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HUSK!!!

Forsidebillede: Den gamle Lillebæltsbro

Påsken falder meget tidlig 
i år 2008, hvilket betyder, 
at sæsonen 2008 bliver 
længere end normalt.

Vintervejret har været 
meget mildt – blandt de 
varmeste gennem 130 år 
– så det bliver spændende om forår og sommer 
bliver campingvenlig.

Messer, udstillinger og åbent hus arrangemen-
ter med 2008 nyhederne og en masse tilbehør er 
vel gennemført over hele landet. 

Alle har haft mulighed for et kik på nyhederne 
og for at få nysgerrigheden tilfredsstillet på de 
mange lækre detaljer, der findes i vognene. 

Kredsenes generalforsamlinger er afholdt og 
de ny bestyrelser er valgt.

Til landsstævnet i april måned vælges den nye 
landsstyrelse. 

Den 30. august 2008 runder klubben sin 50 
års fødselsdag.

Altså er vi ved sæsonstart i mere end én for-
stand.

Hvem rejser du sammen med ?
Hvor går dine rejser/ture hen ?
Hvad glæder du dig til?
Hvad forventer du af klubben DCK?
Hvordan bidrager du selv til klubfællesskabet?

Vi har i de senere år måttet konstatere, at ikke 
alle medlemmer er lige klubmindede!

Disse få medlemmer kan ved deres gøren og 
laden påvirke den gode klubånd og den ellers 
gode stemning i en uønsket retning.

Derfor er det min opfordring »Lad ikke de få 
ødelægge charmen, hyggen og kammeratskabet 
for de mange i vor klub«.

Lad os værne om DCK-værdierne – og give klub-
ben de næste 50 år.

Vel mødt og god ny sæson!
Carsten D. Appelt
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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.

På vores adresse Tinghøjvej 5 · 3650 Ølstykke

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

ÅBENT HUS DEN 8.-9. MARTS
KL. 10-16 

5 ÅRS GARANTI
EUROPA SERVICE

RABAT TIL MEDLEMMER

TIL MEDLEMM RER

082008Indkaldelsetil Landsgeneralforsamling til Landsgeneralforsamling 
(Bededagsferien)(Bededagsferien)

Der indkaldes hermed til: 

Ordinær Landsgeneralforsamling 2008 

lørdag den 19. april kl. 10.00 i Lillebæltshallerne, Færøvej 74, 5500 Middelfart

Landsgerneralforsamlingen afvikles i overensstemmelse med vedtægterne.

Dørene åbnes kl. 9.00 for indskrivning, 

klubben er vært ved en kop kaffe og et rundstykke.

På valg er:

Landsformand Carsten D. Appelt, redaktør Anne Bach og landssekretær Tonni Hansen.

Suppleanterne: Betina Banielsen og Ib Bøge Jensen.

Tonni Hansen

Landssekretær
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DCK’s 50 års jubilæumDCK’s 50 års jubilæumi Bededagsferien …i Bededagsferien …

Tag med tilTag med til

Ved Dansk Caravan Klub’s årlige Landsstævne, som 
finder sted i Bededagsferien i og ved Lillebælthal-
lerne i Middelfart, festligholder klubben i år ligele-
des sit 50 års jubilæum. 

På den baggrund har landsstyrelsen ønsket at ar-
rangementet med “lidt” flere og større tilbud, som 
skal være med til at markere denne milepæl i år 
2008.

Så derfor kom og vær med til at sætte jeres præg 
på dette års Landsstævne!!

Torsdag den 17. april: Ankomst 

Fredag den 18. april, kl. 9:00: Standerhejsning og 
åbning af Landsstævnet 2008. Orientering om de 
mange muligheder der er i Middelfart og omegn på 
egen hånd og evt. i fællesskab med andre.

Besøg Hindsgaul Slot, tag på vandretur i Brende 
Ådal, eller besøg de mange Gallerier i Omegnen. 
Middelfart og Fredericia by m.m. er også et besøg 
værd. Der vil blive arrangeret sejltur med MIRA III på 
Lillebælt (bindende tilmelding).

Fredag aften er der mulighed for at købe stegt 
flæsk m/persillesovs i cafeteriaet. Da der er be-
grænset plads, er det først til mølle princippet der 
tilmeldes efter. Drikkevarer skal naturligvis købes 
i cafeteriet. Duoen Tom & Wendy vil sørge for en 
afvekslende fin underholdning fra kl. 18:00 til kl. 
24:00. De der måtte ønske det, er naturligvis vel-
komne til at deltage efter spisningen kl. 21:00.

Lørdag den 19. april, kl. 9:00: Dørene åbnes til sa-
len – landsgeneralforsamlingen – hvor klubben er 
vært ved en kop kaffe eller te og et rundstykke. Kl. 
10:00 begynder Landsgeneralforsamlingen 2008. 

Lørdag aften, kl. 17:30: Under Festmiddagen, der 
starter kl. 18:00, vil der være dinermusik. Ikke spi-
sende deltagere er velkomne efter kl. 21:00, hvor 
Bjørn & Okay spiller op til dans – festaftenen slutter 
kl. 01:00 

Søndag den 20. april, kl. 10:30: Afslutning af Lands-
stævnet 2008.

Stævnegebyr pr. enhed  kr. 250,-
Strøm til begrænset antal vogne og 
i begrænset mængde  kr. 150,-
Generator må anvendes i anvist tidsrum
Stegt flæsk og persillesovs fredag aften
pr. pers.  kr.  75,-
Festmiddag lørdag aften kun pr. pers.  kr. 150,-
som består af:

Forret: Carpaccio
Hovedret: Kalvesteg m/tilbehør

Dessert: Frugtkurv m/flødeskum

Sejlads med Mira III pr. pers.  kr. 100,-
Børn u. 12 år  kr.  50,- 
(begrænset antal pladser på 65 pers. på båden. 
Tilmelding til dette efter først-til-mølle-princippet).
Sejlads starter kl. 10:30. Turen tager ca. 2 timer.

Stævnegebyret dækker 3 overnatninger. Der er ad-
gang til vand, toilet, bad og tømning af toilet og spil-
devand. Mulighed for at spille golf, der er kun 1,7 km 
til golfbanen fra hallerne.

Tilmelding til 
DCK  265  Bent Madsen, tlf. 4656 2105

e-mail: dck-bentmadsen@mail.dk

DCK 1168 Børge Jensen, tlf. 5614 2548
e-mail: lj.handelsfirma@12move.dk

Eller på DCK’s hjemme-
side: www.dck.dk

Stævneprogram og di-
verse brochuremateriale 
udleveres ved ankomst.

Landsstyrelsen

Læs mere om Middel-
fart side 6
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Mennesker, der sætter pris på og anerkender ægte gedigen kvalitet, 
er ikke i tvivl, når der skal vælges campingvogn.
Arkitekttegnede møbler – funktionelt, stilrent og moderne design samt 
en helt igennem flot finish. 
Du har ikke oplevet ’ægte håndværk’ – før du har oplevet en Fendt.

Nyhed
 2008

Arkite
ktte

gn
et D

iam
ant

”Bo Bedre” i din campingvogn

Læs mere på www.fendtinfo.dk

Shark &
 Co.



50 år

rie. Her er det oplagt at bruge sin cykle eller 
et par gode travesko.

Advarsel: de vidunderlige havudsigter 
pynten rundt kan være stærkt vanedan-
nende.

Siden 1231 har der været holdt vigtige 
møder og sammenkomster på Hindsgavl 
Slot.

I 1784 blev den nuværende hovedbyg-
ning taget i brug. Den fungerer nu som mo-
derne konference- og kursuscenter, hotel 
og restaurant. Der er offentlig adgang til 
parken.

Holmskoven syd for Ejby har spor efter 
voldanlæg fra middelalderen, og skovene 
har fine vandrestier.

I omegnen af Middelfart ligger der mange 
forskellige kunstgallerier og museer. Her 
kan nævnes Humlemagasinet – en blan-
ding af haver, museer og udstillinger, Grim-
merhus – Danmarks Keramikmuseeum, 
samt mange små gallerier på Nordfyn.

Middelfart området er velforsynet med 
campingpladser – lige fra primitive teltplad-
ser, til campingpladser med alle moderne 
faciliteter. To af disse er helårsåbne. Ved 
Middelfart Lystbådehavn er der indrettet 
en veludstyret autocamperplads.

Red.

Middelfart er ikke uden grund et oplagt 
sted at holde ferie. Oplevelserne er mange 
og alsidige. Her er smukke kystlinjer med 
pragtfulde strande, grønne skove med fred 
og ro og ikke at forglemme imponerende 
udsigter.

Middelfart er landets 4. største konfe-
renceby med et af landets bedste udvalg i 
hoteller og faciliteter.

Middelfarts har en spændende historie, 
der går langt tilbage og så ligger byen jo lige 
ned til det smukke Lillebælt. I byen er der 
stadig spor af den middelalderlige by, og 
det er værd at gå på opdagelse i den histo-
riske og charmerende bymidte. De krogede 
gader som, smedegade, Knorregade og Gl. 
Vestergade byder på gode oplevelser.

Nær byen ligger Brende Ådal. Det er en 
af landets smukkeste ådale. Den 28 km 
lange Brende Å løber gennem en yderst fo-
togen ådal., præget af skovklædte skræn-
ter, dybe dale, marker, enge og dyrerige 
vådområder. Mølledammen, ved Brende 
Mølle, er genoprettet som vådområde med 
omløb og fisketrapper, så der er fri fauna-
passage for åens liv.

Nær byen ligger også Hindsgavl-halvøen 
med en unik natur og spændende kultur-
spor, som knytter sig til Hindsgavls histo-

Brendeådal

Velkommen til Middelfart …

Ny Lillebæltsbro
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Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Se mere på www.vestfynskunstguide.dk

Sejllads på Lillebælt

Kunstmuseet Grimmerhus

Jubilæumsdag 
lørdag den 30. august 2008

I forbindelse med vor 50 års jubilæumsdag 
den 30. august 2008, vil vore samarbejds-
partnere og venner ’af huset’ blive invite-
ret til en reception. Nærmere information 
følger.

Landstyrelsen
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www.aarhus-caravan.dk

Turen går i år til Wolfsburg, hvor hovedem-
net vil være biler. Campingpladsen vi skal 
bo på hedder Campingplads am Allersee. 

Som navnet antyder ligger pladsen umid-
delbart ved siden af søen Allersee, hvor 
der i stor udstrækning er mulighed for en 3 
km cykel eller gå tur.

Ydermere byder byen på markant gode 
cykelstier – natur – slotte og meget andet. 

Turen er planlagt som en kør med tur, 
hvor kreds Jylland har sørget for følgende. 

Torsdag d. 20/3 kl. 10.00 besøger vi 
Autostadt. Samme dag kl. ca. 15.00 besø-

ger vi selve fabrikken. Igen samme dag kl. 
17.00 er der kanalrundfart om fabrikken, 
hvor der kan købes mad og drikke. 

Fredag d. 21/3 kl. 10.00 besøger vi 
Volkswagen museum. 

Disse to dage er naturligvis med tyskta-
lende guider og i gå afstand fra camping-
pladsen. 

Lørdag d. 22/3 er der marked i byen, 
som også er et besøg værd. 

Torsdag, fredag, lørdag og søndag mødes 
vi i den hyggelige samlingsstue på pladsen 

Påsketuren til Wolfsburgtil Wolfsburg
– Campingplads »am Allersee«

Se i øvrigt mere påSe i øvrigt mere på
 www.camping-allersee.de www.camping-allersee.de

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

Pladsen er åben i perioden: 24. marts - 21. oktober 2007
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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

til Happy-Hour og efterfølgende hyggeaften 
med medbragt mad. 

Besøg i Autostadt – Fabriksbesøg – 
Kanalrundfart samt VW museum, der som 
førnævnt alle er med guider, koster EURO 
23,50 pr. pers (ca. kr. 177,50). 

Stævnegebyr pr. enhed kr. 125,-. De 
dækker leje af samlingsstue og Happy-
Hour. 

Overnatning pr. enhed incl. strøm EURO 
13,50 (ca. kr. 102,-) 

Sidste tilmeldingsfrist d. 9/3-2008 til: 
DCK 2601 Lisbeth & Michael Schjødt Hansen 
Tlf. 8692 8195 
DCK 730 Jonna & Svend Gustausen 
Tlf. 95152208 
Der tages forbehold for ændringer.

NB! Max 25 vogne, så først til mølle prin-
cippet er gældende.

Ved redaktions slut, kan det meddeles at 
turen er optaget. Red.

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

 mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN

Camping »am Allersee«
Se omtale af seværdigheder på næste side!
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Automuseum Volkswagen
På bilmuseum »Volkswagen« der ligger ca. 
1 km. fra campingpladsen, kan man begive 
sig på en opdagelsesrejse gennem bilens 
historie. En historie der beskriver en tids-
rejse, der vidner om mærket Volkswagen, 
som en global spiller.
På 5000 m2 bliver der fremvist ca. 1140 
udstillingsenheder. Fra „Oldtimmere“ hen-
over forskellige prototyper eller forsknings-
modeller får de interesserede besøgende 
et flot indtryk af bilens historie.

Åbningstider:
Mandag-søndag kl. 10.00-18.00

OmtaleOmtale  af seværdighederne i Wolfsburgaf seværdighederne i Wolfsburg

A V lkA V lk

EksperimentariumEksperimentarium
Eksperimentariet er en facinerende ople-
velse hvor videnskaben og lysten til forskel-
lige forsøg og afprøvninger mødes.

Det Tyske eksperimentarium med dets 
usædvanlige og spektakulære arkitektoni-
ske bygning, har siden d. 24. november 
2005 fremvist »eventyrer« af og om natur-
videnskab og teknik..

Beliggenheden er ved siden af ICE bane-
gården i Wolfsburg.

Åbningstider: 
Tirsdag - søndag kl. 10.00-18.00

Middelalderdel af WolfsburgMiddelalderdel af Wolfsburg
Tag med til Wolfsburg 
– byen der fylder 700 år i 2008
Den middelalderlige Wolfsburg blev første 
gang nævnt i et dokument i 1302, dette 
skete sammen med omegnsbyerne Hes-
slingen og Hehlingen. Igennem de mange 
år er der som i alle andre byer skete store 
forskelligartede ændringer, udviklingen tog 
i særdeleshed fart efter den for byen så 
vigtige bilfabrik Volkswagenwerke blev pla-
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SORTE STREGER

UDEN VAND!
Se hele PROX programmet på 

www.prox.dk - og bliv campingklar …

Rosenborg Agentur 
telefon 45882311 

Nemt
Det skalvære

ceret netop her. Byen og de mange flotte 
historiske bygninger og renæssance slot er 
gennem de sidste mange år blevet renove-
ret for et beløb der er i størrelsesordnen 
13 millioner Euro, således at byen med de 
mange bygninger kan og vil fremstå flot og 
glansfuldt og dermed klar til at modtage 
alle de mange »gæster«, der forventes at 
aflægge byen et besøg, ikke mindst i løbet 
af år 2008, hvor byen fejrer sin 700 års 
fødselsdag. Red.

Sådan finder man os …Sådan finder man os …

www.wolfsburg.dewww.wolfsburg.de
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Vi starter fredag med standerhejsning og 
velkomst kl. 19.00 (der bliver serveret vel-
komstdrink samt lidt til maven).

Lørdag kl. 08.15 laver vi langbord og spi-
ser medbragt morgenmad. 

Om eftermiddagen dækker vi fælles bord 
i fællesskab og om aftenen skal der være 
fest.

Middagen består af følgende:
1 forret med tun
Årsbuffet med 4 slags kød, tilbehør og 
brød
Dessert
Drikkevarer kan købes ved lejrchefen.

Musikken bliver leveret af »På vejen igen« 
(De spillede til landsstævnet i 2005 i Ør-
bæk - Hallen).

Derudover vil der blive lidt underholdning 
i løbet af aftenen.

Søndag traver vi en tur i omegnen og 
sluttet stævnet.

Overnatning og strøm betales direkte til lejr-
chefen (I får 15% på overnatningstaksten).

Stævneprisen er kr. 200,- pr voksen og 
kr. 80,- pr. barn under 12 år og dækker 
følgende:

Fest + festmiddag (ikke drikkevarer), vel-
komst, erindringsgave m.m.

Tilmelding er bindende og beløbet betales 
til stævneudvalget.

Mød op – og vær med til at sætte humør 
på dette stævne.

Sidste tilmelding 7/5 til:
DCK 2974 Inger og Leif Nielsen
Tlf. 2422 8630

DCK 2948 Inge Christensen
Tlf. 6594 1401/6615 6563/4016 6263

Kreds Fyn afholder 25-års jubilæumsfest 
den 23.-25. maj 
på Tårup Strand Camping, Lersey Allé 25, Tårup, 5871 Frørup

Kreds Fyn afholder 25-års jubilæumsfest

25 års jubilæumsfest
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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

X i kalenderen

Turen til Polen 10.-24. august

Der vil blive arrangeret overnatninger på 
udtur og hjemvej.

I Polen skal vi bo på »Camping Pakość« i 
nærheden af Torun.

Nærmere beskrivelse i de næste blade!

DCK 2948 Inge og Per Christensen
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i k l d

Kreds Fyn

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Lersey Alle 25, Tårup Strand 
5871 Frørup 

Tlf.(+45) 65371199 · Fax.(+45) 65371179

mail@taarupstrandcamping.dk 
www.taarupstrandcamping.dk 

Åben 04.04.2007 - 09.09.2006

Vi samarbejder med DCK – og vi yder rabat 

til medlemmer ring og hør nærmere.

Dorte & Ulrich Hansen
Tårup Strand Camping

TÅRUP STRAND
CAMPING
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Kreds Sjælland har i år lagt påskestævnet 
på Storebælt Camping og Feriecenter i Kor-
sør. Det er en relativ ny plads, der kom til 
verden efter broens etablering. Vi husker 
sikkert alle hvad Korsør tidligere var kendt 
for. Lange bilkøer som holdt og ventede på 
at komme med færgen, og mange gange 
var færgen lige sejlet. I dag kan vi komme 
der med en mere afslappet holdning, når vi 
vil slappe af.

Pladsen har store 100 m2 standpladser, 
så det er nemt at komme på plads. Det er 
en absolut dejlig plads med gode faciliteter 

og alt naturligvis nyt. Der er gode fiske mu-
ligheder på pladsen, som ligger lige ned til 
vandet, med en fantastisk udsigt.

Der er fra bestyrelsens side ikke arran-
geret noget fast program, det skal jo være 
afslapning. Jeg er nu sikker på, at vi nok 
skal finde på noget, når vi først er der.

Jeg talte med Camping fatter i Bella Cen-
ter i forbindelse med camping og ferie hvor 
han tilbød en rundtur på gåben, efter si-
gende meget interessant. Han har deltaget 
i brobyggeriet og kan fortælle en masse 
om et af verdens mest imponerende byg-
ningsværker. Gåturen kan efter ønske vari-
eres mellem 3 og 5 km.

Korsør by er også et besøg værd, oplev 
denne danske by, der mere end nogen har 
været igennem så mange op og nedture, 
men altid er kommet igennem det. 

Der vil ikke være noget stævnegebyr da vi 
ikke har arrangeret noget fast, men I får 
naturligvis jeres stempel i logbogen.

Tilmelding på nettet, hvor vi gerne vil have 
jeres medlemsnr. samt fornavne på delta-
gerne. Der er ingen max begrænsning af 
campingvogne på stævnet.

Annette og Niels Døssing samt Dorthe og 
Jørgen Jørgensen tager imod og stempler 
logbøger.

Betaling afregnes direkte med pladsen.

Slap da helt af i påsken
Den 20.-24. marts 2008
på Storebælt Camping og Feriecenter i Korsør 
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Den 4.-6. april 2008

Inden længe siger kalenderen at det 
er forår og diverse forårstegn i form af 
blomster og blade på træerne, begynder 
at komme frem. Et andet af de sikre for-
årstegn er, forårsmanøvrestævnet. Denne 
gang afholdes det hos:

TEC-Landtransport 
Stamholmen 201-213
Avedøre Holme
2650 Hvidovre

Så kom og vær med til at kører eller til bare 
at kigge på og hygge. Der er plads til alle.

Der vil være indkørsel på pladsen fra fre-
dag den 4. april kl. 16.00 

Dette skal overholdes, da skolen har un-
dervisning på området indtil kl. 15.00 og 
eleverne skal have mulighed for at komme 
hjem på weekend.

Der er ikke mulighed for strøm og vand, 
og toilettet har vi jo selv med, ligesom vo-
res affald når vi kører hjem efter en god 
weekend.

Pladsen forlades senest søndag kl. 
15.00.

Program vil blive udleveret ved an-
komst.

Stævnegebyr kr. 120,-.

Tilmelding senest den 2. april 2008 til:
DCK 1331 Henriette Knudsen
Tlf. 4871 1024
eller på www.dck.dk

Den 4.-6. april 20084.-6. apr

Forårsmanøvrestævne

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
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Hermed inviteres alle DCK’er til årets na-
turstævne.

Kom og få en natur oplevelse af de helt 
store i det skønne Hedeland ved Roskilde.

Hedeland er et 15 km2 stort område, 
hvor landskabet er i stadig forandring. Mar-
ker og grusgrave omdannes efterhånden til 

natur- og fritidsområder, hvor det i dag dan-
ner forskellige landskabsbilleder med søer, 
kanaler, sletter, skove og bakker, der til-
sammen danner grundlag for en rig og vari-
eret fauna og flora.

Her skal vi campere, ud og se på vinmar-
ker, høre om vindyrkning, på »skovtur« med 
damptog, en i alt 10 km lang togtur gennem 
det herlige rekreative område, med masser 
af natur og dyreliv. Efter første halvdel af 

togturen, skal vi høre lidt om veteranbanen 
og spise vores medbragte frokost. Efter 
et par timer kører damptoget os tilbage til 
»Campingpladsen«. Om aftenen vil vi lave 
vores egen vinsmagning.

Udover dette vil der være rig mulighed for 
at opleve historie – geologi – natur og fauna 
– amfiteater og meget mere.

»Campingpladsen« er en 0* camping-
plads (parkeringsplads) lukket med bum 
uden vand, strøm og toilet.

Pris, tilmelding og program følger i næste 
Appen-dix.

Med DCK hilsen
DCK 2089 Karin og John Olsen 

DCK 3280 Birgit og Peter Høgsbo

Vin for fuld damp!
Den 16.-18. maj 2008
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Kort Påsketur 

Den 19.-24. marts
på Lyne Camping, Hustedvej 5, 

6880 Tarm, DK. nr. 551

Da der ikke er nogen kort Påsketur vest 
for Storebælt, er vi to par der har taget 
initiativ til en tur. Det vil fortrinsvis foregå 
som et slap a’ stævne, hvor vi vil arrangere 
nogle køreture i omegnen, og måske også 
nogle traveture. 

Skulle der være nogen der er bidt af en 
gal fiskestang, så er der også mulig for fi-
skeri i nærheden. 

Men det er alt sammen noget vi snakker 
om når vi er der. 

Ta’ for en sikkerhedsskyld nogle pølser 
med, det kan jo være der bliver vejr til at 
starte grillen, så har vi kul med. 

Der bliver mulighed for fælles spisning, 
da der er en stor opholdsstue. Vi har også 
aftalt med campingværterne om de evt. vil 
lave mad til os påskelørdag om aftenen, 

Det har de indvilget i. Man kan få 2 retter 
for den nette sum af kr. 60,- pr. næse. 

Menuen bliver enten koteletter i fad, 
mørbradbøf, hamburgerryg eller flæske-
steg med div. tilbehør, desserten vil bestå 
af is. 

Pris for vin bliver kr. 60,-, øl kr. 10,- og 
vand kr. 10,-. 

Vi har reserveret 25 pladser, så der er 
tilmelding efter først til mølle princippet. 

Ankomst onsdag den 19. marts. Slut 
mandag 24. marts. 

Overnatningspris bliver pr. person 35,- kr. 
(voksen) og 25,- kr. pr. barn. El 15,- kr. til 
lys og lader. 

Hvis man vil havde mere el end dette, 
kan man få anvist en anden plads, med en 
dyrere strømtakst 

Stævnegebyr 20,- kr. 
Sidste tilmelding d. 12. marts 

DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard
Tlf. 9712 6597

DCK 2638 Ilse & Erik Frank
Tlf. 8611 4288

w
w

w
.f

ra
st

er
.d

k

Skræddersyede tæpper
 til enhver campingvogn

havde mere el end dette

SLAP A’ STÆVNE …

17



Der er tilrettelagt en dagstur til Læsø fre-
dag den 2. maj og bustur Læsø rundt med 
guide – ca. 4 timer – til blandt andet Salt-
syderiet, Rønnerne, Østerby og Museums-
gaarden.

Pris: voksen 220,- kr. · børn 110,- kr. – 
inkl. færge.

Tilmelding til Læsø senest tirsdag d. 15/4 
er bindende! Begrænset antal 45.

Kristi Himmelfartsstævne 
Den 30. april - 4. maj 2008 
på Tolne Camping

46

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
 

&

    
Tilmelding på telefon til:
DCK 2822 Lilly & Niels Jørgen Haastrup
Tlf. 9821 3258
 
DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard 
Tlf. 9712 6597

PS! Der bliver helstegt pattegris lørdag, 
som steges på pladsen.

Mere om Kristi Himmelfartsferien i Tolne 
i blad nr. 5.

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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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, Viby J. 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.

Jubilæumstilbud!
Køber du en ny 2008 model 
inden 31.8.2008 kan du få 
Dometic B2200 Air-Con for 

kun kr. 4.900,-
(Normalpris kr. 18.225,-)



Fælles Nordiske Høsttræf 2008, uge 38, 
tager i år sit udgangspunkt fra Camping-
plads Harz-Camp i Göttingerode.

www.harz-camp.de

Harzen er et naturligt afgrænset område 
med bjerge, skove og søer kun få timers 
kørsel fra den danske grænse. Det smukke 
område giver mulighed for dejlige naturop-
levelser for ethvert temperament. Fra stille 
vandreture i bjergene til besøg i hyggelige 
charmerende byer eller spændende muse-

umsbesøg i nedlagte miner og drypstens-
huler.

Harz-Camp er et oplagt udgangspunkt for 
udflugter til Harzens mange forskellige 
kunstskatte og smukke natur, med afstik-
kere til nogle af de små maleriske lands-
byer med charmerende huse og snævre 
gader, der ligger spredt mellem de bløde 
bjerge. 

Lad os i flæng nævne:
Goslar den gamle kejserstad, der ligger ca. 
8 km fra campingpladsen, har altid været 
et must for Harz besøgende. Byens historie 
går mere end 1000 år tilbage. Her gravede 
man de første sølvminer og i hundrede år 
var Goslar regeringsby i det nordlige Tysk-
land. Samtidig opstod der et kristeligt tros-
samfund og kaldte ligefrem byen for Nor-
dens Rom. 47 kirker og kapeller gav byen 
sin egen silhuet. Her kan man opleve det 
populære klokkespil på torvet der spiller 
fire gange dagligt, gå en tur i byen og nyde 

Fælles Nordisk HøsttræfFælles Nordisk Høsttræf
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Den rejse-
glade H.C. 
Andersen be-
søgte i 1831 
Rammelsberg-
minen og for-

tæller om oplevelsen i bogen »Skyggebille-
der af en Rejse til Harzen«.

Wernigerode ligger i det nordlige Harzen. 
Digteren H. Löns gav byen tilnavnet »Den 
spraglede by« på grund af de farverigt ud-
smykkede bindingsværkshuse med de 
røde og skiffergrå hustage, omgivet af 
grønne skove. I over 20 år har hovedgaden, 
Breite Strasse, været gågade. Her er et 
væld af velassorterede småbutikker og 
flere velbevarede huse, bl.a. Krummelsches 
Haus, hvis facade er udskåret i træ.

Udover den lukkede middelagerlige by-
kerne med det charmerende torv, ligger det 
smukke 550 år gamle historiske rådhus 
som i en eventyrfortælling..

synet af de vel-
holdte huse, 
hvoraf mange 
rummer butik-
ker og værksteder 
med forskellige kunsthåndværk m.m.. 

Et af de mest beundrede bindingsværks-
huse i byen er skræddernes tidligere lavshus 
på torvet, opført 1494, nu indrettet som ho-
tel. Den lille skulptur af en mand på et af 
husets hjørner, er symbol på held og lykke.

Goslar har mange museer, bl.a. Ram-
melsberg Minemuseum. Man har genåbnet 
byens bjergværk, der ellers lukkede i 1988 
og gjort det til en »demonstrationsmine« og 
et museum, hvor den besøgende oplever 
en fascinerende verden. Minen er den ene-
ste i verden, som har været i gang uafbrudt 
i over 1000 år.

Under jorden er der guidede ture gennem 
minegangene og over jorden er der 4 muse-
umsbygninger med kulturhistoriske udstil-
linger, bjergskatte og kunst. 
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En anden seværdighed er det lille bumle-
tog, der tager turister med på byrundtur og 
havner ved slottet, der knejser over Werni-
gerodes hustage.

Vil man opleve et rigtigt veterantog, kan 
man fra Wernigerode tage med Harzer 
Schmalspurbahnen, en 132 km lang jern-
banestrækning med damptog. Banen har i 
over 100 år tjent som daglig transportmid-
del for lokalbefolkningen, der får selskab af 
mange turister. Banen har en afstikker til 
Harzens højeste bjerg, Brocken – på dansk 
Bloksbjerg, dér hvor heksene som bekendt 
sendes hen Sankt Hans aften.

Quedlinburg ligger i den østlige del af 
Harzen og er ligesom byen Goslar udpeget 
af UNESCO som verdenskulturarv. Den er 
en af de allermest spændende byer i Har-
zen. Hverken 2. verdenskrigs bomber eller 
efterkrigstidens saneringsiver har ødelagt 
byen, der med næsten 1300 bindings-

værkshuse menes at være Tysklands stør-
ste »Altstadt«. En fantastisk restaurerings-
indsats er sket siden murens fald.

Et bindingsværksmuseum er indrettet i 
det man anser for at være Europas og så-
ledes hele verdens ældste bindingsværks-
hus. Det er bygget i midte af 1300-tallet. I 
den anden ende af byen finder man dens 
nyeste seværdighed: Holzwurm museum, 
som fortæller alt om borebiller, der guffer 
både bindingsværk og møbeltræ i sig.

Yderst interessant er stiftskirken St. 
Servatius. Ikke blot rummer den de jor-
diske rester af Tysklands første kejser, 
Henrik 1, som regerede for 1100 år siden, 
men også kunst af international karat.

I en menneskealder anså man de mest 
sjældne af skattene for evig tabt. Historien 
er denne: 

Flere byer i Harzen blev ødelagt af bom-
bardementer under 2. verdenskrig og der-

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

Et naturligt midtpunkt for en god ferie
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for blev stiftskirkens skatte i 1944 pakket 
i kasser og skjult i nogle minegange i om-
egnen. Der var tale om uerstattelige 

guld-, sølv-, ædelstens- og elfenbensar-
bejde fra 800-1500-tallet. 

Da museumsfolkene i foråret 1945 gik 
ned i mineskakterne, opdagede de, at 
kasserne var blevet brudt op og en række 
af de mest værdifulde genstande var fjer-
net, bl.a. Henrik 1’s rigt udsmykkede reli-
kvieskrin og verdens ældste »liturgiske« 
redekam. Tingene var sporløst forsvundet.
Tyveriet forblev et mysterium i 45 år.

I 1990 henvendte en familie fra White-
wright i Texas sig til internationale kunst-
handlere for at sælge en række antikviteter 
efter samleren Joe Tom Meador, der var 
død nogle år tidligere. Hermed dukkede 
Quedlinburg-skatten, som man troede tabt 
for evigt, atter frem af lyset. Det viste sig, 
at Meador i 1945 var i Harzen som ung 

løjtnant i den amerikanske hær. Efter de 
nazistiske troppers overgivelse, havde han 
fundet kisterne i minegangene og sendt 
nogle af de »pæne ting« hjem til Texas i 
papirpakker. 

Et større internationalt tovtrækkeri endte 
med, at genstandene i 1990 blev leveret 
tilbage til Quedlinburg – oven i købet nyre-
staureret af konservatorerne på Dallas Mu-
seum of Art.

Verdenskunsten i stiftskirken er i sig selv 
en tur til Quedlinburg værd.

I et senere nummer af APPEN-DIX, vil der 
blive bragt en nærmere omtale af turens 
program samt oplysning om tilmelding og 
betaling.

Med venlig hilsen 
DCK 1254 Inger & Jørgen Friis

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

✰✰✰ 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
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Af Pernille Lykke Hansen
Fotograf: Adria.dk

Som den første producent leverer Adria nu 
alle modeller med glasfibertag, og enkelte 
modeller endda i rent glasfiber hele vejen 
rundt.
Det sker for at forebygge de mange skader, 
der kan ske i forbindelse med voldsomme 
haglbyger. I Slovenien, hvor Adria bygger 
sine vogne, har man ofte haft store ska-
der på campingvognenes tag forårsaget af 
haglbygerne. Men med en ny type glasfiber, 
kan dette undgås.

– Glasfiber har vist sig at være utrolig 
slagfast, ridsefast og nem at vedligeholde 

– og så slipper man helt og holdent for 
eventuel korrosion på vognen i fremtiden, 
forklarer direktør Helmer Schmidt fra Adria 
Danmark.

De fleste har prøvet at få »ridser i lak-
ken«, når man kører under træer eller ved 
parkeringer. Er skaden sket, kræver det 
ofte større – og dyre – udskiftninger af alu-
miniumsplader. Med glasfiber derimod kan 
de fleste ridser poleres væk, og der skal 
ikke udskiftes plader, men blot repareres 
med ny glasfiber.

Modstår tryk og forhindrer skrammer
- Det er langt lettere at holde rent, og så 
hører man ikke på samme måde regnvej-
ret på et glasfibertag, fortæller Helmer 
Schmidt. Glasfiberen kan modstå tryk fra 
stole eller lignende, så der ikke opstår 
småskrammer, som man kender det fra 
aluminiumspladerne. Glasfiberen er meget 
mere fleksibel og giver efter, så man und-
går ærgerlige skader.

Glasfiber indgår i det hele taget med 
langt større vægt i Adria´s produktion. De 
to modeller Action og Adiva leveres som 
komplette glasfibervogne. Red. 

Læs mere om Adrias modeller på 

www.adria.dk

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)

2008 
 – Modeller med glasfibertag

Adria omtale!
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KERTEMINDE
Nyd Fyns skønne natur. Pladsen ligger kun 50 m fra 
dejlig strand og i gå afstand fra Kerteminde by – med 
hyggelige gader, restauranter, Fjord og Bæltcentret 
og Johannes Larsen museet. Tlf. 65 32 19 71

TRELDE NÆS
Pladsen ligger direkte til Vejle Fjord – midt i det 
fantastiske naturområde Trelde Næs. Gå nogle dejlige 
ture i skoven og langs vandet eller benyt de mange 
aktiviteter f.eks. eget vandland. Tlf. 75 95 71 83

Besøg ColorCamp`s campingpladser i Kerteminde og på Trelde Næs ved Fredericia.
2 AF DANMARKS ALLER DEJLIGSTE CAMPINGPLADSER

ColorCamp lægger vægt på venlig og personlig betjening samt rene og pæne faciliteter – kom selv og oplev det.
På ColorCamp`s pladser kan I benytte CAMPING-CHEQUE

WWW.COLORCAMP.DK
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Da der var tilmelding til stævnet sad vi klar 
ved telefonen  da kl. var 16.45 og dis-
kuterede om vi kunne tillade os at ringe 
før. Jeg ringer nu sagde René da kl. var 
16.55.
»Hallo er det Susan …
Jeg ville lige ringe og ønske jer et rigtig godt 
nytår. Har I det godt. Nå ja, nu når kl. er 
blevet 17, så vil jeg gerne tilmelde os gul-
laschstævnet.
Jubiiiiiiiiii – vi kan komme med«!

Vi glædede os meget. Vi havde hørt fra flere 
at det var rigtig hyggeligt og at man skulle 
være hurtigt ude for at komme med.

Det blev fredag den 1. februar og vi tril-
lede af sted fra Gladsaxe mod Feddet. 

Vejret viste sig ikke fra sin bedste side, 
hold da op hvor det blæste. Det var knap 
så hyggeligt, men vi nåede Feddet og fik 
trillet ind, sat vognen på plads og fik hilst 
på nogle af de andre som var kommet Der 

var nogle vi ikke havde set siden pinsetu-
ren.

Lørdag morgen kl. tidlig kom bageren 
(fam. Olsen) forbi vognene. 

Herligt franskbrød leveret ved døren. 
Det kan man da kalde service. 

Efter standerhejsning fortalte Susan om 
dagens program og da mændene gik i køk-
kenet var der dømt kvinde hygge. Nogle 
snuppede en lur, andre fandt yndlingskro-
gen i campingvognen med en god bog  
eller en film . 

Der var også nogle der gik en god tur i 
det herlige vejr med lidt sne og sol.

   Der var også flere steder man kunne 
se der sad flere sammen og hyggede.

Men nu til de glade kokke.           
Der var 6 gasblus der kunne 

laves suppe på og de blev udnyttet. 
Når man gik udenfor kunne man dufte 

den skønne suppe. Der blev også bagt brød 
og kage.

Nej der manglede ingen ting.
Kl. 16 var børnene i køkkenet 

sammen med Susan.
De skulle have lasagne. Det var der ikke 

så stor tilslutning til. De kære poder ville 

GullaschGullasch Stævne Stævne

fortsættes side 28

www.ballum-camping.dk

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

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



hellere lege, men Susan var heldig at der 
var 5 som troppede op.

Kl. 18 var det spisetid for børnene og kl. 
19 var det de voksendes tur. Uhmm … det 
havde vi ventet på hele dagen.

Bord holdet havde fået sat borde og 
stole sådan at vi lige kunne være der, der 
havde ikke været plads til 2 mere.

Nu skulle der spises. Der kom 6 kokke 
med 6 store gryder. Hold da op hvor læk-
kert og hvor hyggeligt. De første 20 min. 
blev der ikke talt så meget, kun 2 ord blev 
brugt det var uhm og skål. Senere da den 
værste sult var stillet kom der gang i snak-
ketøjet.

Søndag morgen stod brødet i fælles 
stuen. Bagerbudet (fam. Olsen) strejkede. 
Der var standerstrygning kl. 12 og derefter 
resten af suppen. Det var rigtig hyggeligt at 
stå der i kulden og nyde den varme suppe 
og lige få summet af med de andre delta-
ger.

fortsat fra side 26

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

Gullaschstævnet 
– jeg tror at jeg vil give det:

Gullasch suppen – den skal have:

Campisternes humør:
 

 

En stor tak for et super stævne skal lyde 
fra os til Susan. 

Hvis du har mod på det igen til næste år 
så vil vi sidde med telefonen fra kl. 15 min 
i tilmeldings tid. 

DCK1284 René & Inge Hansen

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

     

Tag på

Krusåsssssåååååååååå
ppå

Camping

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

H
elårsåbent
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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
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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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Fredag mødtes vi – hele 7 vogne!!! Nå – så 
var der da plads i klubhuset til at vi kunne 
b-r-e-d-e os og få hver et bord! 

Og der var tilligemed også plads til at 
lave fælles kaffe- og spisebord uden at 
skulle rykke rundt og rydde op – herligt! 

På tilmeldingslisten på hjemmesiden 
skulle vi have været lidt flere, men der var 
frafald og tilbage var der kun 5 vogne. Men 
så var der heldigvis kommet et par ekstra 
vogne til pladsen, og deres ejere gad godt 
være med til at hygge.

Vores kreative evner er alsidige i DCK, 
men det ved I jo godt alle sammen!

Der blev strikket, lavet theposefoldekort, 
lavet vinduespynt af cd’er med fint udklip 
på. Én syede på livet løs på symaskine, der 
blev lavet andre kort med udklip på, sørme 
om ikke også at der var nogen som afprø-
vede deres bærbare computer og den sprit-
nye netforbindelse. Det VIRKER!! 

Ja, Per han sad og lavede arbejde – det 
var lidt snyd når vi nu skulle lave hygge-

hobby! Nå ja, men hans arbejde er vist nok 
også en af hans hobbies! :o)

Der blev også hæklet, og et par bluser 
blev pyntet med påstrygning af »diamant-
stene«.

Stemningen var afslappet og glad. En-
kelte af damerne gik rundt med sjove hår-
farver fra weekenden før. Da havde der 
været frisører på besøg på Skamstrup og 
to af damerne havde lagt hoved til anderle-
des kulør i frisuren! De var meget smarte!

Fredag aften samledes vi til kaffe ved 
8-tiden. Lørdag eftermiddag fejredes Poul 
Eriks fødselsdag med lagkager og kakao. 
Om aftenen samledes vi atter om spisebor-
det til fælles gemytligt samvær. 
Jow jow – vi fik skam lavet noget kreativt alle 
sammen og vi fik hygget, så det var bare et 
helt rigtig Hygge-hobbystævne uden nogen 
forstyrrende elementer – lige bortset fra at 
nogle SKULLE se semifinalen i håndbold! 

Det skulle jo også passes – og det blev 
det så i vores egne vogne mens vi lavede 

Hobby-hyggestævneHobby-hyggestævne  
på Skamstruppå Skamstrup

 den 25.-27. januar 2008
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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

mad til atter en omgang fællesspisning i 
klubhuset ved halv-otte-tiden. Aftenen slut-
tede ved 23-tiden og vi mødtes atter til lidt 
kreativt søndag formiddag inden stander-
nedhalingen.

Nu kan vi se tilbage på atter et vellykket 
stævne i Skamstrup – vores dejlige lille 
hyggelige plads.

DCK-hilsener
DCK 1295 Lene & Per Nielsen, Haslev
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Af Pernille Lykke Hansen
Fotograf Rasmus Schønning

Så er den her, den længe ventede camping-
bog fra Anne-Vibeke Isaksen, chefredaktør 
her på CampingDanmark.dk. Håndbogen til 
alle, der har camping som deres foretrukne 
ferieform, til alle, der skal hægte camping-
vognen på for første gang og til alle dem, 
der gerne vil afprøve nye rejseformer.

»Campingbogen« er campinglivets ABC 
og indeholder alle de gode råd, man har 
brug for i forbindelse med camping: Rejse-
form, udstyr, kørsel og sikkerhed, eftersyn, 
vedligeholdelse af vogne og udstyr og alter-
native campingformer. Bogen er inddelt i 
tre dele: 

•  Kom godt i gang med campinglivet: Få 
inspiration til forskellige typer af camping 
og gode råd til at vælge både vogne og 
udstyr.

•  På tur: Alt om campingpladser i Danmark 
og udlandet, sikkerhed og vejledning til 
pakke uanset hvilken campingtur man 
skal på.

•  Camping for alle hele året: Gode råd til 
camping i vintersæsonen, i udlandet, og 
når man rejser med børn, vælger Fly’n 
Camp og Drive’n Camp eller noget helt 
andet. 

Anne-Vibeke Isaksen har rejst i hele ver-
den med både telt, teltvogn, campingvogn, 
autocamper. Hun har medvirket i DRs cam-
pingprogram »Ud i det blå« og har sit eget 
rejse- og campingprogram »Anne-Vibeke 
Rejser« på DK4. Hun er gift med tv-foto-
grafen Rasmus Schønning, som har taget 
alle billeder til bogen og sammen har de 
to børn.

Bogen udgives af Lindhardt og Ringhof
Antal sider: 186
Vejledende pris: 249,-

Kan købes hos campingforhandlere, cam-
pingpladser og boghandlere. Red.

Bogen er på gaden 18.1.2008

NyNy  campingbogcampingbog
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Den nye caravan-mover

-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.!



Igen i år, er der golfturnering for 
DCK golf ere.

Enten
Fredag den 18. april er der DCK-Match på 
Golfkluben Lillebælt. Matchformen er 18 
hullers stableford.  Deltagelse forudsætter 
gyldigt DGU medlemskab. 

Der er foreløbig bestilt 3 starttider fra kl. 
10.28 og frem. (Der er standerhejsning og 
åbning af landsmødet kl 09.00. Afstand fra 
Lillebælthallerne til golfklubben Lillebælt 
er 1,7 km)

Eller
Lørdag den 19. april er der DCK-Match på 
Golfklubben Lillebælt. Matchformen er 18 
hullers stableford.  Deltagelse forudsætter 
gyldigt DGU medlemskab. (Vi kan formo-
dentlig ikke spille ud før ved 13-tiden på 
grund af generalforsamlingen. Dette giver 
næsten for lidt tid inden den store festmid-
dag om aftenen, hvor planen er at man skal 
mødes kl. 17.30 til en velkomstdrink. En 
golfrunde på en fremmed bane vil sandsyn-
ligvis tage ca 4½ time. Hertil skal lægges 
transporttid, omklædning m.v.)

Tilmelding til Gerda og Knud Casper på 
mail (k.casper@webpeed.dk) eller telefon 

48245624 senest 1. april 2008. Ved til-
melding bedes man oplyse:  Navn, hcp. og 
hjemmeklub. 

Greenfee koster 350 kr. for hele dagen. 
Hvis vi bliver 10 deltagere,  kan vi købe et 
10-turskort til kr. 2500.- hvilket vil kunne 
nedbringe den gennemsnitlige fee. 

På klubbens hjemmeside kan der findes 
yderligere information www.gkl.dk

På DCK-golf gensyn – matchkomiteen
DCK 3259 Gerda og Knud Casper

DCK 2869 Ulla og Søren Kirk Hansen

GolfmatchGolfmatch  vved ed landsstævnet i Middelfartlandsstævnet i Middelfart
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wwww.tabbert.dk

Klarup Caravan Center, Ålborg
Tlf. 98 31 88 88

Fri Camping, Thisted
Tlf. 97 97 10 10

Antons Camping, Videbæk
Tlf. 97 17 13 79

KG Camping, Kolding
Tlf. 76 33 20 80

Odense Caravan, Odense
Tlf. 66 13 61 78

Campinggården Slagelse, Slagelse
Tlf. 58 54 40 03

 T@B L
Uimodståelig charmerende. Irriterende billig

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

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

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

Helt ny modelserie 
Flot, spændende og prisbillig

Ren wellness - også i ferien

Frisk, fræk og charmerende
fritidsfor nøjelse for hele 
familien

Mere plads overalt og langt
større bevægelsesfrihed



I den første weekend i februar, afholdtes 
der et stævne for barnlige sjæle på Skam-
strup. Det var tøndeslagning det handlede 
om. Man kan ikke just sige, at der var den 
store deltagelse, vi var 5 vogne svarende 
til 10 voksne og 3 børn. Der blev brugt rig-
tig meget tid på hygge og samvær i huset, 
hvor der blev udvekslet rejseerfaringer, så 
der var masser inspiration til kommende 
ture. Om lørdagen skulle katten slås af 
tønden, og da vi ikke kunne finde en kat 
som frivilligt ville op i tønden, valgte vi at 
fylde lidt lækkerier i den i stedet. Udklæd-
ningerne var sjove, der var både fæle og 
uhyggelige personer og nogle noget mere 
fredfyldte typer. Konklusionen må være, 
en stor tak til arrangørerne for et lille, men 
super hyggeligt stævne.

DCK 2153 
Heidi Würtz og Flemming Sørensen

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

Fastelavnsstævne  på Skamstrup 2008
I den første weeke
der et stæ ne for b
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Fastelavnsstævne på Skamstrup 2008på Skamstrup 2008
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Hobrovej 335 . Råsted . 8900 Randers . Tlf. 86 44 35 11 . www.midtvejs.dk

Midtvejs 
Caravans

Områdets 
DCU testcenter

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

Campingvogn

Solifer S 4 TB L
årg. 2002 med masser af udstyr: 
Bageovn, gasalarm, solvarmeanlæg, 
fortelt og markise m.m.
 

Pris ved omgående handel:

Kr. 99.800,-
Henvendelse til:

DCK-medlem 2543
Birthe Fløche Jensen, Endelave

Tlf.: 7568 9064
 

Hedensted Caravan
Vejlevej 40

8722 Hedensted
Tlf.: 7589 0677
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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

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

Hvis ja -
så er
løsningen
her...

Rekvirer brochure

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

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter
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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

Toldvejen 50, 8300 Odder
Tlf. 86 55 63 06

www.odderstrandcamping.dk
info@odderstrandcamping.dk

Åben 1/4 - 23/9

Nr. Hostrupvej 27
6230 Rødekro . Tlf. 7466 2363  

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

- vi bestræber os lidt mere

Flere fordele end i banken

Åbningstider:

Man-fre 10.00-17.30

Lørdag 10.00-15.00

Søndage 13.00-17.00

Se nyheder, tilbud og brugte vogne på 

www.nhcamping.dk

Velkommen til NH Camping  
– altid et besøg værd
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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”

Kåret af dagbladet BT´s læsere som
“Årets Campingvogn i Danmark 2008”
En jury på 65 medlemmer med masser af campingerfaring valgte på Camping 08 i 
Bella Center Bürstner Averso “Fifty” 480 TK som “Årets Campingvogn i Danmark 2008”. 
Juryen bestod af udvalgte campinginteresserede B.T.-læsere.

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, Viby J. 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

KÅRET AF 

ÅRETS 
CAMPINGVOGN '08 



Månedens 
vise ord 

Husk at det bedste 
forhold er et, hvor 

kærligheden til 
hinanden overskygger 
behovet for hinanden.

Dalai Lama

1525 Anna & Leif Kristensen
 7330 Brande

1636 Hans Erik Nygaard Pedersen
 8464 Galten

2198 Lone & Henrik Andersen
 2800 Kgs.Lyngby

2243 Kaj Larsen
 4040 Jyllinge

2308 Jørn Madsen
 4850 Stubbekøbing.

2316 Tove & Knud Due Andersen
 4760 Vordingborg

2317 Syzanne Gamborg
 3650 Ølstykke

2338 Max Stoltenborg
 4532 Gislinge

2392 Marianne & Stig Pettersson
 3550 Slangerup

2394 Susanne & Tom Nielsen
 4000 Roskilde

2467 Anni Lauersen & Søren Schmidt
 6330 Padborg.

2534 Lene & Bent Johansen
 8752 Østbirk

2665 Marie & Allan Niss
 8382 Hinnerup.

3921 Mona-Lise Hansen & Svend Jensen
 5450 Otterup

 

Velkommen 
til nye medlemmer!!!

3 stjernet campingplads i 5 stjernet natur

Rolig familieplads midt i Danmarks skønneste
naturområde med direkte adgang til 

Nationalparken og Rold Skov.

Tlf. 9839 1110 · Fax 9839 1794 · info@safari-camping.dk
www.safari-camping.dk · 9520 Skørping

 SAMARBEJDSPLADS 15% DCK 2824

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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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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Ta’ til Nibe              www.nibecaravan.dk

–ALT TIL CAMPING–ALT TIL CAMPING

NordjyllandsNordjyllands
store campinghusstore campinghus

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

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

Outdoor tøj/sko
Campingvogne  Familie telteFortelte Trailere

 Autocampere

 Teltvogne
Værksted

 Alt i campingudstyr

HobbyHobby

SS PP EE CC IIAA LLVV
ÆÆ

RR
KK
SS
TT
EE
DDDin garanti

for en reel handel

Campingshop.dkCampingshop.dk
Campingudstyr til rigtige campingpriser

Handel på nettetHandel på nettet

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

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

Helt ny 

hjemmeside

med mange nye

funktioner

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

Månedens vits

Fiskeri!
»Goddag unge mand, kan du sige mig på 

hvilket tidspunkt det er bedst at fiske i 

denne sø« spurgte turisten.

»Jeg vil foreslå mellem klokken seks og 

syv om aftenen, der spiser den lokale 

landbetjent til middag.«

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
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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

Vidste du?
Hvor lille er den mindste bil der nogen sinde er 

bygget – og hvilket mærke var det??

Den længst forsvundne bilfabrik Jenkins i Washington, USA, frem stillede i 1901 et 
elektrisk drevet køretøj, der ikke var større end en barnevogn. El-bilen var bestilt af en 
mellemamerikansk kvindelig dværg, der optrådte under navnet Chiquita.
Bilens forhjul var 20cm i diameter, baghjulene 30cm.

Med batterier vejede køretøjet kun ca. 120 kg, men rummede 2 personer: Chiquita 
selv og hendes chauffør, som også var dværg.
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Færgerabatter 2008! 
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

’08
25.07 - 03.08 ...................... Langelandsfestival
05.09 - 07.09 .............................Fugleskydning
19.09 - 21.09 ........ Natur/primistævne, Sølager
28.11 - 30.11 ............................... Juletræsfest

KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

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

2008
29.02 - 02.03 .............. Generalforsamling, Give
20.03 - 24.03 .......Kort påsketur, Lyne Camping
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 
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
20.06 - 22.06 .................... Kielerwoche, Da/Ty
13.07 - 19.07 .... Nordisk Camping Træf i Norge, 
 Lillehammer
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
20.03 - 24.03 ............................. Kort Påsketur
04.04 - 06.04 ............................Forårsmanøvre
01.05 - 04.05 ...............................Fiskestævne
09.05 - 12.05 .........Pinsestævne på Skamstrup
13.06 - 15.06 ................Kvindemanøvrestævne
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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 mellem 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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