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Murmansk. En kæmpe statue af en 
soldat, der skuer ud over fjorden.

HUSK!!!HUSK!!!

I forlængelse af lederen i sid-
ste nummer, som blandt an-
det omhandlede de kom-
mende nyvalg og genvalg til 
kredsbestyrelserne og senere 
til klubbens landsstyrelse, 
har jeg som en af dem, der 
har siddet længe i landssty-
relsen – nogle mener alt for 
længe – ofte gjort mig nogle 
overvejelser omkring dette 
frivillige arbejde.

For de aktive og velmenende medlemmer der bliver 
nyvalgt og eller genvalgt til de respektive styrende 
organer i klubben, er der, som det er de fleste be-
kendt, et stort stykke frivilligt ulønnet arbejde, der 
skal gøres, for at klubben kan forsætte sin positive 
udvikling. Dette i en tid hvor intet går af sig selv, lige-
ledes i en tid hvor nyderne vokser i antal i forhold til 
yderne, dette alligevel set i lyset af, at uden nyderne 
var behovet for yderne ganske minimalt, men men...

Denne tilstand er ikke blot et fænomen i DCK, den 
gør sig gældende stort set alle steder, hvor dem, der 
har påtaget sig at gøre en indsats eller en forskel, på 
mange måder har nogle vanskelige vilkår at arbejde 
under, med de forskelligheder vi hver især indeholder 
(læs samfundet).

Jeg vil blot for illustrationens skyld nævne nogle 
udsagn, som i høj grad er dagligdag i det omgivende 
samfund, det samfund vi jo er en del af. 

Der stod følgende at læse i et blad forleden:
“Aftagende respekt over for gældende love og reg-

ler – suppleret med ligegyldighed overfor aftaler og 
manglende respekt over for de forpligtigelser man på-
tager sig”. 

En anden sentens var følgende:
”Det er lettere at slås for sine principper end at leve 

op til dem”.

Nu vil nogen nok synes, at det er upassende at skrive 
sådan, men sådan opleves hverdagen nok alligevel 
en gang i mellem.

Med disse ord ses der fra alle sider frem til et godt 
samarbejde i det kommende funktionsår, i en klub, hvor 
ovenstående jo heldigvis er ukendte begreber.

– for folk på farten – hele året 

Med venlig forårshilsen
Tonni Hansen, næstformand

Foreningsarbejde...
bestyrelsesarbejde...
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Dansk-Norsk-Svensk Pinsetræf 
Den 29. maj – 1. juni 2009 på Bjørnstad Camping, Rakkestad, 

Norge (Rakkestad ligger lidt nord for Halden i Norge)

RV22
1890 Rakkestad
Norge
Tlf. +47 6922 1019       
Fax +47 6922 1019  
GPS: N 59.40217°   E 11.38216°

Campingafgift nkr. 150,- pr. døgn, skal 
betales direkte til pladsen.

Evt. leje af hytte ring da til pladsen på 
tlf. 0047 69221019 el. 0047 9129333.
 
Bjørnstad  Camping ligger på vej 22, 2 
km fra Rakkestad centrum.

Tilmelding senest den 20. maj 2009 til 
DCK 609 Peder Frederiksen

tlf. 8627 4976 
eller 

DCK 723 Finn E. Christensen
tlf. 9741 4826

Foreløbigt program:
Fredag: Indkørsel, velkomst med serve-
ring.

Lørdag: Flaghejsning med åbning  af 
træffet samt tur til Lannem keramik, 
Rakkestad. 

Bygdetun eller bytur. 
Stafet, leg og moro.

Søndag: Udflugt til Sandbekk Mølle og 
Sandvann, hvor vi spiser medbragt fro-
kost.

Grill-langbord kl. 18.00.

Mandag: Afslutning kl. 11.00.
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Campingpladsen, som deltagerne i “Fæl-
les Nordisk Høsttræf” kommer til at ligge 
på i Wien, hedder “Aktiv Camping Neue 
Donau”, og er placeret på den østlige side 
af Donaufloden så tæt på byen, at man 
kan tage de offentlige transportmidler 
(bus og U-bane) og i løbet af kort tid 

være inde i Wiens centrum, hvor oplevel-
serne står i kø for at vente på deltagerne.

Campingpladsen skulle normalt have af-
sluttet sæsonen 2009 lørdag den 12. sep-
tember, datoen for vores ankomst til Wien, 
men da personalet hørte om det fælles-
skab DCK i gennem årene har været med 
til at opbygge i Norden med afholdelse af 
“Fælles Nordisk Høsttræf”, ville de gerne 
give os en hjælpende hånd med dette. 

Med stor velvil-
lighed fra perso-
nalets side be-
sluttede de at 
holde pladsen 
åbent en uge 
ekstra, så vi kan 
afholde vores Høsttræf 2009 i Wien. En 
flot gestus syntes vi.

I hjertet af den indre by finder man Ste-
phansplatz, som domineres af den storslå-
ede Skt. Stephans katedral (Stephans-
dom). Katedralen blev oprindelig bygget i 
1147 som en hovedkirke og er igennem 
århundrede bygget om og gjort større.

I forbindelse med luftangrebene af de 
sovjetiske tropper i slutningen af 2. ver-
denskrig, blev Stephanskirken alvorlig ska-

Fælles Nordisk Høsttræf
 LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER 2009
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det, men blev reddet fra total tilintetgørelse 
af de tilbagetrækkende tyske soldater, da 
en tysk kaptajn ignorerede ordren: “Smid 
hundrede granater og indgyd kirken i flam-
mer og aske”.

Stephanskirken er en af Wiens mest be-
rømte bygninger med det 137 meter højt 
kirketårn, som kan ses over det meste af 
byen. 

Det nordlige tårn huser Østrigs største 
klokke med navnet Pummerin, der med sin 
vægt på 21 ton er en af de største kirke-
klokker i verden. Klokken er støbt af kano-
ner, som tyrkerne efterlod, da de måtte 
opgive at indtage Wien i 1683. 

Har man energi og ikke bange for store 
højder, kan man tage de 343 trappetrin til 
toppen af tårnet og nyde den fantastiske 
udsigt over byens tage og samtidig beundre 
kirkens pragtfulde tag, som er beklædt med 
¼ million smukke glaserede teglsten. 

Hvis man ikke er blevet træt i benene 
efter den tur, kan man besøge Gerngroos, 
et af Wiens største varehuse på byens 
længste og bedste shoppinggade Mariahil-
fer Strasse.

46

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110

Bag ved Stephansdomen ligger “Figaro-
haus” hvor Mozart boede, da han kompo-
nerede Figaros bryllup. Huset giver et godt 
indtryk af Mozarts liv i Wien, hvor han til-
bragte sine sidste år – på mange forskel-
lige adresser. Årsagen til at han flyttede så 
tit var, at han stort set flyttede hver gang 
huslejen forfaldt til betaling. 

Wolfgang Amadeus Mozart – hoffets til-
bedte yndling – forlod denne verden 35 år 
gammel, fattig og nedbrudt i 1791.

Stævnepris for 1 enhed inkl. strøm og 
1 hund: 
2 personer  kr. 3.000,-
1 person  kr. 1.850,-
1 person ekstra  kr. 1.550,- 

Flere beskrivelser af de oplevelser, der lig-
ger og venter på os, program og oplysninger 
om tilmelding samt betaling, vil blive be-
kendtgjort i næste nummer af Appen-Dix.

DCK 1254 Inger & Jørgen Friis
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Priser:
1 fl. vin  kr. 35,-
1 øl eller ½ liter sodavand kr. 10,-

Campingpladsen er normalt ikke åben 
i denne weekend, men lejerchefen har 
givet grønt lys, og vi må låne den opvar-
mede opholdsstue.

Sidste frist for tilmelding er den 16. 
marts.

Husk at meddele antal deltager og al-
der på deltagende børn.

Program m.m. vedrørende stævnet vil 
blive udleveret om fredagen.

Tilmelding skal ske til:

DCK 2974 Inger & Leif Nielsen    
tlf. 2422 8630

DCK 2948 Per & Inge Christensen  
tlf. 6594 1401/4016 6563
tlf. 6615 6563 (kl. 10-17)

På Tårup Strand Camping den 27.-29. marts 

Fødselsdagsstævne 

Månedens vise ord 
Det er langt mere im-
ponerende, når andre 

opdager dine gode 
egenskaber uden din 

hjælp.
Judith Martin

Alle DCK medlemmer inviteres til oven-
nævnte arrangement.

Hver enhed skal have en kage med til 
fælles kaffebord, samt betale kr. 20,- i 
stævnegebyr (enlige = alene i vognen kr. 
10,-). Der kan købes aftensmad bestå-
ende af: 

Svinekam stegt som vildt 
m/hvide og brune kartofler

sovs
waldorfsalat

agurkesalat m.m. 
samt frisk frugt.

Prisen er pr. person  kr. 105,-  
Børn under 12 år  kr.  55,-

Tilmelding til mad er bindende og SKAL 
betales ved afbud efter 20. marts.

Husk at medbringe: Kage til fælles-
bordet, kaffe samt bestik og service.

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

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

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

FORHANDLERE:  

Flere fordele end i banken

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby; Bornholm 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, Lolland 5445 7879
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363

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

Camping Royal
Kvalitet kombineret med generøsitet

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

- vi bestræber os lidt mere

Åbent Hus 
Weekend

7.- 8. marts 
kl. 10 - 16



Kun de medlemmer, der har betalt kon-
tingent rettidigt, og som har været med-
lemmer i mindst 3 måneder, er stemme-
berettigede. Man skal være tilskrevet 
som medlem i Kreds Fyn.

Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være bestyrel-
sen i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen. Dette skal ske skriftligt.

Kredsen er vært med 1 øl eller soda-
vand. Medbring selv kaffe og kage til 
fællesbord, da vi efter generalforsamlin-
gen samles til kaffedrikning og kage-
spisning (kredsen afholder jo fødsel-
dagsstævne samtidig med generalfor-
samlingen).

Med campinghilsen
DCK 2948 Inge Christensen

Kredsformand, Fyn

Kreds Fyn, lørdag den 28. marts 2009 på

Kredsgeneralforsamling 

Mosvigvej 21 · 6093  Sjølund 
Tlf. 75 57 40 45 · Fax. 75 57 43 45

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

Tårup Strand Camping 
Lersey Alle 25 

Tårup 5871 Frørup

Dagsorden:
 1.  Valg af dirigent
 2.  Kredsformandens beretning
 3.  Kredskassereren aflægger regn-

skab til godkendelse
 4.  Fremlæggelse af budget
 5.  Indkomne forslag
 6.  Valg af kredsformand for 2 år (ikke 

genvalg)
 7.  Valg af kredskasserer for 1 år (ikke 

genvalg)
 8.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 

2 år (ikke genvalg)
 9.  Valg af 1. og 2. bestyrelsessupple-

anter for 1 år (ikke genvalg)
10.  Valg af 2 kredsrepræsentanter for 

1 år
11.  Valg af 2 Revisorer og 1. revisersup-

pleant for 1 år
12.  Eventuelt, hvor under intet kan ved-

tages

8



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 15% 

rabat til medlemmer, ring og hør nærmere.

Dorte & Ulrich Hansen
Tårup Strand Camping

TÅRUP STRAND
CAMPING

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

w
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Tilmelding senest 19. april til:

DCK 1331
Henriette Knudsen

Tlf. 4871 1024
mail: henriette@dck.dk

Eller via dck’s hjemmeside

Program:
Fredag: Indkørsel efter kl. 16.00 skal  
overholdes.

Lørdag kl. 7.30: Afhentning af morgen-
brød ved vogn med GULT brødskilt.
Kl. 8.30: Standerhejsning
Kl. 9.30: Manøvrekørsel

Søndag kl. 9.00: Diplomkørsel. Tilmel-
ding og betaling til diplomkørsel betales 
før kl. 9.00.

Kørerne skal være klar kl. 9.00. For-
ventet standerstrygning kl. 13.00.

Med venlig hilsen
Manøvreteam kreds Sjælland

Haslev Hallerne, den 24.-26. april 2009

Manøvrestævne 

Haslev Hallerne
Sofiendalsvej 42

4690 Haslev

Så er det igen tid til forårsmanøvre. I 
år har vi været så heldige at få lov til at 
låne pladsen ved Haslev Hallerne. Ha-
slev svømmehal ligger tæt ved Haslev 
Hallerne, så der er, mod betaling, mulig-
hed for en tur i svømmehallen.

Der er både toilet og vand, samt mu-
lighed for at tømme potten. Der er ikke 
mulighed for strøm. Brug af generator 
må kun finde sted mens der køres på 
banen. Man tager selv sit affald med 
hjem.

Indkørsel fredag: Først efter kl. 16.00. 
Dette skal overholdes.

Stævnegebyr:  kr. 130,-
Stævnegebyret skal indbetales ved 

tilmelding på Nodea reg. nr. 2267. kon-
tonr. 8970789155, mærket med navn, 
DCK nr. og forårsmanøvre 2009.

Tilmelding senest 19. april. Stævne-
gebyret dækker manøvrekørsel lørdag, 
samt et franskbrød pr. vogn lørdag mor-
gen.

Spørgsmål vedr. forårsmanøvre rettes 
til: 

DCK 2033
Bjarne Van Hauen

Tlf. 2818 0728 eller
mail: bjarne@svimmingpool-experten.dk
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SAFARI CARAVAN
Danmarks største campingcenter med 7000 m2

indendørs udstilling med alt til camping og fritid!

Cabby er kvalitet 

- livskvalitet.

Sikkerhed og 

komfort i højsæde.

- Som du ønsker.

-  Mere end 45 års 

erfaring.

-  Bedste vintervogn 

til prisen.

Hymer Touring 

-  den perfekte 

aerodynamiske 

rejsevogn. Design 

med hævetag

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

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

Dit camping og fritidscenter NR. 1

AUTOCAMPER 

- Tysk topkvalitet 

med spændende 

indretninger

- Stilfuld elegance i højeste kvalitet.

- Når kun det bedste er godt nok.

Dethleffs - en ven af familien...

Tysk kvalitet 

- stort udvalg i senge- og køjevogne.

Kip - visionær desig. Super 

aerodynamisk og fantastiske 

køreegenskaber...

Den ultimative rejsevogn.

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

Åbningstider: Hverdage kl. 9-17 . Lørdag og søndag kl. 10-16
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Den 29. maj – 1. juni 2009Den 29. maj – 1. juni 2009
på Nåby Camping-Æblehaven,

Nåbyvej 8, Nåby, 4160 Herlufmagle

Kano-/pinsestævne  

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

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de

Der er plads til 15 familier, der ikke øn-
sker at sejle i kano. Overnatning, stævne-
gebyr og persontransport betales ved stan-
derhejsning fredag kl. 20.00.

Husk tilmelding til kano er bindende!

Programmet er:
Fredag efter kl. 15:00: 
Ankomst. Tidspunktet skal 
SKAL OVERHOLDES!

Kl. 20:00:
Standerhejsning.

Så er det nu hvis I skal deltage i årets 
kanostævne. 

Nåby Camping “Æblehaven” er ste-
det, hvor vi skal hygge i Pinsen.

Her er nogle praktiske oplysninger:
Det koster pr. vogn pr døgn  kr. 130,-
(2 voksne og 2 børn)
Prisen for yderligere børn er pr. barn
 kr.  40,- 
En kano, inkl. padler, veste og transport 
(2 voksne og 2 børn u. 12 år) kr. 400,-
Bus pr. person kr.  25,-
Stævnegebyr pr. vogn  kr.  50,-

Der er plads til 35 familier, der ønsker 
at sejle kano. For de der ønsker kano, er 
der en tilmeldingsfrist den 29. april.

Husk at du først er tilmeldt stævnet, 
når pengen for kano og transport er 

indbetalt.

Kontoen der skal indbetales på er:
reg. 2267 kontonr. 8970789155. 

Husk navn, nr. og kano. Pengene skal 
være indbetalt senest den 29. april 
2009. 
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Lørdag: 
Dagen for kano sejlads. Vi har valgt den 
lille tur, der er på 2½ time. 

Vi starter med at køre fra pladsen kl. 
10:00. Hold dig/jer klar 15 min. før. 

Vi holder øje og vil kåre årets Plask. 

Kl. 15:00:
Samles vi i teltet til en gang 
kaffe/te for alle 
de, der har lyst 
og er kommet 
tilbage.

Kl. 18:30:
Spisning i teltet.

Søndag kl. 9:00:
Morgenkaffe på sen-
gen kan vi ikke klare, 
men teltet står der jo 
alligevel, så hvorfor 
ikke samles til en god 

gang morgenmad.
Du skal selv medbringe drikkevarer og 

det, du skal spise og drikke af, resten 
klarer vi.

Kl. 13:00:
Pinsefrokost i teltet. 
Denne gang må du selv klare mad og 
drikkevarer. Vi vil i løbet af eftermidda-
gen kåre årets Plasker. Hvis vi er hel-
dige, er der måske også et lille lotteri, og 
lidt banko kan vi måske også finde på. 
Resten af søndagen er der bare hygge.

Mandag:
Teltet tages ned. Vi hå-
ber, at der er nogle, som 
vil give en hånd med.

Kl. 12:00:
Standerstrygning, tak for 
denne gang og på gensyn!

På Æblehaven er der ikke nye 
og moderne toilet/baderum og 
strømmen skal vi selv have med. 
Prisen for et bad er 10,- kr.

På glædelig gensyn

DCK 3370 
Dorthe & Jørgen Jørgensen

DCK 1284 Inge & René Hansen

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

ga
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Forslag der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, indsendes skriftligt til 
bestyrelsen, senest 8 dage før general-
forsamlingen.

Kredsen byder på kaffe og brød.
Vi gør opmærksom på, at der ikke må 

ryges i samlingsstuen.

På bestyrelsens vegne   
DCK 2016 Jørn Jakobsen

Kredsgeneralforsamling 
Kreds Jylland, lørdag den 21. marts kl. 13.30

Samlingsstuen 
Give camping

Dagsorden iflg. vedtægterne:
Dagsorden udleveres før generalforsam-
lingen.

På valg er.: 
Formand Michael S. Hansen – genopstil-
ler ikke.
Bestyrelsesmedlem Svend Gustausen – 
genopstiller ikke. 

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

BESØG NORDSJÆLLANDS HYGGELIGSTE CAMPINGCENTER

www.bije.dk
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Den nye caravan-mover

Vejledende pris kr. 10.995,- Incl. moms. 

Excl. montering og batteri.

- enduro® er den kraftigste 
caravan mover i sin klasse:
• Valser af letmetal – sikrer lang levetid og lav vægt
• Skånsom mod dækkene
• ”Precision-Control” sikrer præcis manøvrering
• Fungerer med fjernbetjeningen på stor afstand
• 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
• Høj beskyttelse mod rust
• 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.!

-og prisen 
er rigtig..!

Se den hos din forhandler.

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

ALTID DANMARKS STØRSTE UDVALG I

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

• Nye campingvogne
• Fortelte, småtelte og iglo

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

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

Her er kvaliteten 
virkelig i topklasse…

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800
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BÜRSTNER . SPRITE . WILK . BEYERLAND . KABE

www.vest jyskcamping.dk

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

Velkommen hos VESTJYSK 
CAMPING CENTER

– vi gør drømme til virkelighed

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)

Drikkevarer skal købes under midda-
gen!

Ønsker man ikke at deltage i midda-
gen, bedes det meddelt ved tilmelding. 

Tilmelding til spisning er bindende. 

Priser for overnatning:
Pr. vogn, 2 voksne  kr. 85,-
Enlige  ½ pris
Strøm (ej til varme) kr. 25,-
Stævnegebyr kr. 20,-

Tilmelding senest den 15. marts.

DCK 2016 Kirsten & Jørn Jakobsen 
 tlf. 4831 8867

Ministævne 
Den 20.-22. marts på Give Camping

Traditionen tro afholdes ministævne på 
Give Camping i forbindelse med kreds 
Jyllands generalforsamling.

Vi mødes fredag, hvor der udleveres 
program.

Fællesspisning i samlingsstuen lør-
dag aften, hvor der også vil være mulig-
hed for en svingom.

Menu:  
Marineret skinke

oksesteg m. tilbehør
salat, kartofler
samt isdessert

Pris pr. kuvert  kr. 150,-
Børn  kr.  90,-
Vin pr. fl. kr. 80,-/100,-
Øl & vand  kr.  15,-

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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Husk at tage nogle pølser med, da vi 
håber, at det bliver vejr til at grille. Der 
er mulighed for påskefrokost og fælles 
spisning i samlingsstuen.

Mandag kl. 11.00: Standerstrygning.

Campingpladsen er åben fra Palmesøn-
dag. Der er en dagligvare forretning på 
øen, der har åben hele påsken.  

Priser:
Pris voksen  kr.  60,-
Børn  kr.  35,-
Pladsgebyr  kr.  25,-
Hund  kr.  10,- 
Overnatning og pladsgebyr  minus  15%
Strøm pr. døgn  kr.  30,- 
Færge til Fur (m/campingvogn) kr. 150,-
Stævnegebyr pr. enhed  kr.  20,- 

Sidste tilmelding den 29. marts 

DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard 
tlf. 9712 6597

DCK 2638 Ilse & Erik Frank
tlf. 2890 4288

DCK 2822 Lilly & Niels Jørgen Haastrup
tlf. 9821 3258

Kort Påsketur
Den 8.-13. april på Råkilde Camping

Råkilde Camping
Råkildevej 6 

7884 Fur

Onsdag: Ankomst.

Torsdag kl. 10.00: Standerhejsning.

Fredag kl. 10.30: Er der tur til Skamol, 
hvor de laver muresten af moler.

Lørdag kl. 10.00: Tur på øen og se alle 
seværdigheder – med guide.  

Søndag: Campingværten giver formid-
dagskaffe i samlingsstuen. Og der vil 
blive tilrettelagt vandreture i den flotte 
natur i området ved campingpladsen.
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Så er det tid til, at påskeharen kommer 
på besøg. I den anledning holder vi på-
skestævne på Skamstrup. 

Vi har ankomstdag torsdag. Hvis vej-
ret er til, det vil der være mulighed for 
kondibingo (med kontant præmier) for 
dem, som har lyst. Kondibingo kan gen-
nemføres i eget tempo over hele week-
enden og er en god mulighed for at 

komme ud og gå en tur.

dem, som har lyst. Kondibingo kan gen-
nemføres i eget tempo over hele week-
enden og er en god mulighed for at

komme ud og gå en tur.

Torsdag den 9. – mandag den 13. april 2009

Påskestævne på Skamstrup 

Fredagen bliver i børnenes tegn. Vi 
skal male æg – med kåring af det flot-
teste æg. Hvis vejret tillader det, arran-
gerer vi diverse lege. Om aftenen er der 
børnedisco, senere på aftenen efterfulgt 
af ungdomsdisco – for de unge over 12 
år.

Lørdag er der påskefrokost. Vi laver 
sammenskudgilde, hvor vi hver især ta-
ger en ret med. Vi holder kaffemøde tors-
dag aften for at få overblik over, hvem 
der tager hvad med, og for at forhindre at 
der er fem familier, der har leverpostej 
med U.

Søndag kan der afhentes 1 stk. 
franskbrød i klubhuset. Om eftermidda-
gen bliver der serveret kaffe og te. Vi 
opfordrer alle til at bage en kage, og den 
bedste kage vil blive kåret og præmie-
ret. 

Desuden arrangeres der minibanko 
for børn og voksne til kr. 25,- for 6 spil 
m/6 plader pr. spil. Gevinst på 1, 2 og 3 
rækker. 

Stævnegebyr pr. enhed  kr. 75,-
Stævnegebyr bedes indbetalt på 

konto 2267-8970389696 ved til-
melding. 

Sidste tilmelding den 31. marts

DCK 3019 Bente & Finn Endel 
tlf. 2639 4075

DCK 1213 Christina & John Hansson 
tlf.  2282 2303

fo
m
ræ
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Når kvalitet og stil 
går op i en højere enhed...

ARKITEKTUR

PÅ HJUL

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

Den nye Belcanto

5 kampagnemodeller til
en særdeles attraktiv pris

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

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

Pris fra kun 152.480,-
ALT INKLUSIVE

Spar mindst 
16.145,-

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

Gode pladsforhold. Møbelkanter i ægte træ der harmonerer perfekt
med de 16 valgfrie hyndestoffer. En overbevisende køkkensektion
med ekstra meget plads. Soveværelser med hjemmekomfort og flotte
badeværelser - i nogle modeller med separat brusebad. 
Det nye Air-Plus System sørger for et yderst behageligt indemiljø
overalt i vognen - på alle årstider.

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

Den nye Belcanto fås fra 148.780,-

1 9 5 8  2008
BÜRSTNER

FORHANDLERE:  

Flere fordele end i banken

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby, Bornholm 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, Lolland 5445 7879

Esbjerg Caravan Center 7515 2588
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 - vi bestræber os lidt mere

ARKITEKTUR PÅ HJUL

Åbent Hus 
Weekend

7.- 8. marts 
kl. 10 - 16



Årets campingvogn 2009     
BLEV FENDT 510 SAPHIR STYLE

Én af de årligt tilbagevendende begivenhe-
der på den store camping messe i Bella 
Centret er dagbladet B.T.s kåring af årets 
familievogn, og i år gik æren til Fendts 
flotte vogn 510 Saphir Style.  

Vognen er indrettet med rundsiddegruppe 
i vognens ene ende, dobbeltseng og toi-
let i den anden. Fendt Saphir har 
et moderne design, der passer 
til tidens trend. Saphir Style 
er en særlig udstyrsvariant af 
denne. 

Alle håndværkere på Fendtfa-
brikken er stolte af at være en 

del af en tradition, hvor kun det bedste er 
godt nok. Dette kommer til udtryk i alle de 
Fendtvogne, man finder ude hos Europas 
forhandlere. 

Og tekstilerne er af allerbedste kvalitet. 
Slidstærkt og smukt forarbejdet i et tidløst 

flot design. 

Når håndværksmesteren vælger 
sin campingvogn til familien, 
så vælger han Fendt.

Fendt er luksus – til en fornuftig 
pris. 

Red.

iddegruppe 
ng og toi-
ar 
r 

n 

Slidstærkt 
flot desig

N

F
p

I daglig tale kaldet 
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Nordisk Camping Træf 2009  
inviterer til Finland 

og Savo 5.-11.7.2009

Nordisk Caravan Rådet (NCR) er en 
nordisk samarbejdsorganisation for 
camping, der årligt arrangerer ét fælles 
Caravan Træf i Norden. NCR består af fem 
deltagende, nationale organisationer i de 
nordiske lande: Caravan Club of Sweden 
(S), Dansk Camping Union (DK), Dansk Ca-
ravan Klub (DK), Norsk Caravan Club (N) og 
SF-Caravan ry (FIN). 

For 46. gang inviteres i sommer til Nor-
disk Camping Træf (NCT), der skiftevis ar-
rangeres af de nordiske lande, til Finland for 
at opleve Savo og finsk levevis i Kuopio.  

NCT afholdes i Rauhalahti Feriecenter, 
der er én af de tre finske campingpladser, 
som er klassificeret med fem stjerner. 
Træffet, der finder sted i begyndelsen af 
ferieperioden, startes med den traditionelle 
åbning. I dagene er der forskellige aktivite-
ter på programmet fra rundture og udflugter 
til tester i køreevne med mærkat, Caramba-
kørekonkurrencer, motionskonkurrencer 
for børn samt golf, og desuden er der også 
en nordisk aften på programmet. Der ud 
over er der hver aften dans med orkester til 
træfdeltagerne. Der forventes at ankomme 
flere hundrede enheder fra forskellige 
lande. Ud over at bo i autocamper eller 
campingvogn er det også muligt at over-
natte i hytter eller telte.

Træf med varm atmosfære
Juha Hämäläinen, der startede som for-
mand hos SF-Caravan ry ved årsskiftet, 
venter med spænding på det foranstående 
træf. Ud over det gode nordiske samarbejde 
har der meldt sig flere frivillige aktører og 
medhjælpere til gennemførelse af træffet, 
fortæller Hämäläinen. “Vi kan glæde os til 
en fælles begivenhed i en varm atmosfære 
og gode rammer”, tilføjer han.

Campingområde med højt niveau
Områdechef Reetta Korkalainen fra 

Kuopios Rauhalahti Feriecenter siger, at 
stedet shines op til sommerens begiven-
hed. Denne højtrangerende campingplads 
vedligeholdes konstant. Korkalainen næv-
ner, at Kuopios attraktioner er natur, sær-
deles søerne samt mangeartede mulig-he-
der for motion og programservices. “Kørsel 
på vandscooter eller padling med kajak på 
Kallavesi opfylder ferieønsker for de fleste”, 
fortæller Reetta Korkalainen om områdets 
turistattraktioner.

Rauhalahden Matkailukeskus (Rauha-
lahti Feriecenter) ligger 6 km fra Kuopios 
centrum og udgør et område på 26 hekta-
rer. Området har tilstrækkelige vognpladser 
og to separate service-bygninger og over 80 
hytter. Der er også 3 separate strande med 
3 strandsaunaer og Finlands største røg-
sauna. Desuden er der legepladser til børn, 
og familiespilparken Hoksopoli ligger tæt 
på, og Terrasserestaurant byder på spis-
ning i området. Desuden er der ferievillaer 
til leje i området. Transport fra Rauhalahti 
til byen kan ske offentligt til lands eller 
vands.

Fordelagtig pris
Begivenheden koster for hele træfperioden 
170 € for en enhed, inklusive overnatning 
og programmet. Elektricitet for træfperio-
den koster 30 €. Tilmelding til udflugterne 
er begyndt, og der kan vælges mellem 
sightseeing, vingårdsudflugt samt udflugt 
til Savonlinna og Punkaharju. Udflugterne 
betales separat. Hent yderligere oplysnin-
ger om træffet, kørselsvejledning, færgera-
batter, Kuopio og Nordiske Camping Dage 
på svensk, engelsk og finsk på: 

www.nct2009.fi
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Driftforstyrrelse/fejl      
I VARMESYSTEM ALDE 3010

En irriterende fejl
På betjeningspanelet til ALDE 3010 (2006) 
har jeg flere gange meget kort fået mel-
dingen SERIAL uden nogen følgende kon-
sekvens.

SERIAL betyder – iflg. brugsanvisningen 
(se i øvrigt denne) – at der er en fejl mellem 
betjeningspanelet og fyret. Til at begynde 
med hæftede jeg mig ikke så meget over 
meldingen, udover en undren, da alting fun-
gerede normalt, og at meldingen SERIAL 
faktisk kun var et kort glimt på betjenings-
panelet. På et tidspunkt, for ikke så længe 
siden, kom igen meldingen SERIAL og – 
strømmen forsvandt fra betjeningspanelet, 
som populært sagt, gik i sort. Nu var gode 
dyr rådne, da intet længere fungerede. 
Ergo måtte det være en fejl i strømforsynin-
gen, en sikring eller i værste fald betje-
ningspanelet brændt af. 

Så slog jeg op i installationsvejledningen 
side 2, skema E, hvoraf fremgår, at ledning 
34 mellem betjeningspanelet (40) går til en 
klemrække (43) foroven på fyret. Klemræk-
ken kommer frem ved at løsne en tre-fire 

skruer, der fastholder et låg foroven på fy-
ret. Løft låget af og tre ledninger, der fører 
ind i klemrække 43 kommer til syne. 

Jeg pirkede lidt til ledningerne, hvorved 
der af og til kom liv i betjeningspanelet. Ef-
ter at have kastet et vredt blik på alle tre 
ledninger, løsnede jeg dem forsigtigt fra 
klemrækken (ledningerne er fastsat i klem-
rækken ved hjælp af snaplåse) og gav alle 
stik og selve klemrækken et lille pust af 
noget Pronto og satte ledningerne på plads 
igen, hvor de nu hørte til, og skruede låget 
på plads. Læg endelig mærke til, at en løs-
net ledning skal isættes samme sted, som 
den er fjernet fra. Så fungerede hele skid-
tet igen, hvilket herved meddeles til fri af-
benyttelse og – hvem ved – måske endog 
en klækkelig besparelse i kroner og ører til 
et service eftersyn. 

Det skal endelig bemærkes, at man så 
absolut ikke må rive og flå i ledningerne. 
Det er nærmest lidt af et 
stykke forsigtigt pillear-
bejde. 

Med de allervenlig-
ste velmente hilsener

DCK 2289 Emeritus 
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Skræddersyede tæpper
 til enhver campingvogn

Vidste du?

Ifølge græsk mytologi var Pandora en 
smuk kvinde, der var begavet med 
mange talenter, og hun blev anset for at 
være stammor til jordens kvinder.

Da hun blev gift med Epimetheus, fik 
hun i medgift af guderne et stort kar med 
låg, som hun ikke måtte åbne.

Hendes nysgerrighed sejrede imidler-
tid – og ud af karret strømmede alskens 
dårligdom, der blev spredt ud over jorden 
og menneskene.

Tilbage på bunden af karret blev håbet 
liggende. Derfor har menneskene det, 
hvis alt andet slår fejl.

Hvordan er myten om 
Pandoras æske?

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

k lf

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø

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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Toscana  2008
(fortsat fra blad nr. 2, 2009)

Efter en kort biltur fra byen San Gimignano 
nåede vi frem til omegnen af Firenze, hvor 
vejret stadig viste sig fra en yderst tilta-
lende side med dejlig sol og en fin tempe-
ratur. Firenze har ca. 400.000 indbyggere, 
og byen har, til trods for at det er en af 
verdens mest besøgte turistmål, forstået 
at bevare sine mange kulturskatte.  

Vi havde forberedt 
os lidt på byens mu-
lige oplevelser, og 
som når vi nærmer os 
en så stor by, er og 
var det gode spørgs-
mål selvfølgelig – 
hvor  finder vi en par-
keringsplads? Efter 
en (flere) tur(e) rundt 
i omegnen af byen 
og et par krydsnin-
ger over floden 

Arno, fandt vi en parkeringsplads, som på 
daværende tidspunkt syntes at være det 
“rigtige” sted. 

Vi kom forventningsfulde op til jordens 
overflade, hvor vi så lige skulle finde ud af, 
hvor vi var i forhold til seværdighederne. Så 
frem med kortet og “på” med brillerne, 
men lige lidt hjalp det, for det sted vi var, 
fandtes tilsyneladende ikke på vores kort, 
og de første mennesker vi spurgte, havde 
tilsyneladende samme problem, de havde 
også kun fundet en parkeringsplads. Det 
blev ikke meget bedre ved de næste men-
nesker vi mødte, men der var en behjertet 
sjæl, som viste vej til sidst, således at vi 
nåede frem til nogle af byens forskellige 
seværdigheder, dette på trods af ganske 
mange opgravede gader og veje. Herefter 
vil jeg blot lige beskrive et par af vores 
mange oplevelser.
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Vi var nu, efter en “passende” gåtur, 
kommet til området ved kirken San Lo-
renzo, hvor bl.a. den danske videnskabs-
mand Niels Steensen ligger begravet. Det 
er i samme område, hvor et af byens stør-
ste markeder begynder, hvorfor det var 
nødvendigt med lidt til overlevelsen. Dette 
blev indtaget på en fortovsrestaurant i den 
altid travle gade. Alt imens vi sad der, fandt 
politiet det passende, at forstyrre middags-
roen med anholdelse af nogle af de mange 
ikke helt “autoriserede” gadehandlere, 
som findes i særdeles rigt mål sydpå.

Det var herefter blevet tid til at handle 
lidt, så der blev indkøbt læderbælter, 
“mærke” tørklæder og et par is blev det 
også til. Her kan sproget volde visse van-
skeligheder, så to styk vaffelis 10 euro, 
men så var de også lidt store. Vi var nu ef-
terhånden kommet lidt rundt i bymidten og 
var efterhånden nået til domkirken Santa 
Maria del Fiore, et anderledes impone-
rende og ganske udsædvanligt bygnings-

værk af en domkirke at være, den bliver 
også kaldt “domkirken i pyjamas”. Domkir-
ken blev indviet i 1436 og har ganske 
usædvanligt en kuppel på et sidetårn, der 
er 111 meter højt. Efter nogle timers van-
dring rundt i byens spændende gader – og 
ingen problemer med at finde bilen – var 
det tid til at vende tilbage til campingplad-
sen efter en meget spændende og anstren-
gende dag. 

Det blev besluttet, at vi ville begynde at 
køre yderligere nordpå. Noget af det mest 
italienske som jeg (som den eneste) aldrig 
havde set, var Venedig, så det var målet, 
selvom jeg måske skulle være alene om 
denne afstikker. Vi spændte for næste 
morgen, og det var som sædvanligt lidt 
bøvlet at komme ud fra pladsen med vores 
påhæng, men ved at se på mulighederne 
frem for begrænsningerne lykkedes det 
endnu en gang.

Vi besluttede i første omgang at køre til 
Verona for at finde en plads, men det blev 
Gardasøen, der vandt efter en længere dag 
på landevejen gennem Bologna, Modena 
og Verona, for at ende ved Gardasøen, hvor 
det skulle vise sig, at der stadig var cam-
pingpladser, der var fyldt op, skønt sæso-
nen var i gang med de sidste par uger.  

Nu stod der så Venedig på GPSen – en 
solotur – hvor vi kun var to af sted. Vi nå-
ede frem til øen, hvor det skulle vise sig, at 
der var parkeringshuse lige ved Kanal 
Grande. Vi blev dirigeret op på tagetagen 
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blev set, ligesom en tur med vandtaxa var 
med på programmet. Venedig er og var en 
spændende oplevelse, også for en, som 
havde været der for mange år siden, var 
det yderst positivt .

Efter yderligere en dag ved Gardasøen, 
gik det nordpå op mod grænsen til Østrig, 
en tur som var en rigtig smuk naturople-
velse. Østrig og Tyskland var på denne del 
af turen, blot noget der skulle køres i gen-
nem for at komme hjem (der var ellers Øl-
fest i München). Turen som helhed var en 
spændende oplevelse, det var en lidt an-

den måde at feriere på, det at have mere 
tid end sædvanligt, men turen skulle må-
ske have været foretaget en lille smule tid-
ligere på året. 

DCK 699 Janne Kroman & Tonni Hansen
sammen med 

DCK 2560 Anni & Wagn Tornbo

og blev bedt om at lade nøglen ligge i bilen, 
hvilket vi dog var lidt uforstående overfor, 
men det havde de andre også gjort, så vi 
tog selvfølgelig det meste med i en taske 
og var spændte på at vende tilbage til bi-
len. Men der havde været vagt på etagen 
hele tiden, og alt var i også i orden, men til 
den pris som var 20 euro for de første 12 
timer, skulle det også gerne være i orden.

En anden mulighed er at tage toget, der 
er faktisk en ny banegård lige ved Kanal 
Grande. Denne benyttes i høj grad af de 
mange hotelturister, der kommer hele ti-
den. Vi gik rundt i byen ved kanalen og i 
alle de små og lidt større gader, og overalt 
var der en livlig handel. Sukkenes bro, Mar-
cuspladsen og de øvrige seværdigheder 
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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

PJ Caravan: Københavnsvej 277, 4000 Roskilde  - Tlf. 46 75 71 29
Topcamping: Københavnsvej 128, 4600 Køge- Tlf. 56 65 42 72 

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

Roskilde 
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Se det store Kabe-udvalg i Køge og Roskilde

Se mere på 

www.pj-caravan.dk og

www.topcamping.dk

Adam og Eva
“Hvorfor skabte Gud Adam før 

Eva”, spurgte læreren sine ele-

ver.

Eleverne tænkte sig om. Så rakte 

Lise hånden op.

“Kan det være fordi, at når man 

skal lave noget smukt, så laver 

man en kladde først?”

Månedens vits
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Som også nævnt i jubilæ-
umsskriftet valgtes der i 
1958 et forretningsudvalg 
bestående af formand, kas-
serer og sekretær samt 2 
rådgivende medlemmer og 
2 suppleanter.

I 1964 ønskede kredsfor-
mændene at være en del 
af landsstyrelsen – det 
skabte lidt postyr, men 
blev en realitet i 1965, hvorefter 
landsstyrelsen bestod af landsformand, 
landskasserer og landssekretær (som 
forretningsudvalg) samt kredsformænd. 
Desuden valgtes der på kredsgeneralfor-
samlingerne et antal kredsrepræsentan-
ter (efter kredsenes medlemstal) til at 
varetage kredsenes interesser på repræ-
sentantskabsmødet, der afholdtes hvert 
år i forbindelse med Store Bededag.

Kredsbestyrelserne vælges af kredse-
nes medlemmer og består af: Kredsfor-
mand, kredskasserer og 3 kredsbesty-
relsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
På kredsgeneralforsamlingerne blev 
kredsrepræsentanterne til klubbens re-
præsentantskabsmøde valgt efter kred-
senes medlemstal.

Fra 1973 bestod DCK’s  
landsstyrelse af: Formand, 
kasserer og sekretær samt 
2 medlemmer fra hver kreds-
bestyrelse i kreds vest og 
kreds øst. I alt 7 personer. 
Forretningsudvalget varetog 
klubbens daglige drift, og på 
repræsentantskabsmøderne 
samledes landsstyrelse samt 
kredsrepræsentanter for at 
behandle repræsentantskabs-
mødets dagsorden og drøfte 

alle forhold omkring DCK.

Og jeg citerer fra de daværende vedtæg-
ters § 4, stk. 5: “Klubbens medlemmer har 
adgang til repræsentantskabsmødet og 
kan deltage i den åbne debat efter repræ-
sentantskabsmødets afslutning.” Dvs. at 
ønskede et medlem at få sin mening frem 
i forbindelse med et punkt på dagsorde-
nen, skulle vedkommende henvende sig 
til en af kredsenes repræsentanter og få 
denne til at fremlægge spørgsmålet, men 
havde ikke selv nogen mulighed for at få 
sit synspunkt frem. Selvfølgelig var der 
mulighed for at forelægge et spørgsmål i 
den åbne debat efter repræsentantskabs-
mødet, men her kunne man ikke vedtage 
noget!

Organisationen DCK 
I fortsættelse af artiklen om DCK’s 50 år følger 
her noget om DCK’s organisatoriske opbygning, 

som gennem årene har gennemgået en del 
forandringer i takt med tiden.

50 år

DCK
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I 1983, da Kreds Fyn blev stiftet, ændredes 
landsstyrelsens sammensætning, således 
at der stadig var et forretningsudvalg som 
før, men nu med 2 medlemmer fra hver af 
kredsbestyrelserne i Kreds Fyn, Kreds Jyl-
land og Kreds Sjælland. I alt 9 personer.

Det var en noget “tung” konstruktion med 
så stor en landsstyrelse til så relativt lille 
en klub, og det var svært at få “visionerne” 
gennemført. 

1997 blev der holdt et ekstraordinært re-
præsentantskabsmøde, hvor der blev vedta-
get nye vedtægter for DCK. Her ændredes 
reglerne radikalt for valg til landsstyrelse. 
Alle medlemmer af DCK er valgbare (dog 
først efter 3 måneders medlemskab), og alle 
har taleret. Til landsstyrelse vælges: Lands-

formand og landskasserer, samt 5 lands-
styrelsesmedlemmer (og 2 suppleanter). 

Og således fik DCK en mere demokra-
tisk styreform, så det enkelte medlem 
har større mulighed for indflydelse.

Ikke alle kredsbestyrelser var dengang 
helt tilfredse, men i dagens DCK er 
denne form kommet for at blive – for 
den fungerer.

Og når DCK fungerer – ja, så er det altså 
også fordi en masse DCK-medlemmer 
bruger mængder af tid, kræfter og 
energi på arbejdet i DCK – og det er vel 
at mærke ulønnet! Bl.a. også derfor har 
DCK en flot økonomi.

Sangeren Erik Grip sang for mange år 
siden: Små hjul, små hjul kan gøre store 
ting, – du er et lille hjul, lille hjul!

Så lad denne gennemgang af DCK’s or-
ganisation slutte med en hyldest og tak 
til alle de “små hjul”.

DCK 116 Ellen Hyslop
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Fra Skt. Petersborg 
(Fortsættelse af beretningen fra sommerens tur til Rusland)

Som nævnt i Appen-Dix nr. 2 forlod vi Belo-
morsk tidligt den 28. juli med kurs mod 
Murmansk, en tur på godt 600 km, og vi 
skulle være i Murmansk den 29. kl. 13.00 
pga. papirarbejde hos de lokale toldere. 
Vejen var af den sædvanlige beskaffen-
hed, så hastigheden var meget behersket. 
Dette var en ren transportetape, så der 
skete ikke nævneværdige ting undervejs. 
Faktisk lykkedes det os at passere po-
larcirklen næsten uden at bemærke det, 
der bliver ikke gjort det samme ud af det i 
Rusland som i de nordiske lande. Kun en 
enkelt søjle markerede passagen.

Først på aftenen nåede vi frem til vor 
overnatningsplads i Kandalaksa. Det var 
ikke den plads, der oprindelig var planlagt, 
men den var vist helt kontrolleret af den 
lokale mafia, så vi blev henvist til skoven i 

Kandalaksa. Også her havde man under-
vurderet pladsbehovet for bil og camping-
vogn, så de fleste af os måtte holde på 
skovvejen, men det gik da også fint for en 
enkelt nat. Strøm var der kun i meget be-
grænset omfang, ligesom de sanitære faci-
liteter var særdeles sparsommelige.

Efter en happy hour, hvor bl.a. afgangs-
tidspunktet den følgende dag blev sat til kl. 
06.00, samledes man ved vognene, hvor 
aftensmaden blev tilberedt og indtaget. De 
to unge mennesker, der stod for pladsen 
kom på besøg hos os, og viste sig som 
sædvanlig at være vældig flinke og rare 
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TIL MURMANSK (4. etape)

mennesker, der med deres begrænsede 
midler ønskede at gøre alt så godt for os 
som muligt. Deres problem er blot, at de 
ikke rigtigt har kendskab til vesteuropæi-
ske campisters forventninger.

Den følgende morgen gik Ingrid og jeg en 
tur ned til søen inden afgangen, og hvilket 
syn. I den tidlige morgensol, hvor ikke en 
vind rørte sig, spejlede træerne sig i søen 
som var det et rigtigt spejl.

Kl. 06.00 var alle af sted og lidt før kl. 
13.00 ankom vi til toldstedet i Murmansk i 
det flotteste sommervejr. Her skulle vi så 
igennem samme papirmølle som ved ind-
rejsen til Rusland. Der var blot den forskel, 
at heroppe havde man ikke latinske bog-
staver på tastaturet, så det var efter prin-
cippet søg og du skal finde, da vore oplys-
ninger skulle tastes ind på computeren, 
idet der jo ikke var forbindelse til grænsen 

ved Skt. Petersborg, så man kunne gen-
bruge vore data derfra. Tolderne var endnu 
grundigere her, de skulle ned og kontrol-
lere stelnummer på bil og campingvogn en 
efter en, man kunne ikke overskue at en 
tolder noterer numrene fra alle biler og 
campingvogne på en gang, så de gode tol-
dere svedte bravt i sommervarmen. Heller 
ikke her kunne man forstå, at bil og cam-
pingvogn kan være indregistreret i to for-
skellige navne, så vi måtte højtideligt ud-
færdige en blanket, hvor “ejeren” af cam-
pingvognen gav “ejeren” af bilen lov til at 
køre med campingvognen. At de så ikke 

checkede, hvem, der kørte bilen er en an-
den sag. Endelig henad kl. 18.00 var alle 
igennem møllen, og vi kunne køre op til ho-
tellet, hvor vi skulle ligge på p-pladsen. En 
dejlig plan asfaltbelagt plads med udsigt 
over byen og fjorden, der går ind til byen – 
virkelig flot.

Vi kørte med Julie ned til det lokale su-
permarked for at købe ind til happy hour. Et 
flot og velassorteret supermarked, og da vi 
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Eftermiddagen var til fri disposition, lige-
som den næste dag, hvor vi tog ind for at 
kigge lidt på byen. Bl.a. søgte vi den lokale 
turistinformation, og jo – der skulle vist være 
et kontor et eller andet sted, der havde med 
turisme at gøre, og endelig gennem lange 
gange, op på 2. sal fandt vi det, men infor-
mationen kunne nu ligge på et meget lille 
sted, og vi fandt det kun med Julias hjælp. 

Murmansk er en lidt kedelig by set med 
turistøjne, og mange indbyggere er hentet 
fra andre egne af Rusland og arbejder der 

et par år, for en 
efter russiske 
forhold relativ 
høj løn, og ta-
ger så hjem 
igen. Der drik-
kes uanede 
mængder alko-
hol i Rusland. 
Selv tidligt om 
morgenen så 
man russere 
på vej på ar-
bejde med en 

øl eller en vodkaflaske i hånden. På næ-
sten hvert gadehjørne findes der kiosker 
med salg af alkohol. Desuden ligger der af-
fald overalt. Russerne smider deres affald, 
hvor det er mest bekvemt, og derfor ligger 
der affald langs vejene, i skovene og på p-
pladserne.

Den 31. juli holdt vi afskedsmiddag på 
hotellet, hvor der blev uddelt gaver og holdt 
taler. Om morgenen den 1. august tog vi 
afsked med Julia, der tog toget tilbage til 

nu havde nået rejsens mål, måtte der na-
turligvis champagne til at fejre det med.

Den flg. dag var vi på bustur rundt i byen, 
hvor vi så dens seværdigheder, bl.a. en 
kæmpestatue af en soldat, der skuer ud 
over fjorden. Vi så en kirke med en minde-
bog for samtlige søfolk, der var omkommet 
i Ishavet, de mest kendte var jo nok de, der 
omkom i ubåden Kurdsk.
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Petrozavodsk, og vi begav os af sted mod 
Kirkenes i Norge. Helt til den norske 
grænse var vejene dårlige, og sidst på ef-
termiddagen nåede vi grænsen. Undervejs 
passerede vi byen Nikel, hvor man bryder 

nikkelmalm. Det er virkelig et skræmmeek-
sempel på, hvordan man ved ubetænksom-
hed totalt kan ødelægge naturen. I et om-
råde med en radius på ca. 60 km. var der 
stort set ikke et grønt strå eller blad. 

Udrejsen fra Rusland og indrejsen til 
Norge tog sammenlagt 2 timer, og vi kørte 
derefter til campingpladsen i Kirkenes. 

Herfra spredtes vi den følgende dag, nogle 
ville til Nordkap, andre havde andre mål, og 
endelig var vi nogle, der skulle hurtigt hjem 
til arbejdet, så vi tog en hjertelig afsked 
med hinanden, inden vi gik til ro.

Vi kørte selv ned gennem Finland, hvor vi 
besøgte Julemandens landsby ved Rova-
niemi og videre ad E4 ned gennem Sverige 
til Danmark.

Ved hjemkomsten havde vi kørt 6.551 
km, kørt 10,0 km/l diesel og holdt en gen-
nemsnitshastighed på 51 km/t.

Dette er så slutningen på beretningen 
om turen til Rusland sommeren 2008. Vi 
håber, den har haft jeres interesse. Vi vil 
gerne takke alle deltagerne for et forbilled-
ligt samarbejde under turen, for kun med 
en positiv indstilling til tingene hos alle, 
kan det lykkes at afvikle en så krævende 
tur uden uheld, kontroverser eller andre 
former for problemer.

Skulle andre have fået interesse for turen, 
har jeg erfaret, at Peer Neslein arrangerer 
den samme tur her til sommer, hvilket man 
kan se mere om på www.campingferie.dk.

Nu tak for denne gang, måske høres vi ved 
en anden god gang.

DCK 2507
Mathilde, Ingrid og Jørgen Nielsen
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KøkkenHJØRNET
Tilbehør til kødretter
2 pers.

 
PASTASALAT MED AVOCADO OG 
INGEFÆR

 
150 gr. grov pasta
1 avocado
2 tomater
½ cm ingefær
1  spsk blandede urter for. eks. 

purløg og citronbasilikum
1 stor håndfuld salatblade

 
Pasta koges efter anvisningen på pakken. 
Imens skæres avocadoen i små tern og 
lægges i en skål med finthakkede tomater, 
revet ingefær, urter og fintskåret salat. 

Når pastaen er færdigkogt, skylles den 
under koldt vand i en si, afdryppes og blan-
des med de øvrige ingredienser i skålen.

Dressing:
Olie-eddike med et stænk sojasause.

Denne ret er kalorie fattig.
 

TØRSTEGT KALKUNBRYST MED FETAOST 
OG SPIRER
2. pers.
 
250 gr. kalkunbryst
100 gr. fetaost i tern
½ spsk. fint revet peberrod
100 gr. spirer
 
Kalkunbrystet steges på en grillpande 
uden fedtstof. Når kødet er ved at være 
gennemstegt, tilsættes ganske lidt vand 
og 1 spsk. sojasause. Dernæst tilsættes 
fetaost og spirer, og der omrøres. Lad kun 
ingredienserne stege videre et par min. 
Kalkunkødet skal være gennemstegt og 
spirene sprøde. Ved servering pyntes med 
revet peberrod.
 
Tilbehør: 
Blandet salat med snittet forårsløg
 
Tips!
Salat kan holde sig længe i køleskabet, 
hvis du sætter det på hovedet pakket ind i 
bagepapir godt lukket.
 
Reven peberrod kan holde længe i tætslut-
tende plastikboks med en citronskive lagt 
over. Det mister ikke skarpheden.

God fornøjelse ønsker DCK 966 Wini
Mail: torben.wini@mad.dk
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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

  

Velkommen til nye medlemmer!!!til nye medlemmer!!!
2436  Anita & Orla Horne, 

6330 Padborg

4001  Poul E. Kraack & Aff Ullersted, 
9900 Frederikshavn

4002  Gurli & Verner Nielsen, 
6823 Ansager

4003  Jette & Finn Andersen, 
2730 Herlev

4004  Marianne & Ove Lund, 
8660 Skanderborg

4005  Annelie & Jan E. Zimmermann, 
6430 Nordborg

4006  Brian & Ina Hvolgaard, 
4340 Tølløse

4007  Ilse & Irwing Nielsen, 
2765 Smørum

4008  Gunnar Knudsen, 6000 Kolding

4009  Egon Pedersen, 8700 Horsens

4010  Carl Ladegaard, 6580 Vamdrup

4011  Alice & Jens Bruun, 3450 Allerød 
 

Opfordring!
Har I ikke lyst til at skrive et indlæg 
til bladet?

Sæt Jer til computeren eller fat 
pennen – vi vil ikke tvinge Jer, men 
det ku’ da være hyggeligt at høre lidt 
om, hvad I går og tuller med i cam-
pingregi.

Red.
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Landstyrelsen havde bestemt sig for i år 
at satse i Bella Center. Det kan vi vist alle 
være enige i er en rigtig disposition.

Kreds Sjællands bestyrelse bakkede na-
turligvis op og stillede med den fornødne 
hjælp med arbejde og mandetimer på stan-
den. Til lejligheden med nyt standmateriale, 
hvor stor en succes det blev, det er vel, som 
man nu ser på det. Personligt er jeg ikke i 
tvivl, den er stor.

På den korte bane skal det vise sig, hvor 
mange medlemmer det gav. På den lange 

bane er det markedsføring. Det vi kunne 
konstatere var, at der var rigtigt mange, der 
kendte til klubben. Ikke mindst vores ud-
mærkede hjemmeside bliver benyttet til at 
følge med i, hvad vi går og foretager os i 
klubben.

Vores udlandsture er noget der trækker, 
her er vi klart bedre end, hvad andre kan 
tilbyde. Tilbuddene er i top og priserne i 
bund. 

Jeg opfordrede vore medlemmer som 
kom på besøg i  Bella til at komme forbi 
vores stand og få en DCK pose at gå med. 
Tak for den opbakningen, jeg var overvæl-
det. 

I alt fik vi 500 poser ud at gå på messe-
dagene, som dermed var med til at præge 
det samlede messebilledet.

Trods alle de positive takter, er det muligt 
vi får en lille tilbagegang i medlemstallet. 
Det er ikke så underligt, for ser vi tilbage 
på, hvornår klubben startede og den til-
strømning, der var den gang, så kan vi kon-
statere, at vi har mange gamle medlemmer, 
der enten er holdt op med at campere på 
grund af sygdom eller har mistet sin ægte-
fælle og af den grund er stoppet med cam-
pinglivet. 

Trods negative vibrationer i samfundet i 
øjeblikket er der en vej for alle i DCK, nye 
oplevelse og forsat nye medlemmer kom-
mer til, se blot billedet 

En evig ung klub.
Leif Hansson

Kredsformand Sjælland                                                      

DCK
I BELLA CENTER
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Færgerabatter 2009! 
FREDERIKSHAVN/GØTEBORG TUR/RETUR
    Bil+camp. Autocamp.
Periode Udrejse Hjemrejse + 5 pers. + 5 pers.

1/1 - 25/6 + kl. 1150 (tir, ons, tor, fre, lør) kl. 0800 (tir, ons, tor) 1.750,- 1.450,-
15/8 - 31/12 kl. 2000 (fre, lør) kl. 1600 (lør, søn)  
  kl. 2245 (fre) kl. 1845 (søn)  

26/6 - 14/8 kl. 0345 (tir, ons, tor, fre) kl. 0800 (tir, ons, tor) 1.850 1.550,-
  kl. 1150 (tir, ons, tor) kl. 2355 
   (søn, man, tir, ons)

GRENÅ/VARBERG TUR/RETUR

7/1 - 25/6+ kl. 1425 kl. 0900 
10/8-23/12 (man, tir, ons, tor, fre, lør, søn) (ma, tir, ons, tor, fre) 1.750,- 1.450,-

26/6 - 10/8 kl. 1315 kl. 0800 (søn, fre)
  (søn, man, tir, ons, fre)

Sejltider kan ses på www.stenaline.dk. Venligst oplys tilbudskode DCARAVAN. Skal bestilles se-
nest 24 timer før udrejse. Kan ikke ændres eller annulleres Betales ved bestilling OBS! Begræn-
set antal pladser. Ekspeditionsgebyr kr. 100,- . Ved bestilling på www.stenaline.dk kr. 0,- Med-
lemskort til DCK fremvises ved ombordkørsel.

FÆRGERABATTER PÅ SCANDLINES: 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.
Se mere på www.ferrycenter.fi

TER PÅ SCANDLINES: HELSINGØR–HELSINGBORG
abat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis 
d
e

M D HH FERRIES, DER SEJLER MELLEM HELSINGØR–HELLLLSSSI
emskort og få 10% rabat på overfarten. Eller spørg deltagere på ture

et færgerabathæfte med 20 klip. Der er penge at spare på overfarten! 
å

ER PÅ SCANDLINES: HELSINGØR–HELSINGBORG
abat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholds
d fremvisning af gyldigt DCK medlemskort (det gule F.I.C.C. pas).
er/under 6 m inkl. 9 personer. 

MMMED HH FERRIES, DER SEJLER MELLEM HELSINGØR–HE
emskort og få 10% rabat på overfarten. Eller spørg deltagere på t

Scandlines og HH Ferries er under udarbejdelse 
– der forhandles i øjeblikket om rabatter i 2009
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Færgerabatter 2009! 
FINNLINK/FINNLINES tilbydes 10% ra-
bat til deltagere på NCT 2009 i Kuopio 
gællende på morgenafgangen kl. 9:15 
fra Kappelskär samt morgen- og efter-
middagsafgangen kl. 9:30 og 17:00 fra 
Nådendal. 

Rabatten fratrækkes bookningens to-
tale beløb. 

Rabatten er gyldig fra 29/6-19/7. 

Kundenummer: FT 1266, skal angives 
ved bookningen. 

Rabatten gæller kun forhåndsbookede 
rejser. Der gives ingen rabat efterføl-
gende. Aftalen gælder for alle medlem-
mer af NCR.

Tel. +46 (0)176 207 605 
www.finnlink.se 
finnlink@finnlink.se 

TALLINK/SILJA LINE tilbyder på linjerne 
Stockholm – Åbo og Stockholm – Hel-
singfors 10% rabat på bil + campingvogn 
eller autocamper. 20% rabat på kahyt. 

Ved bookning opgives kundenummer ID 
6503. Aftalen gælder hele året for alle 
medlemmer af NCR. 

Tel. +46 (0)8 22 21 40 
www.tallinksilja.com 

For deltagere på FICC, Ipswich tilbyder 
DFDS følgende rabatter. 

10% rabat på den ordinære billetpris på 
bil med campingvogn eller autocamper 
på overfarten Esbjerg-Harwich. 

Campingvogn kan tages GRATIS med på 
torsdage samt søndage i perioden 26/6 
-30/8 på rejsen Esbjerg-Harwich. 

Fra Harwich-Esbjerg er campingvogn 
GRATIS på søndage og mandage i perio-
den 26/6 -30/8. 

Vær opmærksom på at bookning af rej-
sen skal ske senest en måned før afrej-
sen og husk at opgive medlemsnummer 
for at rabatten er gældende.

Tel. 042 - 26 60 00 
www.dfds.se 

Caravan Club har også en meget god 
aftale med STENALINE på hele 25% ra-
bat på overfarten Varberg-Grenå. Book-
ningskode: CARAVAN. 

Tel. 0340 - 69 09 00 
www.stenaline.se/avtalskun
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2009
KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

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

2009
20.03 - 22.03 ...... Kredsgeneralforsamling, Give
08.04 - 13.04 .Påsketur til Fur, Råkilde Camping
20.05 - 24.05 ..Kristi Himmelfartsstævne, Tolne
29.05 - 01.06 .................. Fiskestævne, Lundby
05.06 - 07.06 .............................Fugleskydning
12.06 - 14.06 .............................Cykeltur, Fanø
26.06 - 28.06 ....................Sct. Hans/besøg på

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

Hessellund Sø-Camping, Karup
04.09 - 06.09 ....................Dragefestival, Rømø
25.09 - 27.09 .................... Sælsafari til Mandø
02.10 - 04.10 ........................Safaritræf, Struer
16.10 - 18.10 ............................... Tur til Tunø?
06.11 - 08.11 ................................... Ståbanko
04.12 - 06.12 .................................Julestævne
30.12 - 01.01-10 ......Nytårsstævne, Nr. Kollund
 

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

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

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. 6594 1401

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

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

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

2009
06.03 - 08.03 ............... Kredsgeneralforsaming
24.04 - 26.04 ..........................Manøvrestævne
20.05 - 24.05 ...............................Fiskestævne
29.05 - 01.06 ...............................Kanostævne
05.06 - 07.06 ...........................Kvindemanøvre
07.08 - 09.08 ....................Stevns/St Heddinge
?????            .............................Hundestævne
02.10 - 04.10 ............................. Bankostævne
30.10 - 01.11 .............Manøvrestævne, Tisvilde
20.11 - 22.11 ........ Juleølstævne på Skamstrup
27.11 - 29.11 .................................Julestævne

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

Opus

Forteltet er det sted, hvor du naturligt vil bruge mest tid på din cam-
pingferie. Alle dagens måltider indtages i forteltet, og når venner og 
familie kommer på besøg, er det her man hygger sig sammen.
Den 2,50 meter dybe Opus-model er en fusion af klassisk Isabella-
design kombineret med spændende nye effekter i materialet; En 
næsten metallic overfl ade og vævet strukturmønster i dele af teltdu-
gen giver en fl ot fi nish.

Eksk design
O
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