetid 
• Ergonomisk og overskuelig fjernbetjening
• ”Precision-Control” sikrer præcis manøvrering
• Fungerer med fjernbetjeningen på stor afstand
• Patentanmeldt ”Micro-Adjust” system - Individuel tilpas-

ning af hver enkelt valses tryk mod dækket
• Enkeltside betjening (fra begge sider) som standard
• Højeste monteringsafstand til vejbanen i sin klasse
• Kan flytte op til 1.800 kg
• Flytter op til 1.450 kg ved en 20% stigning
• Klarer både ujævnheder og vådt føre
• Stopper når man slipper knappen
• Kan dreje campingvognen 360 gr. om sin egen akse
• Hovedafbryder – for ekstra sikkerhed, standard
• Fejlvisning ved hjælp af LED diode på styreboks
• Høj beskyttelse mod rust
• Monteringsbeslag til gængse chassiser fås som tilbehør
• Passer til alle campingvogne og trailere
• 2 års garanti

®

www.camper.dk

Se den nye mover i action: 
Besøg www.camper.dk 

og se videoen.!



I forbindelse med DCK træf Dresden i uge 
42 2007, fik DCK en speciel aftale i stand 
med pladsen. 

Mod forevisning af gyldigt DCK 2008, ud-
givet international Camping Card vil DCK 
medlemmer få rabat på pladslejen med 
10%. Denne rabat gælder til November 
2008, der skal den genforhandles. 

Pladsen ligger meget centralt for offent-
lig transport (BUS) direkte til centrum ca. 
15 min. 

Campingplatz Dresden - Mockritz. 
Boderitzer Str. 30 
01217 Dresden 

Tel. +45 351 4715250 
Fax. +45 351 4799227 
www.camping-dresden.de 
E-mail. camping-dresden@t-online.de 

NB!NB! Det vil altid være en god idé at 
for høre sig om ledig plads. 

Campingplads i Dresden! 

Velkommen hos Antons Camping

www.antonscamping.dk

Stort udvalg af 
nye og brugte vogne, 

fortelte, telte, 
udstyr og tilbehør

Falkevej 1 - Videbæk - Tlf. 97 17 13 79

KØB - SALG - BYTTE
10.000 kvm med nye og brugte campingvogne 
samt autocampere - Værksted, telte, tilbehør m.v.

Åbent alle ugensdage!

www.cars-caravans.dkwww.cars-caravans.dk
Hovedvejen 19 - Middelfart - Tlf. 64 400 390

(Fyn og Trekantsområdets campingforhandler)

Medlemstilbud

v/Grethe & Ivan Mehlsen
Albertinelund 3, DK-8585  Glesborg
Tlf. (+45) 86 38 62 33 · Fax. (+45) 86 38 65 62
www.albertinelund.dk · albertinelund@mail.tele.dk

Albertinelund Camping 
1/1 - 31/12 (& 1/10 - 31/3) 

736
 

&
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Mosevej 1 • DK-6000 Kolding
Tlf. 7633 2080 • fax 7633 2088

ÅBNINGSTIDER: Hverdag 10.00 - 17.00
Lørdag & søndag 10.00 -16.00

 SE ALLE VORE BRUGTE VOGNE 
PÅ WWW.KG-CAMPING.DK

Vi ønsker alle vore kunder
et rigtigt godt camping år!

Skaber
fremtidens 
camping
Eksklusive  luksus model-
ler, populære fritidsklasse.
Nyskabende bestseller-
modeller.
Genial begynderklasse.

På tur uden 
forhindringer
Gode køreegenskaber, 
sikker plads til at sove, til at 
lege, sidde og opbevare.
Kort sagt Knaus har et utal 
af indretnings løsninger.

Action, Altea, 
Adora, 
Classic eller 
Adiva
Adria har modeller for en-
hver smag og pengepung.

C A M P I N G  –  D E  S K Ø N N E S T E  Ø J E B L I K K E  I  L I V E T



Vi tenner OL-ilden
Åpningsseremonien på NCT 2008 skal bli 
noe helt spesielt. Den er lagt til amfiet i 
Lysgårdsbakkene som er Lillehammers ka-
rakteristiske OL-hoppanlegg. Det lyser opp 
og synes på lang avstand når man nærmer 
seg byen.

Treff-deltagerne skal marsjere inn i am-
fiet nasjonsvis, ledsaget av musikkorps i 
paradeuniformer, og på den store lystavlen 
lyser treff-logoen. I hoppanlegget suser ski-
løpere utfor hoppkanten i nydelige svev 

Plutselig stiger det røyk opp...  og under-
lige ting begynner å skje!

Senere kommer en skiløper nedover un-
narennet med OL-ilden, og så blir OL-ilden 
tent igjen, denne gang som NCT-ilden… – 
og etterpå går stolheisen gratis opp til top-
pen av hopptårnet (men køen kan bli 
lang).

Treffområdet
Selve treffet er lagt til Birkebeinerstadion 
som ligger omtrent 5 km. øst for Lilleham-
mer sentrum.

Oppe på Birkebeiner stadion (GPS: 
N61.08.09 E10.30.14) kan deltagerne 
vandre på den opphøyde gangvei for VIP-
personer, stanse og skue ut over camping-
vogner og bobiler som plasseres både på 
skiskytterarenaen, langrennsstadion og 
Dæhli-høyden.

På området er det en stor hall som skal 
brukes til underholdning og fest på kvel-
dene, og i en stor administrasjonsbyg-
ning er det plass til informasjon, barne-
parkering, butikk og salg av deltagernes 
egenproduserte hobbyartikler. Barnepar-
ken har både et inne- og uteområder som 
brukes til dette formålet hele året!

Nordisk Caravan TræfNordisk Caravan TræfNorgeNorge
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Kafe, handicap-toalett og et mindre dusj-
anlegg finner man i VIP-bygget.

Ungdommene får et eget område helt øst 
i treff-området.

Sanitære installasjoner vil bli plassert ut 
i hele området slik at gangavstanden ikke 
blir lang.

www.norgeibilder.nowww.norgeibilder.no
Du kan se hele Birkebeiner-stadion i fugle-
perspektiv ved å gå inn på www.norgeibil-
der.no og sette inn disse koordinatene:

N: 6778600
Ø: 581100

Hopparenaen (Lys-
gårdsbakken) finner du 
på disse koordinatene:

N: 6777675
Ø: 580175

Jegindøvej 9 b 8800 Viborg

Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

E-mail: campinterior@firma.tele.dk

www.campinterior.dk

.

.

DANSK CAMPING INTERIØR

Specialsyede springmadrasser
efter dine mål

Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne

Ombetrækning
af hynder

Kantsyning
af tæpper

Nu også specialsyede
sengetæpper

Københavnsvej 277, 4000 Roskilde

Tlf. 46 75 71 29  www.pj-caravan.dk

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30  

lørdag fra 10.00 til 15.00

søndage- og helligdage fra 11.00 til 16.00

Campingvogn? 
Se det store udvalg med 
Kim Larsen og Hans Dideriksen
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Hvorfor vente? Nyd den skønneste tid på 
året i fulde drag. 

Topdesign
Vi stiller store krav til vort design. Averso 
lever op til dem. F.eks. med møbler i en 
kombination af pæretræsdekor og alumi-
nium, perfekt afstemt til de mange forskel-
lige hyndestoffer (ill. Pacific Motion).

Robust
Møbeldekor Ahorn Portofino – elegante 
overskabe med højglansoverflade, der 
ikke blot er smukke at se på, men også er 
uimodtagelige for ridser.

Hurtigt
Den runde siddegruppe forvandles med 
en ekstra bordplade til en rummelig spise-
plads – med god plads til benene.

Af sted til sol og sommer 
Tag familien med, stig ind og så af sted. 
Find de skønneste steder. Det behøver ikke 
være så langt væk, for Averso tilbyder med 

sit høje udstyrsniveau grænseløs komfort 
lige fra første færd. Sidernes buede linjer 
og de markante baglygter understreger de 
elegante linjer. Indvendigt er der som al-
tid hos Bürstner et væld af muligheder. Ti 
forskellige grundplaner – det gælder blot 
om at vælge, hvad der passer bedst. 11 
forskellige hyndestofvarianter og to møbel-
varianter giver mulighed for at vælge helt 
efter sit eget hoved. Men den kompakte 
Averso har endnu mere at byde på. Det helt 
nye møbelkoncept og de mange ideer i op-
holdsrum, bad og køkken giver et frisk pust 
til campinglivet. Noget af det bedste ved 
Averso er dog, at den er helt fiks og færdig, 
når man får den. Alt udstyr er monteret fra 
fabrik. Og så er det bare at køre af sted. 
Det gælder, hvad enten man tager af sted 
alene to eller med hele familien. 

Bürstner omtale!

▼
 

▼
 

▼
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Bürstner fejrer i denne sæson sit 50 års jubilæum og har i den anledning fremstillet en række
jubilæumsmodeller i Averso serien, præget af elegance og rene linjer. En caravan, der vil blive
lagt mærke til overalt.

Der er tale om 4 modeller, som er helt deres egen med bl.a. nyt udvendigt design, Portofino
Ahorn møbler, hynder i nyt Novalife design og masser af yderligere ekstraudstyr.

Yderligere beskrivelse vil ikke være fuldt dækkende - se hellere disse modeller hos  forhandleren.

Jubilæumsmodellerne er specialudstyret for 22.940,- 
men prisen er kun 9.990,- højere end Averso som standardmodel
udstyret med komfortpakke.

Bürstner Averso “Fifty”
Må vi bede om et øjebliks opmærksomhed 
- denne caravan fortjener det.

Ekstravagant 
jubilæumsmodel

FORHANDLERE:  

ARKITEKTUR PÅ HJUL

Flere fordele end i banken

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby 5648 8365
Campinggaarden, Ormslev 8628 3566
Camping & Fritid Fyn, Odense 6597 2040
Camping & Fritidscenter Horsens A/S 7575 7174
Camping-specialisten.dk, Herning 9712 5366

Caravan Centret, Nr. Alslev 5445 7879
Holbæk CaravanCenter 5946 4636
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

Se mere på www.burstner.dk – hvor du også
kan tilmelde dig vores nyhedsbrev-service.

Specialudstyret består af:
■ Glatte plader 
■ Silver lakering
■ Seitzdør
■ Træktøjsafdækning
■ Højglanspolerede stålfælge
■ 3. bremselys designet med

Bürstner logo
■ Dometic 8’er serie køleskab
■ Novalife special hyndedesign
■ Ahorn Portofino møbler
■ Nakkestøtter i siddegruppen
■ Sengetæppe
■ Vægtaske
■ Ambiente lyspakke

Modelserien består af 2
modeller med dobbeltsenge, 
1 model med enkeltsenge
samt 1 køjevogn med garage.
Alle modeller er kompakte 
rejse  vogne med stor lasteevne
i størrelserne fra 390 til 500.

Priserne ligger fra
119.970,- til 138.870,- 
alt inklusive.

Averso 390 TS “Fifty” Averso 465 TS “Fifty” Averso 480 TK “Fifty” Averso 500 TL “Fifty”



En sand 
fornøjelse
Her er det sjovt af 
lave mad. Bord-
plads foran va-
sken og 3 koge-
blus med todelt glasafdækning. Stor rum-
melighed, megen frasætningsplads – her 
vil enhver kok føle sig hjemme.

Afslapning
Afslapning: Her kan man rigtigt ligge og 
slænge sig uden at forstyrre hinanden. In-
dividuelt justerbare læsespots. Natbord - 
ligesom derhjemme.

Harmonisk
Indirekte belysning med plexiglasindsats 
oven over overskabene giver en hyggelig 
atmosfære (ekstraudstyr).

Laserudmåling af campingvogn/trailer
Aksel, trækstang og chassis
er din og familiens sikkerhed når i kører.
Er din campingvogn eller trailer
hård ved dækkene?

Hvis ja -
så er
løsningen
her...

Rekvirer brochure

Hirsevej 23-25 • Industri Syd • 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 11 48 • Fax 74 52 11 46

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter
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Ormslevvej 448, Ormslev, 8260 Viby J
Tlf. 86 28 35 66

www.campinggaarden-ormslev.dk w
w

w
.f

ra
st

er
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k

www.buerstner-autocamper.dk

En klasse for sig – grænseløs
komfort, grænseløs frihed
Lev livet fuldt ud - gør dine drømme til virkelighed. Bürstner autocamper har 
Europas bredeste model-program og flere muligheder for individuel indretning 
end nogen anden autocamper på markedet. 
Leveres som som alkove, del- og fuldintegreret på chassis fra Fiat og Ford.

Hovedgaden 532, 2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 16 98 . www.neergaard.com

Damhusvej 23, 9830 Tårs
Tlf. 98 96 21 88 . www.vendelbo-vans.dk

Travel Van Nexxo Marano Solano Aviano Elegance Nexxo Family Levanto Argos

NY NY

NY NY

NY

Nexxo Travel Van
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Stå’banko 
Traditionen tro afholdt 
Kreds Jylland det det 
årlige stå’banko træf i 
weekenden d. 9 -10 -11. 
nov. Det foregik på Odder 
strand camping med 33 
deltagende vogne. 

Der var vogne, som an-
kom allerede torsdag, og 
andre fredag, men uanset 

hvilken dag man havde valgt at komme var 
det svært at køre på plads. Det havde reg-
net i 2 dage så pladsen var meget blød og 
der måtte 4+4 hjultrækkere til for at køre 
vognene på plads. En enkel vogn måtte der 
endda 2 trækkere til for at køre på plads. 
De der kom efter kl. 15, fik lov til at holde 
på den asfalterede vej.

Om aften var der mulighed for at samles 
i opholds stuen til fælles spisning.

Lørdag var der standerhejsning kl. 9.30. 
Kl. 11.00 var der lavet demonstration for 
damerne af 
tøj fra Green 
House og 
sko fra Den 
Grønne Sko-
butik v/ Eli-
sabeth Han-

sen. Der blev solgt en del sko, støvler og 
gummirøjsere. Dem var der jo god brug for 
på pladsen. For mændene var der demon-
stration af Chip Tunings sæt til biler. Henrik 
Sand Thomsen fra firmaet Sanco i Aalborg 
gav en rigtigt god og saglig demonstration 
af de forskellige slags Chips til at tune biler 
med. Der blev sat en demo Chip i en af bi-
lerne, og der var virkelig effekt mærke.

Han gav DCK et godt tilbud på at få den 
sat i. Man ville ved køb af Chiptuning¨s sæt 
og isætning kunne spare ca. 700 kr. alt 
efter hvad slags bil det er.

Bestyrelsen og 
Amt repræsentan-
terne havde plan-
lægningsmøde 
sammen med en 
repræsentant fra 
Kreds Fyn, angå-
ende stævner til 
næste år.

Om aftenen var der fællesspisning i sam-
lingsstuen 18.30 . Bagefter gik vi i gang 
med bankospillet hvor Erik Jørgensen var 
opråber. Der var en masse fine gevinster 
bl.a. flere billeder af Louis Fick. Dem var 
der rift om! 

Der blev spillet ca. 2½ time, så lidt mo-
tion blev det da til. Det hedder jo ikke 
stå’banko for ingenting. Man starter stå-
ende og når der bliver råbt et nummer op 
der står på ens plade, vender man pladen 
om, og når alle ens plader er vendt, sætter 
man sig ned, det er så den der står op til 
sidst med en plade der ikke er vendt, der 
er vinderen.   

Trods mudder og pløre var det en rigtig 
god weekend, som vi afsluttede med stan-
derstrygning søndag formiddag kl. 10.00.

DCK 2638 Ilse P. og Erik Frank
DCK 2687 Ellen og Jørgen Mikkelsen
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KABE - elsker alle årstider

KABE er fuldstændig uimponeret af klimaet udenfor. Om der er en forskel
på 45°C mellem ude- og indetemperatur. Om frosten bider eller solen
bager ubarmhjertigt. Om det regner, blæser eller sner.

Indenfor har du den temperatur, du ønsker. Og al den komfort, du kan
tænke dig. Du kan vælge mellem Royal eller Ædelsten modellerne. Uanset
hvad du vælger, får du en helårsvogn i særklasse – med det bedste af alt.

Se de kolde facts og varme nyheder på www.kabe.dk

KABE ROYAL 780 GLE

Mest købte helårsvogn i 
Danmark 1998-2007

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

FORHANDLERE:  

Flere fordele end i banken

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby 5648 8365
Campinggaarden, Ormslev 8628 3566
Camping & Fritid Fyn, Odense 6597 2040
Camping & Fritidscenter Horsens A/S 7575 7174
Camping-specialisten.dk, Herning 9712 5366

Caravan Centret, Nr. Alslev 5445 7879
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

Se mere på www.kabe.dk – hvor du også
kan tilmelde dig vores nyhedsbrev-service.



Ud over at være en velassorteret camping-
forhandler, med alt hvad sig dertil hører af
campingvogne, autocampere, telte, udstyr,
friluftstøj, sko mm, lægger vi hos PJ Caravan
stor vægt på at arrangere aktiviteter. 
Vi vil gerne aktivere, inspirere, oplyse og
dele vores ekspertise med såvel erfarne som
nye campister. 
Derfor er vi også meget aktive på internettet,
blandt andet kan du nu se et stort antal ture,
korte som lange, og som noget nyt kan du
nu se det store udvalg af Tuxer tøj og Merrell
sko, klik in på www.pj-caravan.dk og bliv
inspireret.

Vi har en idé- og
tilbehørsbutik hvor
varerne er samlet i
specialafdelinger.  I
caféområdet kan du
slappe af med gratis kaffe og se aktuelt ferie-
materiale fra hele Europa.
Vi har altid det nyeste på hylderne.  Vi har
netop udgivet en folder om vintercamping.
Et godt lille opslagsværk, der også indeholder
gode råd om kørsel og huskelister til turen.

Start din næste 
ferie hos PJ

Vintercamping specialisten
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Københavnsvej 277, 4000 Roskilde - Tlf. 46 75 71 29  - www.pj-caravan.dk 
Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30 - lørdag fra 10.00 til 15.00 - søndag fra 11.00 til 16.00

Har du overvejet en ferie i 
en autocamper?  Vi har netop
udvidet autocamperpladsen til
1200m2, kom ned og se de
mange nye modeller fra Hobby
og Dethleffs. Du kan vælge at
leje eller eje, og vi kan rådgive
dig!

Autocamper specialisten

12 måneders
Brugtgaranti

I samarbejde med Topcamping i Køge har vi videreudviklet 
et af markedets bedste brugtkøb på campingvogne: 

12 måneders garanti -Sikkerhed mod restgæld -

Fugttestet - Større udvalg - Køb uden udbetaling - 

Gratis instruktionsvideo - 3600 foto.

Se mere på www.pjcaravan.dk

Faste LavPris’er
i Køge og Roskilde

Større indkøb er lig med bedre priser og
varer. PJ Caravan i Roskilde og Top Camping
i Køge har indledt et indkøbs samarbejde.
Her ser du de nye 2008 LavPris’er.
Se flere Faste LavPris’er i butikkerne og
på internettet.

Soft tæppe t/markise, blå/grå/grøn
LavPris pr meter 75,-

Fiamma pose-
markise i
ocean/blå 
LavPris fra
1.690,-

ALKO lås til 2004/3004
LavPris 349,-

Cykelstativ Fiamma for/bag
LavPris fra 698,-



Det er fredag den 23.11. Vi er atter på vej 
sydpå. Vi bor i Mosbjerg, 40 km fra Skagen, 
og skal derfor altid sydpå for at deltage i 
DCK træf. Vi er på vej til Kreds Jyllands 
julestævne, som afholdes på Odder Strand 
Camping. 

En dejlig plads, hvor Kreds Jylland for 14 
dage siden holdt et vellykket »Stå-banko ar-
rangement«. Vi kører solo, idet vi tog imod 
tilbuddet om gratis at lade vognen stå i ti-
den mellem de to træf. 

Da vi sidst på eftermiddagen kørte ind 
på pladsen, var de fleste allerede ankom-
met. Alle blev taget godt imod og fik udle-
veret program for stævnet.

Klokken 20.00 var der indkaldt til fælles 
hygge i pladsens samlingsstue. Her var der 
dækket fint op, og vi fik serveret kaffe, 
samt Elses dejlige hjemmelavede tærter 
og kager. 

Lørdag formiddag var der standerhejs-
ning kl. 10.00, Her fortalte Michael og 
Helge om dagens aktiviteter. Straks heref-
ter kørte vi i en lang kortege til julestue i 
Torrild og Synnedrup. Spændende steder, 
med masser af jule-
sager. 

Klokken 13 mødtes 
vi til julehygge i sam-
lingsstuen. Her var 
der mulighed for at 

lave de flotteste de-
korationer. Alle ma-
terialer var til rådig-
hed, så det var kun 
evnerne der satte 
grænser. Senere fik 
vi gløgg. Det var en 
dejlig varm og vel-
smagende bryg, som Leif Christian havde 
brygget. Men ingen gløgg uden æbleskiver, 
Ruth og Jakob havde præsteret at lave 550 
stk. æbleskiver, hvilket arbejde, tak for det, 
de var rigtig gode.

Senere var de 16 deltagende børn hel-
dige, idet nissefar og mor kom forbi med en 
stor pose slik, til hvert eneste barn.

Da vi lørdag aften mødtes for at spise 
julemiddag sammen, var det kun drikkeva-
rer vi skulle medbringe. Alt andet var der 
sørget for. Odder Strand Camping gjorde 
det flot, fin servering, god mad og en dejlig 
ris a la mande satte prikken over i’et. 

Søndag den 25. var der kl. 10.00 en 
guidet gå tur i omegnen af pladsen, og ca. 
kl. 11.30 var stander strygning. 

31 vogne, 63 voksne og 16 børn siger 
tak for et rigtigt godt arrangement.

Vi kommer igen til 
næste år.

Venligst
DCK 2869 
Anne, Ulla 

& Søren Kirk

V
n

www.tabbert.dk

Dejligt julestævneDejligt julestævne 
på Odder Strand Campingpå Odder Strand Camping
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wwww.tabbert.dk

Klarup Caravan Center, Ålborg
Tlf. 98 31 88 88

Fri Camping, Thisted
Tlf. 97 97 10 10

Antons Camping, Videbæk
Tlf. 97 17 13 79

KG Camping, Kolding
Tlf. 76 33 20 80

Odense Caravan, Odense
Tlf. 66 13 61 78

Campinggården Slagelse, Slagelse
Tlf. 58 54 40 03

 T@B L
Uimodståelig charmerende. Irriterende billig

T&B L er en meget anderleders campingvogn. Skabt til dem, der hellere vil 
bruge penge på oplevelser - uden at give afkald på den behagelige rejse- og boform. 
Med fast dobbeltseng og toiletrum.

Mest til dig, der aldrig har 
overvejet at købe en Tabbert..!
Hvis det er flere år siden du sidst satte din fod i en Tabbert - og hurtigt var ude af døren igen, 
så gør lige dig selv den tjeneste at prøve bare én gang til.

Tabbert har de senere år om nogen gennemgået en komplet foryngelseskur - uden at ændre et eneste komma i Tabberts kvalitetskoncept. 
En foryngelseskur, der siden 2001 har givet Tabbert et væld af priser for innovative løsninger og overbevisende design - og det vel at mærke 
i både “Begynderklassen”, “Mellemklassen” og “Luksus klassen”. Bl.a. kårede BTs læsere Davinci 540 DM til “Årets Familiecampingvogn 2007”.

Helt ny modelserie 
Flot, spændende og prisbillig

Ren wellness - også i ferien

Frisk, fræk og charmerende
fritidsfor nøjelse for hele 
familien

Mere plads overalt og langt
større bevægelsesfrihed



Campister lader sig ikke afskrække af 
en regnfuld sommer. En opgørelse viser, 
at FDM camping i 2007 har haft tæt på 
300.000 overnatninger.

Regnmængden for sommeren 2007 er 
nok svær at glemme for de fleste. Uanset 
om man befinder sig i campingvogn eller 
iglotelt, er regn og blæst langtfra lig drøm-
men om det søde sommervejr. Men en 
opgørelse viser, at der på trods af de 
mange regndage har været en lille stigning 
i antallet af gæster på FDM camping, og i 
løbet af 2007 har FDM campings 13 plad-
ser haft tæt på 300.000 overnatninger.

»Camping er en livsstil, hvor der skal 
mere end et par regndråber til at skræmme 
gæsterne væk. Mange vælger netop cam-

ping for at være tæt på naturen, og derfor 
er man villig til at tage et par dage med 
regnvejr. Det har også sin charme at høre 
regndråberne buldre på teltdugen«, siger 
Niels Stæhr, marketingskonsulent i FDM 
camping.

Opgørelsen over besøgende hos FDM 
camping viser desuden, at FDMs pladser i 
blandt andet Billund, Holmsland ved Ring-
købing, Skive og Holbæk har haft mere end 
10% fremgang i forhold til 2006.

»Campingferien er et must, og vi oplever, 
at mange vælger at dele deres ferie op. 
Sådan at de både har tid til campingferie i 
Danmark og en rejse til udlandet. Mens an-
dre forlænger sommerens weekender og 
udnytter, at camping er fleksibelt med gode 
muligheder for at leje en plads fra fx tors-
dag til mandag«, siger Niels Stæhr.

I 2007 blev FDMs 13 campingpladser 
alle godkendt til EU-blomsten. Det betyder 
blandt andet, at gæsterne skal sortere de-
res affald, og vandhanerne har tilkoblet en 
vandsparer.

Dermed bliver campingferien en både 
grøn og miljøvenlig ferieform. Red.

CampisterCampister trodsede regnvejret trodsede regnvejret
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Rolig familieplads midt i Danmarks skønneste 
naturområde med direkte adgang til Rold Skov.

Rebild Bakker, Rebild, DK-9520 Skørping

SAMARBEJDSPLADS 10%
info@safari-camping.dk

tlf. 98 39 11 10 DCK 2824

1673 Ulla & Henrik Pedersen, 8660 Skanderborg

2350 Jannie Spangsgård & Per Hansen, 4760 Vordingborg

2885 Torben Rafen, 9800 Hjørring

Salg . Service og reparation . Alt i tilbehør
F-gas installation . Forsikringsskader

Vestsjællands
Campingcenter

Falkevej 9  .  4250 Fuglebjerg  . www.vs-camping.dk

Hverdage 10-17 . Tirsdag lukket . Weekend 10-14

Telefon 5811 2212

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

Tlf. 9888 4433
www.gronhoj-strand-camping.dk

 Hovedvejen 12 | 6780 Skærbæk
Tlf. +45 7475 3960 | Fax +45 7475 3961

 mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN

Velkommen til nye medlemmer!!!
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Ja så er der igen gået et år siden sidste 
julestævne, det er utroligt som tiden den 
flyver. Kreds Sjællands julestævne var i år 
lagt i Asnæs Boldklubs klubhus.

Da jeg ankommer ca. kl. 16.00 er de fle-
ste ankommet og i løbet af aftenen kom de 
sidste på plads. Vi har alle sammen fået 
asfalt under fødderne på P. pladsen så det 
kunne ikke være bedre. Var der kommet 
flere end de 18 vogne, der var tilmeldt, 
havde der været flere pladser ved siden af. 
Fredag aften var der gløgg og æbleskiver til 
alle i klubhuset. Lørdag morgen stod vi op 

til en smuk morgen med høj sol og en 
smule frost. Flaget blev hejst og der blev 
indbetalt til diverse og logbøgerne blev 
stemplet. I løbet af formiddagen blev der 
lavet julepynt og pyntet op i salen så den 
var klar til om eftermiddagen, der var almin-
delig hyggesnak på pladsen som vanlig. 

Emeritus fandt medicinkassen frem og 
delte ud af de ædle dråber, der efter hans 
eget udsagn skulle kunne kurere alskens 
sygdomme, efter antallet af smags prøver 
at dømme, var der mange der fejlede no-
get. (Det var kryddersnaps). Efter frokosten 

i vognen var det tid til at hygge sig festsa-
len med juletræ, spillenisse, julemand og 
kone der spillede og dansede om træet, 
der blev leget lege og sidst men ikke mindst 
blev der delt gaver ud til alle børnene med 
deres eget navn på. Ham julemanden han 
må være rigtig??? Kl. 18.30 var der så ju-

Haderslev
Camping Center

Langkær 31 · 6100 Haderslev
Tlf. 7353 4199 · Fax 7353 4198

www.haderslev-camping-center.dk

JulestævneJulestævne Asnæs 
den 23.-25. november
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Bijé Fritid & Camping . Bomose Allé 19 . 3200 Helsinge
Tlf: 48 79 31 10  . Fax: 48 79 35 10 
www.bije.dk . E-mail: post@bije.dk

www.bije.dk

Stedet hvor

aktive 

campister

mødes

Nordsjællands hyggeligste campingcenter

Åbent alle 

ugens 7 dage:

Alle hverdage 

kl. 10 - 17, 

lørdag kl. 10 - 14,

søn- og hellig-

dage kl. 11 - 16

BÜRSTNER · SPRITE · WILK · KABE · BEYERLAND · HOBBY · ADRIA · CARAVELAIR

lemad til alle, flæskesteg med rød-
kål, hvide og brune kartofler. Og til 
dessert ris á l’amande med mandel-
gave. Det voldte dog nogle proble-
mer at finde mandlen, da alt var 
spist var den ikke fundet, et af bør-
nene påstod at han havde haft en 
stor klump som han havde spist. 
Det kom børnene til gode for de fik 
lov til at dele gaven som var en 
æske chokolade. Da alle havde 
spist og der blev ryddet væk, spil-
lede husnissen på guitar og spillenissen 
på harmonika og der blev sunget julesange. 
Da børene havde fået set M.G.P. i fjernsy-
net i et tilstødende lokale og vi havde fået 
kaffe og hvad der til høre var det tid til at 
gå til køjs. Vejret havde i den grad ændret 
sig, det blæste og regnede så det rykket i 
vognen, men der er nu ikke noget som at 

ligge under dynen i en lun campingvogn når 
vejret raser uden for. 

Søndag var vejret ikke meget bedre, der 
blev hurtigt ryddet op i salen, når man bare 
hjælpes ad er det ingen sag. Flaget blev 
sunget ned og der blev sagt tak for denne 
gang og glædelig jul. 

DCK 3006 Niels Døssing
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Rejseforedrag med
Anne-Vibeke Isaksen

På Camping 2008 er der mulighed for at 
høre den kendte chefredaktør og TV-vært, 
Anne-Vibeke Isaksen fortælle om sine op-
levelser med camping.

Det sker via to foredrag som Anne-Vi-
beke holder både lørdag og søndag. Tit-
lerne er: Italien Rundt og Camping for før-
ste gang. Der er gratis adgang til foredra-
gene og det kræver ikke tilmelding. Fore-
dragene finder begge dage sted på 1. sal.

Foredrag med Anne-Vibeke Isaksen 

Italien Rundt
 lørdag d. 9. februar kl. 13.00 

og søndag 10. februar. kl. 13.00

Anne-Vibeke Isaksen fra DR-TV, DK4 og 
www.campingdanmark.dk har kørt hele Ita-
lien rundt med campingvogn på krogen. 

Følg med på en spændende tur i et af 
verdens bedste turistlande både når det 
gælder natur, kultur, aktiviteter og ikke 
mindst gastronomi. Anne-Vibeke viser bil-

leder og film fra tv-serien »Anne-Vibeke Rej-
ser« fra områder af Italien, som de fleste 
ikke kender så godt i forvejen. Deltagelse: 
Gratis.Tilmelding: Ingen.

Foredrag med Anne-Vibeke Isaksen

Camping for første gang
lørdag d. 9. februar kl. 14.00 
og søndag d. 10.2. kl. 14.00

Anne-Vibeke Isaksen fra DR-TV, DK4 og 
www.campingdanmark.dk har de sidste 15 
år camperet på alle tænkelige måder, så 
uanset om du er til telt, teltvogn, lille som 
stor campingvogn eller autocamper kan 
du i løbet af denne time få gode råd til at 
komme i gang med campinglivets glæder. 
Det gælder også hvis du overvejer at gå fra 
en campingform til en anden. Deltagelse: 
Gratis. Tilmelding: Ingen.

Gratis 
messekatalog
Messekataloget ud leveres GRATIS ved ind-
gangen til de besøgende, der ønsker dette. 
Endvidere udleveres og fremsendes kata-

Ålborg Camping MesseÅlborg Camping Messe2008
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Konkurrence:Sjove Telte Søges!
Vind 10.000,00 kr.Se mere på:akkc.dk/camping2008

Fredag 8., lørdag 9. og søndag 10. februar 2008

Åbningstider:
Fredag kl. 12-19 · Lørdag og søndag kl. 10-17.
Entré: Voksne 50 kr. Børn (5-13 år) 20 kr. · Grupper (min. 10 pers.) 35 kr. pr. person.

www.akkc.dk/camping2008

Danmarks mest overskuelige og besøgsvenlige messe for:
Campingvogne · Autocampere · Teltvogne · Fortelte · Turtelte 
Udstyr og tilbehør · Campingpladser · Campingorganisationer 
Finansiering · Videnscentre · Trafikinformation · Forlag · m.m. 
Otte sektorer – 10.000 m2 – over 100 stande

Å RE TS  M ESSE  FO R  CA M P I N G FO LK E T

Mød Anne-Vibeke Isaksen 
Anne-Vibeke Isaksen står for den offi-
cielle åb ning fredag 8. februar kl. 12. 
Oplev desuden hendes spændende 
rejseforedrag, hver dag på messen. 
Anne-Vibeke Isaksen, Rejsejourna-
listen, er bl.a. kendt fra DR1s Ud i 
det blå, BTs cam pingsider og DK4s 
Anne-Vibeke Rejser. Des uden er hun 
chefredaktør på campingportalen 
www.campingdanmark.dk



loget til pressen og andre gæster samt til 
udstillere.

Ønsker du messens katalog fremsendt 
(udkommer i ugen op til messen), kan du 
maile til Pia Knudsen på pgk@akkc.dk – så 
fremsendes det pr. post...

Sjove telte søges - vind kr. 10.000,-
I samarbejde med TV2/NORD efterlyses de 
sjoveste campingtelte

Vis os det mest særpræ-
gede, det mindste, det 
unikt ombyggede, det 
gør-det-selv renoverede, 
det ældste, det helt spe-
cielt indrettede, det grim-

meste eller det mest 
kitschede campingtelt.
For at være med i konkur-

rencen skal finalisterne udstille deres telte 
på messen. 

Fem finalister præmieres og publikum 
vælger vinderen, som får 10.000 kr.     

Der er også flotte præmier til publikum, 
der stemmer. Afstemningen foregår på 
messen.

Send billeder og en lille historie 
(senest 8. januar 
2008) til:
Mogens Jørgen-
sen 
TV2/NORD 
9440 Aabybro

Se evt. også www.
akkc.dk og www.akkc.dk/camping2008

Med venlig hilsen
Aalborg Kongres & Kultur Center

Red.

Altid stort
udvalg i nye
og brugte
Solifer-vogne…

Tjelevej  8-12 ·  7400 Herning ·  T l f .  97 26 80 55 ·  www.campingparken.dk
ÅB  NINGS  TIDER: MAN  DAG – FRE  DAG 9 – 17 • LØR  DAG – SØN  DAG 10 – 16

38



LAD BARE DE ANDRE SE PÅ

Powrwheel Danmark · Tinghøjvej 5 · 3650 Ølstykke · Tlf. 47 10 12 65 ·  info@powrwheel.dk  www.powrwheel.dk

- imens du fjernstyrer 
vognen perfekt på plads...
For lidt plads til at bakke 
på? Eller slår kræfterne 
ikke helt til mere? Eller 
er du bare til luxus ge-
nerelt? Så er en Powr-
Mover løsningen! Vælg
manuel eller elektrisk.

ÅBENT HUS
8/9 MARTS 
KL. 10-16! 
På vores adr. 
Tinghøjvej 5, 
3650 Ølstykke. 

STØRSTE UDVALG I CAMPINGVOGNSMOVERE! RING PÅ TLF. 47 10 12 65 

KOM OG MØD OS HER:
Camping’08 i Bella Centret 
Camping 2008 i Aalborg
Ferie for alle 2008 i Herning

5 ÅRS GARANTI
EUROPA SERVICE

RABAT TIL MEDLEMMER

Ekstrem komfortabel
- hele året

Øvrige nyheder/ændringer bl.a.:

■ Ny front

■ Nyt møbeldesign

■ Ny toning af vinduer

■ Natbelysning

■ Nye lamper

■ Ny belysning af baderum (TDL, DXL)

■ Ny emhætte (dobbelt hastighed)

■ Nyt ventilationssystem (Variovent)

■ Forteltlampe med bevægelsessensor

(ekstraudstyr)

■ 7 helt nye hyndestoffer

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Aabybro Camping & Fritid A/S · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro
Telefon 98 24 48 00 · www.aabycamp.dk

Hverdage kl. 9.30-17.30 · Lørdag kl. 10.00-13.00
Søn- og helligdage kl. 12.00-16.00
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Bella 2008
Camping08 bliver den største nogensinde 
på Sjælland - der er nemlig udvidet med en 
hal på 4.000 m2.

Den nye hal bliver fyldt med autocam-
pere - heriblandt en stor Frankia med egen 
bil på bagsmækken, og det giver så mere 
plads i de øvrige haller. Så ud over det 
store udvalg af campingvogne, fortelte, 
teltvogne og udstyr, kommer der en meget 
stor stand med telte, lige fra tunneltelte til 
store villatelte. Vi har ikke tidligere kunnet 
præsentere et så stort udvalg.

Der er også igen et stort udbud af cam-
pingpladser fra ind og udland.

Nyhed: Markedspladsen i Hal B6
Her kan du møde udbydere af tøj, udstyr, 

tilbehør osv. – mange af dem med messe-
tilbud. Så husk at tage penge med - måske 
kan du gøre et godt kup.

Campingudstillingen Campingudstillingen 
har fået vokseværk har fået vokseværk 

Der er aktiviteter for børn, og Anne Vi-
beke Isaksen holder foredrag både lørdag 
og søndag, dels om Italien rundt, men også 
en præsentation med gode råd og tips til 
nye campister.

BT præsenterer igen årets campingvogn
Hos DCU kan børnene hygge sig, mens 

de voksne får en kop kaffe. 
Første gang i Danmark:
Kabe præsenterer en campingvogn med 

1. sal og egen balkon! Kom og se en 13 
meter lang vogn, og drøm dig til et alterna-
tivt sommerhus! 

Velkommen til Camping08
den 18.-20. januar og 25.-27. januar

sammen med Ferie08

CAMPING  08 CAMPING  08
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Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Kreds Fyn valgte som bekendt at lave jule-
komsammen i Lohals på Langeland.

En del medlemmer var utilfredse med 
denne beslutning, men på Fyn har vi en del 
øer, som også har gode naturområder, 
hvorfor ikke opsøge nogle af disse.

Lohals Camping er en rigtig dejlig plads 
med et venligt og samarbejdsvilligt lejrchef-
par, der stillede opholdsstue (opvarmet), 
samt køkkenfaciliteter til vores rådighed. 
Dette er en plads jeg gerne vil anbefale 
medlemmerne at besøge.

Lejrchefen agerede skam også Julemand 
for os.

På trods af lang afstand del-
tog der en del fynboer og jyder 
(deriblandt Kirsten og Jørgen 
fra Sebbesund i Nordjyl-
land)

Tusind tak til alle der var 
med til kredsens julehygge 
(vi håber I vil komme igen, 
når kredsen laver andre 
arrangementer)

Med håb om et godt campingår 2008
DCK 2948 Inge Christensen.

Kredsformand Fyn

Månedens vits

Hørt på dansegulvet!
Den unge mand havde endelig fået lokket 
pigen ud.
»Før jeg mødte dig, var mit liv som en ør-
ken!« forsøgte han at charmere.
»Det forstår jeg virkelig godt, du danser 
som en kame!!!«

JulestævneJulestævne  på Lohals Camping

Ørneredevej 35 . DK-8270 Højbjerg . 86 27 02 07
www.camping-blommehaven.dk . www.dcu.dk

Pladsen er åben i perioden: 24. marts - 21. oktober 2007
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Hobrovej 335 . Råsted . 8900 Randers . Tlf. 86 44 35 11 . www.midtvejs.dk

Midtvejs 
Caravans

Områdets 
DCU testcenter

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

TOP
c a m p i n g

Københavnsvej 128
4600 Køge
Tlf.: 56 65 42 72

Hverdage 10-17.30 ● Onsdag lukket ● Lørdag 10-15 ● Søndag 10-16

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE

www.topcamping.dkwww.topcamping.dk
- stort udvalg i brugte vogne- stort udvalg i brugte vogne

CARAVAN RINGEN

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE
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Rejer som i Thailand
Arbejdstid ca. 30 min.
Til 4 pers. anvendes:

1 kg frosne rejer m. skal eller 400 g pillede 
rejer
3 spsk. olie
2 grønne peberfrugter (i fine strimler)
1 gul peberfrugt (i fine strimler)
1 fred hvidløg (finsnittet)
1 spsk. karry
1 dåse flåede tomater (hakkede)
1-2 spsk. chilisovs
1 dl kokosmælk eller fløde (9%)

Salt
Cayennepeber (prøv dig frem)
storbladet persille

Svits de to slags peberfrugter i olien i en dyb 
pande eller wok og tilsæt hvidløg.
Rør karry i og lad det ganske kort svitse 
med. Tilsæt de flåede tomater, chilisovs og 
kokosmælk/fløde.
Lad det koge lidt ind. Vend rejerne i og smag 
til med salt og cayennepeber.
Kom persilleblade på ved serveringen.

Løse ris eller flutes er godt tilbehør.

God appetit
DCK 2903 Anne Bach 

Rejer som i 
AAArAAArAAAArAAA bebeeebejdjdjdjddjddstststststststididididididd cccccccaa

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 

Vidste du?
Hvorfor siger man at storken 
kommer med de små børn?

Storken er fra gammel tid en lykkefugl, 
som man ikke måtte jage eller gøre 
ondt på anden måde. I stenalderens 
køkkenmøddinger finder man aldrig ben 
fra stork, svale eller spurv, og et ordsprog 
fra Bogø lyder: 

»Storken må man ikke slå ihjel, 
for så vil torden
(lynet) slå ned i huset«.

Storkens status er forklaringen på, 
at netop den skulle bringe os de kære 
små. Hvem der først fandt på det, ved 
vi ikke, men herhjemme er det folkelige 
sagn blevet genbrugt af digtere som H.C. 
Andersen og St. St. Blicher
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Færgerabatter 2008!
Rabataftale med TT-Line, der sejler mellem Trelleborg-Travemünde og Trelleborg-Rostock
Aftalen er gældende fra 01.01.08-31.12.08
Aftalen gælder kun i den angivne periode og kun på de ordinære priser/overfarter – ikke på over-
farter hvor der allerede ydes rabat. Ej heller på kahytter og måltider.
Rabat
 10%
 25% i perioden 01.01 - 31.03 på alle afgange
15% i perioden 31.03 - 13.06 samt 01.10 - 31.12
Rabatten gælder ikke på eksisterende rabatter på rejser, kahytter eller måltider.
Bookning sker på: Tlf. 0410-56 200 eller fax 0410-56 170
   E-mail: info@ttline.se
Betaling:  Kontant ved udrejse
Afbestilingsafgift:  Her henvises til TT-Line AB særlige rejsevilkår
Reservationsnummer: DCK 644551
Ret til prisændringer forbeholdes

Færgerabat
F.I.C.C. meddeler, at de har fornyet deres rabataftale med norske Fjord Line på ruterne: 
• Hanstholm – Haugesund/Bergen og • Hanstholm – Egersund
hvor der gives op til 25% rabat til indehavere af gyldigt CCI campingpas, dog kun på returbilletter. 
Man skal bede om rabatten ved booking og oplyse nummeret på passet. Kahyt er obligatorisk ved 
natsejlads. For andre oplysninger om rederiet og deres ruter, se www.fjordline.com     

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

Nr. Hostrupvej 27
6230 Rødekro . Tlf. 7466 2363  

E-mail: NH@nhcamping.dk. 
www.nhcamping.dk

- vi bestræber os lidt mere

Flere fordele end i banken

Åbningstider:

Man-fre 10.00-17.30

Lørdag 10.00-15.00

Søndage 13.00-17.00

Se nyheder, tilbud og brugte vogne på 

www.nhcamping.dk

Velkommen til NH Camping  
– altid et besøg værdMånedens 

vise ord 

Tag en gang om året 
et sted hen, hvor du 
aldrig har været før.

Dalai Lama

45



Færgerabatter 2008! OBS! Priserne er fra 2007, evt. prisændringer. 
Frederikshavn/Gøteborg og Grenå/Varberg tur/retur
Periode  Frh/Gøteborg Grenå/Varberg Bil+camp. Autocamp.
       + 5 pers + 5 pers.

1/1 - 30/3 Udrejse  20.00 (fre+lør)  1650,- 1650,-

1/1 - 30/3 Hjemrejse  16.00 (lørdag)
1/1 - 30/3 Hjemrejse  18.30 (søndag)
1/4 - 21/6  14.30 (tirs-lør) 14.30 (alle dage) 1650,- 1650,-
13/8 - 23/12  20.00 (fre+søn)
  Hjemrejse 09.30 (tirs-lør) 09.00 (alle dage)
   16.00 (lør+søn
   18.45 (kun søn)

22/6 - 12/8  Udrejse 03.45 (tirs-lør)  1950,- 1650,-
   22.45 (tirs-lør) 13.15 (man-tors)

  Hjemrejse 08.00 (tirs-fre) 08.00 (søn+fre)
   23.55 (alle dage)

Venligst oplys bestillingskode DCARAVAN

OBS! Begrænset antal pladser – skal bestilles senest 48 timer før

Færgerabatter på Scanlines: Helsingør–Helsingborg
Der ydes 10% rabat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis Helsingør og 
Helsingborg, mod fremvisning af gyldigt DCK medlemskort (det gule F.I.C.C. pas).
Gælder for bil over/under 6 m inkl. 9 personer. 

Rabataftale med HH Ferries, der sejler mellem Helsingør–Helsingborg
Vis dit DCK medlemskort og få 10% rabat på overfarten. Eller spørg deltagere på turen om I kan 
være fælles om et færgerabathæfte med 20 klip. Der er penge at spare på overfarten! Har du brobis 

får du 20% rabat på overfarten.

F.I.C.C. tilbyder rabat på Finnlines
Der tilbydes 50% reduktion på alle billetter på campingvogne og mobilhomes (mod forevisning af 
gyldigt CCI pas) på alle afgange på flg. færgeoverfarter:
Hansa-Class: Finnhansa, Transeuropa and New vessels: Finnstar, Finnmaid, Finnlady i hele 2007-
01-05 Finnlines sejler mellem Travemünde og Helsinki.

Ved booking husk at oplyse om CCI medlemskab og opgiv dit CCI nummer.

Booking sker på: 
fra Tyskland Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH)
  Einsiedelstrasse 43-45, D-23554 Lübeck, Deutschland
  Tlf. +49 451-1507 433, fax. +49 451-1507 444
  E-mail: passagierdienstinnlines.com

Fra Finland Nordic Ferry Center Oy
  Kauppakeskus Ruoholahti 5.krs.
  Itämerenkatu 21, FI-00180 Helsinki, Finland
  Tlf. +358-9-2510 200, fax. +358-9-2510 2022, e-mail. Infoerrycenter.fi

Se mere på www.ferrycenter.fi
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Huske    listen

’08
25.07 - 03.08 ...................... Langelandsfestival
05.09 - 07.09 .............................Fugleskydning
28.11 - 30.11 ............................... Juletræsfest

KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

Kærgårdsparken 34, 8355 Solbjerg
Tlf. 8692 8195
E-mail: jylland@dck.dk

2008
18.01 - 20.01 ........... Bowlingstævne Skødstrup
01.02 - 03.02 ..................Hattefest, Nr. Kollund
22.02 - 24.02 ..................Ferie for alle, Herning
29.02 - 02.03 .............. Generalforsamling, Give
01.05 - 04.05 ... Kristihimmelfartsstævne, Tolne
09.05 - 12.05 .................. Fiskestævne, Lundby
30.05 - 01.06 ..........................................O-løb
05.06 - 08.06 .............................Fugleskydning
01.08 - 03.08 ................Fiskefestival, Hirtshals
22.08 - 24.08 ................NC samarbejdsstævne
29.08 - 31.08 ... Manøvrestævne, Jyllandsringen
03.10 - 05.10 ..............................Safari, Struer
24.10 - 26.10 ............................. Bankostævne
07.11 - 09.11 ..........................Gourmetstævne
05.12 - 07.12 .................................Julestævne

SKAMSTRUP:
Adr. Grydebjergvej 32, Skamstrup, 
4440 Mørkøv
E-mail: skamstrup@dck.dk

2008 
18.01 - 20.01 .............Stævne om stil og farver
25.01 - 27.01 ..................Hobby/Hygge stævne
01.02 - 03.02 .......................Fastelavnsstævne
19.03 -24.03 ....................Påske på Skamstrup
20.06 - 22.06 .......... Midsommer på Skamstrup
22.08 - 24.08 ......... Sommerfest på Skamstrup
26.09 - 28.09 ............. Heste/Kræmmermarked

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2008
15.03 - 24.03 ........... Lang Påsketur til Wolfburg
17.04 -- 20.04 ............. Landsgeneralforsamling
 og 50 års jubilæum, Middelfart
30.04 - 05.05 .............. 30 års jubilæum Leipzig
09.05 - 12.05 ....Pinsestævne i Neumünster, Da/Ty
13.07 - 19.07 .... Nordisk Camping Træf i Norge, 
 Lillehammer
20.06 - 22.06 .................... Kielerwoche, Da/Ty
10.08 - 24.08 ..................... Polen m. Kreds Fyn
24.07 - 04.08 ........................................F.I.C.C
11.09 - 14.09 ......................................... Elmia
11.09 - 14.09 ......................................... Elmia
13.09 - 20.09 ............Nordisk Høsttræf, Harzen
10.10 - 19.10 ................. Lang Efterårstur til Ivø
05.09 - 07.09 .................... Dragefestival Da/Ty
31.10 - 02.11 .....................Stiftungsfest Da/Ty

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. 6594 1401

 Fax 6615 6533

2008
4. marts ...............................Generalforsamling
23.05 - 25.05 ........Kreds Fyns 25 års jubilæum 
 på Tårup Strand Camping
20.06 - 22.06 ..............................Skydestævne
14.09 ..........................................Fjordens dag
28.11 - 30.11  ................................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson/Greve, tlf. 2672 1901
E-mail: sjaelland@dck.dk.

2008
01.02 - 03.02 .......................... Gullash stævne
20.03 - 24.03 ............................. Kort Påsketur
04.04 - 06.04 ............................Forårsmanøvre
01.05 - 04.05 ...............................Fiskestævne
09.05 - 12.05 .........Pinsestævne på Skamstrup
13.06 - 15.06 ................Kvindemanøvrestævne
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Afsender: APPEN-DIX, Sekretariaet, Højmark14, 6340 Kruså

ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S
Isabellahøj 3 . 7100 Vejle henviser til nærmeste forhandler på:
tlf. 75 82 07 55 eller info@isabella.net · www.isabella.net

Camping om vinteren...
Flere og flere opdager, at vintercamping er en 
rigtig dejlig ferieform – måske den bedste.
Men det stiller også store krav til det udstyr, man 
medbringer. Kraftige materialer, en speciel tag-
hældning for minimal sneophobning samt ekstra 
bred, udvendig lækant, et stærkt stålstel, fleksibel 
pløkning og vinduesfolie, som kan tåle ekstreme 
frostgrader gør, at Isabellas vinterfortelte står di-
stancen – selv i en kraftig snestorm.

Bundmål: Universal 240: 240 x 180 cm, Snowboy: 220 x 180 cm
Snowboy

Universal 240


