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Oplevelser!

Forsidebillede:  Tåstrup Strand Camping

Hele året – for folk på 
farten …

At spænde campingvognen 
for vognen og så af sted til 
oplevelser er for rigtig mange 
Dansk Caravan Klub med-
lemmer det ypperste.

Ja – nyhedens interesse er 
ikke nok, der skal oplevelser 
til – vel at mærke oplevelser, 
som imponerer, informerer, 

inspirerer eller som sætter billeder på en allerede 
eksisterende viden.

Napoleon – Waterloo – en historie vi stort set alle 
kender.
• at stå midt på den gamle slagmark
•  at stå højt oppe på højen og se ud over 

slagmarkerne
•  at gå ind i centret og se hele den opsatte 

udstilling
•  at se den animerede film med effektive lydeffekter 

om slagene
er oplevelser, hvor alle ovenstående elementer 
bliver tilfredsstillet

En oplevelse, der imponerer, informerer, inspirerer 
og som sætter billeder på en allerede 

eksisterende viden. 

Broen over Arnhem, de franske kystlinier fra 
invasionen, Berlin, Dresden, Prag, området 
Hamborg, Luxembourg, franske vinmarker i Alsace, 
Paris, Bruxelles, Strassbourg, Amsterdam med 
mange flere er alle eksempler på oplevelsesture, 
som Dansk Caravan Klub’s medlemmer har 
arrangeret og som har gjort stort indtryk på 
deltagerne. 

Når oplevelserne så tillige sker i godt selskab med 
gode venner og gode kammerater så forstærkes 
indtrykkene.

Se mere på www.dck.dk 
Tag på tur med Dansk Caravan Klub – det er 
oplevelser!

Carsten D. Appelt
Landsformand
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Så er det tid for tilmelding til dette års land-
stævne. Kredsbestyrelsen og landstyrelsen 
vil med dette stævne sætte ny standard for 
landsstævner i Dansk Caravan Klub.

Som beskrevet i nr. 3 af klubbladet Ap-
pen-Dix har vi gjort os store anstrengelser 
for at dette stævne skal blive mere festligt, 
farverigt og fornøjeligt. 

Generalforsamlingen er en vigtig del af 
den demokratiske proces i klubbens ar-
bejde. Her har alle mulighed for at øve ind-
flydelse på klubbens ledelse, at fremkomme 
med udtalelser og få svar på eventuelle 
spørgsmål. Landsgeneralforsamling afvik-
les på få timer lørdag formiddag.

Vi må erkende, at kredsene mødes for 
sjældent. Derfor vil vi gøre meget mere ud 
af samværet, når nu der er lejlighed til det.

For at understrege det, har klubben be-
sluttet, at medlemmerne får et favorabelt 
tilbud om at overnatte meget fordelagtigt på 
klubbens campingplads “Skamstrup” i 
weekenden forinden landsstævnet. (mulig-
hed for ankomst torsdag og afrejse tirsdag). 
Betal for 3 nætter og bo i 5 nætter.

Tilsvarende har TopCamp Feddet også ’et 
godt tilbud’. Alle er velkomne allerede fra 
tirsdag med mulighed for at blive der til man-
dag. Strøm er tilgængelig torsdag – søndag 
under selv landsstævnet. Betal for 3 næt-
ter og bo i 6 nætter.

Torsdag hygger vi os på pladsen.
Fredag er der mulighed for at deltage i 

mange forskellige aktiviteter. Fredag aften 
kommer “Strøg orkestret” – 3 raske drenge 
– og spiller op til festligt samvær. Denne af-

ten medbringer hver enkelt selv den lækre-
ste mad, som kan nydes i salen. Musikken 
vil få mormor og morfar til at springe op på 
dansegulvet og føle sig som 20 årige igen.

Lørdag er der, ud over landsgeneralfor-
samlingen, mulighed for at deltage i andre 
forskellige aktiviteter.

Lørdag aften serveres en lækker menu, 
hvor hovedretten er bøf fra åben grill med til-
behør. Under spisningen er der hyggemusik 
og derefter spiller vort store kendte “DCK-
danseorkester” med 15 mands besætning 
og sangerinde. Vores erfaring fra tidligere er, 
at der bliver en stemning, “der rykker”.

Vi glæder os til at se jer og håber I vil 
møde lige så talstærk op som sidste gang, 
Kreds Sjælland havde fornøjelsen at byde til 
landsstævne.

I år, hvor Dansk Caravan Klub er vært for 
Nordisk Camping Træf, er der et stort behov 
for hjælp fra rigtig mange medlemmer. Vi 
har en lille bod, hvor I kan få information og 
tilmelde jer. Vi håber der bliver kø!

Program udleveres ved ankomst.

Stævnepris pr. vogn med 2 voksne inkl. 
overnatning, 3-retters menu, musik i 2 
dage, franskbrød i 3 dage  kr. 750,-
Enlig i campingvogn kr. 525,-
Børn over 12 år og ekstra voksne  kr. 300,-
Børn fra 5 til 11 år kr. 100,-
Strøm i 3 dage kr.   60,-

Tilmelding på www.dck.dk under stævner 
eller til:

DCK 2089, Karin Olsen, tlf. 4585 9931
DCK 3381, Jens Christiansen, tlf. 5926 0087

Landsstævne 2007
I dagene 4. (torsdag) til 6. maj (søndag)

(tirsdag den 1. maj til mandag den 7. maj til samme pris)
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39.
 Pinse-
39.9.

Rudbøl Camping 
Nr 407 i campingbogen
Rudbølvej 36
6280 Højer/Rudbøl

Fredag: 
Kl. 15.00 Ankomst og tilmelding.
Kl. 18.30 Let måltid medbring selv bestik, 
bord stol m.m. 

Lørdag:
Kl. 8.00 Brød afhentes.
Kl. 9.30 Standerhejsning.
Kl. ca. 10.15 for de der har lyst en tur til 
Tønder, se den hyggelige gågade og det 
gamle apotek med alt i pynteting.
Kl. 13.00 mødes vi ved Zeppelin og Garni-
son museum entre 20,- kr.
Kl. 19.00 Festaften på Rudbøl grænsekro
Med 3 retters menu og dans . 

Søndag sover vi længe, så vi er friske til 
pinselangbord.
Kl.  15.00 Spil og leg for alle.

Mandag: 
kl. 10.00 Standerstrygning.

39. Pinsestævne   ysyk-tytystysydansk-skk-ansk yysssdddddaaaa kkkkkkkknnn tssansnsa -sssdd kkk-tystysktyyskkyskysk-dansk-skddad nsskkdanskdansk

✰✰✰ 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

Pris enhed:
2 voksne og børn indtil 17 år  kr. 775,-
enlige kr. 600,-
Medrejsende fra 18 år  kr. 200,-
Mad festaften:
Børn 0-12 år kr. 100,-
Voksne 13-99 år kr. 175,-
Ekstra erindringsgave kr. 25,-

Stævnegebyr dækker:
Velkomstdrink, let måltid, 1 franskbrød lør-
dag festaften, erindringsgave, Happy hour.

Tilmelding senest den 9. maj 2007

DCK 2565 Ingrid og Karl Chr Larsen 
7525 8706 / 2041 4057

DCK 2434Joan og Eric Abrahamsen
2014 8714 / 2032 8714             
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læs mere på www.fendtinfo.dk
HER FINDER DU OS:
Tarup Campingcenter · Odense · tlf. 66 16 18 18  |  Neergårds Camping · Hedehusene · tlf. 46 56 16 98
Fredericia Campingcenter · tlf. 75 92 33 00  | Køge Caravan Center · tlf. 56 65 16 61
Vonsild Camping · Kolding · tlf. 75 50 36 11  |  Camping Parken · Herning · tlf. 97 26 80 55
Midtjysk Caravancenter · Silkeborg · tlf. 86 82 49 26  |  Østjydsk Caravan · Århus · tlf. 86 28 39 33
Hinshøj Caravan · Randers · tlf. 86 46 60 72  |  Møllegårdens Camping · Thisted · tlf. 96 19 10 20
Nibe Caravan Center · tlf. 96 71 62 00  | LE Camping · Frederikshavn · tlf. 98 47 91 11
Holbæk Caravancenter · tlf. 59 46 46 36  | Hedensted Caravan · tlf. 75 89 06 77

Hvorfor ikke bare sige det, som det er?

Fendt er bedste kvalitet fra inderst til yderst. 

Shark &
 C

o.



Der er reserveret plads på Campingplatz 
Scandinavia Paradies, 29614 Soltau (www.
scandinavia-camping.de)  i tidsrummet 15. 
september - 22. september  2007 og til hver 
enhed er der en plads på 100-120 m2.

    
Programmet omfatter: 
• Velkomst og masser af socialt samvær. 
•  Busudflugt til byen Celle inkl. lunch på 

byens rådhuskælder og en guidet byrund-
tur. Varighed ca. 7 timer.

•  Busudflugt til Hamburg med en guidet 
byrundtur og lunch på et lokalt bryggeri. 
Varighed ca. 7 timer.

•  Festmiddag med musik og dans på cam-
pingpladsens restaurant.

•  “Lagerfeuer” dvs. campingpladsen har 
en åben grillplads ude i skoven (200 m 
at gå). Campingen stiller op med grill og 
serverer lækre tyske pølsespecialiteter 
med brød.

•  Rundstykker hver morgen og Happy Hour 
hver dag.

Inkl. i prisen er desuden adgang til indendørs 
swimmingpool, bad og 1 hund pr. enhed.

Prisen for ovennævnte er for 1 enhed med 
2 personer dkr.  2.875,-
1 enhed med 1 person  dkr.  1.650,-
ekstra person i enheden  dkr.  1.425,-

Strøm afregnes individuelt efter forbrug og 
prisen er:  Tilslutning: Euro 1,60 
og derefter pr. Kwh. (6 A)  Euro 0,60 

Hvis der ønskes tilslutning til højere A er 
prisen:  Tilslutning:  Euro 2,70
og pr. Kwh.  Euro 0,60 

Ekstra overnatninger ud over de 7, som ind-
går i træffet afregnes med Euro 12,00 for 
en vogn + Euro 3,50 pr. person pr. døgn og 
dertil tilkommer naturligvis strøm.

I prisen indgår 1 hund. Hvis man har yder-
ligere hunde med er prisen Euro 2,50 pr. 
hund pr. dag.

Ved tilmelding: Oplys venligst medlems-
nummer, navn på alle deltagere, adresse, 
telefonnummer, evt. e-mail adresse og ca. 
ankomst tidspunkt.

Desuden vil vi gerne, at I vil oplyse om, 
hvor mange gange I har deltaget i Fælles 
Nordisk Høsttræf.

Der tages  forbehold for kurssvingninger 
og ændringer i udflugter pga. manglende 
tilslutning. 

Max. deltagerantal 25 enheder pr. land.
Efter 15. juli 2007 vil der blive udsendt 

yderligere materiale til deltagerne.
Det kan anbefales, at tegne afbestillings-

forsikring, da penge, som er indbetalt, ikke 
kan tilbagebetales efter den 1. juli 2007. 

Tilmelding og indbetaling 
senest den 1. juli 2007.  

DCK 1254
Inger og Jørgen Friis

Havremarken 27, 4140 Borup
j.friis@privat.dk

Indbetaling til DCK konto 2267 
8478481773 mrk.  medlemsnummer og 
høsttræf 2007.

Med venlig hilsen
DCK 2828 Merrit og Bent Slotved

2007Fælles Nordisk Høsttræf
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2007

Tjelevej  10 ·  Tjørr ing ·  7400 Herning ·  Tlf.  97 26 80 55 ·  www.campingparken.dk
ÅBNINGSTIDER:  MANDAG– FREDAG 9 –17 •  LØRDAG – SØNDAG 10 –16

AUTOCAMPERE FRA

DET STØRSTE UDVALG FINDER DU HOS:

Vi har f.eks. del-
integrerede modeller

under 6 meters 
længde med 
dobbeltseng

fra KUN 399.900

Til den 8.9 til 15.9 og turen kommer til 
at gå til Sägmühle i Sydtyskland, hvor den 
nærmeste store by er Kaiserlautern, og 
herfra er der ikke langt til Frankrig.

Vi kan på nuværende oplyse at der max. 
er plads til 25 vogne. 

Der vil blandt andet blive en borgtur og en 
rundvisning i den smukke gamle by.

Der bliver lavet en tur ud i skoven, hvor vi 
får serveret mad, og der bliver levende mu-
sik derude. En aften kommer der en vin-
bonde og demonstrerer nogle forskellige 
vine med smagsprøver.

Nærmere omtale i APPEN-DIX nr. 5 og 6.

DCK 2638                                            
Ilse & Erik Frank                               

DCK 2672
Lene & Jan Notler

Lang efterårstur
Ændring af datoen fra den 7.10-13.10
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Manøvrestævne 
Den 27.-29. april 2007

Vi kan ikke være i Svinninge, så OBS nyt 
sted:  DLG Tølløse, Agrovej 5, Tølløse.

Vi får gæster, der vil vise os det sidste nye 
indenfor udstyr til campingbrug af tallerke-
ner, kopper, glas mv. i let og hårdført mate-
riale fra Global Wombat/Michael Bille.

Vi håber, at mange vil prøve at køre og 
evt. gå til prøve. 

Skal man bruge generator i denne week-
end, meddeles ved ankomst, derpå placeres 
man, så man generer mindst muligt.

Program:
Bemærk særligt: Der vil i denne weekend 
indgå teori om B/E kørekort ved DCK 3249 
Stig Olkjær samt en kollega, der beredvil-
ligt stiller op, så vi andre kan blive klogere 
på alt det med teori. Vi får også gæster fra 
Polarklubben.

Fredag: Indkørsel fra kl. 16.00, respekter 
venligst dette.

Søndag: Standerstrygning ca. kl. 13.00. 
Program udleveres ved ankomst.

Tilmelding inden den 22. april 2007 til 
DCK 2090 Pia Svitzer Andersen

på p.svitzer@webspeed.dk 
Tlf. 4817 4282/2095 4283

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk

Bangshavevej 25 · DK-4930 Maribo
Tlf. +45 5478 0071 · Fax +45 5478 4771
www.maribo-camping.dk · camping@maribo-camping.dk

Åbent i efterårsferien (uge 42)
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Mest købte helårscampingvogn i Danmark
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Ekstrem komfortabel
– hele året

KABE - det varmeste navn i
campingvogne siden 1958.

Nye modeller
■ Smaragd GLE (540 cm)■ Ametist GLE

■ Onyx GDL KS
■ Royal 560 XL
■ Royal 590 XL
■ Royal 610 DXL KS

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 bevæg elsessensor(ekstraudstyr)

■ 7 helt nye hyndestoffer

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Takket være KABEs geniale konstruktion, isolering, ventila-
tion og varmesystem kan denne svensk producerede
højkvalitetsvogn snildt klare temperaturforskelle på 45°C
mellem ude- og indetemperatur. Derfor får du den højeste
bokomfort, uanset om du camperer en vinterdag på
Norkapp eller en sommerdag på Gibraltar.

- vi bestræber os lidt mere

www.caravanringen.dk

FORHANDLERE:  
Bije Fritid & Camping, Helsinge, 4879 3110 . Biler og Campingvogne Stenseby, 
5648 8365 . Campinggaarden, Ormslev, 8628 3566 . Camping & Fritid Fyn, Odense, 
6597 2040 . Camping-specialisten.dk, Lind, 9712 5366 . Caravanhuset, Hvalsø, 
4646 1288 . 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 .
Aabybro Camping & Fritid, 9824 4800

Flere fordele end i banken

Derfor Caravan Ringen...

■ Campingvogne fra 

93.700 - 497.600

■ Mere end 130 modeller

■ Landsdækkende med 

14 caravancentre

■ Tæthedsforsikring

■ Service

■ Udlejning

■ Finansiering

■ Gratis instruktions-DVD med

nye vogne

■ VintercampingMAGASINET 2007

■ Rejseshoppen med 

tips og ideer til ferien



Pinse/kano stævnestævne  
den 25.-28. maj 2007

Fredag: Ankomst efter kl. 15. SKAL OVER-
HOLDES.

Program udleveres ved ankomst. Begræn-
set antal pladser. Der er 25 kanoer til rå-
dighed. Først til mølle tilmelding bliver an-
vendt. Der er også plads til familier der ikke 
vil sejle. Der er adgang til vand toiletter og 
bad. 

Bussen kører os til startstedet og vi padler 
tilbage til campingpladsen, ca. 12 km.

Der er et lille franskbrød til hver vogn alle 
tre dage kl. ca. 8.30. Hver aften kl. ca. 
19.00 går lejrchefen en runde på pladsen. 
Du kan afgive en bestilling til ham og næ-
ste morgen kl. ca. 8.30 bliver købmandsva-
rerne leveret. Afregning til købmanden med 
tillæg for transport.

Dem, der har lyst, kan bestille kano til om 
søndagen og padle videre til Næstved med 
ankomst senest kl. 17. Derfra sørger man 
selv for hjemtransport til Nåby. Bestilles 
sammen med tilmelding.

 
Priser: Overnatning pr. enhed  (2 voksne og 
tilhørende børn) pr døgn kr. 120,-
Stævnegebyr  kr.   60,-
Pris pr kano (2 voksne og 2 børn)  kr. 380,-
Pris pr kano søndag u/transport  kr. 300,-
Transport med bussen pr person  kr.   25,-

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

Sidste tilmeldingsfrist for de der skal leje 
en kano er mandag den 23. april 2007.

Sidste frist for tilmelding for dem der ikke 
skal leje kano er torsdag den 17. maj.

Se i øvrigt i Appendix nr. 1-2007 for andre 
informationer på side 27 og på DCK’s hjem-
meside. Spørgsmål vedrørende turen ret-
tes til Ester og Bent Madsen eller Dorthe og 
Jørgen Jørgensen..

Tilmeldingen til kanoerne er bindende. 

Tilmelding på DCK’s hjemmeside eller til 
DCK 265 Ester & Bent Madsen, 

tlf. 4656 2105 
DCK 3370 Dorthe & Jørgen Jørgensen, 

tlf. 4090 3521
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www.ballum-camping.dk

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

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

❦
❦
❦❦❦Kvindemanøvre

Se her. Der bliver... kvindemanøvrestævne 
på Sjælsmark Kaserne den 8.-10. juni. 

Se mere på www.dck.dk 
Weekenden henvender sig til kvinder, der 
vil genopfriske kørefærdigheder med el-
ler uden campingvogn på en lukket bane. 
Mændene bliver aktiveret med andre ting 
væk fra banen, imens der bliver kørt. Vi er i 
DCK Kreds Sjælland så heldige, at vi også 
har en kvindelig instruktør Aase Nielsen, 
som gerne viser sine færdigheder til andre, 
sammen med hele manøvreteamet. 
Vil I vide mere, så kan 
kontakt rettes til 

❦
❦❦
❦
❦❦

manøvreteamet, eller til undertegnede der 
også tager imod tilmeldinger inden 5. juni. 
Prisen er 150,- kr. som dækker mad til lør-
dag, franskbrød søndag. 

På gensyn fra manøvreteamet Lars, 
Niels, Jørn, Bjarne, Erik, Bjarne, Klaus og 
Aase.

Tilmelding til:
DCK 2090 Pia Svitzer Andersen på 

tlf. 4817 4282/2095 4283 

p.svitzer@webspeed.dk
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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

Kr. Himmelfartsferie 
I tiden den 16.-20. maj 2007 på Tolne Bakker Camping, 
Stenderupvej 46, Tolne, 9870 Sindal

Traditionen tro holder vi stævne på Tolne 
Camping i (Kr. Himmelfartsferien) med hel-
stegt pattegris samt underholdning af Kurt 
og to andre. 

Onsdag: Ankomst

Torsdag: Kl. 10.00 Standerhejsning og her 
aftaler vi hvad vi skal lave om torsdagen.

Fredag: Turen går op til Rav-sliberiet i Myg-
dal, her skal vi være kl. 10.30, så vil ejeren 
give et foredrag om rav, og man kan se, 
hvordan det bliver slebet. Der vil stå kaffe 
på bordene til fri afbenyttelse. Efter fore-
drag og kaffe vil der værre mulighed for at 
købe rav. Derefter kører vi til Bindslev for at 
se det gamle Elværk og fisketrappen, som 
ligger ved Uggerby Å. Vi kan evt. gå ned til 
Rododendronparken, og hvis vejret tillader 
det, kan vi tage madkurven med.  

Lørdag: DCK 2854 Eigil Bach vil komme og 
lave helstegt Pattegris til os.

Pris pr næse kr. 40,-. Medbring selv tilbe-
hør. Pladsens øvrige gæster får tilbudt at 
købe kødet på lige fod med vi andre.

Søndag: kl. 12.00 Standerstrygning.
Stævnegebyr kr. 20,-

Overnatnings pris:      Voksen kr. 50,-  
                                 Børn  kr. 27,- 
 ÷ 15%.

HUSK der kan kun betales med kontanter.

Sidste tilmelding den 7. maj 

 DCK 750 DCK 2822 DCK 2638
Ruth & Jacob Lilly & Niels J. Ilse & Erik
Kjærsgaard Haastrup Frank
 9712 6597 9821 3258 8611 4288 
 

Vi har åbent til 24/10

Råkilde Camping & Lejrskole
Råkildevej 6 · 7884 Fur · Tlf. 9759 3333

karlejner@raakilde-camping.dk · www.raakilde-camping.dk

Råkilde Camping
 & Lejrskole

TOP
c a m p i n g

Københavnsvej 128
4600 Køge
Tlf.: 56 65 42 72

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

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE

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

CARAVAN RINGEN

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE
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Har du 
husket 

Se Appen-dix nr. 3-2007. Ellers er det tiden 
for tilmelding.

DCK 609 Stinne & Peter Frederiksen, 
tlf. 8627 4976.

DCK 723 Lise & Finn Elkjær Christensen, 
tlf. 9741 4826.

Friluftsliv – for hele familie
• Stor solaropvarmet swimmingpool 
(10x25 m) • Nye sanitetsbygninger 
• Købmand og cafeteria • Hunde-
friluftningsområde • Luksus hytter 

• Trådløst internet Hotspot

Stistrup Camping
Gl. Viborgvej 13, Stistrup
9640 Farsø
Telefon 9863 6176
www.stistrup-camping.eu
stistrup@dk-camp.dk

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

www.aarhus-caravan.dk

Hobrovej 335 . Råsted . 8900 Randers . Tlf. 86 44 35 11 . www.midtvejs.dk

Midtvejs
Caravans

Områdets
DCU testcenter

Pinsetræffet på Skagen 
den 25.-28. maj 2007?

13



Fredag: Ankomst

Lørdag: Kl. 09.00 Standerhejning.
Kl. 09.15 til ? Fiskekonkurrancei lille sø.
Kl.18.00 tager vi grillen frem og 
ca. kl. 20 er der udeling af præmier og van-
drepokal, der er præmie til alle børn.

Søndag: Kl. 10.00 kører vi en tur i området 
til Frederik den Syvendes kanal og Lendrup 
og forbi Europas nordligste vinmarker og 
vinslottet Glenholm og Vilsted Sø. 
Ca. Kl. 13.00 er der pinsefrokost. Derefter 
fisker vi i en lille sø for et lille beløb.

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

TopCamp Feddet er beliggende ved den 
idylliske, fredelige kystline ved 

Præstø Fjord og den friske Østersø
•             campingplads.
• Smuk børnevenlig badestrand.
• Et stort aktivitetsprogram for hele familien. 
• Guidede ture med selvpluk af sæsonens 

frugt og bær, dyrket økologisk.
• Velassorteret købmandsforretning.
• Helårsåbent.
• Specialaftale for medlemmer af DCK 

(undtaget helligdage og skoleferier).

Feddet er vært for NCT 2007!
– book venligst plads på 

www.nct2007.dk

Pinse og Fiskestævne  
i Lundby, mellem Nibe og Løgstør
fra den 25. til den 28. maj.

Mandag: Kl. 10.00 Standerstrygning. 

Stævnegebyr + overnatning 3 døgn og lille 
franskbrød lørdag og søndag samt fiskeri i 
lille sø lørdag:
Campingvogn og 1 person kr. 260,-
Campingvogn og 2 personer  kr. 420,-
Pr. Barn til 14.år  kr.   75,-

Tilmelding senest mandag den 21. maj.

DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard, 
tlf. 97126597

DCK 2822 Lilly & Niels Jørgen Haastrup, 
tlf. 98213258
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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



www.nibecaravan.dkTa’ til Nibe

NordjyllandsNordjyllands
store campinghusstore campinghus

Outdoor tøj/sko

Campingvogne

Familie telte

Fortelte Trailere Autocampere

Teltvogne Værksted

         Alt i campingudstyr

ALT TIL CAMPINGALT TIL CAMPING

www.NibeCaravan.dk
            www.NibeCaravan.dk

Altid opdateret med gode tilbud!

Mobilt serviceværksted
Har du problemer i campinglandet, står 
vores servicevogn klar til udrykning.

Åbent: Hverdage 10.00 ����� ������������������ �����

Handl på nettetHandl på nettet
Campingudstyr tilCampingudstyr til 
rigtige campingpriserrigtige campingpriser

Bestil hjemme hos dig selv i fred og ro
Betal med dankort nemt og sikkert
Lagerførende hele året
Hurtig ekspedition

– Gratis levering i 

hele landet ved køb 

for over 450 kr,-

Københavnsvej 277, 4000 Roskilde

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

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30  

lørdag fra 10.00 til 15.00

søndage- og helligdage fra 11.00 til 16.00

Campingvogn? 
Se det store udvalg med 
Kim Larsen og Hans Dideriksen

D
et
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en

Skamstrup• Børne 
Galleri

Børn har en helt fantastisk evne til at bruge 
deres kreative evner. Det skal de i denne 
weekend vise deres familier.

Vi skal weekenden igennem lave alle mu-
lige ting og sager, som selvfølgelig skal vi-
ses frem på en rigtig fernisering. Der skal 
males, klippes og klistres og hvad børnene 
ellers har af gode ideer til at vise, hvor dyg-
tige de er. Om aftenen vil der være et super 
cool børnediskotek i klubhuset.

Hilsen
 DCK 2169 Betina Danielsen og 

DCK 2169  Lone Sørensen 

Den 15.-17. juni på Skamstrup
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Vidste du?
Påskeæg

er et ældgammelt symbol for 
frugtbarhed og forår. Det blev brugt 

som gave – Leonora Christine 
udvekslede f.eks. malede påskeæg 
med en medfange i Blåtårn i 1667.

De seneste 100 år har man fået 
chokoladeæg i stedet.

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

WT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA IS
BELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS
AUS ADRIA KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS
AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABEL
LLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS AD
RIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT

WT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA IS
BELLA 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

O
En lille reminder
Igen i år afholder 
Kreds Jylland O-løb.

Det sker den 8. til 10. juni og det foregår i 
år i Midtjylland. 

Vi mødes i Skanderborg den 8. juni efter 
kl. 16.00 og det er vigtigt at dette tidspunkt 
overholdes. 

Der vil være mulighed for vand og adgang 
til toilet, samt mulighed for strøm i begræn-
set omfang. Lørdag kører vi selve o-løbet, 
og igen i år vil der være præmier til de dyg-
tigste (eller heldigste). 

Vi håber, at der vil være mulighed for evt. 
at kunne købe dagens middag ved slut-
punktet om lørdagen, men det er i skrivende 
stund ikke helt på plads. 

Husk BORD og STOLE!!! 
Tilmelding m.m. i næste nr. af Appen-Dix. 

Med venlig hilsen 
DCK 2016 Jørn Jakobsen            

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

Bygholmvej 27, Øsløs, 7742 Vesløs

Tlf. 9799 3139 www.bygholmcamping.dk

Hytter - Bed & Breakfast

Industrivej 1b . 3300 Frederiksværk 
Tlf. 4772 1866 . www.frvcaravan.dk

Frederiksværk Caravancenter
HOBBY  ADRIA  DETHLEFFS  CARAVELAIR 

FORTELTE FRA ISABELLA

17



Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

 

Skamstrup• Påskestævne  
Fra onsdag aften den 4. april 
til mandag den 9. april 2007

Kom og vær med til at lave en hyggelig og 
fornøjelig påskeferie på Skamstrup Cam-
ping. Vi vil som vanligt hygge os med fæl-
lesspisning og aftenkaffe i klubhuset.

Torsdag: Kl. 10 Standerhejsning og stæv-
neindbetaling. 

Fredag: Kl. 10 er der stavgang rundt på ve-
jene i omegnen. Medbring selv udrustning. 
Kan vi nå det en dag mere, så gør vi det! 
Også dem uden stave kan være med! 

Lørdag: Lækker påskefrokost, hvor hver 
familie laver en ret mad, som så sættes 
på fælles buffet. Det plejer at være en ren 
kulinarisk fornøjelse, hvor man ønsker sig 
en meget større mave!

Søndag formiddag: Der vil være en ægge-
jagt for børn og barnlige sjæle, hvor vi skal 
finde det, som påskeharen har gemt. Om 
eftermiddagen maler vi de medbragte kogte 
æg – der vil være farver til rådighed. Her-
efter er der æggetrilning. Alle er velkomne 
med deres kogte æg. Der vil være præmier 
til flottest pyntede æg og til vinderen af 
æggetrilningen, som afsløres søndag aften 
ved kaffebordet kl. 20. Medbring kaffe/
the/kage til fælles lækkeri-buffet.

Mandag: Kl. 10 Standerstrygning.

Stævnegebyr pr. vogn  kr. 60,-  

Tilmelding senest den 2. april 2007 til  
DCK 1295 Lene Kontala & Per Høegh Nielsen

5631 3312 / 2252 7011
lkph@stofanet.dk eller www.dck.dk

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

Et naturligt midtpunkt for en god ferie
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Flere og fl ere opdager at vintercamping er en 
rigtig dejlig ferieform – måske den bedste, 
men det stiller også store krav til det udstyr 
man medbringer. 
Isabellas vinterfortelte står distancen, selv i en 
kraftig vinterstorm.

Jydsk Camping Industri A/S

oplyser om nærmeste forhandler på

tlf. 75 82 07 55

e-mail: info@isabella.dk

Vintertelte

Universal 360

www. i s abe l l a . ne t

Snowboy

Universal 240

148x210 DCK_Appendix.indd 1 05/09/06 9:03:20



Skamstrup• Fortræf til landsstævnet
Før St. Bededagsferie 
– fra den 27. april til den 29. april 2007

I tilslutning til dette træf vil Skamstrup Cam-
ping følge tilbuddet op fra TopCamp Feddet 
med at tilbyde fri overnatning fra torsdag 
til fredag før weekenden og fra mandag til 
tirsdag efter weekenden. 

Det betyder, at der kan overnattes fra 
torsdag den 26.4 til tirsdag 1.5 i alt 5 over-
natninger på Skamstrup Camping ved blot 
at betale for 3 overnatninger og tilsvarende 
ved Fedgården på TopCamp Feddet fra tirs-
dag den 1.5 til mandag den 7.5 2007 i alt 6 
overnatninger ved blot at betale for 3 over-
natninger i forbindelse med landsstævnet. 
Totalt 11 overnatninger for 6 overnatningers 
pris. Det er da et tilbud der vil noget!

Så kom og få nogle hyggelige dage på 
Skamstrup Camping i forbindelse med, at I 
skal til Landsstævne på TopCamp Feddet. 

Torsdag: Ankomst.

Fredag: Kl. 19:00 Standerhejsning.
Kl. 20:00 Kaffe og kage i klubhuset. 

Lørdag: Kl. 19:00 Fællesspisning i klubhu-
set.

Søndag: Kl. 10:00 Standerhaling.

Tirsdag: Afrejse til TopCamp Feddet.

Stævnegebyr  pr enhed   kr. 30,-

Tilmelding til 
DCK 2081 Kirsten og Søren Mikaelsen 

tlf. 4089 6995  
e-mail kirsten@mika-emballage.dk  

eller på www.dck.dk

Udflugtsmuligheder 
Hvis I er golfinteresseret, så ligger Kalund-
borg Golf Klub ikke så langt væk, og der 
er mange muligheder for udflugter, vi vil 
nævne nogle her:  

Kalundborg Golf Klub. Banen er en fuldt 
udbygget 18 hullers bane med par 70 og 
course rating 70. Udflugtsmål for hele fa-
milien.

Sporvejsmuseet
Åbningstider: Lørdag kl. 13:00-17:00
 Søndag kl. 10:00-17:00
Entré:  Voksne kr. 70,-. Børn kr. 35,-

www.SINDAL-CAMPING.dk
Hjørringvej 125 · DK-9870 Sindal

Telefon +45 98 93 65 30

15% Rabat + gratis internet til DCK

Bjørnstrupvej 45 · Hornum · 9600 Aars · Telefon 98 66 22 22
camping@camping-himmerland.dk · www.camping-himmerland.dk

Himmerland CampingHimmerland Camping 
& Feriecenter& Feriecenter

Naturskøn familie plads med svømmehal og saunaNaturskøn familie plads med svømmehal og sauna
Ny servicebygning og legeplads med hoppepudeNy servicebygning og legeplads med hoppepude

Nye luksus hytter med toilet og badNye luksus hytter med toilet og bad
Tæt på fiske søer og golfanlægTæt på fi ske søer og golfanlæg

Åben hele året!Åben hele året!
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Birkegårdens haver

Åbningstider: Alle dage kl. 9:00-18:00
Entré:  Voksne kr. 70,- 
 Børn 2-14 år kr. 20,- 
 Pensionister kr. 60,-
 grupper over 15 pers. pr. person kr. 60,-

Modeljernbane
Åbningstider: 
 kl. 9:00-12:00 + 13:00-16:00
Lukket:  Mandag, lørdag og søndag
Entré:  Voksne kr. 30,-. Børn kr. 15,-
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Skamstrup•

Hvorfor danser pinsesolen?
Fra midten af 1800-tallet findes beretnin-
ger fra bl.a. borgerlige miljøer, der fortæller, 
at man pinsemorgen skal ud og se solen 
danse. Èn af de ældste vidnesbyrd findes 
i Vilhelm Bergsøes “Fra den gamle fabrik”, 
der udkom i 1869. 

Oprindeligt var det påskemorgen, at so-
len dansede, angiveligt af glæde over Jesu 
opstandelse.

Kom til Skamstrup Camping i pinsen. Lad 
os sammen se pinsesolen danse, og ind-
tage vores morgenkaffe ved langbordet i 
fællesskab.

Senere på dagen skal vi selvfølgelig spise 
pinsefrokost i det grønne. 

Mere om stævnet i næste Appen-dix eller 
på www.dck.dk 

Med venlig hilsen
DCK 2081 Kirsten og Søren Mikaelsen

Tlf. 40 89 69 95
E-mail: kirsten@mika-emballage.dk   

Enggården . Kagerup Byvej 2 . 3200 Helsinge . Tlf. 48 79 31 10 
Fax 48 79 35 10 . E-mail: post@bije.dk . www.bije.dk
Åbningstider: Hverdage 10-17 (onsdag lukket) . Lørdag 10-14 . Søndag 11-16

BÜRSTNER . SPRITE . WILK . BEYERLAND . KABE

Flere fordele end i banken

- vi bestræber os lidt mere

WWW.BIJE.DK

Fra den 25. maj til den 28. maj  2007

Pinsestævne
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Tabbert - fremtidens caravan 
til nutidens familier...

Frisk, fræk og charmerende fritidsfornøjelse for hele familien
Begynderklassen byder også på det helt store børneværelsesprogram

med ikke mindre end 4 forskellige grundplaner. Bl.a. den største børne-

værelsesvogn på markedet, med op til 4 sovepladser i separat børne-

værelse. DaVinci fås i længder fra 4,5 - 7 meter.

Mere plads overalt og langt større bevægelsesfrihed
Vivaldi har siden introduktionen i 2003 selvsikkert erobret mange 

campisters hjerter, og er i dag Tabberts populæreste modelrække.

Denne nye fritidsklasse, der fås i længder fra 4,5 - 6, 85 meter, over-

beviser på alle områder. Prøv at gå en inspirationstur i denne vogn.

Ren wellness - også i ferien
Den nyeste teknik og førsteklasses design på højeste niveau.

For dem, der ikke vil give afkald på hjemmets høje komfort i ferien.

Belysningssystemer, boligtekstiler og udsøgt møbeldekor er elegant

afstemt efter hinanden. Puccini fås i længder fra 5,4 - 6,85 meter.

Uimodståelig charmerende. Irriterende billig
T&B 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. Kan trækkes af selv de mindste biler. Ualmindelig 

lavt luftmodstand – derfor let og billig at køre med. Skal ses!

T@B

Tabbert hører til branchens bedste producenter - fremtidssikret og topmoderne.

Lige fra begynderklassen til den eksklusive luksusklasse. Det er kun et spørgsmål

om behov, ønsker, stil og smag. Alle modeller er forsynet med det udstyr,

man kan forvente af denne klasse.

www.tabbert.dk

Klarup Caravan Center, Ålborg

Tlf. 98 31 88 88

Fri Camping, Thisted

Tlf. 97 97 10 10

Midtvejs Caravans, Randers

Tlf. 86 44 35 11

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



DANSK CARAVAN KLUB

NCT 2007 
1.000 tilmeldte enheder …  en milepæl…
Når dette blad læses, har Nordisk Camping 
Træf 2007 med stor sandsynlighed rundet 
de første 1.000 tilmeldte enheder, og dette 
må siges at være et, for Dansk Caravan 
Klub og styregruppen, yderst tilfredsstil-
lende resultat, som igen viser at ambitions-
niveauet er yderst realistisk.

Med baggrund i de senere års udvikling i et 
faldende antal deltagere lige siden Nordisk 
Caravan Træf 1999 i Tønder – med lige knap 
1.000 deltagere – er det nuværende antal 

tilmeldte familier en spændende strømpil 
for, at styregruppens satsning omkring et 
væsentligt forøget indhold og kvalitet, har 
været rigtig.

Dette sker på alle fronter, en “camp” af høj 
standard – på 5 stjernet niveau – 120 m2, 
adgang til 10 amp. strøm til hver enhed, 
maksimalt 250 meter til vandskyllede toi-
letter, bad, drikkevand og renovation m.m., 
som etableres af vores yderst positive og vel 
kvalificerede samarbejdspartner TopCamp 
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Feddet. Samarbejdet med turismesamar-
bejdet omkring udflugter. De mange spon-
sorer. De mange frivillige medhjælpere og 
ildsjæle osv. Det er nogle af de virkemidler, 
som vi hos Dansk Caravan Klub har mulig-
heder for at tage i anvendelse. 

Efterfølgende er det så op til de andre 
medlemmer i Nordisk Caravan Råd at an-
vende de muligheder, der findes i respek-
tive lande. 

Jeg skal for god ordens skyld lige nævne, 
at det ikke nødvendigvis er antallet af del-
tagere, der er succeskriterium. Dette er dog 

▼
 

▼
 

▼
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gældende i år ved Nordisk Camping Træf 
2007, da aktiviteter og underholdning er 
så væsentligt et element og som sådan 
kræver væsentlige økonomiske ressourcer, 
hvilket igen kræver et ganske stort antal 
deltagere og stærke sponsorer. 

Det største af de fire musiktelte er døbt Isa-
bella Arena. Det beror på en yderst positiv 
indstilling til projektet fra Europas største 
og førende teltfabrik Isabella i Vejle, som 
har sponsoreret teltet. Tilsvarende har det 
ene af de to mellemtelte også fået sig en 
sponsor – PJ Caravan i Roskilde – også 
dette musiktelt får sig et specielt navn, 
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men indtil videre “PJ-Caravan teltet”. De 
sidste to musiktelte er også ved at blive 
“døbt”, men aftalerne er endnu ikke helt 
på plads, så disse spændende navne må 
vente til senere.

Med løfte om et flere hundrede kvadratme-
ter stort tilbehørstelt til salg af alt indenfor 
campingtilbehør, er der indgået en eksklu-

siv samarbejdsaftale med en af Sjællands 
førende forhandlere, nemlig P.J. Caravan, 
Roskilde, som vil have mange gode og 
nogle helt ekseptionelle  tilbud til de mange 
deltagere ved Nordisk Camping Træf 2007. 
Kom og gør en god handel.

▼
 

▼
 

▼
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Musikken under Nordisk Camping Træf 
2007, er også ved at være på plads. Med 
de mange tilmeldinger der allerede er nu, er 
den ansvarlige på dette område gået i gang 
med at booke de sidste orkestre på et fort-
sat højt niveau. Følg med på www.nct2007.
dk, hvor musikplanen snart offentliggøres.

Sponsorer
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Som det fremgår af disse linier sker der 
fortsat en god udvikling i det meget spæn-
dende projekt – Nordisk Camping Træf 
2007. Husk at tilmelde dig og dine venner 
på www.nct2007.dk. Du bestemmer selv 
på hvilken plads du ønsker at ligge – se 
oversigtskortet og find en ledig plads.

Vinderne i marts måneds lodtrækning:
CC 32884 Roger Truelsén
CC 49000 Björn Ernström
CC 57624 Marianne Stromberg
NCC 1620411 Kårstein Larsen
DCU 86060919 Lena Tryk

Følg med i de mange spændende tiltag og 
den løbende udvikling på www.nct2007.dk

Styregruppen
Nordisk Camping Træf 2007
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I dagene fra den 13. til den 16. september 
2007 afholdes en de væsentlige camping-
udstillinger i norden, nemlig  Elmia  Husvagn 

& Husbil i Jönköbing 
i Sverige, hvor alt 
det nyeste til sæson 
2008, især indenfor 
de nordiske camping-
vognsmærker og det 
nyeste indenfor tilbe-
hør bliver vist frem.

For alle de mange der ikke har været på 
denne spændende messe, kan det oplyses, 
at der i 2006 var ca. 35.000 besøgende, ud 
af disse mange lå der ca. 3.000 enheder 
med tilsammen ca. 6.000 personer på 
“campingpladsen”, som er etableret ved 
messeområdet (det var der DCK i 2006 
uddelte 2.600 poser med NCT 2007 
materiale tidlig lørdag morgen). 

For dem, som går med planer om at købe 
ny campingvogn, er denne messe et oplagt 
sted at besøge. Her er bl.a. mulighed for at 
vurdere og sammenligne de forskellige 
vogne, inden man beslutter sig. 

2007Elmia Messen

“Du skulle ikke køre så hurtigt, skat.”
Hvorfor ikke??
“Nej, ham betjenten på motorcyklen 
kan slet ikke følge med”…

Månedens vits

Salg af 

KABE SMARAGD XL- K/S
Årgang  5 måned 2006 m/div. 
udstyr. 
(Sælges på grund af dødsfald)

Kun brugt få gange.

Henvendelse til: 
DCK 2870 Leif Chr. Sørensen

Tlf. 9814 3787 
Mobil 4068 3787

For de mange 
som “bare” er 
nysgerrige, er der også inspiration og ople-
velser til alle dagene.

Det er lykkedes DCK, at få nogle billetter 
til område 2. Prisen er dkr. 325,- inkl. 
adgang til udstillingen alle dagene, dog 
uden el.

Billeter kan fås ved henvendelse på
sekretariat@dck.dk eller på 

tlf. 7022 0522.
Tonni Hansen

Landssekretær
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Duften af nybagte boller...
Opskriften på den perfekte caravan

Tidløst design. Gennemført praktisk. Forfriskende
ukompliceret i detaljen. Individuel indretning.
Sikkerhed på rejsen.
Tilsat lige dele komfort og luksus.
Med god plads til livsnydere og øjeblikke af velvære.

Med mere end 20 forskellige størrelser og indretnin-
ger findes der en rejseledsager til ethvert behov.

Samtlige modeller er udstyret med en dejlig gas-
bageovn. Kig ind og få opskriften på bollerne.

Priser fra 93.700

- vi bestræber os lidt mere

www.caravanringen.dk

FORHANDLERE:
Bije Fritid & Camping, Helsinge, 4879 3110 . Biler og Campingvogne Stenseby,
5648 8365 . Campinggaarden, Ormslev, 8628 3566 . Camping & Fritid Fyn,
Odense, 6597 2040 . Camping Centret Lind, 9712 5366 . Caravanhuset, Hvalsø,
4646 1288 . 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 . Aabybro Camping & Fritid, 9824 4800

Flere fordele end i banken

Derfor Caravan Ringen...
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Irland er en ø på 84.288 km2 I det vestlige 
hjørne af Europa og medlem af EU.

På grund af øens størrelse – 486 km i 
længden og 304 km i bredden, er det mu-
ligt at se rigtig meget af landet på 2-3 ugers 
ferie. Irlands størrelse er en af dets store 
fordele, da man, selvom man er på landet, 
aldrig er langt fra en by, bjergene er ikke 
langt fra havet, fiskeri er aldrig langt fra et 
overnatningssted og det er så muligt at 
smage vores kvalitetsmad og dejlige 
drikke.

Der er så mange fascinerende udsigter 
lige fra slotte, klostre og monumenter og 
flotte scenerier på landet med dets floder 
og søer – det gør det meget varierende og 
interessant. Alle steder i Irland giver mulig-
hed for en ny historie og nye oplevelser. 
Uanset hvor man tager hen, er man sikker 
på at hjembringe varige minder.

Vi er meget glade for at byde velkommen 
til det 73. Internationale F.I.C.C Rally. Dette 
rally giver os mulighed for at byde på tradi-
tionel varm irsk velkomst til venner fra hele 
verden. Et spændende program er planlagt 
for at sikre en minderig oplevelse. Det irske 
folk er venligt og imødekommende og vil 
sikre alle en dejlig ferie.

Tur 1: Ring of Kerry Tour
Afgang fra Millstreet: Vi besøger Killarney og 
Killorglin med et stop på vejen for at besøge 
Bog Village. Derfra tager vi til Caherciveen, 
Waterville, Derrynane, Catherdanial, Sneem 
og Kenmare. Vi returnerer til Killarney via 
Molls Cap og Ladies View for at besøge Torc 
Waterfall og haverne ved Muckross House.

73. F.I.C.C Rally
Tur 2. :  Limerick City, Ennis, Cliffs of 

Moher, Burren District
Afgang fra Millstreet med bus til Limerick City 
og derefter besøg på Burratty Castle. Heref-
ter fortsætter vi til Ennis og til de berømte 
Cliffs of Moher. Herfra kører vi en kort tur for 
at besøge Burren, inden vi vender tilbage til 
Millestreet via Limerick.

Tour 3:  Cork City Shopping and Walking 
Tour

Vi forlader Millstreet for at køre til Cark City, 
hvor vi vil møde en engelsk-talende guide, 
som vil guide os rundt i byen. Turen inklude-
rer besøg på Det engelske Marked, University 
College, Museum, Crawford Gallery, St. Fin-
barr’s Cathedral, Shandon Bells og Butter Ex-
change. Herefter fri til indkøb/shopping i by-
ens butikker inden returnering til Millstreet.

Tour 4:  Glengariff and Garnish Island and 
boat trip around Bantry Bay

Bustur fra Millstreet til Glengariff. Her går vi 
ombord på båden for at besøge den berømte 
Garmish Islands og sælerne tilflugtssted på 
Ardnagashel i Bantry Bay. Herfra fortsætter 
vi til Bantry Town og Gougane Barra, med 
dets kirke og skovpark inden vi vender til-
bage til Millstreet.

Tour 5: Dublin Tour
Vi tager fra Millstreet med det tidlige morgen-
tog for at være i Dublin kl. 11.30. Her vil vo-
res private turleder og engelsktalende guide 
vise Jer rundt i byen. Der er besøg i Phoenix 
Park, The Squares. St. Stephen’s Green, 
O’Connell Street og Guinness Brewery. Der 
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vil blive tid til indkøb i Grafton Street, inden 
vi vender tilbage til toget og ankommer til 
Millstreet ca. kl. 21.30. Millstreet togstation 
ligger ca. 1,5 km fra rallypladsen.

Tour 6:  Rock of Cashel, Cahir, and 
Mitchelstown Caves

Vi forlader Millstreet for at besøge byen Ca-
hir. Fra Cahir fortsætter vi til Cashel og be-
søger de berømte Rock of Cashel, hvor der 
vil blive mulighed for at udforske klipperne 
og byen. Turen går herfra videre til Mitchels-
town Caves, hvor det vil være muligt, med 
guide, at se grotterne under jorden. Entre 
til Rock of Cashel og Mitchelstown Caves er 
inkluderet i prisen for denne tur.

Tour 7:  Dingle Pensinula, Slea Head, 
Dingle, and the town of Tralee

Vi kører fra Millstreet til byen Dingle, hvor der 
er arrangeret en bådtur til Fungi the Dolfin.

Herfra fortsætter vi til Sles Head på Dingle 
Peninsula og besøger Ballinskelligs, Gal-
larous Oratory og fortsætter til Tralee via 
Mounth Brandon. Tralee er kendt for sin be-
rømte Rose of tralee Festival og der vil her 
blive mulighed for at udforske byen. Tilsidst 
kører vi til Blennerville Windmills, inden vi 
vender tilbage til Millstreet. Bådtur og entre 
til vindmøllerne er inkluderet i prisen for 
denne tur.

Tour 8:  Blarney Castle, Town of Cobh and 
Midleton Distillery

Fra Millstreet køres til Blarney, hvor vi vil 
besøge Blarney Castle og kan kysse den 
berømte Blarney Stone og besøge de be-
rømte Blarney Wollen Mills. Herfra kører vi 
til Cobh, hvor de fleste irere sejlede fra for 
at tage til Amerika under hungersnøden. Vi 
besøger Heritage Centre og kirken, som er 
meget smuk. Til sidst kører vi til Midleton 
og følger her historien for Whiskey brygning. 
Vi besøger destilleriet og før vi forladet det, 

vil der være lidt forskellige whiskeytyper at 
smage. Entreer til Blarney Castle, Heritage 
Centre i Cobh og Jameson whiskey Tour er 
inkluderet i prisen. 

Tour 9: Killarney Tour (hele dagen)
Heldagstur fra Millstreet til Killarney. Når vi 
ankommer til Killarney, tager vi en bådtur på 
søen rundt om Mount Brandon Cottage. Her-
fra går turen videre til Gap of Dunloe til en 
gåtur gennem dette smukke område tilbage 
til Killarney via Aghadoe, hvor man kan få 
en flot udsigt over søerne og bjergene. Vi 
besøger St. Brendans Cathedral, Muckross 
House med mulighed for at besøge huset, ha-
verne og dets pragtfulde gamle gårdsplads. 
Herfra tager vi til Torc Waterfall og vender 
tilbage til Killarney National Park via Jaunting 
Car til Killarney Town, hvor der vil være tid til 
indkøb. Entreer og bådtur/Jaunting Car ect. 
er inkluderet i prisen for denne tur.
 
Tour 10:  Killarney Tour  (eftermiddag/aften)
Afgang fra Millstreet kl 14.00 til en guidet tur 
omkring Killarney, hvor nogen af besøgene 
fra tur 9 er med. I prisen er også inkluderet 
irsk Night Music Extravangza på Gleneagle 
Hotel. Efter showet vil man blive guidet til-
bage til Millstreet.

Tour 11:  Waterford City and Visit to the 
Waterford Crystal Factory

Heldagstur med guide til Waterford, hvor vi 
besøger det verdensberømte Waterford Cry-
stal. På fabrikken vil vi se glasfremstilling og 
også besøge udstillingen, hvor der kan kø-
bes glas. Efter besøget på fabrikken køres 
der med bus til Waterford, hvor der vil være 
mulighed for indkøb.

Interesserede bedes henvende sig til 
sekretariatet. Se i øvrigt under ficc på 

dck’s hjemmeside.
Red.
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De mange flotte detaljer, kombineret med 
den specielle dekor, giver Excellent-serien 
en atmosfære ud over det sædvanlige. 
Med 2007 modellens indirekte belysning 
skabes en super hyggelig stemning – især 
om aftenen.

Hobby 2007 kommer med mange spæn-
dende nyheder, der nok skal skabe lidt røre i 
branchen. I 2007 findes der 5 serier: De 
Luxe Easy, Excellent Easy, Prestige, Excelsior 
og Landhaus. Hobby Exclusive fik 10 år som 
serie. De populæreste Exclusive modeller 
fortsætter i 2007 i enten Excellent eller Pre-
stige serien. F.eks. denne nye Hobby Excel-
lent 560 WLU. Læg mærke til den nye pano-
ramaforrude, som er at finde i alle modeller 
med rundsiddegruppe i forenden af vognen. 
Hobby har optimeret produktionen og har 
derfor sat priserne ned på de fleste modeller. 
F.eks. er Excelsior modellerne blevet 8.000 
kr. billigere, Excelsior 650 UFf hele 9.000 kr. 
billigere. De fleste af de øvrige modeller er 
blevet mellem 1.000 og 3.000 kr. billigere.

SPECIFIKATIONER
Tilladt totalvægt/egenvægt (kg): 1100
Total bredde/indvendig bredde: 220/207
Totallængde m. træk: 590
Karosserilængde m/u gearkasse: 471/411
Indvendig længde m/u vindueskarm: 441/405
Total højde/indvendig ståhøjde: 252/195
Lasteevne: 
Liggeflade foran/i midten: 185x135
Liggeflade bag: 186x134/131
Tag/væg/gulvtykkelse mm. 31/31/40

Den største nyhed på den nye Hobby år-
gang er stort set ikke synlig. Hele 12 volts 
systemet er optimeret. Alle kontakter er for-
svundet, og der er i stedet for monteret et 
betjeningspanel, der i de fleste modeller 
sidder ved døren. Fire af vognens lamper 
får lysdæmper, og du kan som ekstraudstyr 
få en fjernbetjening med seks kanaler, som 
samtidig kan bruges som lysdæmper for de 
fire lamper. Kontakter til varmt vand og evt. 
elektrisk gulvarme er ligeledes integreret i 
panelet. Stikkontakter er fremover koksgrå, 
undtagen i Excelsior, hvor de er champag-
nefarvede.

Vognen er opbygget med en stor rummelig 
rundsiddegruppe i bagenden, her er der god 
plads til både dagens gøremål og spisning. 
Der er en dejlig lyssætning i vognen, med en 
del muligheder, der gør opholdet ekstra hyg-
geligt. I midten er der et godt køkken med 
gasbageovn til f.eks at varme morgenbrød 
og vognen har også et godt toiletrum.

Red.

Hobby Excellent 400 SB400 SB
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Gekås
Camping – hytter og varehus
Danskervägen 13, Ullared, 
Sverige

Shopping; de fleste kvinder elsker det, de 
fleste mænd hader det, men kommer man i 
nærheden af Ullared, som ligger 30 km øst 
for Varberg, burde man unde sig selv den 
oplevelse at besøge varehuset Gekås.

Vi havde af andre campister fået fortalt, 
om en stor forretning med varer til billige 
priser og som oven i købet har deres egen 
campingplads. De advarede godt nok mod, 
at der altid er masser af kunder, og at det 
er noget af en prøvelse at handle der, men 
altså; hvor svært kan det lige være. 

Det var nemt at finde campingpladsen, 
som ligger idyllisk ved elv, skov og sø ca. 
500 m bagved varehuset, og allerede ved 
første blik ser man, at det er en velordnet 
plads. Ved indcheckningen bliver indtrykket 
forstærket; man bliver pænt budt velkom-

men og spurgt: “Har du været her før.” “Nej 
det har jeg ikke”, svarer man så og får sva-
ret: “Så skal jeg vise dig, hvordan vi gør 
her”, hvorefter der bliver taget en legetøjs-
bil med tilhørende campingvogn frem, samt 
en papskive med 2 farver; grøn og grå. Så 
sætter han campingvognen på det grønne 
felt, bilen på det grå, begge helt ud til kan-
ten i felterne og siger: “Sådan skal du 
holde, helt præcis, har du fattet det?” – Jo 
tak, de har styr på det her i rabatland.

Der er 350 pladser til vogntog i alle stør-
relser og fine sanitære forhold. Har man 
glemt campingvognen, kan man indlogere 
sig i en af de meget flotte hytter; her er der 
600 senge i alt. Man kan leje cykler og ka-
noer, der er sauna og udendørs spa pool og 
der er en meget flot anlagt minigolfbane. De 
har sågar deres egen alpinpist (kort) og 
træklift. 

Søndag er butikken lukket, så mandag 
morgen gik den lille familie lidt før åbnings-
tid afsted i den overbevisning, at der så er 
god plads, men allerede et stykke før ind-

gangen kunne vi høre en mær-
kelig lyd, nærmest som et tog 
på skinner. Fuck; det var lyden 
af hundreder af mennesker med 
hver deres indkøbsvogn, som 
var på vej for at stille sig i kø for 
at komme ind; så det var bare 
om at snuppe en af de 4200 
indkøbsvogne og slutte op i 
rækken. Vi fik i øvrigt at vide, at 
når en svensk familie handler 
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her, så har hvert familiemedlem en vogn 
med ind. (Hold da op; vi kan nøjes med en!) 
Kl. 8.00 går dørene op og hele “futtoget” 
bliver hurtigt opslugt i den 20.000 kvadrat-
meter store forretning. Her inde i slaraffen-
land kan man købe næsten alt; lige fra 
knappenåle til helikoptere (sidstnævnte så 
vi nu ingen af). Vi blev overrasket over det 
store landskab af tøj man træder lige ind i, 
og især børnefamilierne får travlt med at 
prøve tøj. Der er 100 prøverum, men de bli-
ver alligevel hurtigt optaget. Hvis man er 
lidt kvik kan man godt slippe hurtigt igen-
nem, men allerede ved titiden er det hele 
ved at lukke til og man kan hverken komme 
frem eller tilbage, og dette menes bogsta-
veligt! Der er totalt proppet med vogne og 
man kan “sidde fast” i mange minutter ad 
gangen. Vi fik fortalt af en butiksansat, som 
for øvrigt var dansker, at; “dette er en helt 
normal dag, så skal I bare se, når der er 
rigtig mange; så er der kø hele vejen rundt 
om butikken – bare for at komme ind!” Nå, 
vi fik da også købt en masse ting, 1.000 kr. 
får hurtigt ben at gå på. 

Når man skal tilbage til campingpladsen 
og man ikke har taget bilen (2.200 p-plad-
ser), kan man enten gå med indkøbsvognen 
eller tage toget, som kører i pendulfart mel-
lem pladsen og butikken.

Dette var lidt om Gekås, som faktisk er 
nordens største attraktion med 3,6 mio. 
besøgende årligt!

Interessante tal om Gekås: I højsæson 
bliver der slået ind for 2 mio. i timen el-
ler 34.000 kr. i min. I gennemsnit handler 
12.000 pers dagligt og de lægger hver 
2.300 kr. Gekås har 63 kasser. Årligt kom-
mer der 3.000 busser med kunder.

Udover butikken er der meget andet at se 
i området, bl.a. vandrestier og lystfiskeri. 
Lidt dansk historie er der også. I året 1565 
gik svenske tropper igennem der, hvor cam-
pingpladsen nu ligger. De skulle gøre op 
med den danske hær, som lå vest for Ul-
lared i Axtorna. Det gik galt for svenskerne 
med det resultat, at 4.000 soldater mistede 
livet. Slagmarken ligger i dag stort set ube-
rørt hen med alle massegrave intakt.

Dette og meget mere kan i læse på 
www.gekas.se og www.ullaredscamping.se

Hilsen 
DCK 2096 Lars Lehtonen

Jegindøvej 9 b 8800 Viborg

Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

E-mail: campinterior@firma.tele.dk
www.campinterior.dk

.

.

DANSK CAMPING INTERIØR

Specialsyede springmadrasser
efter dine mål

Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne

Ombetrækning
af hynder

Kantsyning
af tæpper

Nu også specialsyede
sengetæpper
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En vinter frisk dag i februar, hvor solen viser 
sig fra sig gode side og bringer pladsens 
gæster i forårshumør, er det ikke svært at 
spore den gode stemning, der hersker over 
pladsen. Det er så hyggeligt, at se hvordan 
medlemmerne, ligeså snart de ser et sol-
strejf, er ude og gøre deres vogne klar, til 
foråret for alvor springer ud. Dck’erne trod-
ser kuldegraderne og går ihærdigt til værks 
med at vaske og polere deres vogne, så de 
står kridhvide og skinnende rene til årets 
første udenlandsture. 

Og børnene, ja de har taget trampolinen i 
brug igen. Deres glade hvin tyder på, at 
også de er gået i forårsmode. Selv naboens 
heste nyder godt af at solen titter frem, for 
det betyder, at børnene fodrer dem med 
græs. Igen samles små grupper af folk, der 
lige skal sludre lidt om vind og vejr, og ja er 
det ikke pragtfuldt det hele?   

Aktiviteter
Vi i driftsudvalget har så småt fået styr på 
aktiviteterne for året. Vi har bl.a. planer om 
at udskifte petanquegruset, føre flisegangen 
hele vejen ned til den gamle håndboldbane 
(sumpen), flytte lege huset i sikker afstand 
fra gyngerne, lægge faldunderlag under gyn-
gerne, lysfølere på toiletterne og i baderum-
mene, nye brusere, anlægge udendørskøk-
ken, nyt halvtag til børnecyklerne, indkøb af 
ny havetraktor, hæve køkkenbordet i køkke-
net til korrekt højde og samtidig installere 
en vaskemaskine og meget meget mere. 

Nyt fra SkamstrupNyt fra Skamstrup

Pyh vi har allerede sved på panden. Et af 
de helt store projekter i år, vil være etable-
ring af ny strøm og nye strømstandere, der 
kan trække nogle flere ampere end i dag, 
men hvis du tror, at det bare er noget, man 
bare gør, tager du fejl! Det har store om-
kostninger, både økonomisk og ressource-
mæssigt. For at skabe mindst muligt gene 
for pladsens brugere, skal det jo gerne ske 
i løbet af en 10-14 dage. Det kræver, at vi 
bl.a. har fri for vores almindelige arbejde til 
at grave de ca. 600 m. render til de nye 
kabler, fylde dem med sand og kabler og 
køre overskuds jorden væk. Men inden det 
kommer til dette, skal vi finde en økono-
misk løsning, så ingen gæster skal betale 
en større formue for denne nye luksus og 
det er ikke nemt, for alene kablerne og nyt 
målerskab løber op i mere end kr. 200.000,- 
dertil kommer så standerne og maskinleje, 
belysningsvæsnets nye forsyningskabel og 
gud ved hvad ellers, men vi opgiver ikke og 
arbejder videre på at finde den bedst mulige 
og billige løsning for alle. 

Sidst, men ikke mindst, er der al mulig 
grund til at lægge vejen forbi vores plads. Vi 
kan nemlig, som den eneste campingplads 
i Danmark, prale af at have vores eget 
Skamstrup spøgelse. Læs mere på vores 
hjemmeside.

Skamstrups driftsudvalg
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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

Safari har Danmarks største 
udvalg i nye campingvogne
Nu 7 mærker under samme tag

- Som du ønsker.
- Fuld tilfredshed for hele familien.
- Bedste vintervogn til prisen.

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

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

- Danmarks 
mindste og billigste.

- En lille let vogn til de mindste biler.

- Supermoderne med 
spændende indretninger, 
specielt tilpassetdet danske marked.

Kip - visionær design
Super aerodynamisk og 
fantastiske køreegenskaber... 
Den ultimative  rejsevogn.

Danmarksmesteri hæve-tags 
vogne

- Tysk kvalitet til den krævende campist.
- For enhver familie.
- Fås også som 

autocamper.



De Böhmiske 
Det faldt sig så heldigt, at vi kunne slå følge 
med Tove og Erik Molin og deres barnebarn, 
Jacob, da vi skulle til de Böhmiske Bjerge. 
Erik og Tove er meget erfarne udi at køre i 
bl.a. Tyskland, og det fik vi fordel af – vi fik 
bl.a. en lille sightseeing i Schwerin by night. 
Vi havde vores radioer med, så kommunika-
tionen var nem.

Da vi tog fra Danmark, var det solskin. I 
Tyskland oplevede vi lidt af hvert vejrmæs-
sigt. Det værste var det stykke, vi ramte med 
is på vejen. Der så vi også flere, der var kørt 
galt pga. føret, så vi satte farten gevaldigt 
ned og måtte holde, tidligere end beregnet, 
for natten.

Den videre tur gik med meget skiftende 
vejr og snemængder. Kl. ca. 18 ankom vi til 
Lisci Farma Eurocamping. Mens vi var ved at 
blive indskrevet, kom chefen og sagde, at vi 
ikke måtte lægge os, hvor de andre delta-
gere lå, men skulle ligge på autocamper 
pladser ved indgangen, til næste dag. Det 
var smadder ærgerligt, men næste dag blev 
vi flyttet ned til de andre ved hjælp af en 
traktor. Vi nåede det lige akkurat inden stan-
derhejsning. Vi var ni vogne der deltog, nitten 
deltagere i alt.

Desværre var vejrguderne slet ikke med 
os. Det regnede, det var tåget/gråvejr og der 
var plus grader på termometeret. Ikke lige-

frem skivejr. Jacob var den eneste, der har 
haft brædder under fødderne. Søren og jeg 
er kun til langrend, men med det sjap sneen 
var, ville vi ikke en gang finde skiene frem fra 
boksen. Og pladsen var en gang mudder. 
Hvis det havde været lidt varmere, kunne vi 
nok have mudderbadet! ALT blev smurt ind i 
mudder; hunde, tøj og vogne ind- og udven-
digt!

Vi fik så oplevelser på andre måder. Den 
ene dag var vi på en guidet bustur til et glas-
værk/bryggeri og lidt rundtur i de Böhmiske 
Bjerge. Desværre var der nogle sprog forbi-
stringer, men vi fik alligevel en oplevelsesrig 
tur og en masse fakta: De Böhmiske Bjerge 
er ca. 40x10 km i udbredelse. Gennemsnits-
lønnen i Tjekkiet er ca. 700 euro, mindste-
lønnen 350 euro, en glaspuster, der hvor vi 
besøgte glasværket, tjener ca. 800 euro på 
fire års uddannelse, skatten er 15-20% og 
huslejen ca. 200 euro, så der er ikke noget 
at sige til, at det går langsomt med forbedrin-
gerne. Medicin er meget dyrt i Tjekkiet.

Der har tidligere været en del tekstilindu-
stri i landet, men de mærker også priskrigen 
fra Østen og har mistet mange job af den 
grund. Den enkelte tjekke føler ikke de store 
forandringer efter revolutionen i 1989 og det 
må være svært for dem at omstille sig efter 
de mange år, hvor ethvert forsøg på at tjene 
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Bjerge  
lidt ekstra, ved ekstra indsats, bare blev ta-
get fra en.

På glasværket 
blev vi vist rundt på 
engelsk, da den 
guide vi havde i 
bussen, kun kunne 
tysk (heldigvis kun-
ne Esther Spangs-
berg tale tysk, så vi 
fik en del ud af det 
alligevel). De bru-
ger birketræsforme 
til at puste glassene op i. En form holder til 
ca. 300 glas og skiftes derefter. De laver ca. 
600 glas på en dag. Metalforme kan laves, 

men er meget dyrere end træet. Glasværket 
har lukket det ene sæt ovne (de har to), kø-
rer i stedet med 10 timers arbejdsdag, arbej-
der alle ugens dage, hvor den enkelte arbej-
der tre dage og holder tre dage fri, for at 
nedbringe energiomkostningerne. Frokost-
stue var der ikke noget der hed, man sidder 

ved et bord i hallen. Om sommeren kan der 
blive ca. 50 grader varm ved ovnene. Arbej-
derne drak godt med øl (ca. 2% alkohol), for 
at klare væskebehovet. Sikkerhedssko var 
nogle, som man hurtigt kunne trække foden 
ud af, hvis noget flydende glas, blev tabt 
over ens fod! Det skulle helst være en læder 
slippers, men der var tydeligt ikke noget krav 
om det! Der var flere, der havde kondisko på! 
Dem kan man ikke hurtigt tage af. Vi fik at 
vide, at uheld var sjældne og for det meste 
drejede sig om  forbrændinger på hænderne 
fra glasanfangsstængerne. 

Det var ejerens søn, der viste os rundt. Han 
var meget venlig overfor os (kendte dog ikke 
Holmegårds Glasværk), men han var noget 
nedladende over for andre tjekkere, der ikke 
havde formået, at komme til at tjene penge. 
Hans far havde lånt 8 mio. euro for at købe 
glasværket og betalte stadig af på det lån. 
Det mente han, andre “bare” kunne gøre.

Der var selvfølgelig et udsalg med glas, og 
der blev flittigt købt ind. Man kunne nemlig 
få refunderet indgangsbillettens pris, hvis 
man købte for over 500 korona, lige som der 
var en gratis øl fra bryggeriet med i prisen på 
indgangsbilletten.

Der blev også arrangeret en tur til Skoda 
museet og Skoda fabrikken. Igen gik det 
samlet i bus, hvilket giver gode muligheder 

uge 7, 2007
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Velkommen 
til nye medlemmer!!!
1150 Diana & Mikael Kristiansen, 2670 Greve

1329 Kent Køppen, 4690 Haslev

1363 Irene & Kim Parkhøi, 4654 Faxe Ladeplads

1509 Majbrit & Michael Juul, 6650 Brørup

1511 Mette Lassen, 8700 Horsens

1513 Sonja & Jørn Nielsen, 6710 Esbjerg

1542 Grethe & Jan Rasmussen, 8462 Harlev

1677 Bodil & Søren Johansen, 9631 Gedsted

1679 Anette & Erling Bomholt, 8600 Silkeborg

2279 Janne & Jan Philipsen, 3520 Farum

2281  Ellen Stubberup, 1738 Borgenhaugen, 
Norge

2337  Birgitte & Karsten Hessenager, 4160 
Herlufmagle

2339 Birgitte & Henning Nielsen, 4640 Fakse

2340 Tommy Lauritsen, 4050 Skibby

2352 Lotte & Michael Hetner, 4632 Bjæverskov.

2780 Elin Skarvøy & Poul Winther, 7950 Erslev

2883 Susanne & Flemming Poulsen, 9460 Brovst

2900  Dorte Buhelt & Tom Brisson, 5900 
Rudkøbing

2910 Dorthe & Kennet Temberg, 5800 Nyborg

for at snakke sammen undervejs. På mu-
seet, som var beliggende i de oprindelige 
fabrikshaller, hvor der stadig var taljer og an-
det fra den første produktion, blev der bl.a. 
vist film fra starten, hvor fabrikken lavede 
cykler. Senere blev det motorcykler, inden 
det blev til biler og også militærkøretøjer. Der 
var udstillet mange flotte biler, bl.a. en der 
kun var beregnet til regeringsmedlemmer. 
Der var også udstillet en bil, som vist kun var 
lavet i samme eksemplar, da den var for 
vestlig! På fabrikken, der arealmæssigt sva-
rer til Monaco, arbejder der 27.000 menne-
sker i tre-holdsskift. Arbejderne kan købe et 
måltid, for knap en euro i en af de 10 kanti-
ner. Byen fabrikken ligger i, har en befolkning 
på 44.000 mennesker. Medarbejderne kan 
leje en Felicia for 3000 korona om måne-
den. Hvis de efter et år ønsker at købe den, 
bliver de 36.000 korona trukket fra købspri-
sen. Der blev vist to steder frem; et hvor de 
lavede gearkasser og et hvor de samlede 
bilerne på samlebånd. Inde på fabrikken, var 
der lige så rent, som på en fødevarefabrik!

To aftener spiste vi alle sammen i plad-
sens restaurant. I Tjekkiet er grøntsager no-
get man får til forret, og ikke sammen med 
kødet, så det kostede lidt at overbevise tje-
neren om, at vi gerne ville have det sammen! 
Ellers var det lækker og flot arrangeret mad 
til små penge.

En dag blev Søren og jeg vist rundt i byen 
af to meget kompetente shoppere; Pia Svit-

zer og Dorthe Jørgensen, som præcist vid-
ste, hvor der var gode ting at købe. I forhold 
til de andre byer vi har kørt igennem, synes 
vi, at Vrchlabi var en af de pæneste. Der var 
mange huse, der var blevet sat i stand, men 
det skyldes måske også at området, er et 
udpræget turist område.

Hver dag havde vi happy hour. Der blev 
serveret alskens godt at drikke og spise og 
der blev taget hensyn til alles behov. Hver 
dag var der nye lækkerier. Snakken gik også 
livligt, til trods for det fugtige, rå vejr. Heldig-
vis var der et godt sted med borde og bænke, 
hvor vi kunne stå under tag.

På grund af regn, tåge og MUDDER, be-
sluttede vi at køre hjem allerede fredag. Det 
skyldes på ingen måde stævneledernes ev-
ner, men udelukkende det faktum, at der fra 
lejrchefens side, ingen forståelse/hjælp var 
for vores mudder situation. Helt anderledes 
end hvad vi har prøvet hos fætteren i Prag 
hos Trio camp.

DCK 2175 Sanne og Søren Christiansen

42



Århus Caravancenter A/S
Jonny Hansen overtog forretningen i 1998, 
der i dag forhandler Adria og Knaus cam-
pingvogne og Isabella telte. Pga. stigende 
vækst og for bedre at kunne servicere 
kunderne optimalt, købte Jonny Hansen 
nabogrunden, hvorpå han byggede et stort 
udstillingslokale, meget smukt udført i to 
etager med tilhørende butik og salgskontor, 
samt et hypermoderne værksted.

Hele centret præsenterer i dag et areal 
på 3000 m2.

Til daglig står der et sælgerteam på fire 
mand klar til at servicere kunderne og på 

værkstedet er der tre mand. Det er et 600 
m2 stort og supermoderne værksted med 
plads til ni vogne, som bl.a. er godkendt til 
synshal. Her laves alle former for reparatio-
ner, skader samt montering af alt udstyr.

Man samarbejder med alle landets for-
sikringsselskaber.

Red.

Ny campingplads

Ajstrup Strand Camping
Ny Camping Cheque plads 

Lige ned til den smukke østkyststrand Aj-
strup syd for Århus, finder du Ajstrup Strand 
Camping. Campingpladsen, der netop har 
fået ny ejer, er nu en del af DanCamps grup-
pen. Pladsen modtager Camping Cheques 
allerede fra 2007.

Der er al mulig grund til at besøge den 
smukt beliggende plads, Ajstrup Strand 
Camping. Vil du spadsere en tur og nyde 
forårssolen langs den smukke strand? Vil 
du cykle i skovene omkring? Eller måske et 
besøg i Malling (4 km) eller på museet 

Moesgård (7 km) lokker? 
Uanset, så vil du uden tvivl 
komme til at holde af plad-
sen, der med to servicebyg-
ninger fra 2006 byder på høj komfort. 
Velmødt på den nye Camping Cheque 
plads

De åbner igen den 31. marts og  frem til 
den 21. oktober. Læser I andet i camping-
bøgerne, så tag ikke fejl – de er som noget 
nyt åbent til og med efterårsferien 2007.

Red.
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af det næste år udvides campingpladsen 
med ekstra pladser og hytter og i 2008 åb-

ner Copenhagen Camping op for en mini-
golfbane, swimmingpool og en indhegning 
med dyr.

Af Pernille Lykke Hansen
Camping Danmark

Den 1. maj kan fastliggere flytte ind og 1. 
maj åbner den kun anden campingplads i 
hovedstadsområdet for alle andre campi-
ster.

Copenhagen Camping i Dragør ligger kun 
12 km fra Rådhuspladsen i København, og 
dermed tæt på storbyens attraktioner. Med 
Sverige på den anden side af Øresunds-
broen, kan pladsen også blive et transitsted 
for turister, der skal den ene eller anden vej 
på sommerferie. 

Copenhagen Cam-
ping åbner med 30 
fastliggerpladser, 100 
campingpladser, 10 
luksushytter og lege-
plads med hoppeland og mooncars. I løbet 

Ny campingplads

Copenhagen Camping
Ny campingplads i hovedstadsområdet

Månedens vise ord 
Succes er at gå fra fia-
sko til fiasko uden at 
miste troen på sig selv.
Winston Churchill

44



Omgivet  af et blidt parklandskab ligger den 
220 ha store Alfsee Camping. Her, ved ud-
løberen af Wiehengebirges og på kanten 
af  et naturskønt område  med dejligt klima 
byder Alfsee camping dig velkommen til en 
oase af ro og naturoplevelser.

Her er det muligt at slappe af og få mange 
oplevelser til en fin pris. Pladsen er en fin 
transitplads med gode muligheder for bør-
nefamilier.

Standardplads
 Sæson 1 Sæson 2 Sæson 3
Pladsgebyr i Euro:
 10,70 10,20 8,10

Voksne: 5,20 4,50 3,50

Børn indtil 16 år:
 3,40 3,30 2,90

Hund: 3,00 3,00 3,00

Der er også komfortpladser til en noget hø-
jere pris

Plads på gennemrejse/transit
 Sæson 1 Sæson 2 Sæson 3
Pladsgebyr i Euro:
Gælder campingvogn + 4 pers.
 9,90 8,90 7,90

Familiebad 8,90 Euro pr/døgn:
El startgebyr 1 Euro, herefter 0,40 euro pr 
kw/h.

Sæson 1 = 23.03-15.04 og 14.05-02.09
Sæson 2 = 15.04-15.05 og 24.09-04.11
Sæson 3 =  01.01-23.03 og 02.09-24.09 

samt 04.11-31.12
Red.

Se mere på www.alfsee.de

Hyggelig transitplads i Tyskland
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Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 

Løg kompot
velegnet til fisk og lyst kød
 
400 gr. løg
200 gr. rosiner
4 spsk. honning
100 gr. hakkede mandler, gerne m/skal
5 cm ingefær, gerne m/skal
lidt smør
 
Hak løgene og hæld det i en gryde med 
det smeltede smør. Kom honningen i, når 
løgene er bløde, derefter den revne ingefær, 
rosiner og mandler. Kog det hele ind, det 
tager lang tid, det skal blive brunt.
Dette serveres som tilbehør.
Prøv at serverer det til denne fiskeret.
 

Torsk på en anderledes måde
 
Tag en fiskefilet og skær den i portionsstør-
relse. Vend den i meget lidt mel og drys 
med salt og peber. Kom nu smør og olie på 
panden og når dette er gyldent, kommes 
skivede hvidløg i. Ca. 2 hvidløgsfed pr. fiske-
stykke. De skal blive lidt gyldne. Bred dem 
nu ud på panden og steg så fiskestykkerne 

oven på. Når de vendes skal nogle af hvid-
løgne ligge på fisken. 
Server kartofler, der er stegt på en pande 
i olie, til.

Appelsin dessert
 
1 appelsin pr. person
 
Skræl appelsinen ved at skære skrællen af. 
Sæt den på et bræt og skær fra toppen 
i tynde flige fra toppen ned til bunden. Skær 
den derefter ud i skiver og læg dem pænt på 
en tallerken. Hæld dem så over ned appel-
sin likør, cointreu. Opbevar dem i køleskab 
til servering. Pynt med et mynteblad.

God fornøjelse ønsker Wini 966

Skamstrup luksus makroner
 
Ingredienser: 
2 æggehvider
125 gram sukker
125 gram  kokosmel
1 reven appelsinskal
50 gram hakket chokolade
50 gram hakkede mandler
 
Pisk æggehviderne meget stive og tilsæt 
sukkeret idet 1/3 piskes med i og resten 
foldes i sammen med kokosmel, reven ap-
pelsinskal, chokolade og mandler. Sæt de-
jen i valnødde store toppe på en bageplade 
og bag dem i oven ved 200° i ca. 15 min. 

Velbekommen. Hilsen Betina
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Huske    listen

’07
KREDS JYLLAND:
Formand:
Michael S. Hansen, 
Kærgårdsparken 34, 8355 Solbjerg. 
E-mail: jylland@dck.dk

2007
04.04 - 09.04  ..........Kort påskestævne, Bryrup

 Camping
17.05 - 20.05  .......................... Minitræf, Tolne
25.05 - 28.05  ...................... Fisketræf, Lundby
25.05 - 28.05  .............Pinsestævne, Terkelsbøl
08.06 - 10.06  ....................... O-løb, Midrjylland
15.06 - 17.06  .....Cykeltur fra Tønning, Tyskland
10.08 - 12.08  ............................Fugleskydning
17.08 - 19.08  ..Samarbejdsstævne m. Nordjysk
31.08 - 02.09  .. Manøvrestævne, Jyllandsringen
14.09 - 16.09  ..........................Svampestævne
05.10 - 07.10  .......................Safaritræf, Struer
13.10 - 15.10  ................... Mejeribesøg, Taulov
09.11 - 11.11  .................................. Ståbanko
23.11 - 25.11  ................................Julestævne
December  ................Nytårsstævne, Nr. Kollund

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

2007
20.04 - 22.04  .............Pentaque turnering nr. 2
11.05 - 13.05  .............Pentaque turnering nr. 3
08.06 - 10.06  .............Pentaque turnering nr. 4
17.08 - 19.08  .............Pentaque turnering nr. 5
14.09 - 16.09  ......... Pentaque turnering FINALE

Op til en uge før hver turnering kan man tilmelde sig 
hos: DCK 2090 Pia S. Andersen, tlf. 4817 4282 eller 
på www.dck.dk.

04.04 - 09.04  ............................ Påskestævne 
27.04 - 29.04  ..............Fortræf til landsstævne
25.05 - 28.05  ............................. Pinsestævne 
15.06 - 17.06  ............................. Børne Galleri 
22.06 - 24.06  ....................Midsommerstævne 
17.08 – 19.08  ........................... Cirkusstævne 
24.08 - 26.08  .............................. Sommerfest 
28.09 - 30.09  .............. Hestekræmmermarked
26.10 - 28.10 ....................... Halloweenstævne
09.11 - 11.11  ..................Hobby-Hygge stævne 
31.12 - 01.01.08 ........................Nytårsstævne

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2007
01.04 - 09.04  .. Lang Påsketur til Idar Oberstein 
01.04 - 08.04  ....................Påsketur til Holland
04.04 - 09.04  ................. Påsketur til Hamborg
03.05 - 06.05  .................Landsstævne, Feddet
05.05 ............. Landsgeneralforsamling, Feddet
25.05 - 28.05  ................Dansk/Tysk Pinsetræf
25.05 - 28.05  .............................DNS, Skagen
15.06 - 17.06  ............................. Kieler Woche
08.07 - 14.07  .......Nordisk Camping Træf 2007
18.07 - 29.07  ............................ F.I.C.C, Irland
24.08 - 26.08  ....................Ho Fåremarked, Ho 
13.09 - 16.09  ............................. Elmia Messe
15.09 - 22.09  Fælles Nordisk Høst Træf Soltau 
07.10 - 13.10  .....Lang efterårstur til Sägmühle,
  Tyskland
13.10 - 21.10  ....................................Dresden

KREDS FYN:
Formand:
Inge Christensen, tfl. 6594 1401
Egevej 6, 5200 Odense V
Fax: 6615 6533

2007
22.06 - 24.06  .........Skydestævne og Sct. Hans
03.08 - 05.08  .................................. Ø-stævne
09.09 ..........................................Fjordens dag
uge 42  ....................................Kort efterårstur
30.11 – 02.12  ...............................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:

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

2007
20.04 - 22.04  .........................Spejder Stævne
27.04 - 29.04  .........................Manøvrestævne
17.05 - 20.05  ........... Kristi Himmelfart stævne
25.05 - 28.05  .................. Kano-stævne (Pinse)
08.06 - 10.06  ................ Kvinde-manøvrekørsel
01.07 - 03.07  ..........................Forløber til NCT
31.07 - 05.08  ..................................Femø-Jazz
03.08 - 05.08  .....................Løvenborg Stævne
10.08 - 12.08  ..............................Badestævne
31.08 - 02.09  ............................Fugleskydning
21.09 - 23.09  .................... Rødspætte stævne
02.11 - 04.11  .........................Manøvrestævne
23.11 - 25.11  .............................. Juletræsfest
December  ................................ Nytårsstævne?
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- importør af Solifer i mere end 30 år

Se det komplette program hos:

Hovedgaden 532, 2640 Hedehusene
Tlf. 46561698, Fax 46590010

E-mail: info@neergaard.com
Internet:  www.camperferie.dk


