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HUSK!!!

Forsidebillede: Sverige

Alt imens vi venter på det 
“rigtige vintervejr” drømmer 
vi om det kommende års 
mange rejseoplevelser.

Der er ild i brændeovnen 
og det knitrer lifligt med dan-
sende flammer og duften af 
bål, alt imens vi kikker på 
internettet efter fakta om de nye rejsemål.

Skiferien står lige for døren – dejlige uger med cam-
pingvognen til Østrig. Forude venter der os skiløb, høj 
klar sol fra skyfri himmel i flere tusinde meters højde, 
få graders frost og en knitrende sne, den varme drink 
står på træbordet foran den hyggelige og idylliske bjerg-
hytterestaurant.

Påsken falder meget tidligt, og her går turen atter syd 
over grænsen til nye oplevelser i det spæde forår.
Medio april – bededagsferien – glæder vi os til klubbens 
store 50 års jubilæumsfest i Middelfart, hvor festud-
valget håber, at mange vil planlægge at deltage og til 
gengæld få nogle pragtfulde oplevelser med sig hjem.

I maj følger Kristi Himmelfartsferien og straks efter 
pinsestævnerne og forårssolens dansen på himlen.

Inden vi ser os om, har vi passeret Grundlovsdag, 
som i år falder så heldigt ,at det også giver lejlighed til 
en forlænget weekend, og så er det sommerferie.

Mange har allerede tilmeldt sig årets NCT 2008 i Lille-
hammer (som meget snart melder “alt optaget”), andre 
tager traditionen tro syd på til sol og varme og endelig 
er der nogle vogne, der tager turen til Rusland. 

Hvem sagde Danmark? – jo selvfølgelig er der også 
mange, der holder ferie i Danmark, men så længe de 
mange campingpladser ikke har lært at kunne håndtere 
et reservationssystem på lige fod med hotelbranchen, 
skal de kikke længe efter mit besøg, for jeg ønsker 
ikke at ligge fast om sommeren, men derimod at køre 
til flere forskellige steder. Jeg har ikke lyst til at holde 
i kø og håbe på, at en plads skulle blive ledig, når det 
passer lejrchefen at få talt de ledige pladser op.

Eftersommeren og efteråret byder på flere spæn-
dende ture til såvel det sydlige som østlige udland.

Jo – forventningerne er høje!
Og så glæder jeg mig over, at der fortsat er medlem-

mer, som ønsker at bruge så megen energi på at give 
vi andre en god oplevelse. Tak!

“At rejse er at leve”– er fortsat eviggyldigt!

Carsten D. Appelt
Landsformand 
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Alt imens vi venter på det 
“rigtige vintervejr” drømmer 
vi om det kommende års

Forventningens glæde!
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50 år

Som der stadig er en del medlemmer, der 
kan huske, holdt Dansk Caravan Klub stif-
tende generalforsamling den 30. august 
1958 i Odense. 

 Mange forskelligartede oplevelser er 
det blevet til for en stor del af klubbens 
medlemmer gennem de første 50 år, nogle 
af begivenhederne vil jeg vende tilbage til i 
nogle af de kommende numre af medlems-
bladet Appendix.

Bededagsferien 2008
Reserver allerede nu bededagsferien fra 
den 17. april til den 20. april til dette jubi-
læum, en begivenhed som landsstyrelsen 
har besluttet at fejrer ved et “lidt” større ar-
rangement i forbindelse med årets Lands-
generalforsamling 2008, der finder sted 
ved Middefart Hallerne.

Et udvalg sammen med de øvrige impli-
cerede er godt i gang med forberedelserne, 
som en lille appetitvækker vil jeg her nævne 
nogle af mulighederne. 

Det endelige program følger i Appendix 
nr. 3/2008.

Fredag:
•  Forskellige aktiviteter med bl.a. mulighed 

for sejltur på Lille Bælt.
•  Fredag aften mulighed for stegt flæsk 

med persillesovs.
•  Fredag aften hyggeligt samvær og “lidt” 

underholdning.

Lørdag:
•  Landsgeneralforsamlingen.
•  Hyggeligt samvær og almindelig “oplad-

ning” til den store festaften med bl.a. 
Bjørn & Okay, der spiller op til dans.

Søndag:
•  Afslutning og farvel til de forhåbentligt 

mange nye bekendtskaber, der er blevet 
gjort i løbet af bededagsferien, inden den 
endelige hjemkørsel står for døren. 

Tonni Hansen
Landsekretær

d t di d l dl d F d

DCK kan i 2008 fejre

50 års jubilæum
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Så skete det endeligt. Skamstrup har fået 
internet. Til en begyndelse er der adgang i 
klubhuset. Der er tre kabelforbindelser for-
uden trådløs forbindelse. Vi gør opmærk-
som på, at man selv skal medbringe patch 
kabler med til forbindelsen. Altså kablet fra 
computer til internetudgang.

Vi arbejder på muligheden af at få tråd-
løst ud over hele pladsen i fremtiden. Dette 
er dog en større opgave forbundet med en 
del større udgifter, som endnu ikke er helt 
klarlagt. 

Bestyrelsen har heller ikke helt fået klar-
lagt, hvordan det skal virke med betaling 
og udlevering af login og kodeord. Prisen er 
heller ikke helt fastsat endnu. Men indtil 
disse problemstillinger er løst, er der bru-
gerbetaling på kr. 25,- for en weekend. 
Disse betales samtidig med pladsgebyr.

Som sammenligning af prisen for mange 
andre campingpladser kan jeg af egen er-
faring oplyse, at det kan koste helt op til kr. 
35,- pr. time.

Vi arbejder stærkt på at få internetad-
gang fra Abehuset hurtigst muligt, så de 
unge får deres eget forum, hvor de kan 
spille, høre musik og hvad de nu ellers bru-
ger internettet til, uden at det vil være til 
gene for “de voksne”. Det mener vi, er ret 
vigtigt for at imødekomme den unge gene-
ration i klubben. Vi håber også, at dette 
tiltag er med til at gøre det nemmere at få 
de unge med en tur på Skamstrup. 

DCK 1213 Christina & John Hansson

Skamstrup 
– nu med på den modernemoderne teknologiteknologi

SSkamstrup•

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

Tag på

Krusåssssssåååååååååå
ppå

Camping

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

H
elårsåbent

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

mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN
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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. 
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Vi vil gerne tilbringe pinsen sammen med 
jer i forhåbentligt godt vejr og garanteret 
højt humør i Neumüster byen midt i Slesvig-
Holstein.

Byen Neumünster ligger på en lille højde-
drag i et ellers meget fladt område. Områ-
det er skabt under den sidste istid, hvor 
store sandaflejringer blev tilbage i det af-
løb, der naturlig blev skabt, da gletscheren 
trak sig. Der er tre af disse smeltevandsen-
der et ved Timmaspe – Einfeld og endelig 
ved Bornhoved. Disse aflejringer medførte, 
at jordmasser blev skubbet op og dermed 
skabte fast grund til bebyggelse. I områ-
dets nordligste ende danner Einfelder sø 
og moseområdet Dosenmoor overgangen 
til det Holstienske bakkelandskab.

Et lille byrally (med spørgeskema) vil give 
deltagerne en mulighed at lære lidt om 
byen. Centrum ligger i kort afstand fra Hol-
stienhallerne enten på cykel eller med bus, 
spørgeskemaerne vil blive gennemgået.

Og søndag vil der være præmier til dem 
med flest rigtige svar.

Kørsel med campingvogn
Deltagerne vil få mulighed for at deltage 
i kørsel med campingvogn. Vi stiller cam-
pingvogn til rådighed, du kommer selv 
med bilen. Autocamper kan også deltage, 
man kommer selv med bilen. Opgavernes 
sværhedsgrad beror på A.D.A.C. begynder-
kursus med campingvogn. Der vil være fire 
opgaver, der skal gennemkøres, enten på 
egen hånd eller med instruktør. 

Lastvognskørsel
Kære venner, her venter der jer en over-
raskelse, vi lover jer vild underholdning for 
store og små.

Dosenmoor, der ligger mellem Neumün-
ster og Einfeld, bliver betragtet som den 
mest oprindelige Højmose fra istiden i Sles-
vig-Holstein. Mosen og dens meget karakte-
ristiske træer, har siden 1981 været fredet 
naturreservat. Vi vil gerne tilbyde jer en gui-
det tur gennem denne mose. Cykelturen fra 
hallen til informationscentret tager ca. 20 
min., selve rundvisningen foregår til fods.

Pinsestævne

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)

www.aarhus-caravan.dk

Fra den 9.-12. maj 2008
40 års dansk/tysk venskabsstævne – 40 års jubilæmsstævne for C.F.S.H.

A.D.A.C. campingvenner indbyder til pinse og jubilæmstævne i Holsten-
hallen i 24537 Neumünster, Justus-von Liebig-strasse 2-4
www.holstenhallen.com
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Denne tur skal tilmeldes særskilt og gen-
nemføres kun ved mindst 15 deltagere.

Deltagergebyr 
Pr. enhhed (2 voksne) euro  107,-
Børn indtil 12 år (mad lør/søn) euro    15,-
Børn over 12 år  (mad lør/søn) euro    31,-
Børn og gæster over 18 år euro    45,-
Enlige euro    74,- 
Guide tur til Dosemoor pr. pers. euro     3,-

Deltagergebyr dækker følgende:
Pladsgebyr inkl. strøm og errindringsgave.
Lørdag: Franskbrød, 1 stk pr.enhed, vel-
komstdrik og middag/dans.
Søndag: Middag/dans.
Fri afbenytelse af bad og toilet i Holstein-
hallerne, tømning af kemisk toilet.
Solsejl og fortelte kan også bruges.

Vil man ligge sammen skal man komme 
sammen. Ankomst først efter kl. 12.00 – 
skal overholdes. Fra kl. 15.00 åben for del-
tagergebyr og aflevering af logbog.

Sidste tilmelding den 13. april

DCK 2565 Ingrid & Karl Chr. Larsen
Tlf. 2041 4057

DCK 2434 Joan & Eric Abrahamsen
Tlf. 2032 8714

Først efter kl. 15.00 for begge hold – skal 
overholdes

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

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
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Reminder
Har I husket at tilmelde jer 

Kreds Fyns generalforsamling 

den 4. marts.

Kørselsvejledning:

Det er kun muligt at køre til 

Politihundeforeningens Klub-

hus
Vibelundvej 63

Højstrup/Bolbro

5200 Odense V

ved at køre over Stegsted. 

Kør af Stegstedvej. Når denne 

går over i Pårupvej, drejes til 

venstre og man fortsætter ind 

i det militære område. Der 

står skiltning med militær om-

råde.
Kreds Fyns Bestyrelse

25 års Jubilæum25 års Jubilæum
Sæt ✖ i kalenderen den 23.-25. maj!
Kreds Fyn holder 25 års jubilæum.Program m.m. i næste nummer af Appen-dix.

Kreds Fyns Bestyrelse

www.ballum-camping.dk

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

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

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

Tlf. 9888 4433
www.gronhoj-strand-camping.dk
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Fredag den 22. februar                                                                                                                
Kl. 14.00 Der kan køres ind på camping-
området. 
Kl. 14.00 Springgymnastik i hal B (brug af 
diverse springpuder m.m.) til kl. 16.00.
Der kan spilles fodbold eller badminton i 
hal D fra kl. 14.00 til kl. 18.30.
Fodbold/håndbold/badminton/volleyball i 
hal A fra kl. 20.00.
Linedance i hal C fra kl. 20.00.

Lørdag den 23. februar 
Kl. 09.00 Standerhejsning. 
Kl. 09.30 Generalforsamling i Selskabslo-
kalerne. Kaffe og rundstykker.
Kl. 12.00 Generalforsamling slut.
Kl. 12.00 Springgymnastik eller måske 
trampolinspring til kl. 15.00.
Kl. 12.30 Svømmehal åben til kl. 16.00.
Kl. 12.00 Linedance/rytmik/workout i hal C.
Kl. 18.00 Fodbold/håndbold/badminton/
volleyball i hal A.  
Kl. 18.30 Spisning. Musik og dans. Buffet 
med blandt andet gule ærter. 

Søndag den 24. februar 
Kl. 09.00 Svømmehal åben til kl. 12.00.

Kl. 10.00 Badminton/fodbold hal D.
Kl. 12.30 Standerstrygning.
 
Priser
Stævnegebyr pr. vogn  kr. 175,-
Strøm pr. vogn  kr.  50,-
Svømmehal pr. pers./pr. gang  kr.  20,- 
Aftensmad lørdag pr. person  kr. 160,- 
– dertil kommer øl og vand til DCK priser.

Indbetaling for stævnegebyr, strøm og 
mad på:

Nordea Reg. Nr. 2267 
Konto 8970 789 155 

Husk at skrive DCK nr. og antal pers. Bin-
dende tilmelding ved indbetaling af stævne-
gebyr og mad senest den 17. feb. 2008.

Du kan godt deltage i generalforsamlin-
gen uden at være med i stævnet.

Tilmelding på nettet www.dck.dk eller til 
DCK 3381 Inge og Jens Christiansen på tlf. 
2811 1893.

Vel mødt 
Kreds Sjælland bestyrelse

Stævneansvarlig:
DCK 1295 Lene Kontala Nielsen &

Per Høegh Nielsen
DCK 3381 Inge og Jens Christiansen

Kreds generalforsamling   
i Haslev Hallerne
Sport/generalforsamling/diner 
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Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning fra kredsformanden.
3.  Kredskasserer fremlægger det af kreds-

bestyrelsen aflagte årsregnskab til god-
kendelse.

4.  Kredskasserer fremlægger det af kreds-
bestyrelsen udarbejdede budget for det 
kommende år samt det reviderede bud-
get for indeværende år til godkendelse.

5.  Årsberetning og regnskabsaflæggelse 
fra udvalg under kredsen.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af kredsformand (i ulige år).
8.  Valg af Kredskasserer og et bestyrelses-

medlem (i lige år).
9.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer (i ulige 

år).
10.  Valg af to suppleanter til kredsbestyrel-

sen (for et år).
11.  Valg af to regions repræsentanter pr. 

region for et år.
12.  Valg af to revisorer og en revisorsup-

pleant for et år.
13. Eventuelt.

Vel mødt
Bestyrelsen 

i kreds Sjælland den 23. februar kl. 10.00
Haslev hallerne, Sofiendalsvej 42 B, 4690 Haslev

INDKALDELSE TIL:

i kreds Sjælland den 23 februar kl 10 00

I

Generalforsamling 

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 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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Dagsorden ifølge vedtægterne
Udleveres før generalforsamling

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

Kredsen byder på kaffe og brød. Vi gør 
opmærksom på, at rygning skal foregå 
uden for salingslokalet.

N.B. standerhejsning kl. 12.30.

På bestyrelsens vegne
DCK 730 Svend Gustausen

Kredsgeneralforsamling 
Kreds Jylland afholder kredsgeneralforsamling 
lørdag den 1. marts 2008 kl. 13.30
på Give Campingplads i samlingsstuen.

I forbindelse med den årlige kredsgene-

ralforsamling afholdes et ministævne.

Vi mødes fredag. Lørdag kl. 12.30 hej-

ser vi flaget, inden vi afholder generalfor-

samling kl. 13.30.

Om aftenen er der fælles spisning. 

Herefter er der mulighed for en svingom. 

Weekenden slutter med standerstryg-

ning søndag kl. 11.00.

Buffeten består af: 

Frikadeller m/forårsløg

marineret svinekam, ovnkartofler

salatbuffet, flutes & smør 

samt isdessert

Ministævne
Den 29. februar – 2. marts på 

Give Campingplads

Priser 
Pr. person kr. 130,- 

Drikkevarer skal købes under middagen. 

Børn indtil 14 år kr.  80,-

Vin   kr. 80,- og 100,-

Øl  
kr.  15,-

Vand, ½ liter  kr. 15,-

Hvis man ikke ønsker at deltage i midda-

gen bedes det meddelt ved tilmeldingen

Tilmelding vedr. spisning er bindende.

Overnatning pr. vogn med 

2 voksne pr. nat  kr. 75,-

Enlige  
½ pris

El  
kr. 25,-

Ikke til varme.

Ingen stævnegebyr!

Tilmelding senest den 24. februar

DCK 730 Jonna & Svend Gustausen 

Tlf. 9815 2208

11
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Ole Ivars blir en hovedattraksjon
Den 17. juli står Norges mest polpulære 
danseband på scenen – kun for deltagerne 
på NCT.

Ole Ivars er inne i sin 44. sesong, og er 
Norges ledende danseband. De har klart å 
holde på sin popularitet i alle disse årene, 
og er i dag mer etterspurt enn noensinne. 

Ole Ivars har etter hvert også spilt en 
god del i utlandet. I de siste årene har de 
blant annet besøkt både Sverige, Færøy-
ene og Spania. 

Eget barneprogram
For treffet er det lagt opp et eget barnepro-
gram, som starter med tre informasjons-
møter for barn og ungdom søndag 13. 
juli, og fortsetter med velkomstparty med 
boller og brus på mandag. Utover i uken 
er det barnehagegruppe hver dag, det er 
opplevelser i naturen, friidrett og fotball. Av 
andre aktiviteter nevner vi brød-baking på 
bål, natursti, hesteskokasting, dansekurs 
– og kanskje en tur på kino…?

Hobbymarked
Norsk Caravan Club introduserte “NCT-del-

tagernes hobbymarked” under NCT på Evje 
i 2004, og suksessen fra den gang følges 
opp. Det er viktig å understreke, at de varer 
som skal stilles ut (og selges) skal være 
egenprodusert. Vi tillater ikke halv- eller 
hel-komersielle produkter.

Caramba – golf – sosialt samvær
NCT2008 kommer ellers til å ha de van-
lige elementene med tilbud om utflukter, 
dans, kafeteria og masse sosialt samvær i 
kvarterene. De sanitære anleggene er dels 
permanente, og dels midlertidige, men det 
meste er knyttet til offentlig vann og av-
løp.

I nærheten av Lillehammer er det tre 18 
hulls golfbaner – og en nihulls.

Caramba’en blir arrangert like ovenfor 
Lillehammer – ved ishallen Håkons hall.

Betalingsbetingelser
Deltageravgift pr. ekvipasje inkl. strøm er:.
NOK 1.600,-/SEK 1.850,-/DKK 1.500,-/
EUR 200,-

Prisen er uavhengig av an-
tall personer.

Ole Ivars blir en hovedattraksjon
Den 17 juli står Norges mest polpulæ

NCT 

n-

– underholdnin
GPS koordinater: N61.08.09 E10.30.14

12
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Ved påmelding etter 1. mai påløper en til-
leggsavgift på NOK 320,-

Ved annulering senest 13. juni tilbakebe-
tales 90%.

Ved annulering senest 5. juli tilbakebetales 
50%.

Etter 5. juli er det ingen tilbakebetaling.

Ved annulering pga. sykdom tilbakebetales 
90% av betalt treffavgift mot fremleggelse 
av legeattest.

Tilmeldingsblanketter kan rekvireres hos: 
Se side 38.

Når påmeldingen åpner igjen mandag 25. 
februar kl. 8.00, skal hele påmeldingsav-
giften være betalt innen 15. mars. Ved på-
melding etter 15. mars skal bekreftelse på 
betalt deltageravgift være mottatt av NCC 
pr. mail (nct@nocc.no) eller fax (+47 6382 
9999), evt. brev senest tre dager etter på-
melding. Ved manglende betaling blir på-
meldingen slettet uten forutgående varsel. 

Bruk følgende konti i Nordea Bank:
NO: 6161.05.60147
SE: plusgiro 1153941-8
DK: 20404377-375-586
SF: 182030-16477

For de som allerede er påmeldt, og som 
har betalt sitt depositum gjelder at restbe-
løpet skal være mottatt hos NCC senest 
15. April 2008. Beløpet er:
NOK 1.300,-
SEK 1.550,-
DKK 1.300,-
EUR/Fin 165,-

ing og udflugter

13
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Campingbranchens rivende udvikling de sid-
ste seks år kommer til at sætte sit præg på 
Danmarks største feriemesse målt på en en-
kelt weekend. Messen “Ferie for Alle 2008” 
i MCH Messecenter Herning Kongrescenter 
afvikles i weekenden den 22.-24. februar 
og forventes at tiltrække over 50.000 besø-
gende. En stor del af dem er campister.

Flere vælger ferie i firehjulet feriehus
Mere end 125.000 danskere har en indregi-
streret campingvogn og er bidt af campingli-
vet. Camping er en livsstil, og campister vil 
gerne være “med på vognen”. Derfor er den 
store campingudstilling på feriemessen det 
helt store trækplaster.

Og der bliver nok at se på for camping-
glade danskere. Ifølge projektleder for cam-
pingdelen, Knud Sørensen, bliver der mulig-
hed for at nyde 300 funklende nye modeller 
i campingvogne fordelt på 22 mærker og 
ikke mindst 180 forskellige autocampere 
fordelt på 24 mærker.

“Vi har på de sidste års messer set en 
stærkt stigende interesse for autocam-
perne, så i år kan branchen præsentere det 
største udvalg nogensinde af de eftertrag-
tede vogne”, siger Knud Sørensen og fort-
sætter:

“Derudover er en lang række udenland-
ske og indenlandske campingpladser re-
præsenteret sammen med de største leve-
randører af campingudstyr. Og så kan man 
møde alle landets campingorganisationer 
og høre, hvad de kan tilbyde”

Campingvogne for alle – også de kræsne
Trods et stagnerende boligmarked er der i 
branchen stadig store forventninger til den 
forestående sæson. Boligejerne har stadig 

store friværdier, og campister er villige til at 
ofre endog store summer på deres livsstil. 
Således koster en autocamper for eksempel 
fra 350.000 og op imod tre mio. kroner.

I dag skal både autocampere og camping-
vogne være spækket med alskens udstyr 
for at opfylde de kræsne campisters krav. 
På campingudstillingen vil man kunne op-
leve de mest innovative løsninger, for selv-
følgelig er fladskærm, selvsøgende parabol, 
mover, gasbageovn og fuldautomatisk air-
condition med til at gøre campinglivet mere 
behageligt. Trenden er, at den komfort og 
luksus man er vant til hjemmefra skal med 
på ferien, samtidig med at den nyanskaf-
fede campingvogn også skal udtrykke indivi-
dualisme. Derfor er udvalget i de indvendige 
designs større end nogensinde, ligesom ud-
valget af familie-vogne igen i år er udvidet og 
byder på nye spændende løsninger.

I branchen forventer man en voksende 
interesse for de mindre lette campingvogne. 
Miljøbevidstheden breder sig også blandt 
campingfolket, så mange anskaffer sig min-
dre miljørigtige biler, der sætter sine be-
grænsninger, når den nye campingvogn skal 
vælges.

Information om Ferie for Alle 2008 og 
campingudstillingen samt tilmelding til vin-
tercamping i forbindelse med messen: 
www.ferieforalle.dk

Campingbranchens rivende udvikling de sid-
ste seks år kommer til at sætte sit præg på
Danmarks største feriemesse målt på en en-

store friværdier, og campister er villige til at 
ofre endog store summer på deres livsstil. 
Således koster en autocamper for eksempel

Det største udvalg nogensinde af de eftertragtede 
autocampere vil være udstillet på messen “Ferie for 
Alle 2008” i Herning.

14
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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
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Diskussionen omkring forbruget af strøm i 
en campingvogn og især strømprisen for et 
døgn på en weekendtur, når her i DCK ofte 
uanede højder.

Familien har holdt jul i campingvognen i 
Tyskland, hvor vejret ikke var specielt vin-
terligt.

Julen blev afholdt på Camping Mitte, 
hvor afregningen blev foretaget med Cam-
pingcheque, hvor den faste pris kun inde-
holder 5 kwt i døgnet, det efterfølgende 
forbrug skulle herefter afregnes med kr. 
3,75 pr. enhed.

Pladsen er udstyret med måler ved hver 
campingvogn, hvilket i øvrigt er ganske ri-
meligt, så man hver især betaler for sit for-
brug. Prisen pr. enhed er måske lidt høj, 
men som den yderst flinke campingvært 
forklarede, er det nogle ganske anselige 
installationer, der er blevet foretaget, for at 
hver enhed kan få helt op til 16 amp. i led-
ningerne. Der er jo ikke andre end os bru-
gere til at betale installationerne, selvom 
man engang imellem godt kunne få den op-
fattelse, når bølgerne går lidt højt her i 
klubben.

Det faktuelle forbrug fra fredag eftermid-
dag til onsdag formiddag blev aflæst til 
111 kwt., hvoraf de 25 kwt. var med i Cam-
pingcheque afregningen. 

  Nu er det jo kun jul engang om året…  
og lyset altså “cirkuslyset” på Kaben var 

også tændt et par aftener, ligesom der 
også var passende lys indendørs, tillige 
med at fjernsynet var tændt et passende 
antal timer. Men alt i alt var vi vel det, man 
kalder almindeligt forbrugende, så i fremti-
den vil gassen nok blive anvendt i lidt større 
udstrækning, hvilket nok kunne have været 
med til at nedsætte elforbruget, dette lige-
ledes set i lyset af den tyske gaspris.

I fremtiden vil jeg nok ikke være den, der 
“råber” højest, når elprisen er til debat, når 
vi ligeledes ser, hvordan vi hver især opfø-
rer os, når vi kan få el tilkobling for mellem 
kr. 25,- og kr. 30,- i døgnet med frit forbrug. 
Dette selvom den nøgne pris måske er ca. 
kr. 2,- pr. kwt., men alle pladser har foreta-
get yderligere installationer for os campi-
ster og reelt har ingen et forbrug under 
20-25 kwt med alle vores hjælpeforanstalt-
ninger, hvilket betyder, at andre campister 
der ikke køber el, er med til at betale vi 
andres forbrug (overforbrug).

Som en lille afslutningsbemærkning, er 
der på pladsen et dejligt indendørs swim-
mingpool med 28 graders varmt vand til fri 
afbenyttelse, jeg tør slet ikke tænke på, 
hvad det koster at holde kørende, men det 
er jo en anden diskussion.

Dette blot nogle betragtninger, som den 
selvfølgelig meget betænksomme DCK-for-
bruger bør have i erindring i fremtiden, når 
dette emne er på dagsordenen.

DCK 699 Tonni Hansen

StrømforbrugetStrømforbruget i en campingvogn!

www.tabbert.dk
16
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Strømforbruget

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
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24 enheder havde sat hinanden stævne 
(desværre var der afbud fra 5 enheder). 
med 1 enhed fra sjælland, 4 fra Fyn samt 
2 fra Tyskland. 

Under Jacob og Ruths kyndige vejledning, 
med Ilse og Erik som gode medhjælpere, 

blev stævnet afviklet til alle deltagernes til-
fredshed. Efter ankomst og standerhejs-
ning, samledes vi søndag aften til fælles 
kaffebord i salen og hyggede os til sent på 

aftenen. Mandag blev salen pyntet festligt 
op. Vi samledes herefter til Gullasch suppe, 
som blev indtaget udendørs.

Om aftenen mødtes vi for at høre “Dron-
ningens Nytårstale”. Herefter gik vi til bords, 
for at gå ombord i de 22 retter mad, der var 
disket op med. Dansen gik herefter lystigt 
lige til kl. 24.00. Det nye år blev skålet ind 
med champagne og kransekage. Herefter 
gik dansen lystig videre til kl.? hvor vi slut-
tede af med suppe.

Nytårsdag efter standerstrygningen, 
samledes vi igen for at spise rester. Heref-
ter var der hjemrejse. Vi var dog nogle styk-
ker, der valgte at blive til dagen efter.

En stor Tak skal lyde til arrangørerne, for 
det store arbejde de har haft med at gøre 
deltagerne tilfredse, så alle kunne køre 
hjem med en god oplevelse. (Vi håber de 
har mod på at gentage stævnet ved næste 
årsskifte).

DCK 730
Jonna & Svend Gustausen
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v/årsskiftet 2007/2008
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FDM’s medlemsblad Motor har lavet en 
beregning af “gevinsten” ved at være loyal 
over for tre benzinselskaber: Shell, Statoil 
og YX.

Beregningen er foretaget med udgangs-
punkt i en gennemsnitsbilist der kører ca. 
20.000 km om året med et gennemsnits-
forbrug på ca. 13 km pr. liter og de faste 
gebyrer er medregnet ved brug af diverse 
kreditkort. Dette gælder især, hvis de kun 
bruges til at købe brændstof med. Bereg-

ningen har sammenlignet de tre selskaber, 
både når det gælder benzin og diesel.

Konklusionen er, at der ingen gevinst er 
for almindelige loyale forbrugere, og hvis 
man hos det ene selskab kun køber brænd-
stof med et Masterkort koster det ekstra 
kr. 91,60 om året, frem for hvis man hos 
det pågældende selskab kun havde et al-
mindeligt kundekort (set i Motor Januar nr. 
1/2008).

Landssekretær
Tonni Hansen

Loyalitet 
over for benzinselskaberne koster 
penge hos nogle selskaber!

19
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MiljøzonerFra 1. januar 2008 kan man risikere en 
bøde, når man kører ind i udvalgte tyske 
byer, som f.eks. Berlin, Hannover, Køln og 
Stuttgart, hvis ikke man har fået sig et mil-
jøzonemærke. Flere tyske byer vil i løbet af 
2008 blive omfattet denne ordning.

Applus+ kan nu hjælpe ferierejsende til 
Tyskland mod at få bøder for ikke at have 
miljømærke. Applus+ er i dag blevet god-
kendt til at udstede miljøzonemærkater, de 
såkaldt “umweltplaketter”. Det betyder, at 
du kan besøge din lokale Applus+ hal og få 

miljøzonemærkatet før din forestående bil-
tur til de tyske byer. Hvis du kører til Berlin, 
Hannover, Køln og Stuttgart uden dette 
mærkat kan du risikere en bøde på €40. 

Alle biler med katalysator samt nyere 
dieselbiler kan få denne mærkat. Prisen 
bliver DKK 150,- i forbindelse med syn og 
DKK 200,- uden syn.

Læs mere om Applus+ på www.applus-
bilsyn.dk 
 

Set på www.campingdanmark.dk

Af: Pernille Lykke Hansen
Fotograf: Applus.dk

MiljøzonerMiljøzoner  indføres i Tyskland

Af: 

Pr. 1. januar 2008 skal man 
have et miljøzonemærkat, 
før man kan parkere i nogle 
af Tyskland storbyer.

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
 

&
46

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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Der er masser af plads, designet er revo-
lutionerende nyt og funktionelt, og det har 
en kvalitet, hvor der hverken er gået på 
akkord med materialer eller forarbejdning. 
Det var de væsentligste årsager til, at det 
verdenskendte engelske campingblad Prac-
tical Camping i oktober udnævnte “Opus 
300” fra den danske Isabella-forteltfabrik 
til Årets Fortelt.

Ved en festlighed på en af verdens stør-
ste campingudstillinger NEC i Birmingham 
fik Isabellas marketingsdirektør Carsten 
Dyg overrakt den fornemme hæder.

Som navnet Opus 300 indikerer, er det 
tre meter i dybden, hvilket giver god plads 
til den store familie. Opus 300 har fortel-
tets klassiske dyder, men er i et helt nyt 
design, som i frontpartiet karakteriseres af 
markante tværgående vinduer, der går helt 
op til tagudhænget. I gavlene går nykonstru-
erede to-delte vinduer med myggenetsåb-
ninger i bunden også helt op til taget.

Ud over at den nye vinduesstil giver fortel-
tet et moderne og spændende udseende, 
så betyder det også et anderledes lysind-
fald, som medvirker til et lyst og let inden-
dørs miljø, som ikke mindst understreges af 
de utraditionelt helt hvide gardiner.

Klassiske lynlåse i fuld længde indebæ-
rer, at de to frontpartier i et snuptag kan 
lynes helt af eller halvt ned. Fronten er i 
øvrigt konstrueret sådan, at midterstykket 
bliver stående, og da det i forvejen er pløk-
ket, betyder det en høj grad af stabilitet, 
selv om man lyner både front og gavle af.

I midterstykket er indsyet en fiks mygge-
netsdetalje. Nettet går helt op til taget og 

kan lynes helt eller delvist ned. I gavlene er 
den nederste del af vinduespartierne et 
større myggenet med lynlåslukke integreret 
i vinduesklappen. Det er konstrueret såle-
des, at den kan stå åbent i regnvejr uden, 
at der trænger vand ind.

En anden karakteristisk detalje er et gen-
syn med 80’ernes stabiliseringsvinger i 
hver side af fronten. De er udført i et netma-
teriale, og pløkkes yderst, hvorved Opus 

300 opnår en meget høj grad af stabilitet.
Teltdugen i det nye fortelt er i fronten 

holdt i skyblue nuancer og en praktisk 
tweedfarve i gavlene.

Man kan vælge mellem de forstærkede 
glasfiberstænger Carbon X og Zinox stål-
stænger. Camperer man hele året og på et 
udsat sted, er der mulighed for som ekstra-
udstyr at anskaffe sig flere stænger, samt 
pløkker til hård eller sandet underlag.

Opus 300 er forberedt for montering af 
en del ekstraudstyr, som f.eks. tagrender, 
en meget stor udbygning, indertelt/soveka-
bine og frontsolsejl. 

Red.

Miljøzoner Isabella omtale!

Isabella-fortelt prisbelønnet

300 opnår en meget høj grad af stabilitet.
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Lejrchefparret Lone og Martin Wellejus, 
overtog pladsen i december 2006. 

Sorø Camping er en 3 stjernet camping-
plads, som ligger i naturskønne omgivelser 
direkte ned til Pedersborg Sø, og kun 1 km 
til centrum af Sorø by.

Campingpladsen ligger centralt i forhold 
til mange aktiviteter på Sjælland og kun 45 
min. kørsel til København.

 Sorø camping ligger med flot udsigt ned 
til Pedersborg sø. Der er 20 km vandre- og 
cykelstier, der danner en naturlig ramme 
om de smukt beliggende søer, hvilket gør 
området omkring Sorø Camping perfekt til 
naturoplevelser, hvad enten du er til fods 
eller på cykel.

Søerne er ligeledes kendt for sine gode 
fiskemuligheder, hvori der bl.a. kan fanges 

karper, sandart og gedder. Endvidere fin-
des der en put & take sø lige i nærheden.

Pladsen har en flot servicebygning med 
kiosk, køkken, bad, wc og et dejligt stort 
fællesrum med internetcafe. Pladsen har 
flere gode legepladser. Ud over det, er der 
med jævne mellemrum spontane aktiviteter 
(hovedsageligt for børn og barnlige sjæle). 
Pladsen har blandt andet eget bolcheko-
geri, hvor der ca. to gange om ugen, laves 
bolcher og slikkepinde. Så når camping-
pladsens sirene lyder, er det bare at smide 
alt, hvad man har i hænderne og komme i 
gang med en super lækker slikkepind.

For dem som hellere vil klappe geder, er 
der også mulighed for det i og med, at der 
også er et stort areal, hvor geder og gede-
kid går rundt.

Prisliste 2008
Overnatningstakster
Voksne pr. døgn: kr. 75,-
Børn (0-14) pr. døgn: kr. 40,-
El-tilslutning pr. døgn: kr. 30,-

Åbent fra 1. marts til 31. oktoberÅbent fra 1. marts til 31. oktober

Se mere på www.soroecamping.dkSe mere på www.soroecamping.dk

Sorø CampingSorø Camping karper sandart og gedder Endvidere fin-

Campingpladsanmeldelse
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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
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Hos et besøg hos en campingforhandler 
fandt vi en spændende nyhed, som jeg er 
overbevist om, at mange campingvogns-
ejere ville kunne have glæde af indimellem.

Hvem kender ikke til at sidde fast på en 
våd og mudret græsplæne, hvor bilen ikke 
vil rokke sig uden at et par venlige med-
campister, giver et skub bag på vognto-
get. I det afgiftsplagede Danmark hvor vi 
desværre ikke alle har råd til at køre i en 
stor firhjulstrækker, er denne løsning til kr. 
250,- en alternativ løsning.

Systemet, der hedder  “Grip System”, er 
et sæt, der består af to aflange plastplader 
på godt 1 meter med nogle kraftige plastril-
ler på begge sider, som man kan lægge 
under bilens trækkende hjul, når man sid-

der fast med bil og campingvogn. Når man 
ikke kan komme fri, lægges pladerne ind til 
de trækkende hjul, hvorefter bilen selv gri-
ber fat i dem. Pladen med de kraftige riller 
på begge sider trækkes af bilens træk-
kende hjul ind under hjulet og skaber om-
gående friktion imellem bilens hjul og un-
derlaget, og vogntoget kommer igen i be-
vægelse – nemt og hurtigt og noget man 
sætter pris på, når der er 15-20 graders 
frost udenfor! 

Det er sjældent, man støder på noget så 
funktionelt, der samtidig er så billigt, og 
kan redde en ud af en kedelig situation. 

Set på www.campingferie.dk

Af Per Jespersen

Hvorfor SIDDE FAST  

med dit vogntog?

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

Skellerupvej 38 - 8600 Silkeborg
Tlf. 8685 3176 - www.resenbrocamping.dk

Et naturligt midtpunkt for en god ferie
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Vidste du?
Hvem er Krølle-Bølle?

På Bornholm har man i århundrede 
fortalt sagn om trolde og underjordiske 
væsener, men Krølle-Bølle kom 
faktisk først til verden i 1943, da 
bornholmeren Ludvig Mahler fandt 
på en godnathistorie om ham til sin 
søn Ole. 
Historien udkom som bog i 1946 med 
titlen “Bobbarækus 
Filiækus”. Siden er 
Krølle-Bølle blevet en 
populær turistfigur og 
har bl.a. lagt navn til 
en is.

bog g gg ii 19194646 m mede  

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Ormslevvej 448, Ormslev, 8260 Viby J
Tlf. 86 28 35 66

www.campinggaarden-ormslev.dk
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I over 55 år har Wilk været blandt Tysk-
lands mest populære caravanmærker. Til 
markering af Wilk’s 55 års fødselsdag kan 
vi nu tilbyde to specialmodeller af den po-
pulære S3***, som vi har udstyret med al 
tænkelig komfort – inkl. bageovn. Der er 
frit valg mellem fire hyndestofvarianter. 

De to specialmodeller sælges til rene 
kampagnepriser, men desværre er antal-
let stærkt begrænset, så du skal nok ikke 
vente alt for længe med at kikke på herlig-
hederne.

“Birthday Edition” modellerne er bl.a ud-
styret med: 
Gasbageovn · VISCO-skummadras · Truma 
Therme varmt vand i køkken og bad · 105 
ltr. køleskab · Blæservarme · Skylletoilet · 

Integreret friskvandstank 43 ltr. · Insektnet-
dør · Aflåselig serviceklap · Midi-Heki soltag 
· AKS stabilisator · Hjulstøddæmpere.

Model 500 DM “Birthday Edition” 
– bedst til børnefamilier 

Grundplan Wilk S3 500 DM.

En model med en meget åben indretning, 
der giver masser af lys og fornemmelsen 
af stor rummelighed. Siddegruppen er pla-
ceret i midten, lige over for køkkenet, og 
badeværelset er meget praktisk placeret 
lige uden for børnenes afdeling bagest i 
vognen. Lukker man skydedørene ind til 
forældresoveværelset med den magelige 

fejrer 55 års fødselsdag
med to kampagne-modeller 

fortsættes side 2826
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FORHANDLERE:  

Man skal ikke købe den spritnye WILK S4**** bare fordi den er en af 
markedets mest elegante caravans. Men når man dertil lægger et smukt 
og stilfuldt interiør, intelligente indretninger samt sove- og bokomfort 
i særklasse, skal der en god undskyldning til at lade være. 
Prøv blot at sammenligne med andre mærker i WILK-klassen.

WILK S4**** fås i ikke mindre 
end 16 forskellige modeller, heraf 4 helt nye.

Pris fra kr. 114.980,-

YDERST 
(og inderst)

VELLYKKET

BAGEOVN ER STANDARD I ALLE MODELLER

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

Komfortabelt badeværelse i
hele vognenes bredde - med
separat bruser. 
Soveafsnit med dobbelt- eller
enkeltsenge og “direkte”
adgang til badeværelset.

To helt nye grundplaner
er klar til præsentation
hos forhandlerne.

520 HTD

530 UED

www.wilk.dk 
– hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev-service
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Wilk 450 FS koster KUN 
kr. 114.480,- inkl. alt udstyr 

Køkken og spiseplads med udkik direkte til det 
grønne.   

Se mere på www.wilk.dk 
Red.

dobbeltseng for-
rest i vognen, er 
der dømt fred og 
ro for natten. 

Wilk S3 500 DM: Adskilte forældre- og børnesove-
pladser. Den slanke køjeseng er integreret ved si-
den af baderummet. 

Wilk S3 500 DM koster KUN 
kr. 121.680,- inkl. alt udstyr 

  

Model 450 FS “Birthday Edition” 
– bedst til to 
Der er noget storslået over denne model 
trods dens kompakte ydre. Primært på 
grund af den specielle indretning med 
Salon-siddegruppen i bagenden. Her skal 
De nok få en plads i solen med frit udsyn 
fra føste parket og direkte adgang til for-
teltet. Køkkenet er stort og komfortabelt, 
og fransk dobbeltseng, bruse-/toiletrum og 
særskilt håndvask – der altsammen kan 
adskilles med en foldedør. 

 

Grundplan Wilk S3 450 FS.

✰✰✰ 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

fortsat fra side 26
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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

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 2008 i Aalborg

Ferie for alle 2008 i Herning

5 ÅRS GARANTI
EUROPA SERVICE

RABAT TIL MEDLEMMER
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Nytår på Skamstrup cam-
pingplads blev igen afholdt 
med et klubhus fyldt med 
dejlige medlemmer. 

Vi var 48 til festen, men 
mange kom i god tid. Lige efter jul ankom 
de første og nogle blev til efter nytår. Plad-
sen er godt besøgt, og mange nye ansigter 
bliver hilst hjerteligt velkommen og gamle 
medlemmer får en ekstra gensynsknuser. I 
alle dagene lavede dem, 
der ville, gymnastik, gik 
ture, snakkede og hyggede 
sig. Igen på dette stævne 
havde også jyder fundet vej 
til vores fælles plads. Det 
er dejligt at man kommer 
fra hele landet for at være 
sammen på Skamstrup. 

Selve aftenen forløb 
med at spise og spise – og 
synge og synge, både en masse fælles 
sange og Karaoke og ellers hygge sig.

Vi havde aftalt, da stævnet begyndte, at 
ALLE skulle prøve at huske at tage hjem-
mesko med og gå ind gennem terrassen. 
Det fungerede fint og et rent gulv, er jo ikke 
at foragte, specielt når vi selv skal gøre 

rent, så lad dette blive en vane, at tage 
hjemmesko med (hjemme vader man heller 
ikke selv ud og ind med fodtøj i muddervejr, 
vel). Det var skønt at opleve, at alle hjalp til 

med at rydde op både 
ude og inde, det skal 
alle have en stor tak 
for.

Vi var mange, der 
fik mad fra Mørkøv 
Hallen. Det var rigtig 
godt, og det kan godt 
anbefales en anden 
gang, da der var mere 
end rigeligt. 

Et lille hip! Når I overvejer at tilmelde jer 
et stævne, så overvej det en ekstra gang, 
så I er rimeligt sikre på, om I kommer. Der 
er alt for mange, der melder til og fra, det 
medfører ofte, at andre tror, at stævnerne 

er overfyldte – alle 
kan blive ramt af syg-
dom eller andet. 

Tak til jer alle! 

På gensyn fra 
DCK 2090

Pia S. Andersen

psttrutrustrmstmsamkaSkå Spår pytår pppy uusssaaSSååå rrrtttmmmkkrrt aåå pp pppytå rurursttstmsmmakaSSåå kkrr aåå pp
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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.!
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Den svenske kvalitetsvogn KABE fejrer i år 
sit 50 års jubilæum som campingvognsfa-
brikant. Det, KABE først og fremmest fejrer, 
er resultaterne efter alle disse år – en ud-
vikling uden lige. 50 år har givet KABE den 
viden og erfaring, som ligger til grund for et 
vellykket produkt. 

KABE’s udviklingsafdeling arbejder lø-
bende på at finde de bedste konstruktions-
løsninger og sørge for, at kundernes høje 
krav til kvalitet og funktion indfries. Oftest 
har KABE set behovene som et led i kvali-
tetsudviklingen og forfinet alle detaljer så-
som: Isolering, ventilation, varmesystemer, 
vinduer, møbelkonstruktion og indretning. 

Med hjælp fra kompetente håndværkere, 
dygtige teknikere og et ultramoderne com-
putersystem producerer KABE i dag op til 
2.500 campingvogne pr. år. KABE har siden 
1993 været Skandinaviens mest solget 
helårscampingvogn.

Mange, såvel erfarne som kommende 
KABE-ejere, værdsætter mange af KABE’s 
unikke løsninger, f.eks. tagsammenføjnin-
ger, vogn, chassis, varme, luft, komfort, 
komponenter og valgmuligheder. 

Ventilation og luftcirkulation for den bed-
ste trivsel! 
En af de ting, som KABE specielt har fo-
kus på, er indeklimaet i vognen. KABE er 
fuldstændig uimponeret af klimaet udenfor. 

Om der er en forskel på 45° mellem ude- 
og indetemperatur. Uanset om solen bager, 
det regner, blæser eller sner, så har du al-
tid et behageligt indeklima i en KABE. Den 
kraftige isolering i vægge og vinduer som 
er med til at holde på varmen om vinteren, 
betyder ydermere, at vognen er dejlig kølig 
om sommeren. Et unikt ventilationssystem, 
hvor det er muligt at regulere luftstrøm-
mene og mængden af frisk luft efter behov, 
er med til at sikre luftkvaliteten i vognen. 

Generelle ændringer for 2008 modellerne: 
Udvendigt: 
•  Chassiserne bliver endnu mere stabile 

ved hjælp af forstærkning ved hjul/aksel 
samt kraftigere støddæmpere. 

•  Nye streamers for og bag. 

Indvendigt: 
•  Nyt lysarmatur. 
•  Nyt design på lysafbrydere i grå og sølv. 
•  Bord- og køkkenbordplade har fået et 

massivt udseende (tykkere kantliste). 
•  Nyt laminat på køkken- og bordplader. 
•  Større køkkenbord (afrundet form). 
•  Nye elegante greb på dør- og køkkenlå-

ger. 
•  Toiletrummet i alle GLE-modellerne er bli-

vet udnyttet bedre, så det er mere rum-
meligt. 

•  Nye brusekabiner i TDL-modellerne. 

KABE ændrer ikke noget, bare for at ændre, men gør det for kundernes skyld...

fortsættes side 3432
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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.
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B2-modellen kan for-
vandles til en stor dob-
beltseng. 

Med alle disse nyheder er et godt produkt 
blevet endnu bedre.
 
Jubilæumstilbud! 
I forbindelse med 
KABE’s 50 år jubi-
læum kan vi tilbyde 
nedenstående: 
 

Dometic B2200 Air-con 

Ved køb af en ny KABE 2008 model i perio-
den september 2007 – august 2008 tilby-
des en Dometic B2200 Air-con til 

kun kr. 4.900,- 
(normalprisen er kr. 18.225,-)

Se mere på www.kabe.dk
Red.

•  Nyt hylde- og spejlarrangement i sovevæ-
relset. 

•  4 nye hyndestoffer (6 i alt). 
•  2 nye læderdessins. 
   

Toiletrum: Alle GLE-modeller har fået nyt design og 
er blevet mere rummelig. 

 Soveværelse: Nyt hylde- og spejlarrangement. 

   
Nyt 2008 udstyr, der kan bestilles som 
tilvalg: 
•  I B2-modellerne kan enkeltsengene æn-

dres til en meget stor dobbeltseng, ved 
hjælp af en udtræksplade. 

•  Elektrisk tømningssystem (patentan-
meldt). 

•  Tagluge med indbygget ventilator. 
•  1800 kg aksel. 
•  Håndklædetørrer med tilslutning til Alde 

varmesystemet. 
•  230 V stikkontakt uden for toiletrummet. 
•  Kraftigere og bredere næsehjul. 
 
 

fortsat fra side 32
Køkken: Kraftigere kantliste på bordpladen 
og elegante lågegreb. 
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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

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

D
et

h
le

ff
s-

sp
ec

ia
li

st
en

Månedens 
vise ord 

En selvbiografi afslører sædvan-
ligvis intet dårligt om forfatteren, 

bortset fra hans hukommelse.

Franklin P. Jones

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
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Til udlejning findes tre campingvogne, 
syv hytter, to luksushytter med eget toilet 
samt en teltvogn til otte personer.

Alle er udstyret med køkken, køleskab 
kaffemaskine og udstyr til seks personer. 
Der er stole/bord på terrassen/i forteltet.

På de fire turistværelser er der plads til 
fire personer. Disse værelser har fælles 
køkken, samt bad og toilet på gangen.

Aktiviteter
Af aktiviteter på Albertinelund Camping kan 
nævnes:
Mooncars · Hoppepude · Trampoliner · Le-
geplads med legetårn · samt ponyer
Vandland · Petanque-bane · Bordtennis · Dart 
· Poolbord · Fodboldspil · Spillemaskiner
Hal til badminton og volleybold, samt uden-
dørs boldbane.

Vejbeskrivelse
Hvis du kommer fra syd eller 
nord af motorvejen, kører 
du til Randers og kører fra 
mod Grenaa. Her følger 
du vejen til Fausing, hvor 
du drejer mod Fjellerup.
Fortsæt til du til kommer 
til Glesborg. Her køres 
ind i Glesborg by og føl-
ger skiltene til Bønnerup. 
Når man er kommet gennem 

Albertinelund 3
Bønnerup Strand
8585 Glesborg
Tlf. 8638 6233
Fax 8638 6562
Åbent: 1. januar – 31. december
Pladsnr. 736
LON 10° 44‘ 37,7160’
LAT 56° 31‘ 43,0320’

På Albertinelund Camping finder du plad-
ser med gode læforhold, skygge, åbne 
pladser. Pladsen er en velanlagt plads i 
naturskønne omgivelser med egen strand. 
Vore pladser er alle af en størrelse på ca. 
100-120 m2 med el.

På pladsen findes hoppepude, trampoli-
ner, flere legepladser med rutsjebaner, 
klatrevæg, legetårn m.m.

På Albertinelund Camping er der en lille 
butik med de mest nødvendige dagligvarer, 
samt frisk brød og mejeriprodukter hver 
dag.

Der er også TV-stue og opholdsrum med 
Pool / Dart. Der er hal med badmintonbane 
samt indendørs legerum for børn.

Der er tre køkkener rundt om på pladsen 
med gratis varmt vand. Desuden overdæk-
ket grillplads. Der er tre facilitetsbygninger 
på pladsen, samt handicaptoilet og pusle-
rum. For lette campister er der tre teltplad-
ser med borde og bænke.

Campingpladsanmeldelse

Albertinelund CampingAlbertinelund Camping
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hed for at foretage større indkøb. Herfra er 
der forbindelse til Varberg og Halmstad, 
som endags-ture. I Grenaa er der Kattegat 
Centret med hajbassiner og et nyt uden-
dørs basin. Her er der også et museum, 
som er et besøg værd.

Der er desuden daglig mulighed for at 
komme på havfiskeri med en af de to kut-
tere i Grenaa havn.

Djurs Sommerland ligger også inden for 
en halv times kørsel. Dette er en kæmpe 
Forlystelsespark/Vandland, hvor alt er gra-
tis, når først entreen er betalt.

I området på Nord Djursland er der 
mange slotte. For eksempel Mejlgård slot, 
Sostrup Slot, som også er nonnekloster, 
samt Gl. Estrup, et slot der også er land-
brugs/herregårds museum.
 
Børneunderholdning i hallen
Inden for en time nås byer som: Ebeltoft 
med Fregatten Jylland/glasmuseum samt 
en eventyrlig smuk gammel bydel. Randers 
med Regnskoven, samt mange muligheder 
for indkøb i store indkøbscentre.

Århus med Den Gamle By, Tivoli Friheden 
samt mange museer. Her er der også gode 
muligheder for at købe stort ind.

Red.

Hemmed, køres ca. 2 km. Drej til højre mod 
Gjerrild og Albertinelund Camping. Ca. 1,5 
km fremme drejes til venstre ned af vejen 
til Albertinelund Camping.

Kommer du fra Århus kører du til Grenaa 
ad A15 og derefter ad A16 mod Randers.

Efter ca. 9 km drejer du til højre mod Fjel-
lerup/Glesborg. I Glesborg køres mod Bøn-
nerup. Når man er kommet gennem Hem-
med køres ca. 2 km. Drej mod Gjerrild og 
ca. 1,5 km fremme drejes til venstre ned af 
vejen til Albertinelund Camping.

Seværdigheder
Albertinelund Camping ligger direkte ned til 
Bønnerup Strand med en meget lavvandet, 
børnevenlig sandstrand. Her er der mulig-
heder for at bade, surfe, samt fiske fra 
kysten.
 
Bønnerup Fiskerihavn
Langs med stranden er der kun 2 km til 
Bønnerup Strand, med lystbådehavn og 
fiskerihavn, hvor der dagligt landes friske 
fisk. Her er der mulighed for at være med 
til fiskeauktion.

Albertinelund Camping ligger også lige 
op ad Emmedsbo skov, hvor der er gode 
muligheder for traveture i skoven.

Inden for en halv times kørsel kan man 
komme til Grenaa, hvor der også er mulig-
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Det 45. Nordiske Camping Træf 13. - 19. juli 2008

Tilmeldingsblanket
Efternavn:____________________________________

Fornavn:_____________________________________

Navn ægtefælle/ledsager:________________________

Adresse:______________________________________

Postnummer:__________________________________

By:__________________________________________

Antal voksne i alt:______________________________

Antall børn 0-12 år:_____________________________

Antall unge 13-18 år:____________________________

Klub:___________________________________________

Medlemsnummer:_________________________________

E-Mail:_________________________________________

Telefonnr:_______________________________________

Mobilnr:________________________________________

Navn yderligere voksne:____________________________________________________________________________

Navn og alder børn:_______________________________________________________________________________

Navn og alder unge:_______________________________________________________________________________

Deltageravgift per ekvipage er DKK 1500,- inkl. strøm. Prisen er uavhengig av antall personer. 

Betalingsbetingelser: Indbetalingen skal ske til dansk kontonummer. Husk at oplyse medlemsnummer og navn
Tilmelding før 15. mars 2008 må bekreftes med indbetaling af depositum DKK 300,- senest 3 uger efter tilmelding. 
Restbeløbet, betales til samme konto senest 30. april.
Ved tilmelding efter 15. mars registreres ikke tilmeldingen før hele deltageravgiften er indbetalt.

Ved tilmelding efter 1. mai påløber en tilleggsavgift på 20 %

Framelding senest 13 juni 2008 tilbagebetales 90%.
Framelding senest 5 juli 2008 tilbagebetales 50%.
Framelding efter 5 juli 2008 tilbagebetales 0 %.
Framelding grundet sygdom tilbagebetales 90 % av træfavgiften mod dokumentasjon ved lægeerklæring.

www.nct2008.no

Tilmeldingsskjemaet sendes til Norsk Caravan Club, Postboks 104, 1921 Sørumsand. 
Telefax +47 63 82 99 99. E-post: post@nocc.no. 

Tilmelding på web: www.nct2008.no

Kontonummer 
Nordea Bank 

Danmark
20404377-375-586

2071874_CaravanBladet_02-08.indd   382071874_CaravanBladet_02-08.indd   38 21/01/08   10:40:1121/01/08   10:40:11



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

De kræsne helårscampisters  
foretrukne valg

LMC • KOMFORT • KVALITET• DESIGN

FORHANDLERE:
SJÆLLAND:
Østsjællands Camping Center, Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand, tel. 56 14 33 55
Fredensborg Caravan, H. C. Ørstedsvej 8, 3000 Helsingør, tel. 48 48 09 70
Campinggården, Sorøvej 97, 4200 Slagelse, tel. 58 54 40 03

FYN:
SK Caravan, Hovedvej 1A, 5491 Blommenslyst, tel. 65 96 71 05
Faaborg Camping Center, Telemarken 1, 5600 Faaborg, tel. 62 61 71 05

JYLLAND:
Løgstør Caravan Center, Danmarksvej 18, 9670 Løgstør, tel. 98 67 30 93
Brønderslev Caravan, Eventyrvej 18-22, 9700 Brønderslev, tel. 98 82 28 75
Christiansfeld Camping Center, Hjerndrupvej 5, 6070 Christiansfeld, tel. 74 56 21 00
Krone Camping, Krusåvej 34, Alslevkro, 6240 Løgumkloster, tel. 74 74 52 00
Campingcentret Vejle A/S, Bugattivej 9, 7100 Vejle, tel. 75 85 79 00
Ikast Camping & Fritid, Eli Christensens Vej 61, 7430 Ikast, tel. 97 15 54 94
Kronjyllands Camping Center Randers, Grenåvej 90, 8900 Randers, tel. 86 42 86 94

Du kan se mere på: www.lmc-caravan.dk

4 populære modeller:

50 indretninger fra 105.900,- til 230.300,-
475 RD 520 TE 560 HTE 560 D
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Pr. 10.09.79 blev loven om synsfrisammen-
kobling vedtaget. Den betød, at man ikke 
mere synede i fastvogntogs kombinatio-
nen, men synede bil og campingvogn hver 
for sig, og det blev førerens pligt, at sam-
menkoblingen var lovlig. Vægtmæssigt be-
tød det, at en bil måtte trække 90% af sin 
tjenestevægt, ca. bilens egenvægt.

Eks. Bil 1.000 kg egenvægt. Vand, olie og 
fører 125 kg (1125 kg).

1125x90% oprundet, giver en påhængs-
vægt på 1025 kg. Bilen måtte så trække 
eks: En campingvogn på 900 kg i egenvægt 
og 1200 kg i totalvægt, dog læsset til max 
1025. 

Dette var praktisk hvis en familie købte 
en fælles campingvogn og trak med forskel-

lige påhængsvægte på deres biler. Så blev 
det ikke den mindste, der skulle bestemme 
campingvognens totalvægt. Den blev varia-
bel.

I oktober 1992 kom nye regler med flere 
muligheder for større vægte, men også ind-
førelse af BE kørekortet. Det blev op til bil-
fabrikanten at fastsætte påhængsvægten 
efter bilens egnethed, bl.a. et igangsættel-
ses krav på 12% stigning, stabiliteten m.m. 
Man kan fastsætte påhængsvægte helt op 
til bilens totalvægt. For firehjulstrækkere 
dog 1½ x totalvægten.

Nedenstående kortfattede beskrivelse er 
et udtræk fra pjecen udgivet af Rådet for 
større færdselssikkerhed og hedder: “På-
hængskøretøjer – synsfri sammenkobling”. 
Pjecen kan rekvireres på tlf. 3916 3939.  

For alm. kørekort blev reglen lempet til 
påhængsvægt på max 50 kg over bilens 

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

v

Pr. 10.09.79 blev loven om synsfrisammen-
kobling vedtaget. Den betød, at man ikke

liligege p påhåhææ
ddett ikikkke d d
campingv
bebebell.l.

I oktobe
mulighede

fortsættes side 42
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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

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”

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

1 9 5 8  2008
BÜRSTNER
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egenvægt. Med alm. kørekort kan man kan 
lave to kombinationer:

1: Sætte bilens påhængsvægt til 50 kg 
over bilens egenvægt. Så må man køre 
med en større totalvægt på campingvog-
nen, men kun læsse den til bilens på-
hængsvægt.

2: Hvis bilens påhængsvægt er større 
end 50 kg over bilens egenvægt, synes 
campingvognens totalvægt til 50 kg over 
bilens egenvægten. 

Det mest praktiske er at sætte en på-
hængsvægt på bilen til 50 kg over bilens 
egenvægt og læsse campingvognen dertil. 
Ved kørsel med forskellige påhængskøretø-
jer kommer man så ikke til at overtræde kø-
rekortreglerne, der giver en stor bøde, men 
en mindre bøde hvis påhængskøretøjet er 
læsset for meget. I kombination 1 kan man 
sige, at bilens påhængsvægt justerer cam-
pingvognens “totalvægt” til samme vægt. 

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

Alm. kørekort må altid trække: Max 750 
kg efter 3.500 kg for vogn, ellers max 3.500 
kg samlet totalvægt på bil og campingvogn. 
Dog har man mulighed for at justerer total-
vægten til 3.500 kg i bilens påhængsvægt, 
hvis den samlede totalvægt er for stor.

Eks. Bil 2.000 kg totalvægt med cam-
pingvogn på 1.600 kg totalvægt. Bilens på-
hængsvægt sættes til max 1.500 kg (Bi-
lens totalvægt 2.000 kg)
Påhængsvægt 1.500 kg
Max totalvægt 3.500 kg
Almindeligt kørekort

Hvis ikke dette opfyldes eller vil udnyttes 
mere kræves BE kørekort. I forklaringen er 
påhængsvægten det, der står på bilens 
reg. attest som trækvægt.

På www.sikkertrafik.dk 
kan du læse meget mere

Red.

fortsat fra side 40
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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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Stegte Bananer
Ingredienser:
4 bananer
2½ dl mel
1 tsk. natron
2 spsk. sukker
2½ dl vand
jordnøddeolie
vanilleis

Mel, sukker, natron og vand røres til dej 
i en skål. Fjern skrællen fra bananerne 
og del dem i tre stykker og rul dem i mel. 
Dyp bananstykkerne i dejen og lad oversky-
dende dej dryppe af.

Opvarm en Wokpande og tilsæt olie (det 
kræver en del olie). Steg dem i olie indtil de 
er gyldenbrune. Tag dem op og lad oversky-
dende olie dryppe af.

Serveres med vanilleis.

Braiseret Ananas
Ingredienser:
1 ananas
lidt smør
2-3 spsk. rørsukker
saft af 3 appelsiner
2 spsk. smuttede ristede mandler
2 spsk. rosiner
lidt cognac (behøves ikke, men giver en 
mere fyldig smag)
lidt plukket mynte

Skræl ananassen og skær top og bund 
af. Skær 4 tykke skiver af den, stik mid-
ten (stokken) ud af hver skive, så har du 4 
ananasringe.

Varm en stor gryde op og kom smør og ana-
nasringene heri og brun dem ved moderat 
varme, ca. 2 min. på hver side.
Tag dem af gryden og stil dem til side. Kom 
rørsukkeret i gryden og lad det smelte til 
en gylden karamel.

Hæld appelsinsaft og en dl vand på og 
kog væsken ind, til den begynder at tykne.
Læg ananasringene tilbage i gryden og til-
sæt mandler og rosiner. Smag til med cog-
nac og lad det simre nogle minutter.

Læg ananasringene på tallerkener og 
hæld saucen over. Fordel mandler og rosi-
ner på hvert stykke.

Server evt. med et stykke mokka-is eller 
anden form for creme is.

Vikinge Bøfgryde
Ingredienser:
500 gr. skinkekød i tern
25 gr. margarine
1½ tsk. karry
1 fed hvidløg
2½ tsk. paprika
2 dl tomatpuré
2½ dl fløde
11/4 dl mælk
salt 
peber

Margarinen brunes og heri svitses karry. 
Herefter svitses kødet samt det pressede 
hvidløg. Efter kødet er brunet, tilsættes en 
smule vand. Efter 5 min. tilsættes paprika, 
puré, mælk, fløde samt vand efter behov. 
Retten simrer ¾ time. Smages til med salt 
og peber og jævnes efter behag.

Serveres med løse ris eller kartoffel-
mos.

God appetit
DCK 966 Winni

Stegte Bana
Inggrredddieiense

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 
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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

 

Velkommen 
til nye medlemmer!!!

1393  Inge & Gunnar Olsen, 4623 Lille 
Skensved

2346 Mogens Rosenquist, 4000 Roskilde.

2470 Karin & Leif Sørensen, 6500 Vojens

3918 Benny Ibsen, 5450 OtterupMånedens vits

“Jeg er færdig med at flyve…”
“Hvorfor siger du det?”
“Jo, der står i avisen, at flyselska-
berne tabte 10 procent af deres pas-
sagerer sidste år.”

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

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

  

46

2071874_CaravanBladet_02-08.indd   462071874_CaravanBladet_02-08.indd   46 21/01/08   10:40:2521/01/08   10:40:25



  

Huske    listen

’08
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
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 ...............................Kanostævne
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 
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
09.05 - 12.05 ...............................DNS Sverige
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
05.09 - 07.09 .................... Dragefestival Da/Ty
11.09 - 14.09 ......................................... Elmia
13.09 - 20.09 ............Nordisk Høsttræf, Harzen
13.10 - 18.10 ................. Lang Efterårstur til Ivø
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
25.07 - 03.08 ...................... Langelandsfestival
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Afsender: APPEN-DIX, Sekretariaet, Højmark14, 6340 Kruså

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

Det startede med en model Opus til vores jubilæumssæson sidste år. 
Denne model blev så populær, at vi nu introducerer Opus 300 – et fortelt 
med 3 meters dybde – for dig, som ønsker et lidt større fortelt, der er 
velegnet til både sæson- og rejsebrug. Opus-konceptet er en fusion mel-
lem klassisk Isabella-design og elementer fra jubilæumsmodellen Vision. 
De store vinduespartier går igen og giver et dejligt lyst interiør. Nettet med 
dobbeltsidet tryk gør det let at kigge ud, men svært at kigge ind. Denne 
detalje har også fået en plads i Opus-modellerne.

NYHED! Opus 300

Medlem af Camping Branchen.
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