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HUSK!!!HUSK!!!

 Forsidebillede:

Når dette læses, er jul og 
nytår forhåbentlig vel over-
stået, og diverse Wellnes 
centre haft en fin kundetil-
gang.

Hele Landsstyrelsen samt 
Sekretariat, ønsker ALLE i 
DCK et godt nytår og velkommen i 2009 – til nogle gode 
campingoplevelser.

DCK vil gerne takke alle de mange frivillige, der hjæl-
per til overalt i vores klub, uden disse frivillige hæn-
der ville det ikke være muligt at drive klubben.

Det er et stort arbejde, der skal gøres, om det er et 
stævne i ind eller udland eller i forbindelse med udstil-
linger. Samtidig kan der nævnes meget andet arbejde, 
hvor mange hjælper, og det gør de, for så andre kan 
nyde, og nyderne kan få inspiration til også at yde.

Vi takker alle DCK’s medlemmer for jeres forståelse i 
forbindelse med overgangen til PBS betaling, det har 
været en stor opgave, som klubbens Sekretariat skal 
have en stor ros og tak for, at det blev løst.

Samtidig havde vi ikke den bedste hjælp fra vores 
software udbyder, dette er der dog nu rettet op på. 
Nemt var det ikke, men opgaven skulle nu være løst.

Opdatering af medlemmer som er tilsendt os, er også 
forløbet uden de store vanskeligheder. Der er, i den 
forbindelse, blevet rette mange misinformationer. 
Det største problem er de nye postnumre, som nogen 
måske ikke har tænkt på.

Det er nærmest i og ved de større byer, der er nye 
numre. Hvis der er et nyt postnummer til en adresse, 
så meddel os det venligst, vi ved det jo ikke og får 
brevene med campingkort retur, for så at skal efter-
sende disse med endnu en gang porto.

Nu skal der snart tages stilling til udbuddet af cam-
pingture -- (Hvor skal vi hen...)

FICC Rally i Ipswich England og det er ikke så langt 
fra Harwich. Det Nordiske træf i Finland. NCT 2009 
som er henlagt til Kuopio (www.nct2009.fi)

Der er et bredt udbud af stævner på huskelisten 
nu, og flere kommer sikkert til. Vi siger tak til alle 
dem, der tager initiativ samt lægger liv, sjæl og ar-
bejde i disse stævner.

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten!

Med venlig campinghilsen
Børge Jensen, landsformand
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Mosvigvej 21 · 6093  Sjølund 
Tlf. 75 57 40 45 · Fax. 75 57 43 45

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

CAMPING  09
Dansk Caravan Klub har igennem en lang år-
række deltaget på messerne i Herning “Fe-
rie for alle” og på “Camping i Bella  Centret” 
med forskelligartede stande. Det er meget 
vigtigt, at Dansk Caravan Klub er repræsen-
teret på disse store udstillinger, hvor der 
kommer besøgende fra hele landet, samt 
samarbejdspartnere fra udlandet i form af 
samarbejdspladser, alt dette for at vise “fla-
get” og der igennem skabe øget  opmærk-
somhed og et øget kendskab til og omkring 
denne for os alle så vigtige og dejlige klub. 

Nu har landstyrelsen besluttet, at ind-
købe og fremstille nyt udstillingsmateriale, 
som skal bestå sin prøve første gang på 
udstillingen Camping 2009 i Bella Centret 
på stand B 2 40. Det bliver noget af en 
udfordring, i en for campinglivet og cam-
pingbranchen, i det hele taget ganske tur-
bulent periode. 

Målet med standen er naturligvis først 
og fremmest at få nogle flere medlemmer, 
men det er vigtigt, at få fortalt hvilken klub 
vi er, at man skal kunne lide og have lyst til 

Camping i Bella Center
Den 16.-18. januar samt den 23.-25. januar

at bruge campingvognen til det, den er 
skabt til – at campere i – at vi er et folk på 
farten.

Her kan vi få fortalt – live – om alle vore 
ture, indlands som udenlands. Der er rigtig 
mange medlemmer, som benytter lejlighe-
den til at kigge forbi standen, når de går på 
messen.

Her skal jeg bede om Jeres hjælp. Husk 
at tage din klubtrøje på, og har du ingen, så 
gå i det mindste med en DCK-plastpose. 
Det gælder om at blive set mest mulig. 

Vi vil naturligvis også flittigt uddele poser 
til de, som kommer forbi. Kan vi få et par 
hundrede poser i omløb på messen, bliver 
vi bedre set. Så kære medlemmer: 

Vel mødt på  CAMPING I BELLA CENTER  
den 16.-18. januar 2009!

Og på messen FERIE i weekenden deref-
ter.

Leif Hansson
Kredsformand 
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Dansk Caravan Klub arrangerer igen år 
fælles “vintercamping” på Messecampen 
i forbindelse med udstillingen Ferie for Alle 
2009 i Herning.

I erkendelse af, at det ikke er muligt at 
gennemgå det store område, der består af 
6 haller på en enkelt dag, vælger mange at 
campere på området og anvende den nød-
vendige tid på de mange oplevelser og ind-
tryk, ligeledes på den måde at have ligesin-
dede at dele oplevelserne med.

Vintercampen er igennem årerne blevet 
udvidet utallige gange. Der var således i 
2008 under Ferie for Alle hele ca. 700 
vogne.

Ferie for alle
Den 19.-22. februar 2009

Der vil i lighed med de foregående år li-
geledes blive arrangeret en festaften, der i 
år finder sted i Hovedbygningen, indgang 
Vest 1 sal, lørdag fra kl. 18:30 til 24:00. 

Åbningstider:
• Fredag  den 20. februar 11:00-19:00
• Lørdag  den 21. februar 10:00-18:00
• Søndag  den 22. februar 10:00-17:00

Priser: 
•  Fredag til søndag  . . . . . . . . . . kr. 525,-

Prisen inkluderer strøm og partoutkort til 
messen alle dage for 2 voksne og 2 børn 
i en vogn.
Ved ankomst torsdag koster 
det ekstra pr. vogn  . . . . . . . . . kr. 125,-

Festaften:
•  Dette arrangement vil blive omtalt i næ-

ste nummer af Appendix og blive omtalt 
på www. dck.dk

Tilmelding:
•  Der vil være bindende tilmelding se-

nest den 15. februar 2009, med indbe-
taling – alt inklusive – på konto 2267-
8471240584 i Nordea Bank, med op-
lysning om DCK nummer og antal delta-
gere.

Bindende tilmelding til:
 DCK 1645 Lilian & Henning Hansen                                                        

Tlf. 4054 3587 efter kl. 17:00       

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

Eller på - www.dck.dk

DANSK CAMPING INTERIØR

•  Ombetrækning  
af hynder

•  Kantsyning af 
tæpper

•  Syning af pyntegardiner

•  Salg af/behandling med NANO 
på alle tekstiler

•  Specialsyede springmadrasser 
efter dine mål

•  Nu også specialsyede senge-
tæpper

Læsøvej 5 • 8800 Viborg
Tlf. 86 62 26 44 • Mobil 30 63 56 48
E-mail: campinginterior@fiberpost.dk

www.campinterior.dk

4



SAFARI CARAVAN
Danmarks største campingcenter med 7000 m2

indendørs udstilling med alt til camping og fritid!

Cabby er kvalitet 

- livskvalitet.

Sikkerhed og 

komfort i højsæde.

- Som du ønsker.

-  Mere end 45 års 

erfaring.

-  Bedste vintervogn 

til prisen.

Hymer Touring 

-  den perfekte 

aerodynamiske 

rejsevogn. Design 

med hævetag

- SKANDINAVIENS STØRSTE CAMPINGCENTER...
GIMSINGLUNDVEJ 2 . STRUER . TLF. 9684 9100 . www.safari-caravan.dk

Åbningstider: Hverdage kl. 9-17 . Lørdag og søndag kl. 10-16

Dit camping og fritidscenter NR. 1

AUTOCAMPER 

- Tysk topkvalitet 

med spændende 

indretninger

- Stilfuld elegance i højeste kvalitet.

- Når kun det bedste er godt nok.

Dethleffs - en ven af familien...

Tysk kvalitet 

- stort udvalg i senge- og køjevogne.

Kip - visionær desig. Super 

aerodynamisk og fantastiske 

køreegenskaber...

Den ultimative rejsevogn.

- SKANDINAVIENS STØRSTE CAMPINGCENTER...
GIMSINGLUNDVEJ 2 . STRUER . TLF. 9684 9100 . www.safari-caravan.dk

Åbningstider: Hverdage kl. 9-17 . Lørdag og søndag kl. 10-16
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Vi har sammensat et program, der tager 
hensyn til dem, der har været i Paris før, og 
til dem der er der for 1. gang.

Programmet lægger op til, at man kan 
lave noget på egen hånd hver 2. dag.

Sørg for, at læse om Paris inden, f.eks 
Politikkens forlag “Turen går til Paris” er et 
godt værktøj. 

Vi camperer på pladsen International de 
Jablines, side 168 Camping Cheque 2008. 
Pladsen ligger i et stort sportsområde. Om-
rådet ligger 30 km fra Paris. 

Alle pladserne er ca. 100 m2 og med 
strøm. Der kan betales med Camping Che-
que. Man kan få yderligere oplysninger på 
pladsens hjemmeside www.camping-jabli-
nes.com.

Campingpladsen kan byde på næsten 
alt. Den er flot, plan og i det hele taget en 
af de bedste pladser, vi længe har set. Den 
ligger tæt på Disneyland og på Asterix Park. 
Håber, at det kan lokke et par børnefami-
lier med.    

Man kommer til Paris ved, at køre 15 
min. i egen bil til en gratis p-plads ved RER 
stationen TORCY, eller endnu bedre ved 
centeret Carrefour. Herefter går man 5 
min. til stationen. Man tager RER toget i 30 
min. så er man på Metro Stationen Las Hel-
las midt i Paris.

Program
Søndag den 5. april:
Kl. 09:00 og resten af dagen ankomst.
Kl. 19:00 Standerhejsning. 
Kl. 20:00 Vi mødes til et glas vin og en 
bid ost. 

Mandag den 6. april:
Kl. 10:00 Orienteringsmøde om dagens 
program.

Kl. 11:00 Vi tager samlet fra campingplad-
sen til RER Stationen og køber billetter 
(Paris Visite). Derefter går turen til Sacré 
Coeur og Montmartre. Dagen slutter med 
en tur på Seinen. 
Kl. 17:00 Vi mødes ved Pont Neuf (bro nr. 9).
Det er ikke en guidet tur, men der udleveres 
materiale på dansk, så man kan følge med 
i hvor man er, og hvad man sejler forbi.

Tirsdag den 7. april:
Kl. 10:00 Orienteringsmøde om dagens 
program. Dagen er til fri disposition, vi 
foreslår, at børnefamilierne tager til Disney-
land/Asteric Park. Af andre forslag kunne 
være Mones have, og meget mere.

Onsdag den 8. april:
Kl. 10:00 Orienteringsmøde om dagens 
program.
Kl. 11:30 Vi kører fra pladsen mod statio-
nen.
Kl. 13:00 Vi mødes ved Notre Dame kir-
ken. Efter et besøg i kirken, går turen op til 
Montparnasse ca. 209 meter høj bygning 
med udsigt over hele Paris. Vi går tilbage 
gennem latinerkvarteret.
Kl. 20:00 For dem der har lyst, arrange-
res der en spisning på Paris ældste cafe 
(1686), som nu er restaurant, den hedder 
le Procope, og adressen er 13 rue de L’An-
cienne Comédie. Vi skal spise middag kl. 
20:00. Se www.procope.com

Der skal afsættes ca. kr. 1.000,- pr. par 
til dette arrangement.

Arrangementet med spisning er selvføl-
gelig valgfrit, og man skal tilmeldes spe-
cielt på Kathe & Prebens mailadresse. 

Menuforslag, med priser, kan rekvireres 
hos Kathe & Preben på mailadressen: 
fullerton@post1.tele.dk 

Torsdag den 9. april:
Kl. 10:00 Orienteringsmøde om dagens 
program.
Kl. 11:00 Dagen er til fri disposition, vi 
foreslår, at turen går til Versailles slottet. 
Kl. 15:00 Fælles påske langbord på plad-
sen. 

Påsken 2009

DCK til Paris
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Fredag den 10. april: 
Kl. 10:00 Orienteringsmøde om dagens 
program.
Kl. 11:00 Vi kører fra pladsen til stationen.
Kl. 12:30  Vi mødes ved den danske arki-
tekt Spreckelsens nye triumfbue (Grade Ar-
che). Derefter går turen til Triumfbuen (Arc 
de Triomphe) på Champs-Elysées. 
En vandretur ned af Champs-Elysées til 
Concordpladsen (Place de la Concorde).
Vi går over og ser på Eiffeltårnet. Herefter 

er dagen fri, og dem der har tålmodighed 
–  og tør, kan gå op i tårnet. 

Lørdag den 11. april:
Kl. 10:00 Orienteringsmøde om dagens 
program.
Kl. 11:00 Standerstrygning. Dagen er til 
fri disposition. Her kan den enkelte familie 
samle op på de indtryk, turen har givet.

DCK 3381 Jens Erik Christiansen

Kreds Jylland afholder igen i år deres Hat-
tefest i Nr. Kollund Forsamlingshus, som 
ligger på Stokkildhovedvej nr. 3 i Herning.

Stævnet afholdes i perioden den 30.  ja-
nuar 1 til den 1. februar 2009. Vi ankom-
mer i løbet af fredagen til forsamlingshu-
set, hvor vi får vognene kørt på plads. 

Lørdag morgen er der standerhejsning 
og stævneindbetaling, derefter er dagen fri 
til andre gøremål. Hvis der er interesse for 
det, vil der evt. blive arrangeret bowling, til 
en pris på ca. kr. 50,- pr. næse. Tidspunk-
tet for bowling vil da bliver fra kl. 11.00-
12.00 for de interesserede, og de der ikke 
vil spille, kan jo evt. tage ud til Campingpar-
ken, og se på de nye campingvogne, da de 
har åbenthus i den weekend. Så kan andre 
interesserede jo slutte sig til os senere. 

Om aftenen vil der være dækket op i for-
samlingshuset til fællesspisning, og det er 

også her, man tager sin eventuelle hjem-
melavede hatte på, eller hvad 

man nu har. Der er mange, 
der er ret kreative. En-

gang var der en, der kom med en hel cam-
pingplads på hovedet.

Menuen består af følgende: 
Gl. skinke/oksefilet, flødekartofler, salat 
m.m. dressing, flutes, bagt mos, whisky 
sauce. Desserten består af islagkage. 

Husk selv at medbring jeres drikkevare. 

Efter spisningen vil der være præmie til de 
sjoveste hatte, blandt både damer og herrer. 
Derefter vil der være dans til midnat.

Søndag tage vi måske en rask travetur, 
inden vi har standerstrygning kl. 11.30.

Alt dette får du for kun:
Pr. næse  kr. 200,- 
Børn  kr.  75,-
El pr. døgn (kun til lys og lader) kr.  10,-
Ved evt. bowling skal der betales 
de ekstra pr. næse ca.  kr.  50,-

På gensyn til hattefesten!

Kørevejledning: 
Vej 184 mod syd ca. 3 km til Lind, ved su-
perBest køres mod Nr. Kollund, for enden 
af vejen drejes til højre, når vejen deler sig 
hold da til venstre, så er I på Stokkildho-
vedvej, så er det kun at finde nr. 3.

Sidste tilmelding den 25. januar

 DCK 750   DCK 2638
 Ruth & Jacob Ilse & Erik Frank
 Kjærsgaard Tlf. 8611 4288
 Tlf. 9712 6597  

Hattefest
Fredag den 30. jan. – 
søndag den 1. feb.
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Nyt fra landsstyrelsen
Campingferie.dk & Appen-Dix

Under hensyntagen til situationen i cam-
pingbranchen i den kommende fremtid 
generelt, har landsstyrelsen besluttet at 
opsige samarbejdet omkring fællesud-
sendelsen af camping-
bladet Campingferie.
dk og medlemsbladet 
Appen-Dix.

Denne beslutning er 
taget efter en hørings-
fase, hvor også økono-
mien omkring dette pro-

jekt har været en medvirkende faktor til 
beslutningen.

Landsstyrelsen og medlemmerne har 
været glade for dette samarbejde, for 

hvilket vi siger tak, men 
har været nødt til at ud-
vise rettidig omhu i 
denne for tiden og i den 
kommende fremtid nok 
så vanskelige situation.

Tonni Hansen
Landssekretær

Lille Ole til læreren:
“Må jeg godt holde fri i 
morgen? Jeg skal til min 
farmors fødselsdag.”

Læreren: “Ja, det må du 
sandelig gerne, Ole.
Hvor meget fylder hun?”
Ole: “Det meste ad bagsædet.”

Månedens vits
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Skræddersyede tæpper
 til enhver campingvogn

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

NR. 1 · JANUAR 2009 · 46. årgang 
www.dck.dk 

DANSK CARAVAN KLUB –  for folk på farten

Caravanbladet
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Når kvalitet og stil 
går op i en højere enhed...

ARKITEKTUR

PÅ HJUL

www.burstner.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve

Den nye Belcanto

5 kampagnemodeller til
en særdeles attraktiv pris

Det omfattende Belcanto standardudstyr er i 
X-clusive serien suppleret med Belcanto´s 
“Komfortpakke” med bl.a. soltag og springma-
drasser, “Designpakken” med glatte alu-plader 
i hvid, sølv eller champagne, Seitz dør, træktøjs-
afdækning, el-gulvvarme og alu-fælge.

De 5 specialmodeller er i de populære størrelser
fra 460 til 550. 2 er med dobbeltsenge, 2 med
enkeltsenge og 1 med etagesenge til børnene.

Pris fra kun 152.480,-
ALT INKLUSIVE

Spar mindst 
16.095,-

Livsstilsvognen Belcanto indeholder alt, hvad
hjertet kan begære, og er helt kompromisløs, 
når det gælder komfort og bekvemmelighed. 

Gode pladsforhold. Møbelkanter i ægte træ der harmonerer perfekt
med de 12 valgfrie hyndestoffer. En overbevisende køkkensektion
med ekstra meget plads. Soveværelser med hjemmekomfort og flotte
badeværelser - i nogle modeller med separat brusebad. 
Det nye Air-Plus System sørger for et yderst behageligt indemiljø
overalt i vognen - på alle årstider.

Belcanto fås i 4 eksteriør varianter: Hvid hammerslag - eller glatte
alu-plader i farverne hvid, sølv og champagne. Modelrækken omfat-
ter ialt 10 forskellige  grundplaner, herunder et stort udvalg i børne-
venlige familievogne.

Den nye Belcanto fås fra 148.780,-

1 9 5 8  2008
BÜRSTNER

Besøg 
os også på:

Camping 09 - Bella Center
16. - 18. januar.

Ferie 09 - Bella Center
23. - 25. januar.

Ferie for Alle
Herning Messecenter

20. - 22. februar.

FORHANDLERE:  

Flere fordele end i ban-

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

Esbjerg Caravan Center (Bürstner) 7515 2588
Holbæk CaravanCenter (Bürstner) 5946 4636
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363
PJ Caravan, Roskilde (KABE) 4675 7129
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211 - vi bestræber os lidt mere



Camping 
TOPPER I TILLIDSUNDERSØGELSE

Det kan godt være, at finanskrisen har ka-
stet sorte skygger over campingbranchen, 
som i øjeblikket må konstatere, at temmelig 
mange 2007-modeller i campingvogne hober 
sig op hos forhandlerne, men forbrugertilli-
den fejler ikke noget. Faktisk er den danske 
campingverden i top på Forbrugerstyrelsens 
såkaldte Forbruger Forholds Indeks (FFI), 
som er en undersøgelse danskernes opfat-
telse af 51 forskellige brancher.

Øverst på listen ligger biografer, cykler og 
knallerter, isenkræmmere – og camping.

I snævert samarbejde med campingfor-

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!

handlernes brancheorganisation, er man 
eksempelvis netop nu i færd med at lægge 
sidste hånd på en forbrugermanual, der nøje 
redegør garantiforpligtelser og rettighederne 
fra begge parters side, når der handles. 

Et sådant initiativ er naturligvis også 
med til at udbygge tilliden mellem forbruger 
og sælger. Dette er kun ét af mange ek-
sempler på de bestræbelser, der udfoldes 
for at sikre gennemsigtighed inden for cam-
pingverdenen. Det er femte år i træk, dette 
index bliver udgivet.

(Set i Camping & Fritid) Red.
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KABE er den ultimative helårsvogn for dig, der værdsætter kvalitet i tilværelsen. Også når du 
holder ferie i din campingvogn. Alt går op i en højere enhed: Der er varmt og lunt inde, når det er
koldt ude. Og køligt inde, når det er varmt ude. Det, der møder øjet, er lige så velgørende - både
inde og ude. Et klassisk eller moderne miljø - tekstil eller læder. Valget er dit! 

Vil du vide mere, så gå ind på www.campingroyal - eller spørg én af de stolte KABE-ejere, der har
gjort KABE til Danmarks mest købte helårsvogn de sidste 11 år i træk.

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

PJ Caravan, Roskilde 4675 7129
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

Camping Royal
Kvalitet kombineret med generøsitet

www.kabe.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve

- vi bestræber os lidt mere

Besøg 
os også på:

Camping 09 - Bella Center
16. - 18. januar.

Ferie 09 - Bella Center
23. - 25. januar.

Ferie for Alle
Herning Messecenter

20. - 22. februar.



Om Camping i 
BELLA CENTRET 2009

OBS! 
Bemærk åbningstiderne: 

Fredag 13-18
Lørdag 10-18
Søndag 10-17

Samme åbningstider sammen 
med Ferie 09 

Flere og flere er blevet interesseret i cam-
ping, og har fundet ud af at camping er for 
alle. Det afspejler sig på messen, hvor et 
stort udbud af muligheder vises i tre haller 
på ca. 25.000 m2:

Campingvogne – lige fra de allermindste til 
de største. Se en kæmpe nyhed: Little Guy 
– en campingvogn, som selv den mindste 
vogn eller en motorcykel kan trække. 

Autocampere – se det store udvalg
Fortelte
Teltvogne
Telte – af enhver størrelse
Udstyr – lige fra movere til gulvvarme.
Markedsplads – hvor du kan købe produk-
ter på stedet og tage med hjem.

Campingpladser fra ind- og udland.
Forsikring, finansiering m.v.

Og selvfølgelig træffer du også DCU og 
DCK på messen.

Spændende foredrag
Der lægges op til et spændende foredrags-
program, med bl.a. Anne Vibeke Isaksen. 

Så velkommen til Camping 09 – vi glæ-
der os til at præsente jer for alle nyhe-
derne.

Campingvogn til motorcykler i Bella Center
Som noget helt nyt introduceres camping-
vogne til motorcykler på det europæiske 
marked! Det sker på Camping ’09 i Bella 
Center fra den 16.-18. januar og igen sam-
men med Ferie ’09 og Golf ’09 den 23.-25. 
januar. Den nye campingvogn til de tohju-
lede tilhører serien Little Guy, som er små 
charmerende og praktiske campingvogne i 
høj kvalitet for de, som ikke gider en dyr og 
stor campingvogn.

– Vi er lige nu ved at fremstille en proto-
type af den nye smarte Little Guy, som vi 
glæder os meget til at præsentere på cam-
pingmessen i januar. Den nye campingvogn 

CAMPING  09
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tilhører den såkaldte Teardrop-camper ka-
tegori – en lille praktisk campingvogn med 
et par sovepladser og et lille køkken. Nav-
net “Teardrop” er kommet til på grund af 
dens aerodynamiske form. 

Mere end 70 år senere er grundidéen 
stadig den samme; En letvægts-camper i 
miniformat, der giver ejeren frihed til at 
overnatte ude i naturen eller der, hvor han/
hun dyrker sin sport, hobby eller besøger 
familien i den anden ende af landet.

Læs mere på: 
www.littleguy.dk og www.camping09.dk 

til motorcyklen kan dog allerede nu bestil-
les hos os, siger Ib René fra Little Guy 
Scandinavia, som holder til i Kolding. 

Little Guy campingvogne til både bilen og 
motorcyklen kan designes lige efter købe-
rens smag, sådan at farvevalget eksempel-
vis matcher motorcyklen eller udstyret og 
størrelsen passer til ferieformen. Det er 
kun fantasien, der sætter grænser.

Alle Little Guy campingvogne overholder 
EU-standarder.

Historien bag Little Guy
Little Guy er en klassikere i USA og blev 
første gang produceret i 1930’erne. Den 

CAMPING  09 CAMPING  09
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Hverdage 9.30-17.30 • Lørdag lukket fra 1/9-31/12 – lørdag 10.00-13.00 • Søndag 12.00-16.00

ALTID DANMARKS STØRSTE UDVALG I

Sommerlandets største
camping- & fritidscenter
Sommerlandets største
camping- & fritidscenter

• Nye campingvogne
• Fortelte, småtelte og iglo

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Kæmpe udvalg i topklargjorte kvalitetsvogne

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

Her er kvaliteten 
virkelig i topklasse…

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800

Månedens vise ord 

Tvivl ikke på himlens blå, 
når der er mørke skyer 

over dit tag.

C aravanservice 
BM

Vi udfører alle former for reperationer og 
service på campingvogne og trailere. 
Vi udfører de fleste reperationer hos kunden. 

v/Benny Madsen   E-mail: BM@caravanservice.dk 
Mobil: 20 65 32 07    WEB: www.caravanservice.dk

15



Den 20.-22. februar 2009 
slås dørene op til Dan-
marks største feriepara-
dis. Det er her, du kan 
finde inspiration og infor-
mation til din næste ferie, 
overvære spændende ak-
tiviteter og nye oplevelser 
for alle. Tag familien, din kæreste, ven eller 
nabo i hånden og bevæg dig ud i Danmarks 
største rejseeventyr, hvor det summer af 
liv og atmosfære, uanset om du er til nære 
eller fjerne rejsemål, ferie i Danmark, cam-
ping, golfferie eller måske selvforkælelse 
på et wellnesscenter. Mange aktiviteter 
på standene og på de store scener i Dan-
marks- og Udlandshallen. Der vil også være 
spændende rejseforedrag hver dag på mes-
sen. Programmet vises på hjemmesiden 
fra medio januar og opdateres løbende.

Ferie for Alle 2009 med rekordstor 
campingudstilling
Feriemessen følger tidens trend og udvider 
med udstillingen, Udeliv, hvor der bliver 
masser af aktiviteter.

Når juleferien og dernæst vinterferien er 
vel overstået, er det allerede tid til at tænke 
på, hvorhen den næste ferie skal gå – og ikke 
mindst hvordan. I MCH Messecenter Herning 
er man i fuld gang med at samle trådene og 
organisere landets absolut største inspirati-
ons-messe, når det handler om ferie.

Ferie for Alle 2009 i MCH Messecenter 
Herning, der finder sted i weekenden den 

20.-22. februar, bliver re-
kordstor med et udstil-
lingsareal på 66.000 kva-
dratmeter. Ikke mindre 
end 60.903 besøgende 
gik gennem tælle-appara-
terne sidste år, hvilket var 
næsten 6.000 flere end 

det hidtidige rekordår i 2006.
Den største udvidelse på Ferie for Alle 

2009 står campingudstillingen for. Med i alt 
37.000 kvadratmeter er der koblet yderli-
gere 5.000 kvm. på den i forvejen store 
specialudstilling. Og det sker helt i tråd med 
udviklingen i campingbranchen, hvor man 
over de sidste ti år har oplevet en stigning i 
antallet af indregistrerede campingvogne på 
30%, så 140.000 danske familier i dag hø-
rer ind under kategorien campister.

Danmark har det hele
“I Danmark har vi omkring 500 camping-
pladser, som alle er klassificerede med 
mellem én og fem stjerner. Så der er no-
get for enhver smag”, siger campingchef 
i Dansk Camping Union (DCU), Søren Dah-
lin, og han fortsætter:

“Vi ser også, at campisterne i stigende 
grad holder ferie i Danmark med afstikkere 
til udlandet. Her i 2008 havde vi en stig-
ning i de danske overnatninger på camping-
pladserne på fire procent.” Søren Dahlin 
peger på, at vi herhjemme faktisk har det 
hele og mere til. Vi har et utal af seværdig-
heder, fire smukke årstider, en unik natur, 
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Velkommen til
campisternes paradis
Besøg Danmarks største
campingudstilling og se alle nyhederne.

Campingvogne, autocampere, fortelte, teltvogne,
telte, udstyr, campingpladser, gode tilbud og
Vintercamp bag hallerne i samarbejde med DCU.

Se meget mere på ferieforalle.dk 

Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk

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



en lang kystlinje og ikke mindst et bredt 
serviceudbud af sociale arrangementer, 
skønne restauranter og masser af aktivi-
tetsmuligheder.

Fra kajak til klatrevæg
Netop aktivitetsmulighederne er afgørende 
blandt nutidens feriefolk, når ferierne 
planlægges. De danske campingpladser 
specialiserer sig i stigende grad med te-
matilbud som wellness, cykelferie, golf og 
lystfiskeri.

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.deØrneredevej 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

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

Det har arrangørerne bag Ferie for Alle 
2009 taget til sig og præsenterer i år en 
nyhed i form af et nyt hovedområde, Udeliv.

“Vi har i forvejen de fire hovedudstillin-
ger Camping, Udland, Danmark og Dansk 
Golfshow. Med Udeliv får vi yderligere en 
spændende aktivitets-hal lige op ad cam-
pingudstillingen,” siger projektleder for 
campingdelen Knud Sørensen, MCH Mes-
secenter Herning. “Her bliver der blandt 
meget andet mulighed for at prøve en ka-
jak-vending i et af de to store bassiner. 
Man kan dykke eller sejle i kano i to spe-
cialopbyggede pools, rapelle og klatre på 
klatrevæg, eller man kan forsøge sig på en 
mountainbike på kuperet bane. I det hele 
taget bliver der masser af oplevelser og in-
spiration at hente for alle, der er interes-
serede i natur- og friluftsliv.”

Red.
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Tak til Ellen
DCK 50 års jubilæumsblad!ad!

Spændende læsning 
Det var dejlig læsning, tidligere lands-
formand Ellen Hyslop har skrevet om 
klubbens historie. Det er første gang, 
at medlemmerne har mulighed for at 
følge klubbens udvikling fra starten til i 
dag, hvor den har passeret sit 50 års 
jubilæum.

For nye medlemmer kan det være inte-
ressant at læse om klubbens opståen, 
og med den forsatte udvikling klubben er 
i, hvad der kan vente dem i fremtiden.  
For os gamle medlemmer, for mit eget 
vedkommende tilbage fra 1963, er det 
nærmest et kalejdoskop af oplevelser 
der vælter op i en. 

Vi er et folk på farten og får hele tiden 
læsset ny oplevelser i bagagen. Selv om 
vi ikke glemmer de gamle oplevelser, vil 
de helt naturligt glide lidt tilbage i hu-
kommelsen.

Ved læsning af Ellens gennemgang 
dukker de op igen, der er rigtig mange 
sjove, spændende, men også dramati-
ske oplevelser og ture. Bag Ellens tekst 
gemmer sig en hel roman. Hvem har ikke 
siddet i en større diskussion med ægte-

fællen eller venner om, hvornår var det 
nu, det var, og hvem sad hvor og i hvilken 
bestyrelse.

Jeg håber, at Ellens historieskrivning 
vil blive gemt af medlemmerne – en god 
ide er nok at have den med i camping-
vognen.

En helt personlig tak til Ellen skal 
lyde her fra.

DCK 239  Dorthe og Leif  Hansson

Om de to jubilæumsindlæg fra 
Ellen Hyslop 
En stor tak der her kommer fra hjertet 
af. 

Det er til Ellen Hyslop for hendes sær-
deles dejlige indlæg i det i det sidste 
nummer at Appen-dix om DCK’s historie 
og ligeledes i foregående nummer om 
NCR.

For os – mig – der er kommet til i de 
senere år, har det været rigtig morsomt 
og meget oplysende at læse disse hi-
storier, især efter selv at have været 
med til lidt af det. Og ikke mindst fordi 
det jo kommer fra “hestens mund”!

Det er fornemme skrifter, der så fint 
fortæller DCK’s historie gennem 50 år. 

Tusind tak for dit flotte og store ar-
bejde, Ellen! 

Venlig hilsen
DCK 1295 Lene Kontala Nielsen
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Fra Skt. Petersborg   
(Fortsættelse af beretningen fra sommerens tur til Rusland)

Undervejs skulle vi besøge en traditionel 
russisk landsby, Kinerma. Her så og hørte 
vi, hvordan man levede og boede i en ty-
pisk Karelisk landsby før i tiden. I byen var 
der 17 huse, og der måtte kun bygges nyt, 
når et gammelt hus ikke kunne bebos 
mere. Der var ikke meget luksus, og den 
yngre generation syntes godt nok, det var 
noget ulækkert. Her lærte Hankatten også, 
at dørene i Rusland er lave. I øvrigt for at 
spare på varmen.

Vi fik også serveret frokost i landsbyen 
– efter først på kommando at have vasket 
hænder – ganske traditionelt med suppe 
med brød, kartofler med kød eller fisk og 
kaffe til sidst. Efter måltidet viste vor vært-

Som beskrevet i Appendix nr. 12 - 2008 
forlod vi Sortavala tidligt om morgenen den 
21. juli, en regnvåd morgen med kurs mod 
Petrozavodsk. Lad mig her tillade mig at 
rose deltagerne på turen. Når vi under den 
foregående aftens briefing havde aftalt, at 
vi startede kl. 07.00 den følgende morgen, 
ja så var alle klar hellere 15 minutter før 
end efter det aftalte tidspunkt. Det var en 
fornøjelse at være turleder for sådant et 
hold.

Skulle nogen i øvrigt komme forbi Sorta-
vala, vil jeg bede jer kigge efter mit dæksel 
til ferskvandstanken, det ligger på en mo-
torbåd, der står på parkeringspladsen ved 
feriecentret.

De første ca. 30 km. var tilbage ad 
samme vej, som vi var kommet dertil, men 
derefter gik vejen østpå mod Petrozavodsk. 
Og hvad var nu det? Snart kom vi ud på en 
strækning med helt ny asfaltbelægning, 
fantastisk, og det mest fantastiske var, at 
strækningen var på mere end 80 km. Men 
ak, intet varer evigt, og efter således næ-
sten at have været i Himmerige kom vi san-
delig tilbage til H……. De næste mange 
kilometer var på en interimistisk vej, hvor 
man var ved at bygge den nye vej. Teknik-
ken var, at man startede med at udlægge 
store sten, hvorpå man lagde mindre sten, 
hvorpå man lagde…. og sluttede med sand 
og grus, der så skulle regne ned igennem 
stenene og dermed danne et hårdt under-
lag for vejen. En ganske effektiv, men sær-
deles langsommelig måde at bygge vej på. 
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 TIL MURMANSK (2. etape)

inde os rundt i landsbyen og fortalte gan-
ske detaljeret om forholdene der.

Først på aftenen, efter endnu en u-ven-
ding ankom vi til målet ca. 75 km vest for 
Petrozavodsk. Her fik vi endnu et eksempel 
på, at man havde undervurderet pladsbe-
hovet for en bil med campingvogn. Vi skulle 
ligge mellem nogle træet ned til en sø, og 
der var ikke meget plads at give af. Et stort 
søm i et af træerne truede med at rive hul 
i de vogne, der skulle forbi, så det måtte vi 
have slået helt i træet. Men ved hjælp af 

mover og fælles håndkraft kom vi alle på 
plads – og sikken plads. Få meter fra sø-
bredden, hvor vi så de flotteste solned-
gange. Det var klasse. Yderligere stod 
modtagelsen her i skærende kontrast til 
den i Sortavala. Det unge par, der ejede 

stedet, vidste snart ikke alt det gode, de 
skulle gøre for os. Det var dejligt at op-
leve.

Efter at være kommet på plads, kom 
som sædvanlig de praktiske spørgsmål, 
hvor er der vand, toilettømning osv. “Vand? 
– Jamen kan I da ikke se det, det er jo lige 
derude!” blev der sagt og peget ud på 
søen. Og sandelig, vandforsyning foregik 
fra søen. Bad var for damernes vedkom-
mende på Julies værelse og for herrernes 
vedkommende i et andet værelse. Derud-
over var der ét toilet. Desværre var det 
småt med vandforsyningen, så efterhån-
den var der ikke vand nok til at skylle ud 
med. Selvom vi lå lige ud til hovedvejen 
følte vi os ganske sikre, da der konstant 
var to mand på vagt for os.

Den efterfølgende dag blev vi afhentet 
pr. bus og kørt til Petrozavodsk, hvorfra vi 
med hurtigbåd skulle besøge øen Kirzhi. 

Traditionel aftensmad...
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Her viste en lokal guide os øens smukke 
trækirke, hvor selv kuplerne var lavet af 
små træplader i en ganske bestemt træ-
sort, der i solskin havde et gyldent skær, 
men som i gråvejr fik et næsten sølvagtigt 
skær. Det var sølvagtigt, da vi var der. Vi 
hørte også et klokkespil, spillet manuelt, 
ikke noget automatik her!

Efter rundvisningen gik turen tilbage til 
fastlandet, hvor vi fik frokost i byen (suppe 
med brød, kartofler med fisk/kød og kaffe), 
og derefter en rundtur i byen med en lokal 
guide. Det karakteristiske ved de lokale 
guider var, at de naturligvis var meget ivrige 
for at fortælle om netop deres lille spe-
ciale, hvilket ofte medførte en detaljerings-
grad, der overgik vore forventninger. Vi 
sluttede af ved et kæmpemæssigt super-
marked, hvor de mest presserende indkøb 

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

BÜRSTNER . SPRITE . WILK . BEYERLAND . KABE

www.vest jyskcamping.dk

VESTJYSK CAMPING CENTER
SIR - 7500 HOLSTEBRO · TELEFON 97 43 22 11

Velkommen hos VESTJYSK 
CAMPING CENTER

– vi gør drømme til virkelighed

blev klaret. På turen tilbage til pladsen var 
der underholdning af en lokal harmonik-
aspiller – et ganske festligt indslag.

Næste morgen skulle vi efter planen 
have morgenmad på pladsen, men det ville 
de have betaling for, og da vi protesterede, 
blev morgenmaden reduceret til en temme-
lig kedelig affære, men vi fik dog vores 
morgenmad. Derefter kørte Mathilde, Ing-
rid og jeg med Julia og hendes veninde på 
besøg hos Julias “cousin grand ma’”, en 
ældre pensioneret skolelærer, der havde 
et sommerhus ned til søen. Alt var pænt og 
rent, men kun DVD afspilleren var af nyere 
dato. Efter dette besøg kørte vi til Petro-

zavodsk for at handle lidt. Tilbage på plad-
sen var der Happy Hour på stranden i strå-
lende solskin.
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Om aftenen efter vi havde spist samle-
des vi til fælles hygge omkring bålet. Plud-
selig dukkede en lokal folklore gruppe op 

og underholdt os med musik og sang, hvor-
til vi dansede – ganske underholdende. 

Den efterfølgende dag var også en “fri-
dag”, hvor der var almindelig afslapning, 
nogle kørte ind til byen, andre blev på plad-

sen og slappede af. Om aftenen blev der 
serveret middag på pladsen (suppe med 
brød, kartofler med fisk og kaffe). Også 
denne aften kom en folklore gruppe, som 
skulle underholde os. Det startede med 
lidt sang, der vist ikke lige var vores smag, 
men derefter gik det over i lidt mere aktiv 
underholdning, hvor vi var medvirkende, og 

det endte med, at Anette og jeg blev gift i 
et traditionelt russisk bryllup.

Her var det også, André og jeg opdagede 
problemer med vort anhængertræk, hvil-
ket Christian med sin tekniske snilde fik 
nødtørftigt udbedret, men det kommer jeg 
tilbage til en anden gang.

Om eftermiddagen havde vi forsøgt at 
forbedre udkørslen fra pladsen ved at fylde 
noget grus på overkørslen, men vore vær-
ter var åbenbart ikke tilfredse med vort 
arbejde, for da vi næste morgen skulle af 
sted så vi, at overkørslen var fyldt helt op 
og var ganske jævn. Flot arbejde. 

Præcis kl. 08.00 holdt alle opmarche-
rede, klar til afgang mod Belomorsk, men 
mere derom senere.

DCK 2507
Mathilde, Ingrid og Jørgen Nielsen
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Campingpladsanmeldelse

Bramslev Bakker Bramslev Bakker CAMPING

sten. Fjorden er ideel for badning, surfing 
og fiskeri. 

Hver plads, mellem 100-200 m2, er ind-
rammet med buske og sikrer en god af-
stand til naboen. Dvs., at der er god plads 
til selv store campingvogne med fortelt, 
samt bil o.lign.

 
Aktiviteter 
I selve Bramslev Bakker er der mulighed for 
mange udendørs-aktiviteter, som vandski, 
vindsurfing, sejlads (der kan også sættes 
både i vandet via et bådslæb), fiskeri, bad-
ning, solbadning på stranden eller at tage 
en vandretur ad en af de anlagte vandre-
stier (som er mellem 2 og 6 km lange). 

Desuden er der også muligheder for 
smukke cykelture ad Marguerit ruten, som 
i dette område går gennem skove og små 
landsbyer. Eller, man kan tage bilen og 
køre over på den anden side af fjorden og 
besøge Mariager, en af Danmarks mest 
idylleriske byer. 

Handel 
Dagligvarebutik   .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,5 km
Hobro (med gågade, kulturelle 
tilbud og banegård).  .  .  .  .  .  .  .  . 8 km
Aalborg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55 km
Aarhus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73 km 

Bramslev Bakker Camping ligger ved siden 
af restaurant Bramslev Bakker og er omgi-
vet af høje og træer, der giver læ. Camping-
pladsen er skabt med henblik på at give 
gæsterne en naturoplevelse. Forestil dig 
en vindstille aften, efter en lang dag med 
vandreture og badning, hvor månen spejler 
sig i en blikstille fjord og du kan høre dug-
gen falde. Dette er ikke en sjælden ople-
velse, når roen sænker sig ved aftenstide.

Bramslev Bakker ligger på nordsiden af 
den smukke Mariager Fjord, kun få kilome-
ter øst for Hobro. Fjorden er et levn fra isti-
den og Bramslev Bakker er et mangfoldigt 
område med høje og dale, samt en fauna 
bestående af enebærbuske, lyng, græs og 
vilde roser. Man kan på anlagte stier både 
vandre i bakker og skove, samt langs ky-

Adresse:  Bramslev Bakker 5
Valsgaard
9500 Hobro

Telefon: 4029 5253
Åben:  20.03.-05.10.
Pladsnr.: 912
LON 9° 52‘ 7,5360’
LAT 56° 39‘ 5,7960’
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PJ Caravan: Københavnsvej 277, 4000 Roskilde  - Tlf. 46 75 71 29
Topcamping: Københavnsvej 128, 4600 Køge- Tlf. 56 65 42 72 

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30, lørdag fra 10.00 til 15.00, søndag fra 11.00 til 16.00

Roskilde 
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Se det store Kabe-udvalg i Køge og Roskilde

Se mere på 

www.pj-caravan.dk og

www.topcamping.dk

Tingbæk Kalkminer, Skørping. Kalkgrotter 
med flagermus!

Fredede områder 
Bramslev Bakker blev fredet i 1934, He-
gedal i 1937 og 1970 og Valsgård Bæk i 
1971. I de fredede områder, der tilsammen 
udgør ca. 300 ha., er afmærket en række 
stier, som kan kombineres til længere eller 
kortere ture.

Kørselsvejledning
Fra motorvej E45, afkørsel 34 mod Hobro. 
Ved 1. Rundkørsel mod Hadsund ad vej 
nr.541, til højre i Valsgaard mod Bramslev 
Bakker.

Red.

Kultur
Tursejllads med hjuldamperen Svanen 
på Mariager Fjord med af- og påstigning i 
Bramslev Bakker
Sydhimmerlands Museum, Hobro
Volstrup Fiskepark, Hobro
Glasmuseet, Hobro
Verdenskortet, Klejtrup
Vikingeborgen Fyrkat, Hobro. En rekon-
struktion af en stormandsgård.
Jættestuerne, Hobro. Blandt de bedst be-
varede i Danmark.
Danmarks Saltcenteret, Mariager
Veterantogbanen, mellem Mariager og 
Handest
Willestrup Barokhave, Astrup.
Cirkus Museet, Rold. Danmarks ældste 
cirkusmuseum.
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Polen 
VAR DISTINATIONEN I EFTERÅRSFERIEN... 
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1 stjerne
Der føres dagligt tilsyn med pladsen, og 
lejrchefen er ansvarlig for pladsens dag-
lige drift.

Hvis der ikke er tilsyn på pladsen døg-
net rundt, skal der, af hensyn til sikkerhe-
den, enten være en telefonboks eller en 
nødtelefon.

Receptionens åbningstider skal fremgå 
af et opslag, og der skal være opsat op-
slagstavle med oplysninger om: Ordens-
regler, gældende takster, pladsens klas-
sifikation, lejrchefens træffetid, -sted og 
telefonnr. Der skal være adgang til tele-
fon og opslag om telefonnummer på 
Falck, politi, læge m.m.

Der skal være installeret min. 1 bru-
ser, sådan at omklædning kan ske uge-
nert og under tag, og der skal være in-
stalleret min. 1 barberstik med spejl, 
hylde og knage. Alle toiletter skal være 
vandskyllende.

2 stjerner
Udover alt det som en 1-stjernet plads 
skal have, så skal der på en 2-stjernet 
plads være tilsyn fra kl. 8 om morgenen 
til kl. 20 om aftenen i perioden 20. juni 
– 20. august. I det resterende tidsrum, 
og i resten af åbningsperioden, skal lejr-
chefen eller en assistent hurtigt kunne 
tilkaldes.

Pladsens opslagstavle skal rumme in-
formationer og turistoplysninger, samt 
kort over pladsen og omegnen. Hvis der 
ikke kan købes almindelige madvarer og 
gas på pladsen, skal sted, afstand og 
åbningstider på indkøbsmulighederne 
anføres på pladsens opslagstavle.

Der skal være min. 1 bruser pr. 25 en-
heder og min. 1 stik til barbering og hår-

tørring pr. 35 enheder, samt min. en tøj-
vaskekumme.

Køkkenet skal have min. 1 kogeenhed 
pr. 50 enheder og der skal være adgang 
til varmt vand fra hane.

Der skal være en legeplads med min. 
3 redskaber og der skal være faciliteter 
for campingvogne og autocampere, dvs. 
udslagskumme samt tømnings- og på-
fyldningsfaciliteter for autocampere med 
faste tanke.

Min. 25% af pladsens enheder skal 
kunne forsynes med el fra eget stik.

3 stjerner
Udover kravene til 1 og 2 stjernede plad-
ser, så er lejrchefen ansvarlig for, at der 
er tilsyn på pladsen døgnet rundt i pe-
rioden 20. juni – 20. august. Pladsens 
indkørsel skal være afspærret med bom, 
kæde mellem låge mellem kl. ca. 23 og 
kl. 7 om morgenen.

Informationer om faciliteter, brandsluk-
ningsudstyr m.v. og deres beliggenhed 
på pladsen, skal fremgå af en situations-
plan på opslagstavlen. I receptionen skal 
der være mulighed for at få brochurer og 
information om egnen, der skal være en 
postkasse og en tavle til telefonbeske-
der. Der skal være indkøbsmuligheder i 
umiddelbar nærhed af pladsen.

Ved alle håndvaske skal der være 
varmt og koldt vand, der skal være pus-
lerum med egne indgang og min. 1 fami-
lierum pr. 100 enheder. Der skal min. 
være 1 tøjvaskekumme, 1 vaskemaskine 
og tørretumbler. Der skal være særlige 
borde til rensning af fisk. Der skal være 
en legeplads med et antal redskaber, der 
står i forhold til de øvrige aktiviteter for 
børn, samt en eller flere opholdsstuer. 

Hvad betyder stjernerne?
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Min. 70% af pladsens enheder skal 
kunne forsynes med el fra eget stik.

4 stjerner
De 4 stjernede pladser har selvfølgelig alt 
det, som de 1, 2 og 3 stjernede har. Men 
derudover, så kan man fra receptionen, 
som er åben fra 8 morgen til 22 aften, i 
perioden 20. juni – 20. august sende og 
modtage telefax og der kan betales med 
min. 2 anerkendte kreditkort.

Pladsen har en butik, hvor der kan kø-
bes nødvendighedsartikler og madvarer i 
samme tidsrum, som receptionen har 
åbent i højsæsonen.

Min. 90% af pladserne skal være på 
mindst 100m2. Der skal være et selv-
stændigt teltslagningsområde og cykle-
stativer. Der skal være puslerum med 
brusebad til lidt større børn, samt toilet 
og handicaprum med egen indgang.

Der skal være min. 1 bruser pr. 17 en-
heder og der skal være 1 familiebaderum 

for hver 75 enheder, samt et vist antal 
vaskekabiner med dør. Køkkenet skal mi-
nimum have 1 dobbelt kogested pr. 30 
enheder, der skal være ovn, samt vaske-
maskine og tørretumbler.

Der skal være legeplads og areal be-
regnet til boldspil. Opholdsrum med TV 
samt gæste- og nat-parkeringsplads til 
sent ankomne campister. Der skal også 
være gode faciliteter for campingvogne 
og autocampere, f.eks. særlige befæ-
stede områder til sidstnævnte. Minimum 
80% af pladsen skal kunne forsynes med 
el fra eget stik og en mindre del af disse 
enhedspladser skal desuden have afløb 
for spildevand.

5 stjerner
5 stjerner er den absolutte elite, hvad 
angår faciliteter, som butik, servicebyg-
ninger osv. Selvfølgelig har en 5 stjernet 
plads alt det, de andre også har, men 
derudover har pladsen en stor reception 
og velassorteret butik, der er åben fra kl. 
8 om morgenen til 22 om aftenen.

Alle enheder er minimum 100 m2 og 
flere er på 120 m2. Ligeledes er der kom-
fortpladser.

Der skal være adskilte toilet- og vaske-
afdelinger med sæbeautomater og hår-
tørrere, og der skal være særskilte sani-
tetsafdelinger for børn med børnetoilet-
ter, håndvaske etc. Der skal være fami-
liebaderum til leje.

I forbindelse med et af køkkenerne, 
skal der være indendørs spiserum. 

Pladsen skal have 1 centrifuge og 1 
industritørretumbler pr. 200 enheder.

Der skal være en central legeplads og 
flere aflastningslegepladser og opholds-
rum med og uden TV.

Min. 90% af pladsens enheder skal 
kunne forsynes med el fra eget stik og en 
del af disse enheder skal have afløb for 
spildevand og direkte vandtilslutning.

Red.Jersie Strandvej 88 - 2680 Solrød Strand - Tlf. 56 14 33 55
info@oecc.dk - www.oecc.dk

www.oecc.dk
Vi er LMC exklusiv forhandler med over 30 års erfaring 

med de tyske kvalitetsvogne fra LMC. 
Vi er selv aktive helårscampister, så vi hjælper gerne 

med at tilpasse vogn og udstyr til dine ønsker, drømme og behov.

Nye LMC campingvogne 
fra 118.700,-

Nye LMC autocampere
fra 500.000,-

80 pæne brugte vogne fra
14.800,- til 198.000,-

Isabella og Ventura
fortelte

Alt i udstyr, tilbehørog reservedele
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Cabby 2009  
– TILBAGE I FASTE RAMMER

2009 modeller hos de danske 
forhandlere!
Christian Jørgensen oplyser at nye 2009 
Cabby modeller allerede er på vej til de 
danske forhandlere, hvis de da ikke alle-
rede er ankommet. 

Cabby

Denne eksklusiv sort læderstue er en af de mange 

muligheder i Cabby 2009 modellerne.

Cabby 2009 er klar til de danske 
campister.
Efter at den svenske Cabby fabrik har væ-
ret solgt til udlandet til en international 
koncern, som siden lukkede, er Cabby nu 
på vej tilbage til faste rammer i Sverige og 
Danmark.

En aftale mellem de tidligere hollandske 
ejere og Investeringsselskabet Outback 
Capital Management AB, Karlstad, er ved 
at være på plads.

Aftalen indebærer at direk-
tør Per Nilsson igen har kontrol 
over det populære mærke som 
hans familie har opbygget i 
Sverige gennem flere generati-
oner. For danske campister be-
tyder det ligeledes, at den dan-
ske agent Christian Jørgensen 
stadig har ansvaret for Cabby i 
Danmark. Det var Christian Jør-
gensen som var manden bag 
den succes, som Cabby de se-
neste år har opnået på det 
danske marked.
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Toscana  2008
(fortsat fra blad nr. 11, 2008)

Med udgangspunkt fra Camping River, som 
blev omtalt i slutningen af første del om To-
scana, begyndte udflugten til byen Carrares, 
som er Italiens meget berømte marmorby. 
Byen og området med de mange marmor-
brud, hvor vi kørte rundt i et af de store brud, 
nemlig Fantiscritti, hvor vi så marmoren blive 
savet ud i store blokke, ligesom når man de-
ler en ost, har igennem århundreder leveret 
marmor til bl.a. massevis af kunstværker i 
hele Europa. Vores egen Thorvaldsen har 
også været i byen Carrares i sin søgen efter 
de smukkeste marmorblokke.

Vi besøgte, i selve byen Carrares, et mar-
morsliberi, hvor der blev fremstillet forskel-
ligartede figurer, vaske, bordplader, og hvad 
man nu ellers kunne ønske sig. Hvis det 
danske arbejdstilsyn kom forbi dette sliberi, 
ville der blive stillet ganske mange krav til 
denne virksomhed. Produktionen af mar-
mor, som er områdets livskilde, er for nær-
værende ca. 800.000 tons om året og pro-
duktionen blev startet helt tilbage tiden af 
romerne.  

Herefter gik turen ned langs kysten gennem 
Massa til Lucca, som er meget speciel med 

en gammel bymidte omgivet af en bymur. 
Inden for denne gik vi rundt og så bl.a. på 
de to meget storslåede kirker, hvoraf den 
ene, domkirken San Martino, desværre var 
lukket og den anden under renovering, men 
vi kunne her dog komme ind. 

Hele byen inden for muren er meget sær-
egen, her mødes nyt og gammelt, især når 
man tænker på forretningslivet, findes der 
mange elegante og luksuriøse forretninger. 
Ligeledes er der også her et righoldigt ud-
bud af restauranter, hvilket var ganske pas-
sende, da det var en udsædvanlig varm 
dag. Det lykkedes faktisk også at komme 
forbi Puccinis fødehjem, som i dag er ind-
rettet til et lille museum, hvor bl.a. hans  
Steinway flygel står.

Efter dette spændende besøg gik turen 
til Pisa, hvor det mest interessante naturlig-
vis var det velkendte Skæve Tårn, der ligger 
på kirkepladsen sammen med Domkirken 
og Dåbskapellet, hvortil vi købte en fælles 
billet. Området omkring disse seværdighe-
der er omkranset med store flotte plæner 
og mange souvenirboder, hvilket betød, at 
besøget tog nogen tid, jo, jo – vi skulle jo 
også have en is. Og med disse mange ind-
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tryk fra dagen gik turen hjem mod camping-
pladsen. De følgende dage var der dømt 
cykeltur til havet for at bade, samt cykeltur 
for at undersøge det nærliggende område 
og bl.a. se lidt på de andre campingpladser, 
der var ved at lukke ned for sæsonen – i et 
vejrlig vi andre betragter som høj sommer.

Det var nu blevet tid til at flytte residen-
sen, vi (damerne) havde nu valgt en plads 
ved vandet grundet det rigtig gode vejr, som 
vi jo nok ikke kunne forvente ville vare ved. 
Vi havde besluttet sammen med Acsibo-
gen, at det skulle være en af pladserne syd 
for Livorno, som så blev pladsen Marina di 
Bibbona. De næste dage gik med de nød-
vendige provianteringsture i byen på cykel, 
badning i det varme havvand, sudukoløs-
ning under solsejlet, boglæsning i strand-
stolen – nogle herlige dage i det gode vejr. 
Men men, så opstod der problemer, vi 
havde lidt problemer, da vi skulle ind på 
pladsen, men da vi skulle ud, var der ikke 
plads til, at vi kunne trække rundt om pinje-
træerne og ud selv, en opgave vi ellers 
havde gået og vurderet på i dagene op til. 
Ligeledes var pladsen affolket, men det lyk-
kedes dog til sidst at finde “skubbere”, så 
vi kunne få hægtet de helt almindelige 
vogne på ude på vejen igen. Denne mor-
gen tænkte vi meget på 
klubbens 780 Royalister, 
hvilke problemer/opgaver 
de ville være løbet ind i.

Beslutningen var heref-
ter, at vi nu skulle til at 
være mere kulturelle igen 

ovenpå “daseferien”. Målet var derfor at 
nærme os byen Sienna og afsøge området 
deromkring. Til denne opgave var der valgt 
en plads ca. 22-25 km syd for Sienna. En 
plads, der lå i nærheden af byen Casciano, 
en plads der ligeledes var lidt besværlig at 
komme til gennem byens smalle og ensret-
tede gader. Men til gengæld en plads, der 
var helårsåben med ganske gode og dejlige 
faciliteter, samt et stort badebassin. Denne 
plads nåede vi til i et ganske flot solskins-
vejr med god høj temperatur. 

Men de efterfølgende dage blev det 
voldsomt regn og haglvejr, ødelagt mar-
kise m.m., som jeg vil fortælle om se-
nere.

DCK 699
Janne Kroman & Tonni Hansen

og
DCK 2560 Anni & Wagn Tornbo   
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Musikken spiller  
i LMC’s spritny modelprogram

Efteråret og vinteren er perioden, hvor 
campingforhandlerne fylder deres udstil-
lingshaller med næste års funklende nye 
modeller. Blandt LMC Forhandlerforenings 
medlemmer er der en særlig forventnin-
gens glæde. Modelprogrammet 2009 præ-
senterer nemlig nyheder på alle hylder – 
og der er tale om nyheder hvor musikken 
spiller.

Det er et bredt program LMC har udviklet 
med over 40 forskellige indretninger fordelt 
på fem helt nye modelserier, der hver har 
fået navne fra musikkens verden.

“Generelt kan man sige, at der er en lang 
række nyheder, når det gælder indretnin-
gerne på alle vogne. Det er tydeligt, at de-
signerne har lyttet til kvinders behov på 
campingturene”, siger Tommy Rasmussen 
fra LMC Forhandlerforening og nævner 
blandt mange andre nyheder de nykonstru-
erede vinterryglæn, som holder skummet 
lidt ud fra væggen samt et smart kliksy-
stem, som letter rengøringen af siddegrup-
perne.

Gennemgående har køkkenerne fået 
flere skuffer, og man har lavet et smart 
centralt låsesystem, som holder dem på 
plads under kørsel. Overalt vil man i de nye 
modeller finde nye træfarver og stoffer, li-
gesom alle modellerne er udstyrede med 
nyudviklede panelgardiner, hvor lodrette 
paneler skyder ind over hinanden. 
Som noget nyt leveres modellerne med 
gasalarm og elektrisk tænding af gasblus 
som standard.

Udvendigt har alle vogne fået et nyt 
smart og mere ungdommeligt design, og 
som en detalje kan nævnes de nyudviklede 
gaskasser, som er monterede uden skruer, 
hvilket giver en lang holdbarhed.

“LMC har altså valgt at skifte ud på alle 
hylder – bortset fra én. Sidste år lancerede 
man nemlig en ægte nyskabelse på marke-
det, den lavtgående flyder Innovan. Den 

Intet er som det plejer i LMC’s 2009-modelprogram, 

hvor også køkkenerne er nydesignede.         

Set på www.lmc-caravan.dk
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de tidligere så populære Casa Familia mo-
deller og har fået et mere moderne og ung-
dommeligt design uden at priserne er ste-
get.

I mellemklassen er det serien Musica, 
der skal afløse Favorit og Münsterland.
LMC Dominant bliver i 2009 afløst af Con-
certo med syv modeller i “landhausstil”, 
mens Ambassador og Exquisit afløses af 
– selvfølgelig – Maestro og ni flotte topmo-
deller.

Red.

har man selvfølgelig beholdt i programmet 
for 2009, men tilpasset den seneste tekni-
ske udvikling”, siger Tommy Rasmussen.
Modelprogrammet begynder med de to 
letvægtsmodeller i serien Viola, hvor den 
mindste blot vejer 720 kilo og den lidt 
større køjemodel vejer 860 kilo. Der er 
altså tale om vogne, der kan trækkes af 
meget små biler, og de følger dermed ti-
dens trend, hvor miljøet har stadig større 
plads i folks bevidsthed.

Serien Cello byder på hele 11 modeller, 
hvoraf seks er køjemodeller. Serien afløser 

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

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110
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KøkkenHJØRNET
Tillæg til Vibekes amerikanske æblekage i 
decembernummeret:
Prøv at bruge andre frugter, jeg har prøvet 
rabarber, men mulighederne er mange og 
kagen bliver forskellig! En skefuld is er 
også fin til. 

Muffins ca. 12 stk
 
425 g mel
3 tskf. bagepulver
½ tskf  natron
½ tskf salt
150 gr. sukker
125 gr. smør
2 st. æg
2 ½ dl kærnemælk eller yoghurt
 
Sigt alle de tørre ingredienser sammen i 
en skål. Lav et hul i midten til de våde in-
gredienser – som er let sammenpisket i en 
anden skål – og put i hullet.

Rør dejen let sammen. Dejen skal være 
klumpet – ikke glat.
 
Fyld
Kom en klat kokosmel, som er rørt sammen 
med lidt (kun lidt) æggehvide og sukker, i 
midten af dejen som kun er fyldt halvt op i 
formen, fyld lidt mere dej i. Læg en skive 
pålægschokolade på efter bagningen. 180 
gr. i 25 min. Prøv med en nål.

Prøv at komme en sveske uden sten i 
midten eller et stykke æble med et drys 
kanel, ananas, blomme eller hvad du har.
 
Chokoladekaffe 2 pers.
 
1 dl vand
100 gr. mørk chokolade, skal hakkes

½ liter mælk
2 spsk. god pulverkaffe
1 dl piskefløde
½ tskf. st. kanel
1 knsp st chili
 
Giv vand og stjerneanis et opkog og tilsæt 
chokoladen. Rør i gryden til den er smel-
tet. Tilsæt mælken og varm igennem under 
omrøring, uden at det koger. Smag til med 
pulverkaffen.

Hæld det i 2 krus, top op med flødeskum 
der er pisket med chili og kanel.

Vinter er suppetid...
Nem kartoffelsuppe med selleri
 
500 gr. selleri
800 gr. melede kartofler
1 stort løg
4 spsk. smør
1 liter hønsebouillon
1 nip salt
1 nip peber
1 spsk. citronsaft
1 nip sukker
2 spsk. solsikke kerner
 
Selleri og kartofler skrælles og det halve af 
sellerien rives groft, det samme med alle 
kartoflerne, den anden halvdel af sellerien 
skæres ud i tændstiktynde strimler og 
tildækkes med stanniol (de bliver nemt 
brune) og sættes til side. Pil løget og hak 
det.  3 spsk. smør smeltes og løget svitses 
til det er gennemsigtigt og derefter svitses 
kartofler og selleri med i 5 min. Bouillonen 
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hældes i under omrøring. Suppen koges i 
15 min. Smages til med salt, peber og ci-
tronsaft og sukker.

Solsikkekernerne og de tændstik tynde 
selleri kommes i resten af smørret.

Suppen anrettes i skåle eller dybe tal-
lerkner og drysses med solsikkekernerne 
og de tændstiktynde selleri.
  
Spansk læskedrik man kan drikke til hver 
en tid, slukker tørsten rigtig godt!
 
Tinto Verano 
(rødvin vinter)
 
1 dl. rødvin
2 dl. sprite zero 
 
Kom det i et højt glas med isterninger i. 
Skål!

Er du til hvidvin så brug det istedet for 
rødvin. I Spanien drikker de Tinto Verano. 
hele året!
 

God fornøjelse ønsker 966 Wini

Bomose Allé 19  3200 Helsinge  Tlf. 48 79 31 10  Åbent: Hverdage 10 - 17  Lørd. 10 - 14  Sønd. 11 - 16.

BESØG NORDSJÆLLANDS HYGGELIGSTE CAMPINGCENTER

www.bije.dk

Feddet 12 · 4640 Fakse · tlf. 5672 5206
info@feddetcamping.dk · www.feddetcamping.dk

k lf

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø
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1: Ved opstaldning for vinteren skal såvel 
varmt- som koldtvandsanlægget være fuld-
stændigt tømt, det gælder både slanger og 
beholdere, og vær opmærksom på at varmt-
vandsbeholderen er HELT tømt så den ikke 
frostsprænger.

Har man evt. trykluft til rådighed er det ef-
fektivt at blæse systemet igennem. Husk at 
vandhanerne skal være åbne, mens man tøm-
mer af. Man kan med fordel benytte lejlighe-
den til at give slanger og tanke en rengøring 
her efter sæsonen. (Spørg hos Midtvejs med 
hvad og hvordan).
2: Smør alle gummilister med silicone, som 
holder dem bløde og elastiske.
3: Skru alle 4 støtteben ned (undgå at “løfte” 
vognen i benene), og som 5. stabiliserende 
ben kan man bruge næsehjulsstangens ne-
derste ende, hvor man placerer en klods og 
skruer op. Husk at placere plader under støt-
tebenene så de ikke synker i.

Disse råd er specielt aktuelle for vogne, der 
skal overvintre udendørs (åbent terræn). Husk 
at håndbremsen ikke må være trukket, da der 
så er risiko for, at den kan sætte sig i brem-
serne.

4. Hvis der er batteri monteret i vognen, bør 
dette tages ud for vinteren (tjek lige om der er 
vand på med det samme), ligesom hynderne 
med fordel kan opbevares hjemme i et tørt 
miljø eller i det mindste rejse dem på højkant, 
så de bliver afluftet fra begge sider.
5: Sæt trækstøjspose på trækket så den 
dækker helt, og bind den forsvarligt fast.
6: Det kan anbefales at ophænge et par fugt-
poser i vognen. Tal med Midtvejs om hvor-
dan, og hvor meget du skal bruge.
7: Køleskabet bør afvaskes, og husk at det 
skal stå med ventilationsåbning så det ikke 
kommer til at lugte. Lad alle låger på over-
skabe, magasiner og garderobeskabe stå 
åbne, så luften kan cirkulere.
8: Kig til vognen en gang i mellem, og udluft 
den ved samme lejlighed. Lad være med kort-
varige hurtige opvarmninger af vognen – de 
skader mere,    end det gavner.

 
Disse råd er meget vigtige, men man kan jo 
altid kombinere dem med en god solid rengø-
ring indvendig og udvendig, så vognen er “næ-
sten klar” til næste sæson.

Red. 

Opstaldning af campingvognen
Ja – og så har vi jo igen nået den tid på året, hvor vi skal til at tænke på at opstalde cam-
pingvognen for vinteren, hvis man da ikke lige er passioneret vintercampist. Det betyder 
også, at der er visse ting, man lige skal tænke på i forbindelse med vedligeholdelsen af 
sin campingvogn. Her vil jeg i det følgende lige give nogle stikord og praktiske råd til gavn 
og glæde for såvel campingvognen som ejermandens tegnebog.

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)
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Færgerabatter 2009!
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 ra-
batter 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 ra-
bataftale 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 re-

turbilletter. Man skal bede om rabatten ved 
booking og oplyse nummeret på passet. Ka-
hyt er obligatorisk ved natsejlads. 
For andre oplysninger om rederiet og deres 
ruter, se www.fjordline.com

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

Vidste du?

De første ulve blev tæmmet og gjort til hunde 
for mindst 12.000 år siden – flere tusind år 
før man tæmmede får, geder og køer. 

Nogle undersøgelser synes at vise, at hun-
den kan have været “menneskets bedste 
ven” i endnu længere tid. Det er muligt at 
tæmningen begyndte allerede for 10.000 år 
siden.

Er hunden det første dyr, 
som menneskene tæmmede?

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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Færgerabatter 2009! 
Frederikshavn/Gøteborg og Grenå/Varberg tur/retur
Periode  Frh/Gøteborg Grenå/Varberg Bil+camp. Autocamp.
       + 5 pers + 5 pers.

1/1 - 29/6 Udrejse  14.30 (tirs-lør) 14.25 (alle dage 1650,- 1650,-
 +  20.00 (fre+søn)
11/8 - 23/12  22.45 (kun fre)

1/1 - 29/6 Hjemrejse  09.30 (tirs-lør) 09.00 (alle dage)
 +   16.00 (lør+søn)
11/8 - 23/12  18.45 (kun søn) 
     

 30/6 - 10/8 Udrejse 03.45 (tirs-lør) 13.15 (man-tors) 1950,- 1650,-
   22.45 (tirs-lør)

22/6 - 12/8  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

Kan ikke ændres.
Kan ikke refunderes.
Betales ved bestilling
Ekspeditionsgebyr kr. 50,-.
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Huske    listen

2009
02.10 - 04.10 ............................. Bankostævne
30.10 - 01.11 .............Manøvrestævne, Tisvilde
20.11 - 22.11 ........ Juleølstævne på Skamstrup
27.11 - 29.11 .................................Julestævne

KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

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

2009
09.01 - 11.01 .........Bowlingstævne, Århus Nord
30.01 - 01.02 .................. Hattefest, Nr. Kolund
20.03 - 22.03 ...... Kredsgeneralforsamling, Give
08.04 - 13.04 .Påsketur til Fur, Råkilde Camping
20.05 - 24.05 ..Kristi Himmelfartsstævne, Tolne
29.05 - 01.06 .................. Fiskestævne, Lundby
05.06 - 07.06 .............................Fugleskydning
12.06 - 14.06 .............................Cykeltur, Fanø
26.06 - 28.06 ....................Sct. Hans/besøg på

Spritfabrikken Aalborg
31.07 - 02.08 ................Fiskefestival, Hirtshals
14.08 - 16.08 ..........................................O-løb
21.08 - 23.08 ....Fællesstævne med NC, Ulbjerg
28.08 - 30.08 .......Manøvrestævne og Høstfest,

Hessellund Sø-Camping, Karup
04.09 - 06.09 ....................Dragefestival, Rømø
02.10 - 04.10 ........................Safaritræf, Struer
16.10 - 18.10 ............................... Tur til Tunø?
06.11 - 08.11 ................................... Ståbanko
04.12 - 06.12 .................................Julestævne
30.12 - 01.01-10 ......Nytårsstævne, Nr. Kollund
 

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup, 
 4440 Mørkøv, e-mail: skamstrup@dck.dk
2009 
27.02 - 01.03 ............................ Hobby stævne
08.04 - 13.04 ............................. Påskestævne
15.05 - 17.05 ........... Dansk-svensk/CC stævne
29.05 - 01.06 .............................. Pinsestævne
19.06 - 21.06 ..........................Midsommerfest
21.08 - 23.08 ............................... Sommerfest
25.09 - 27.09 ............... Hestekræmmermarked
06.11 - 08.11 .................. Hygge Hobby Stævne
13.11 - 15.11 .................. Hygge Hobby Stævne

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2009
23.01 - 25.01 ............................... Bella Center
20.02 - 22.02 ..................Ferie for Alle, Herning
05.04 - 11.04 ..........................................Paris
07.05 - 10.05 ................. Landsstævne, Ulfborg
29.05 - 01.06 ................... Da/Ty Christianshåb
29.05 - 01.06 ................................ DNS, Norge
19.06 - 21.06 .............................. Kieler Woche
05.07 - 11.07 ............................. NCT, Findland
31.07 - 09.08 ........... F.I.C.C. i IPswich, England
10.09 - 13.09 .............................. Elmia Messe
12.09 - 19.09 ........................... Høsttræf 2009
18.09 - 20.09 ......................Da/Ty Oktoberfest
10.10 - 17.10 .......................Efterårstur til Prag
30.10 - 01.11 ........ Da/Ty Stiftungsfest, Nortoft

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. 6594 1401

 Fax 6615 6533
2009
27.03 - 29.03 .......................Generalforsamling
 og fødselsdagsstævne
04.06 - 07.06 ..............................Skydestævne
Uge 42 .................................... Lang efterårstur
27.11 - 29.11 .................................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

Greve,
Tlf. 2672 1901
E-mail: sjaelland@dck.dk.

2009
16.01 - 18.01 ...............med DCK i Bella Center
23.01 - 25.01 ...............med DCK i Bella Center
?????            .............. BrunkålsstævneStævne
06.03 - 08.03 ............... Kredsgeneralforsaming
24.04 - 26.04 ..........................Manøvrestævne
20.05 - 24.05 ...............................Fiskestævne
29.05 - 01.06 ...............................Kanostævne
05.06 - 07.06 ...........................Kvindemanøvre
07.08 - 09.08 ....................Stevns/St Heddinge
?????            .............................Hundestævne
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ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
Henvisning til nærmeste forhandler: tlf. 75 82 07 55 · info@isabella.net
www.isabella.net Medlem af Camping Branchen

Snowboy

Snowboy Lux

på 1. klasse
Flere og fl ere 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 taghældning for minimal sneop-
hobning samt ekstra bred, udvendig lækant, et stærkt 
stålstel, fl eksibel pløkning og vinduesfolie, som kan tåle 
ekstreme frostgrader gør, at Isabellas vinterfortelte står 
distancen – selv i en kraftig snestorm.

Vintercamping
asse
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