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HUSK!!!

Forsidebillede: Norsk sommer

Foråret er begyndt. April er måneden, hvor naturen 
bliver prydet med de mange sarte lyse farver i takt 
med, at bladene dannes og springer ud på træ-
erne.

Naturen bliver grøn – temperaturen stiger – og 
forventninger til en varm og tør periode stiger.

April er i år også måneden, hvor Dansk Caravan 
Klub holder landsgeneralforsamling.

I forbindelse med landsgeneralforsamlingen om 
lørdagen holdes der træf fra torsdag til søndag.

Stedet er Middelfart, hvor der indenfor en lille 
radius, er mange muligheder for turistoplevelser, 
en hyggelig by med shoppingmuligheder, en tur til 
den gamle havn eller den ny lystbådehavn. 

I år har vi lagt ekstra underholdning ind i arran-
gementerne for at fejre og markere, at det er i år 
– den 30. august 2008 – hvor klubben fylder 50 
år.
Jeg skal opfordre alle, der har lyst og mulighed, til 
at sætte kursen mod Middelfart, idet vi forventer 
et rigtig godt arrangement.

Dette er min sidste leder i vort klubblad – Appen-
Dix – idet jeg, som allerede oplyst for to år siden, 
ikke modtager genvalg til landsformand i år, og jeg 
vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle 
– såvel internt som eksternt – for samarbejdet 
gennem de seneste 14 år, hvoraf de 10 år som 
landsformand (1996-2004 og 2006-2008).

Klubben ønskes tillykke med de 50 år!

Carsten D. Appelt
Landsformand
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Det kan varmt anbefales at medbringe cyk-
ler eller travesko til stævnet så den me-
get smukke natur omkring Middelfart kan 
nydes.

Sidste frist for tilmelding til landsstæv-
net er 7. april.

Betaling af stævnegebyr og deltagelse i 
spisning fredag og lørdag, samt sejlads 
skal ske på

Konto: 2267-8753170506

Se Appen-dix nr. 3 side 4 eller www.dck.dk

Landsstyrelsen

Som tidligere nævnt i APPEN-DIX overgår 
arbejdet i sekretariatet, med udgangen af 
april 2008, til Inger & Jørgen Friis.

Tove og undertegnede nu har passet se-
kretariatet i ca. 10 år, mener vi at det er på 
tide at andre kommer til. Det har været  
spændende at arbejde med, vi har været i 
kontakt med mange personer, lært mange 
at kende, om ikke andet så via telefonen 
som til tider har været rigtig meget i brug.

Nu, hvor vi overlader arbejdet til Inger og 
Jørgen Friis, vil vi gerne hermed sige tak til 

Nyt fra sekretariatet
alle medlemmer samt til de samarbejds-
partner m.m., som vi her fra sekretariatet, 
har været i kontakt med.

Tag godt i mod Inger og Jørgen Friis, så 
holder de nok de næste 10 år. Ny adresse: 
Bregnetvedvej 26, 4000 Roskilde.

Tak for denne gang, vi ses jo nok på stæv-
ner m.m…

DCK 418 Tove & Tage Madsen, 
Højmark 14, 6340 Kruså

HuskHusk

Tilmelding til landsstævnet

50 års jubilæum50 års jubilæumsfestenpå Landsstævnet …på Landsstævnet …

50 år
Golf på Landsstævnet
Der arrangeres ikke golfturnering, men Golf-
klubben Lillebælt (www.gkl.dk) ligger kun 1,7 
km fra Lillebælthallerne. Tidsbestilling kan 
ske via Golfbox eller på tlf. 6441 8011.

3



DNS/pinsetræf 2008
På Camping Lassalyckan/Ulrichehamn
Sanatorie Skogan 939
52333 Ulrichehamn

Program:
Fredag den 9.5. Indkørsel/ankomst

Lørdag den 10.5.  Dagen til egen disposi-
tion feks. shoppingtur 
til Gälstad

Søndag den 11.5.  Forslag om bustur om-
kring søen Åsunden

Mandag den 12.5.  Afslutning evt. hjem-
kørsel.

Campingafgift:  Kr. 130,- pr. døgn pr. en-
hed inkl. strøm.

Tilmelding: Senest den 21.04.2008 
 

For de, som har lyst og tid, kan der opfor-
dres til at forlænge turen til lille ferie i Sve-
rige/Norge.

Weekenden efter er der marathonløb i 
Göteborg, hvortil man evt. også er velkom-
men som tilskuer.

Ligesom Norges nationaldag den 17.05 
med festligheder over hele landet også er 
et besøg værd feks. I Halden, hvor der en 
del åbne campingpladser i området.

Kørselsvejledning:
Fra Göteborg følg vej 40 mod Jönköbing. 
I Ulrichehamn vej 157 mod centrum/Las-
salyckan. Se derefter CC’s skilte med Las-
salyckan Camping.

DCK 609 Stinne K. og Peder Frederiksen 
Tlf. 8627 4976
DCK 723 Lise og Finn E. Christensen
tlf. 9741 4826

2008Dansk-Norsk-Svensk Dansk-Norsk-Svensk 
campingtræf campingtræf 
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Læs mere og find nærmeste forhandler på www.fendtinfo.dk

”Bo Bedre” i din campingvogn

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

Shark &
 Co.



betaling kan benyttes til at pleje og 
forkæle os selv og til at få fornyet 
energi efter en oplevelsesrig dag. 

Et Wellness ophold er den lille luk-
sus med stor effekt for krop og 
sjæl.

Programmet omfatter:
•  Velkomst, socialt samvær og gensyn 

med campingvenner.
•  Festmiddag med musik og dans på en 

restaurant »ude i byen«.
•  En guidet busudflugt »ud i det blå«, hvor 

der bliver mulighed for at se mange af Har-
zen seværdigheder. Lunch er inkl. i turen. 

•  Busudflugt til WV fabrikken i Wolfsburg 
for 60 personer (lodtrækning) med gui-
det rundvisning. Alternativet er et besøg 
i VW Autostadt, hvor flere bilmærker 
er repræsenteret. Entre 14 €, eller en 
shoppingtur i Wolfsburgs mange butik-
ker. Lunch er inkl. i turen.

•  Happy Hour hver dag og rundstykker 
hver morgen. 

Det 6. Fælles Nordiske Høsttræf, uge 38, 
fra den 13.-20. september, tager sit ud-
gangspunkt på den 4-stjernede camping-
plads Harz-Camp i Göttingerode, ca. 2½ 
km vest for den mondæne kurby Bad Harz-
burg, der ligger ved den nordlige indgang til 
det skønne bjergområde Harzen.

Harz-Camp har 400 helårs pladser og alle mo-
derne sanitære bekvemmeligheder. Til hver 
enhed er der en plads på ca. 100-120 m2.

Vi har fået tildelt et område for os selv, 
så vi kommer til at ligge samlet. Arealet er 
let skrående og beplantet med buske og 
nåletræer med udsigt til skoven.

Ved informationen er der en restaurant 
med et rigt udvalg af menuforslag, en lille 
nærbutik med et begrænset varesortiment, 
samt et mindre Wellness center, som mod 

88080800002020 88000022008882 88000022008Fælles Nordisk HøsttræfFælles Nordisk Høsttræf    20082008
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Fælles Nordisk Høsttræf  2008

Prisen for 1 enhed inkl. strøm og 1 hund:
2 personer dkr. 2.950,- 
1 person dkr. 1.760,-
1 ekstra person dkr. 1.500,- 

Ønsker man ekstra overnatninger ud over 
de 7, som indgår i træffet, betales dette 
særskilt til Harz-Camp.

Ved tilmelding: Oplys venligst medlems-
nummer, navn på alle deltagere, adresse, 
telefon- og mobilnummer, evt. mailadresse 
og ankomsttidspunkt. Desuden vil vi gerne 
have oplysninger om, hvor mange gange 
du/I har deltaget i Fælles Nordisk Høst-
træf.

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

Max. deltagerantal 25 enheder pr. land.
I løbet af august måned, vil der tilgå yder-

ligere materiale til deltagerne.
Det kan anbefales at tegne en afbestil-

lingsforsikring, da penge som er indbetalt, 
ikke tilbagebetales efter den 1. juli 2008.

Tilmelding og indbetaling, senest den 1. 
juni 2008:
DCK 1254 Inger & Jørgen Friis
Havremarken 27, 4140 Borup
j.friis@privat.dk

Indbetaling skal ske til DCK konto: 2267 
8478481773, mrk. med medlemsnummer 
og Høsttræf 2008.

Med venlig hilsen
DCK 1254 Inger & Jørgen Friis

✰✰✰ 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

Arealet som er reseveret på Harz-Camp i Harzen 
til Fælles Nordisk Høsttræf 2008
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Den meget brede strand på Rømø er hvert 
år i den første weekend (startende med fre-
dag) af september hjemsted for det største 
danske dragetræf, hvor drageflyvere i tu-
sindtal fra nær og fjern mødes. Dragetræf-
fet giver alle rig mulighed for at flyve, vise 
ens drager, og se hvad andre drageflyvere 
har fundet på af nyt.

Stranden har de bedst tænkelige forhold 
til drageflyvning, med et bredt fladt om-

RØMØRØMØ  20. internationale 20. internationale 
DragetræDragetræf f 5.-6.-7. SEPTEMBER 2008 5.-6.-7. SEPTEMBER 2008 

råde, hvor vinden kommer uforstyrret ind 
fra Vesterhavet det meste af tiden.

Rømø er også meget andet end en god 
strand, så derfor er der mange der gemmer 
en uges ferie til en oplevelse i september.

Lørdag
Forskellige aktiviteter på stranden også for 
børn:
• Karameludkast fra drage
• Fri flyvning
• Kl. 21.00-22.30 natflyvning

Dansk/Tysk 
DCK 2565 Ingrid – Karl Larsen 
DCK 2434 Joan – Eric Abrahamsen 

Nærmere følger i et senere nummer af 
Appen-dix.

Dansk/Tysk
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Velkommen hos Antons Camping

www.antonscamping.dk

Stort udvalg af 
nye og brugte vogne, 

fortelte, telte, 
udstyr og tilbehør

Falkevej 1 - Videbæk - Tlf. 97 17 13 79

Toldvejen 50, 8300 Odder
Tlf. 86 55 63 06

www.odderstrandcamping.dk
info@odderstrandcamping.dk

Åben 1/4 - 23/9

Københavnsvej 277, 4000 Roskilde

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

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30  

lørdag fra 10.00 til 15.00

søndage- og helligdage fra 11.00 til 16.00

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

D
et

h
le

ff
s-

sp
ec

ia
li

st
en

25 års 
jubilæum

Den 23.-25. maj 2008 

Sætternissen har desværre drillet 
med et par oplysninger!

I Appen-dix nr. 3 side 12 står der at 
drikkevarer kan købes ved lejrchefen. 

Her skal stå »Drikkevarer skal købes 
ved lejrchefen«.

Endvidere har der sneget sig et for-
kert telefonnummer ind under 

Inge og Per Christensen.

Under tilmelding skal stå.

HUSK!
Sidste frist for tilmelding den 7. maj

DCK 2974 Inger og Leif Nielsen
Tlf. 2422 8630

DCK 2948 Inge og Per Christensen
Tlf. 6594 1401 · 6615 6563

4016 6563
Red.
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Kreds Sjælland inviterer til 
kombineret fiskestævne/
grisefest i Kristi Himmelfarts 
ferien på Orø camping

Der vil være mulighed for at fi-
ske fra den vidunderlig Isefjord 
i gå afstand fra campingvog-
nen. Der vil være fiske-konkur-
rence med præmier til største 
fisk og største »Torsk«.

Gå ind på www.oroe.dk og se hvor dejlig 
søen og omgivelserne er.

Grisen vil blive grillet lørdag, du skal kun 
medbringe service. De øvrige aftner vil gril-
len være tændt. Der vil være mulighed for 
at spise i fælleshus.

Der er lille bålplads til fælles hygge. Da-
gens lystfiskerhistorier kan fortælles ved 
bålet om aftenen.

Stævnegebyret er  kr.  50,- 
Overnatning pr døgn pr vogn
                           inkl. strøm kr. 130,-
Færge til Orø over Hammer bakke, 
                           retur  kr. 150,-
Færgen har fået en liste på forhånd over 

deltagere. Man bliver krydset af når man 

tager over til øen og betaler for overfarten 
på campingpladsen. Der får man så en kvit-
tering på at der er betalt, som man så afle-
ver når man tager hjem.

Mad og stævnegebyr skal indbetales på 
Reg. nr. 2267 Kontor nr. 8970 789 155.

Husk at skrive DCK nr. og hvor mange 
der skal spise og om det er voksne eller 
børn.

Tilmelding til denne pragtfulde tur hos:
DCK 3006 Anette og Niels Døssing
Tlf. 4816 0403
DCK 3381 Inge og Jens Christiansen
Tlf. 2811 1893
Eller på DCK’s hjemmeside www.dck.dk

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

mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN

Fiskestævne/Grisefest
Den 30. april -4. maj 2008 på Orø Camping 
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Tilmelding til grisefesten er bindende og 
skal være tilmeldt inden den 25. april 
2008. HUSK at købe fisketegn!

Grisefesten koster m/tilbehør: 
Pr. voksen kr. 130,-
For børn under 16 år  kr.  65,-

Sådan køber du et lystfisketegn:
• Online hos Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektoratet sælger både lystfi-

sketegn og fritidsfisketegn on-line:
• På posthuset 
  Lystfisketegnet kan købes på alle lan-

dets posthuse. Posthusene forhandler 
både års-, måneds- og dagstegn. Post-
husene opkræver et gebyr på kr. 12,-. 
Når betalingen er modtaget, vil Fiskeridi-
rektoratet fremsende fisketegnet.

Andre salgssteder
Fiskeridirektoratet har givet ca. 200 andre 
salgssteder tilladelse til at sælge lystfiske-
tegn. Det drejer sig primært om turistkon-
torer, campingpladser og fiskegrejbutikker. 
Mange af dem forhandler både års-, uge- 
og dagtegn, og oftest uden gebyr.

Dagkort.dk
På www.dagkort.dk kan du også købe dag-
kort til en række private betalingsfiskerier. 
Dagkort til almindeligt lystfiskeri kan købes 
på www.fisketegn.dk.

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

Månedens 
vise ord 

Vi nægter ofte at acceptere 
en idé, udelukkende fordi 
det tonefald, hvormed den 
udtrykkes, ikke tiltaler os.

Friedrich Nietzsche
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Kom til hestevæddeløb i pinsen og se 
solen danse på Skamstrup. 
Vi skal have nogle sjove og hyggelige dage i 

godt selskab, med underholdning for både 
børn og voksne, og selvfølgelig vores store 
pinsefrokost laaangbord.

Hvis vejrguderne tillader det, spiser vi 
ude, hvis ikke, rykker vi ind under halvtaget 
eller i klubhuset.

Endelig program for pinsen kommer på 
hjemmesiden snarest.

Tilmelding på hjemmesiden eller til:
DCK 2089 Karin og John Olsen
Tlf. 4585 9931
DCK 3381 Inge og Jens Christiansen
Tlf. 5926 0087

Pinsestævne på Skamstrup
Den 9.-12. maj 2008 

 

H.C. Ørstedsvej 8 · 3000 Helsingør 
Tlf. 48 48 09 70 · Fax. 48 48 06 46
www.fredensborgcaravan.dk

STOR UDSTILLINGSAFDELING MED
CAMPINGVOGNE, FORTELTE OG FRITIDSUDSTYR

KIG FORBI VORES 
TOPMODERNE VÆRKSTED

DIREKTE TELEFON:

48 48 44 42

FREDENSBORG CARAVAN A/S
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Så er det tid for tilmelding til 
årets naturstævne!

Fredag: • Ankomst fra kl. 15.00.
 • Indbetaling af stævnegebyr.
 •  Langbord, hvis vejret tillader 

det.

Lørdag: • Morgenbrød.
 • Standerhejsning.
 •  Guidet tur i vinterrasserne og 

vinsmagning med Hedeland 
Vinlaug.

 •  Togtur gennem Hedelands 
skønne natur med Damptog.

 •  Frokost med egen medbragte 
madkurv, som vi nyder ved 
veteranbanens hovedstation 
inde vi køre retur.

 • Langbord om aftenen.
Søndag: • Morgenbrød.
 •  Der er mulighed for at gå en 

dejlig tur i Hedeland.
 • Standerstrygning.

Priser:  Alt dette får I for kr. 200,- pr. vok-
sen inkl. overnatning.

Husk »Campingpladsen« er en 0* camping-

plads (parkeringsplads) lukket med bum 
uden vand, strøm og toilet. Affald tages 
med hjem.

Endeligt program og deltagerliste udleve-
res på stævnet.

Sted: Vindingevej 201
 4000 Roskilde
Længdegrad: 12°09’28”E
Breddegrad: 55°36’45”N

Tilmelding senest søndag den 4. maj:
DCK 2089 Karin og John Olsen
Tlf. 4585 9931 efter kl. 16.00

DCK 3280 Birgit og Peter Høgsbo
Tlf. 4613 6050 efter kl. 16.00

Eller på DCK’s hjemmeside.

Vin for fuld damp!
Den 16.-18. maj 2008
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Traditionen tro holder vi stævne på Tolne 
Camping i (Kr. Himmelfartsferien) – det er 
10 år i træk …

… med helstegt pattegris!

Plus underholdning af Kurt og 2 andre … 

Onsdag og torsdag: Ankomst.
Torsdag kl. 12.00: Standerhejsning.
Fredag kl. 7.00: Afgang fra pladsen til 
Frederikshavn og med færgen til Læsø, 
afgang kl. 7.50. Overfarten tager ca. 90. 
min. Busturen Læsø rundt ca. 4 timer med 
guide, til Saltsyderiet, Rønnerne, Østerby, 
Museumsgaarden, og et lille ophold på Ve-
sterø havn inden turen går hjem. Ankomst 
til pladsen kl. ca. 18.00.

Lørdag vil DCK 2854 Eigil Bach komme og 
lave helstegt pattegris til os, og det vil ko-
ste kr. 40,- pr. næse. I skal selv medbringe 
tilbehøret. 

Her får pladsens øvrige gæster tilbudt, 
at de kan købe kødet på lige fod med vi 
andre.
Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.
Stævnegebyr: 20 kr.

Turen til Læsø pr. voksen kr. 220,-
Børn fra 4. til 15. år kr. 110,- 
Overnatning: Pladsens normal takst - 15%

HUSK! Der kan kun betales med kontan-
ter.

Tolne Bakker Camping
Stenderupvej 46 Tolne
9870 Sindal

Sidste tilmelding til Læsø tirsdag den 15. 
april som er bindende. Begrænset antal: 
45 personer.

Sidste tilmelding til stævnet er fredag den 
23. april:
DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard
Tlf. 9712 6597 

DCK 2822 Lilly & Niels J. Haastrup
Tlf. 9821 3258

DCK 2638 Ilse & Erik Frank
Tlf. 8611 4288

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

46
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Pinse og Fiskestævne i Lundby
mellem Nibe og Løgstør

Den 9.-12. maj 2008

Fredag: Ankomst.
Lørdag kl. 9.00: Standerhejsning.
Fiskekonkurrence fra kl. 09.15 til ? i lille 
sø.

Kl. 18.00 tager vi grillen frem og ca. kl. 
20 er der udeling af præmier.

Og vandrepokal, der er præmie til alle 
børn.
Søndag kl. 10.00: Kører vi en tur i 
Himmerlands flotte natur. 

Ca. kl. 13.00: Pinse frokost.
Der efter fisker vi i den lille sø for et lille 

beløb.
Lørdag kl. 9.00: Standerhejsning
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 
21. maj:
DCK 750 
Ruth og Jacob Kjærsgaard
Tlf. 9712 6597

DCK 2822 Lilly og Niels 
Jørgen Haastrup 
Tlf. 9821 3258

7,2 · 6,9 · 6,9 og 1,5 kg
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Årets kanostævne foregår i grænselan-
det, nemlig på Grønå, der løber langs 
den dansk-tyske grænse for at munde ud 
i marsklandet vest for Tønder. Vi starter 
et stykke øst for Tønder ved St. Jyndevad 
og slutter ved Tønder Roklub, hvorfra der 
er ca. 500 meter at gå op til Tønder Cam-
ping, hvor vi skal ligge. Hvis ikke man vil gå 
denne strækning, kan man placere en bil 
ved roklubben. 

Den strækning, vi skal 
sejle, er en rolig stræk-
ning uden søer, slæbe-
steder eller andre ube-
hageligheder. Der kan 
dog forekomme byger 
af forskellig art i om-

rådet. Turen er nomineret til ca. 5 timers 
sejltid. Der vil blive holdt rast for at nyde 
den medbragte mad undervejs.

Udover en hyggelig kanotur giver områ-
det mulighed for at handle i Tyskland.

Der er max. 20 kanoer til rådighed, og 
disse skal reserveres senest den 15. april, 
så hurtig tilmelding tilrådes.

Prisen er kr. 325,- pr. kano (max. 3 pers.) 
inkl. transport af kanoer til startstedet og 
fra endestationen. Herudover opkræves et 
beløb pr. deltager til bustransport til start-
stedet. Beløbet afhænger af antal delta-
gere. Med mindre andet meddeles, regnes 
der med en kano pr. familie.

Overnatning er til pladsens takster.

HUSK! Man må gerne deltage i stævnet 
uden at deltage i sejladsen.

Tilmelding senest 15. april til:
DCK 2507 Ingrid og Jørgen Nielsen
Tlf. 7589 9189
Mobil 2170 4563/2371 4813
eller på www.dck.dk

D
s
n
s
h
d
a

rådet Turen er nom

Den 30. maj- 1. juni 2008Den 30 maj 1 juni 2008

Årets Kanostævne 

v/Grethe & Ivan Mehlsen
Albertinelund 3, DK-8585  Glesborg
Tlf. (+45) 86 38 62 33 · Fax. (+45) 86 38 65 62
www.albertinelund.dk · albertinelund@mail.tele.dk

Albertinelund Camping 
1/1 - 31/12 (& 1/10 - 31/3) 

736
 

&
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Kreds Jyllands Fugleskydning er i år hen-
lagt til Blommehavens Camping. Se mere i 
Appen-Dix nr 5. 

DCK 730 Jonna & Svend Gustausen
Tlf. 9815 2208

DCK 2870 Anna-Lise & Leif C Sørensen
Tlf. 9814 3787

Fugleskydning
Den 5.- 8. juni 2008

på Blommehavens Camping 
Ørneredevej 35 
8270 Højbjerg

Jelling
Camping

Mølvangvej 55  •  7300 Jelling  •  Denmark
Tel. +45 7587 1653  •  Fax +45 7587 2082
E-mail: jelling@dk-camp.dk  •  www.jellingcamping.dk

Fjernstyr den 
perfekt på plads!

5 ÅRS GARANTIEUROPA SERVICE

For lidt plads til at bakke på? Eller slår 
kræfterne ikke helt til mere? Eller er du 
bare til luxus generelt? Så er en Powr-
Mover løsningen! Manuel eller elektrisk.

Tinghøjvej 5,
3650 Ølstykke 
info@powrwheel.dk

www.powrwheel.dk

STØRSTE UDVALG 
I      CAMPINGVOGNS-
MOVERE! RING PÅ 

47 10 12 65 
RABAT TIL MEDLEMMER

Reminder
Vær opmærk-

som på, at 

manøvrestæv-

net på Jyllands-

ringen er flyttet 

– se huskeli-

sten.

17



OBSOBSOBS
OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO S

OBS
O SO SVi er blevet bekendt med, at der florerer 

nogle rygter om turen til Rusland, som ikke 
har bund i virkeligheden, men som øjensyn-
ligt har afholdt flere fra at deltage i turen. 
Vi finder derfor anledning til her at bringe 
nogle få facts om turen. Skulle nogen her-
efter enten have lyst til at deltage eller høre 
nærmere om turen, er I meget velkommen 
til at kontakte undertegnede.

Den officielle del af turen starter, når vi 
krydser den russiske grænse den 15/7 og 
slutter i Murmansk 2/8. Deltagerne følges 
herefter ad til Kirkenes i Norge, hvorfra 
nogle skal direkte hjem, mens andre vil se 
mere i det nordlige Skandinavien.

Den officielle del af turen koster kr. 9.500,- 
pr. person. 

Prisen omfatter bl.a.:
• overnatningsgebyrer
• bus- og bådtransport på udflugter
• entreer på udflugter
• 9 måltider
• underholdning
• guide under hele turen

Kørsel i Rusland foregår som kolonnekør-
sel, og ingen vil blive efterladt alene. Ved 
mindre uheld, som kan klares på stedet, fx 
punktering, venter vi på den uheldsramte. 
Ved større uheld, der kræver professio-
nel assistance, vil den uheldsramte først 
blive efterladt, når den professionelle as-
sistance er nået frem.

Dagsmarcherne vil ligge på 300-400 km, 
enkelte lidt længere, andre kortere.

Turen arrangeres i samarbejde med et rus-
sisk turistbureau, der ligesom vi, har den 
største interesse i deltagernes fulde til-
fredshed og sikkerhed.

Med venlig hilsen
DCK 2507 Ingrid og Jørgen Nielsen

Tlf. 7589 9189/2170 4563/2371 4813

Rusland • sommer 2008• sommer 2008

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

18



Bijé Fritid & Camping . Bomose Allé 19 . 3200 Helsinge
Tlf: 48 79 31 10  . Fax: 48 79 35 10 
www.bije.dk . E-mail: post@bije.dk

www.bije.dk

Stedet hvor

aktive 

campister

mødes

Nordsjællands hyggeligste campingcenter

Åbent alle 

ugens 7 dage:

Alle hverdage 

kl. 10 - 17, 

lørdag kl. 10 - 14,

søn- og hellig-

dage kl. 11 - 16

BÜRSTNER · SPRITE · WILK · KABE · BEYERLAND · HOBBY · ADRIA · CARAVELAIR

Elmia messeElmia messe den 11.-14. septemberden 11.-14. september
Campingtrenden holder sig 
og interessen er uformind-
sket – fem minutter efter 
åbningen af billetsalget til 
campingområdet, kunne 
der meldes udsolgt i områ-

derne 1 og 3. 
Det er i den forbindelse også i år lykke-

des for Dansk Caravan Klub, at reservere 
et passende antal billetter til det smukke 
område 2 med udsigt over søen.

For alle dem, som skal op se nyhederne, 
vil der være rig lejlighed til at gå sammen-
ligne, veje for og imod på alle de forskellige 
vogne, inden man evt. tager den store be-
slutning.

Billet til campingområdet giver fri adgang 

til udstillingshallerne alle dagene for 2 
voksne og max. 3 børn under 15 år. Der vil 
være dans fredag og lørdag aften.

Prisen for denne oplevelse vil blive ca. 
dk. kr. 350,- dog uden el tilslutning.

Flere informationer følger i Appen-dix.
Red.
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F.I.C.C. 2008 afholdes i år i Korea!
Men…
Da F.I.C.C. også i år fylder 75 år, hol-

des der et jubilæumstræf i Europa nær-
mere betegnet i Frankrig i omegnen af 
Paris. Arrangementet vil finde sted i 
byen VILLEBON SUR YVETTE, en lille by 
med ca. 9.500 indbyggere, beliggende 
ca. 20 km. syd for Paris, med den bed-
ste beliggenhed for tilkørsel til motor-
vejsnettet og mulighederne for anven-
delse af den offentlige trafik, herunder 
er der station for R.E.R. (hurtig-togene) i 
byen.

20082008F.I.C.C. 2008F.I.C.C. 2008

Træffet i Frankrig finder sted i perioden 
fra den 4. juli til den 12. juli 2008. 

Der vil under træffet være arrangeret 
alle mulige udflugter, der vil tilgodese 
alle de forskelligartede ønsker, der er, 
når så vidt forskellige og spændende 
mennesker mødes.

For de som aldrig har prøvet et F.I.C.C. 
træf, skulle prøve at give sig den mulig-
hed, hvor bl.a. den spændende »folk-
lore« udfolder sig i rigt mål under sam-
været i sådan en uge.

Der vil ikke blive arrangeret fælles tur til 
F.I.C.C. i år.

Flere oplysninger om dette arrangement 
og tilmeldingsskema er at finde på 

www.ffccparis2008.fr

Tonni Hansen
Landssekretær
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Flere fordele end i

FORHANDLERE:  

BAGEOVN ER STANDARD I ALLE WILK MODELLER

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby 5648 8365
Campinggaarden, Ormslev, Viby J. 8628 3566
Camping & Fritid Fyn, Odense 6597 2040
Camping & Fritidscenter Horsens A/S 7575 7174
Camping-specialisten.dk, Herning 9712 5366

Caravan Centret, Nr. Alslev 5445 7879
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

Se mere på www.wilk.dk – hvor du også
kan tilmelde dig vores nyhedsbrev-service.

Lækker køjevogn 
med masser af plads

WILK kan i år fejre 55 års fødselsdag. Det fejres med 2 specielle kampagne -
modeller af den populære S3***, som er udstyret med al tænkeligt komfort 
- inkl. bageovn.

500 DM

Meget højt udstyrsniveau – meget begrænset antal – rigtig pris..!

450 FS

Fra det store salonmøblement bagest i vognen
har du frit udsyn til alle herlighederne indven-
digt - og kan uhindret nyde udsigten ud i det
grønne. Baderummet er rigtigt lækkert med
stort brusebad og separat håndvask.

Adskilte forældre- og børnesovepladser, og
derimellem et stort spise- og køkkenområde.
Stort frirum til alle i kraft af den smart 
placerede tværseng i fronten.

Drømmevognen for to

KUN 

kr. 114.480,- 

Inkl. alt i udstyr..!

KUN 

kr. 121.680,-  

Inkl. alt i udstyr..!

Model 450 FS

Model 500 DM

WILK S3*** serien består af ialt 9 modeller - fra den lille kompakte 
395 LK til den særdeles rummelige 650 DK.  Priser fra kr. 89.480,-

KAMPAGNE-MODEL
WILK S3*** “Birthday Edition”

Bageovn er standard
i alle WILK modeller



des på stedet eller medbringes til vandpo-
sten. Den har forlænget håndtag og hjul. 

Gaskassen er rummelig med plads til 
både to gasflasker, kiler, elkabler, ekstra 
vanddunk til evt. påfyldning, spildevands-
dunk og evt. lidt udendørs legetøj.

Børneafdelingen – to eller tre køjer
Til venstre for indgangen har børnene de-
res afdeling. Denne vogn har tre køjer men 

Langtidstest:  
 Knaus Südwind 500 FSK Knaus Südwind 500 FSK  

– perfekt rejsevogn til familie med to børn– perfekt rejsevogn til familie med to børn

Knaus omtale!

Af Anne-Vibeke Isaksen
Fotograf: Rasmus Schønning

På en fire ugers rundrejse i England har 
redaktionen testet denne Knaus Südwind, 
der er indrettet med tre køjer, køkken, sid-
degruppe, badeværelse og fast dobbelt-
seng. Vognen er testet på både motorveje, 
landeveje og i bjergene. Vognen er testet 
med en Hyundai Sonata 2.0 GL CRDi som 
campingtrækker. 

Vognen set udefra
Vognen har et meget karakteristisk Knaus 
look med stafferinger med de gule og blå 
fugle. Serviceklappen gør det let at komme 
til det store opbevaringsrum under dobbelt-
sengen. Vandtanken tages let ud og kan fyl-
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modellen fås også med to. På hver sin side 
af køjerne er der smalle og dybe gardero-
beskabe. Der er vindue ved de to øverste 
køjer samt tagluge ved den øverste. Den 
nederste er mere lukket. En plissé dør kan 
trækkes for, men det vil umiddelbart lukke 
den nederste køje endnu mere, så det er et 
individuelt temperamentsspørgsmål.

Midt i vognen, lige over for køkkenet er 
der stue med et stort vindue. Der er sofa-
gruppe med plads til to voksne og to børn. 
Mellem de to sider er der afsætningsplads, 
der kan vendes, så den også bliver til et 
armlæn. Under hynden/bordet er der et lille 
skab. Pulten kan fjernes så der bliver en 
ekstra siddeplads. Spisebordet kan hæves 
og sænkes ved hjælp af luftfjedre, så man 
lige nøjagtig kan få den højde man ønsker. 
En suveræn løsning, når man har børn med, 
da de ofte skal sidde på knæ, når de spi-
ser. Men ikke her. Under begge sæder er 
der store opbevaringsrum, der kan læsses 
ganske meget, fordi de er lige over akslen. 
I modsat side sørger køleskab og gasovnen 
for modvægt, så der er balance i vognen.

Lille – men praktisk køkken
Køkkenet er meget lille, men pladsen er 
fornuftig fordelt og der er det man har brug 
for. Man kan sagtens lave mad til hele fa-

milien også selvom den står på andet end 
spagetti. Øverste skuffe er til bestik. Den 
midterste er en praktisk trådkurv og den 
nederste er med vognens gulv, fint til tunge 
drikkevarer og gryder. Ved siden af disse er 
der køleskab med fryseboks. 

Der er kun to overskabe, men skabene i 
stuen (lige overfor) kan også tages i brug 
til køkkensager. Ved siden af køkkenet er 
der garderobeskab med bøjlestang, ekstra 
hylde og gasvarmeovn. Igen godt lys i køk-
kenet.

Sove- og badeværelse – god plads til de 
voksne
En stor bred dobbeltseng med komfortabel 
madras til mor og far. Under denne er der 
opbevaringsrum i hele sengens bredde. 
Der går kun lidt plads fra til friskvandstan-
ken. Ved siden af sengen er der stort toi-
let med håndbruser. Pladsen er igen godt 
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fordelt, fordi man med små børn ofte har 
behov for at hjælpe dem på toilettet og det 
er der plads til her. 

Der er udvendig håndvask med skabe. 
Vinduet i badeværelset bør dog ikke være 
gennemsigtigt, selvom man bare kan rulle 
gardinet ned. Det er bedst at have en tag-
luge, fordi toilettet er i samme side, som 
man sætter fortelt på.

Super gode ting
En yderst funktionel rejsevogn til den større 
børnefamilie. Skabs- og opbevaringsplads 
er utrolig fint afstemt til antal personer. Su-
verænt spisebord der kan hæves og sæn-
kes, så den passer perfekt til alle størrelser 
i familien. De tre gasblus er i forlængelse 
af hinanden længst inde på køkkenbordet. 
Perfekt når der er børn i vognen.

Masser af lys fra vinduer og tre tagluger, 
men også fra halogenspots inkl. kontakter, 
der er godt fordelt i hele vognen. Masser af 
stikkontakter i hele vognen.

Vandtanken har forlænget håndtag og hjul, 
så den kan køre til påfyldningsstedet.

Store opbevaringsrum under siddegrup-
pen. Lige over akslen, hvilket giver perfekt 
vægtfordeling, når der pakkes.

Smudsafvisende stof i siddegruppe – 
kæmpe fordel i børnevogne.

Alle vinduer har myggenet og hoveddøren 
er todelt.

Kunne være bedre
Hvis børnene er store, vil man foretrække 
at afsætningspladsen i siddegruppen i 
stedet var en ekstra plads. Siddegruppen 
passer bedst til en indretning med to køjer. 
Altså to voksne og to børn. Fjernes pulten 
er der en ekstra lille siddeplads.

Vindue i badeværelset er gennemsigtigt. 
Burde være matteret. Og endnu bedre hvis 
der bare havde været en tagluge, fordi ba-
deværelset er i forteltssiden. Vandtanken 
på 15 liter kunne godt være større til fem 
personer.

Hvad synes vi så?
Man får utrolig meget campingvogn for pen-
gene. En børnevogn skal også kunne holde 
til mere. Der bliver ind i mellem hoppet i 
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sengen og kravlet hen over bordet, men 
det kan vognen holde til. Den kører fint i al 
slags terræn, men indretningen gør også, 
at man kan pakke den perfekt og behøver 
ikke lade noget blive hjemme. Der er utrolig 
god plads – selv med tre børn. 

En utrolig god og funktionel campingvogn, 
der dækker 99% af en børnefamilies behov 
uden af være fancy.

Tekniske data
Total længde inkl. trækstang (cm). . . .732
Total lænde med/uden 
gaskasse (cm)  . . . . . . . . . . . . .580/532
Total bredde/indvendig bredde 
(cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247/234
Total højde/indvendig højde 
(cm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254/195
Tjenestevægt (kg)  . . . . . . . . . . . . . 1.250
Teknisk tilladt totalvægt (kg). . . . . . 1.400

Læs mere om Knaus på www.knaus.dk Set på www.campingdanmark.dk

GODE TILBUD på nye og brugte vogne
HUSK - vi udfører også reparationer

Finanseringsmuligheder med eller uden
udbetaling - rente fra 4,95%

AP-CAMPINGAP-CAMPING
Industrivej 24, 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2420. Mobil: 4021 7041

www.ap-camping.dk

Åbningstider: 
Hverdage kl. 10.00-17.00
Weekend kl. 11.00-16.00
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TankerTanker  efter kredsgeneralforsamlingefter kredsgeneralforsamling
Kreds Sjælland havde generalforsamling i 
weekenden den 23. februar.

Efter mange år, hvor den er blevet afviklet i 
Tåstrup kultur Center i Tåstrup, mente be-
styrelsen et det var på tide at tænke nyt.

Vi er i et jubilæums år og det skulle også 
markeres. Klubben er efter bestyrelsens 
opfattelse stadig ung og spændstig, trods 
mange ældre, er der en fremgang af unge 
med børn der melder sig ind.

I klubbens barndom var kredsgeneralfor-
samlingerne altid efterfulgt at en stor 
fest.

Bestyrelsen valgte at komme alle disse 
fænomener ned i en stor gryde og røre godt 
rundt. Resultatet blev en aktiv weekend 
placeret i et stort sports center. Vi fik den 
højeste deltagelse på vores generalforsam-
ling gennem de sidste 10 år. 39 familier 
deltog i weekenden og et stort antal med-

lemmer kom for at deltage i generalforsam-
lingen. 

For stævnedeltagerne var der aktivitet 
straks efter ankomst fredag eftermiddag, 
der var linedans, springgymnastik, svøm-
ning og alle mulige andre sportsgrene. Der 
var simpelt hen noget for en hver smag.

Lørdag aften bød på gule ærter m.m. 
Desværre svigtede musikken lidt, men hu-
møret var højt, så det gik.

Søndag eftermiddag efter de sidste var 
kørt, kunne bestyrelsen læne sig tilbage 
for at slappe af. En stor tak til vores med-
lemmer Lene og Per, som havde gjort det 
muligt at arrangerer det i Haslev hallerne, 
de ydede begge en stor indsats.

Det er helt sikkert at det har givet besty-
relsen blod på tanden, så næste år giver vi 
den gas og så skal der være live-musik lør-
dag aften.

»En glad lille formand«

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
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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



Ved afholdelse af kreds Jyllands O-løb i år 
2007, deltog vi for 3. gang med camping-
vogn på slæb. For dem, der ikke har været 
med før, går det ud på at finde vej efter 
kortmateriale, som udleveres ved start af 
løbet.

Vi var ikke klar over, at der var stillet en 
præmie i udsigt i form af en »Husfred« 
blomst, til dem der havde de største dis-
kussioner om hvilken vej, der skulle køres. 
Chaufføren blev lidt sur, ja havde det været 
mørkt, havde der været lyst i bilens kabine, 
når han fik at vide ca. 100 meter senere, 
det var vist her vi skulle have drejet. »Han 
blev helt Violet i hovedet«, godt han havde 
deltaget i manøvrestævne på Jyllands Rin-
gen.

Så fandt han bakgearet, nok en gang 
uden problemer. Jeg sagde, vi har ikke kørt 
forkert, vi har bare set noget, de andre ikke 
har.

Ved O-løbets slutning havde andre delta-
ger kørt ca. 120 km, vi havde kørt over 175 
km, og blev spurgt om vi dog havde været 
over grænsen, »for så skulle vi have haft 
ØL med til dem«.

Denne lille reminder, skal ikke afholde 
andre fra at deltage i det kommende O-løb 
her i 2008.

Her bagefter kan vi bare grine af oplevel-
sen.

 
NB! Husfreden giver vi gladelig videre, til 
andre, som vil få problemer. Vi beder så 
om, at vi må få en fredslilje til det kom-
mende O-Løb i år 2008.

Hilsen 
DCK 730 Jonna Gustausen

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)

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

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

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

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

WWW.COLORCAMP.DK
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Grønhøj Strand Camping er afslappende 
ferie i naturskønne omgivelser. Der er 
store pladser fra 100 til 150 m2.

Om pladsen
Smuk natur: Pladsen ligger 700 m fra en af 
Europas fineste badestrande. Omkring plad-
sen er der et smukt naturområde med skov 
og strand. Fra Kettrup Bjerge er der udsigt 

over havet og hele det naturskønne Grønhøj.

Store pladser
Alle pladser er på mindst 100 m2 og med 
13 ampere strøm. Vand og afløb er på 
nogle pladser. Hytter med bad og toilet.

Hyggelige hytter til 2, 4 eller 5 personer. 
Luksushytter med bad, toilet og tv. Alle hyt-
ter indeholder dyner, køkken med køleskab, 
kogemuligheder og terasse.

Indkøb
Pladsen har en kiosk med frisk morgen-
brød, aviser samt dagligvarer.

400 m fra pladsen er der et supermar-
ked med gode indkøbsmuligheder.

Turistbyerne Løkken og Blokhus har et 
væld af butikker for de købelystne. 

Faciliteter for alle
Der er mange faciliteter på Grønhøj Strand 
Camping.

Grønhøj Strand CampingGrønhøj Strand Camping

Campingpladsanmeldelse

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

Et naturligt midtpunkt for en god ferie

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

Tlf. 9888 4433
www.gronhoj-strand-camping.dk
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Mest naturligt er det at starte med den helt 
nye servicebygning, der stod klar i sæson 
2006. 300 m2 opført efter de nyeste reg-
ler med familiebaderum m/toilet, legerum, 
køkken og babyrum til små og store børn. 
Hele bygningen er med gulvvarme.

Den »gamle« toiletbygning har babyrum, 
bad, toilet, tv-stue og en stor grillplads 
udenfor.

Vi har desuden internet cafe og trådløst 
internet på hele pladsen. 

Dernæst skal også nævnes kiosken, 
hvor du kan foretage dine småindkøb og 
bestille friskbagt morgenbrød.

Børnefaciliteter
• Gratis ponyridning 
• Minizoo
• Internetcafé
• Trådløs internet på hele pladsen.
• TV stue
• Poolbord
• Minigolf
• Fodboldbane
• Petanque
• Hoppepuder
• Legeplads m/klatrevæg 
• Tennisbaner ved pladsen
• Fodboldspil
• Bowlingbane
• Bordtennis
• Små børnecykler og trækvogne

 
Stranden

Grønhøj Strand Camping ligger kun 700 m 
fra en af Europas fineste badestrande.
Stranden strækker sig uendeligt i begge 
retninger, og som du kender det fra Vester-
havet er stranden meget bred. Samtidig er 
sandet flot hvidt, og du kan altid finde en 
gryde med læ i klitterne.

Det er muligt at køre på stranden fra 
Rødhus via Grønhøj til Løkken. Turen er ca. 
21 km.

Området
Grønhøj Strand Camping ligger i Jammer-
bugt kommune og hører under Løkken 
postnummer. Campingpladsen ligger lige 
midt i mellem Løkken og Blokhus som er et 
stort attraktiv turistområde med en af 
Nordjyllands bedste bade strande. Især 
Grønhøj Strand, er meget familievenlig og 
ikke så overbefolket, som Løkken og Blok-
hus strand i højsæsonen

Afstanden til større byer: 
• Brønderslev 18 km
• Hjørring 27 km
• Aalborg 40 km
• Frederikshavn 61 km
• Skagen 86 km
• Århus 160 km
• Tyske grænse 330 km

fortsættes side 32
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På kortet ovenfor kan man se hvor Grønhøj 
Strand Camping er beliggende. Fra cam-
pingskilt på A55/3E ved Ingstrup (7 kilo-
meter syd for Løkken) drejes efter Grønhøj 
Strandvej ca. 2 kilometer.
GPS: 9 grader 40’39,0” B 57 grader 
19’14, Red.

fortsat fra side 31

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

www.campinggaarden-ormslev.dk
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Kære venner … Tak for en hyggelig, men 
våd weekend! 
Som nye medlemmer havde vi tilmeldt os 
til denne weekend, hvor der oven i købet 
også var generalforsamling. Vi kunne så 
møde mange nye ansigter. Det spændende 
var så om hvorledes det faldt ud, vi kunne 
jo risikere ikke at falde ind i flokken.

Nå, men vi ankom fredag omkring mid-
dag til Campingpladsen i Give, den var ny 
for os. Det var en overraskelse, at se hvor 
mange, der var kommet. Vi blev ud fra bil-
modellen placeret længst nede af stien, 
her var der bestemt ingen fast græs at kø-
rer på. Vi skal jo lære hele tiden, bilen er 
kun forhjulstrukken. Så nu har jeg lært, at 
sige fra, hvis jeg igen skal placeres lidt af-
sides, hvor bunden er blød. Men slår man 
moweren til på cv-en, så kan den da selv 
kravle afsted. Således kom vi ind i flokken, 

muligheden for at liste ud af bagdøren, var 
ikke mere til stede.

Der blev ved at komme vogne i alt ca. 51 
enheder, alle store vogne, hvor jeg ikke tør 
spørge til vægten.

Det blev til en tur ind til Give by imellem 
regnbygerne. Aftenen var inden døre i vog-
nene. 

Lørdag morgen var det klaret lidt op, 
men blæste noget. Så en del af fugten i 
græsset forsvandt, man træder ikke så 
hårdt, når man endelig finder en forhøjning 
at træde på.

Tiden for standerhejsning indfandt sig, 
og her var der ingen, der havde fortalt, 
hvordan dette foregik, så alt var nyt for os. 
Vi blev kaldt frem og præsenteret og fik lige 
en DCK’er til velkomst.

Generalforsamlingen var dog, som jeg 
tidligere har oplevet. Ingen har lyst til at 

Varm Varm velkomstvelkomst  i kreds Jyllandi kreds Jylland
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Næste morgen var enkelte lidt længe om 
at komme ud af vognene, årsagen vides 
ikke for vejret var da ellers fint, men koldt.

Der var enkelte, der ikke kunne komme 
af sted hurtigt nok, så de undgik stander-
strygningen. Men efter denne traditionsrige 
afsked, blev der pakket på livet løs. Der var 
afsked og en masse på gensyn efterhån-
den som man var klar til afgang.

Så efter dette møde med »landsdelen«, 
har vi allerede tilmeldt os til stævnet i Neu-
münster, da det vil passe ind i vores tur til 
Holland, hvor vi skal se tulipaner i april.

 
Endnu engang tak, for i gad at indvie os 
i, hvorledes det kan gøres på en positiv 
måde.

DCK 1694 Birgit og Ole Nielsen.

sidde i ledelsen. Helst ikke frivilligt. Men 
det arbejde, som kan laves uden om en 
bestyrelse, har manges interesse. Ingen 
klub kan fungere uden frivillig hjælp. 

Under eventuelt, var debatten rimelig for-
nøjelig indtil emnet afgående kasserer kom 
frem, her var man misfornøjet med en be-
stemmelse fra hovedbestyrelsen om brug 
af en bestemt bankforbindelse.

Så kom tiden hvor vi skulle møde op til 
en gang fællesspisning med afsluttende 
mulighed for dans sidst på aftenen. Her var 
der pyntet fint op, drikkelse blev indkøbt og 
forventningen til maden var stor. Forvent-
ningen blev indfriet, maden var god og rige-
lig. Der blev afsluttet med håndskåret is, 
stykkerne var bestemt ikke afmålte, »gæt 
om jeg fik et lille eller stort stykke«.

Så blev der sat strøm til musikanlægget, 
og dansen begyndte. 

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Månedens vits

To advokater går på café. De bestiller 
colaer og tager hver en madpakke op af 
tasken. 

Ejeren skynder sig hen til dem:
»I må altså ikke spise jeres egen mad 
herinde!«

Advokaterne kigger et kort øjeblik på 
hinanden – og bytter madpakker.
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www.tabbert.dk

Fra 1. januar 2008 er det i Tyskland blevet 
indført ved lov, at byerne kan indføre mil-
jøzoner. Det er sket i Berlin, Hannover og 
Köln fra den 1. januar 2008 og flere byer 
vil følge efter hen over året (se skema). Det 
betyder for danske bilister, at de skal have 
et lovpligtigt miljømærke påhæftet bilen, 
når man færdes i disse byer. Når jeg skriver 
lovpligtigt, er de ifølge den tyske lov også 
gældende for udenlandske bilister. Miljø-
mærket er delt op i 3 kategorier rød, gul 
og grøn med grøn som bedste miljømærke, 
alt efter bilernes årgang. Det er kun biler, 
der er indregistreret efter 31.12.2005, der 
må køre over alt i f.eks. Berlin, da det er 
de biler, der forurener mindst. Biler før den 
dato skal eksempelvis for en dieselmotor 
have eftermonteret partikelfilter samt for-
ureningstestes for at opnå samme status. 

Miljømærket koster 150,- kr. Hvis man 
bliver stoppet uden mærke koster det i 
bøde min. 40,- euro.

Alt det kan læses på www.applusbilsyn.dk,
som er den eneste synshal, der har lavet 
en aftale med de tyske myndigheder i 
Flensburg om udstedelse af miljømær-
kerne i Danmark. Endvidere kan der på 

hjemmesiden www.umwelt-plakette.de/ 
under det danske flag (som er øverst på 
siden) læses om reglerne på dansk.

01.01.2008 Berlin, Hannover, Köln 
01.03.2008  Ilsfeld, Leonberg, Ludwigs-

burg, Mannheim, Schwä-
bisch-Gmünd, Stuttgart, 
Tübingen

01.07.2008 Bochum 
01.10.2008 München
In 2008
(Datum offen)  Augsburg, Dortmund, Düs-

seldorf, Essen, Frankfurt/
Main, Gera, Mühlacker, 
Pforzheim, Regensburg, 
Reutlingen

01.01.2009 Nürnberg, Herrenberg
01.01.2010  Freiburg (Breisgau)
in 2010 (Datum offen)  
Datum offen  Braunschweig, Darmstadt, 

Dresden, Heidelberg, 
Karlsruhe, Leipzig, Mag-
deburg, Neu-Ulm, Pleidels-
heim, Ulm

DCK 2640 Helge Poulsen

TyskeTyske  miljøzoner fra 01.01.2008 miljøzoner fra 01.01.2008 nr. 2nr. 2
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wwww.tabbert.dk

Klarup Caravan Center, Ålborg
Tlf. 98 31 88 88

Fri Camping, Thisted
Tlf. 97 97 10 10

Antons Camping, Videbæk
Tlf. 97 17 13 79

KG Camping, Kolding
Tlf. 76 33 20 80

Odense Caravan, Odense
Tlf. 66 13 61 78

Campinggården Slagelse, Slagelse
Tlf. 58 54 40 03

 T@B L
Uimodståelig charmerende. Irriterende billig

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

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

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

Helt ny modelserie 
Flot, spændende og prisbillig

Ren wellness - også i ferien

Frisk, fræk og charmerende
fritidsfor nøjelse for hele 
familien

Mere plads overalt og langt
større bevægelsesfrihed

Tyske miljøzoner fra 01.01.2008 nr. 2



Ta’ til Nibe              www.nibecaravan.dk

–ALT TIL CAMPING

Outdoor tøj/sko

Campingvogne  Familie telteFortelte Trailere
 Teltvogne 

 Autocampere

Værksted
 Alt i campingudstyr

SS PP EE CC IIAA LLVV
ÆÆ
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DDDin garanti

for en reel handel

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

Se mere på hjemmesiden

Nibe Caravan Center
har 40 års Jubilæum

Kom til kæmpe 

Jubilæums Åbent Hus 

den 1.- 4. maj

Campingshop.dk
Campingudstyr til rigtige campingpriser

Din campingbutik på nettet

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

Helt ny 

hjemmeside

med mange nye

funktioner

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

www.buerstner-autocamper.dk

En klasse for sig – grænseløs
komfort, grænseløs frihed
Lev livet fuldt ud - gør dine drømme til virkelighed. Bürstner autocamper har 
Europas bredeste model-program og flere muligheder for individuel indretning 
end nogen anden autocamper på markedet. 
Leveres som som alkove, del- og fuldintegreret på chassis fra Fiat og Ford.

Hovedgaden 532, 2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 16 98 . www.neergaard.com

Damhusvej 23, 9830 Tårs
Tlf. 98 96 21 88 . www.vendelbo-vans.dk

Travel Van Nexxo Marano Solano Aviano Elegance Nexxo Family Levanto Argos

NY NY

NY NY

NY

Nexxo Travel Van
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FORHANDLERE:  

Straks du ser den nye WILK S4, er du klar over, at du står over for noget ganske særligt. Én af markedets mest
elegante caravans. Og når du åbner døren og træder indenfor, opfyldes dine forventninger til et lækkert og
stilfuldt interiør fuldt ud.

Sæt dig i sofaen og mærk komforten i de ekstra tykke hynder. Læg dig på sengen og få fornemmelsen af den
totale afslapning. I køkkenet vil du glæde dig over ekstra meget plads og den indbyggede bageovn - og du får
næsten lyst til at tage et bad med det samme, når du slutter rundturen af i det superlækre badeværelse.

Kig ind til forhandleren og se denne pragtcaravan 
- du får lyst til at tage den med hjem med det samme.
Du kan vælge mellem ikke mindre end 16 forskellige 
grundplaner - heraf 4 helt nye.

Pris fra kr. 114.980,-

Forvent noget ganske særligt
WILK S4****  HELT NY MODEL

BAGEOVN ER STANDARD I ALLE WILK MODELLER

Flere fordele end i banken

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby 5648 8365
Campinggaarden, Ormslev, Viby J. 8628 3566
Camping & Fritid Fyn, Odense 6597 2040
Camping & Fritidscenter Horsens A/S 7575 7174
Camping-specialisten.dk, Herning 9712 5366

Caravan Centret, Nr. Alslev 5445 7879
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211 www.wilk.dk 

– hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev-service

520 HTD
■ Komfortabelt badeværelse bagest i hele vognens

bredde. Med separat bruser og vindue.
■ Soveafsnit med magelig dobbeltseng og “direkte” 

adgang til badeværelset.
■ Rundsiddegruppe i fronten - med forlænget “U”-form.

530 UED
■ Komfortabelt badeværelse bagest i hele vognens bredde. 

Med separat bruser og vindue.
■ Soveafsnit med komfortable enkeltsenge (199 x 77) og 

“direkte” adgang til badeværelset.
■ Rundsiddegruppe i fronten - med forlænget “U”-form.

550 DM - bredde 248 cm
■ Køjevogn med masser af plads. Børneafdeling 

foran og forældresoveværelse bagest i vognen.
■ Forældresoveværelse med magelig dobbeltseng 

og “direkte” adgang til badeværelset.
■ Stor siddegruppe midt i vognen 

- lige overfor køkkenet.

HER ER 3 AF DE NYE GRUNDPLANER:

Bageovn er standard
i alle WILK modeller



Månedens 
vise ord 

Vi nægter ofte at acceptere 
en idé, udelukkende fordi 
det tonefald, hvormed den 
udtrykkes, ikke tiltaler os.

Friedrich Nietzsche

1527 Sam Roballe Pedersen
 8700 Horsens
1682 Tom Rasmussen
 8230 Åbyhøj

1683 Conni & Kurt Petersen
 8620 Kjellerup

1684 Birgitte & Lars Jørgensen
 7182 Bredsten

2105 A.Karina & Bjarne Søby
 2600 Glostrup

2137 Jessie & Flemming Retslov
 2650 Hvidovre

2148 Benny & Maiken Petersen
 2605 Brøndby

2395 Kirsten & Mogens Fjelksted
 4850 Stubbekøbing

2622 Dorte & Sven Jensen
 8544 Mørke

2783 Anne Marie & Thomas Jensen
 7700 Thisted

2784 Hanne & Carl Erik Jensen
 7830 Vinderup

2882 Anne Mie & Steen Christian Andersen
 9690 Fjerritslev

3308 Preben Ola
 4050 Skibby

3914 Flindt Petersen/S. Tottensholm
 5210 Odense NV.

3919 Jens Peder Pedersen
 2620 Glamsbjerg

3920 Jens Jensen
 5700 Svendborg

3922 Ellinor & Bent Kwiatek
 5970 Ærøskøbing

3923 Annette & Steen Nielsen
 5500 Middelfart

3924 Lene & Gert Jørgensen,
 5500 Middelfart

 

Velkommen 
til nye medlemmer!!!

C aravanservice 
BM

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

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

Tag på

Krusåsssssåååååååååå
ppå

Camping

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

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

Midtvejs 
Caravans

Områdets 
DCU testcenter

Vidste du?
Midt på Randbøl Hede i Jylland, er der et område, som kaldes 

Syvårssøerne. Her opstår med ca. 7 års mellemrum nogle 
søer. Der er hverken tilløb eller afløb, men pludselig er de der, 
og pludselig er de væk igen. Hvad skyldes dette fænomen??

Syvårssøerne kan stå knastørre i årevis, hvorefter vandet pludselig i løbet af kort tid 
stiger op i dem. Årsagen er ikke det forbigående vejr, for det kan regne i 14 dage, uden 
at søerne dannes.
De ligger i et tørt og magert område, hvor der for nogle år siden var sandfygning. Den 
lokale skovfoged, Nis Thomsen, der kender stedet gennem årtier, er overbevist om at 
det er grundvandet, der i perioder stiger op og danner søer. Det sker efter et eller to år 
med meget nedbør, som regel i foråret og forsommeren. To gange i nyere tid har det 
passet, at søerne viste sig med syv års mellemrum, men der kan også gå kortere eller 
længere tid imellem.
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Kyllingesalat a la Pacific Rim
Pacific Rim er betegnelsen for de lande, der 
støder ud til Middelhavet.

Marinering: 30 min.
Stegetid: 15 min

(4 personer)
4 stk. kyllingebryst
1 lime
½ tsk salt
½ tsk. stødt spidskommen
½ tsk. knust sort peber
½ tsk. stødt cayenne
2 friske ananas (mellemstore)
1 moden mangofrugt
1 rød peber (i tern)
2 forårsløg (finsnittet)
1 dåse kidneybeans

Olie til stegning
Evt. lidt frisk koriander

Dressing:
3 spsk. olie
1 lime
1 spsk. Vineddike
1 spsk honning

1 tsk. stødt spidskommen
1 tsk. chilipasta
salt 
peber

Mariner kyllingebrysterne med fintrevet 
limeskal, limesaft og krydderier min. 30 
min.

Halver ananaserne på langs og udhul dem. 
Skær frugtkødet i tern.

Halver mangoen på hver side af stenen og 
skær den i kvarter.

Skær skindet af og skær frugtkødet i min-
dre stykker.

Vend frugten sammen med peberfrugt, for-
årsløg og afdryppede bønner.

Pisk olien sammen med limesaft, vined-
dike, honning og krydderier og vend den i 
salaten. 

Steg kødet på en grillpande eller en stege-
pande med olie ca. 7-8 min. på hver side.
Lad det afkøle lidt og skær det i skiver.

Vend kødet i salaten og anret i de udhulede 
ananaser.

Pynt evt. med lidt frisk koriander
DCK 2903 Anne Bach

Kyllingesala
Paciififiic RRRiRiiR mmm e

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 
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Holstebrovej · 7600 Struer · Tlf. 96 84 91 00 

www.safari-caravan.dk · e-mail: salg@safari-caravan.dk

Åbningstider:Hverdage  
9-17Lørdag-søndag 10-16

Se Danmarks største udvalg 
i nye campingvogne

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

-  Danmarks  
mindste og billigste.

-  En lille let vogn til de mindste biler. Kip - visionær design. Super aerodynamisk 
og fantastiske køreegenskaber... 
Den ultimative  rejsevogn.

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

Danmarksmester i hæve-tags 
vogne

- Som du ønsker.

- Fuld tilfredshed for hele familien.

- Bedste vintervogn til prisen.

Hymer Touring - den perfekte 
aerodynamiske rejsevogn. 

 Design med hævetag
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NCR medlemsfordele!
Prisaftale med Nordisk Caravanråd Nr. 0708
A. Vintersæson
Alle beløb er i svenske kroner

Priser: Døgn Uge Måned Sæson
Autocamper: 200,- 1.250,- 3.500,- 6.000,-
Campingvogn: 200,- 1.250,- 3.500,- 6.000,-
  incl. el incl. el incl. el incl. el i 30 dage

I sæsonprisen indgår:
El i 30 dage, 16A (kun tilsluttede dage betales)
Ekstra dage debiteres med 125,-kr pr døgn.
Fri adgang til sauna og servicebygning i åbningstiden.
Fri adgang til servicebygning med wc, bad og opvask
Vand afhentes ved haner i dunke
2 sæsonkort til Svanstein ski (20% rabat på øvrigt)
Ved konstant brug af el tillægges 2000,- kr. ekstra pr måned

B. Øvrige rabatter
-15% rabat i sportsbutik og på skileje
-20% rabat når man bor på Svanstein Gården
-15% rabat på bad, afslapning og brug af sportsfaciliteter på Svanstein Gården 
-15% rabat i samtlige restauranter. Omfatter både mad og drikke.
-15% på øvrige vildmarksaktiviteter

C. Sommer 2008/Efterår 2008
-25% rabar på campingpriser

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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Færgerabatter 2008!
Rabataftale med TT-Line, 
der sejler mellem Trelleborg-Travemünde og Trelleborg-Rostock

Aftalen er gældende fra 01.01.08-31.12.08

Aftalen gælder kun i den angivne periode og kun på de ordinære priser/overfarter – ikke på 
over farter hvor der allerede ydes rabat. Ej heller på kahytter og måltider.

Rabat
 10%
 25% i perioden 01.01 - 31.03 på alle afgange
15% i perioden 31.03 - 13.06 samt 01.10 - 31.12
Rabatten gælder ikke på eksisterende rabatter på rejser, kahytter eller måltider.

Bookning sker på: Tlf. 0410-56 200 eller fax 0410-56 170
   E-mail: info@ttline.se

Betaling:  Kontant ved udrejse
Afbestilingsafgift:  Her henvises til TT-Line AB særlige rejsevilkår

Reservationsnummer: DCK 644551

Ret til prisændringer forbeholdes

Færgerabat
F.I.C.C. meddeler, at de har fornyet deres rabataftale med norske Fjord Line på ruterne: 
• Hanstholm – Haugesund/Bergen og • Hanstholm – Egersund
hvor der gives op til 25% rabat til indehavere af gyldigt CCI campingpas, dog kun på returbillet-
ter. Man skal bede om rabatten ved booking og oplyse nummeret på passet. Kahyt er obligato-
risk ved natsejlads. For andre oplysninger om rederiet og deres ruter, se www.fjordline.com     

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

www.aarhus-caravan.dk

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

Pladsen er åben i perioden: 24. marts - 21. oktober 2007
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Færgerabatter 2008! 
Frederikshavn/Gøteborg og Grenå/Varberg tur/retur
Periode  Frh/Gøteborg Grenå/Varberg Bil+camp. Autocamp.
       + 5 pers + 5 pers.

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

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

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

22/6 - 12/8  Hjemrejse 08.00 (tirs-fre) 08.00 (søn+fre)  
   23.55 (alle dage) 

Venligst oplys bestillingskode DCARAVAN

OBS! Begrænset antal pladser – skal bestilles senest 48 timer før

Færgerabatter på Scanlines: Helsingør–Helsingborg
Der ydes 10% rabat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis Helsingør og 
Helsingborg, mod fremvisning af gyldigt DCK medlemskort (det gule F.I.C.C. pas).
Gælder for bil over/under 6 m inkl. 9 personer. 

Rabataftale med HH Ferries, der sejler mellem Helsingør–Helsingborg
Vis dit DCK medlemskort og få 10% rabat på overfarten. Eller spørg deltagere på turen om I kan 
være fælles om et færgerabathæfte med 20 klip. Der er penge at spare på overfarten! Har du brobis 

får du 20% rabat på overfarten.

F.I.C.C. tilbyder rabat på Finnlines
Der tilbydes 50% reduktion på alle billetter på campingvogne og mobilhomes (mod forevisning af 
gyldigt CCI pas) på alle afgange på flg. færgeoverfarter:
Hansa-Class: Finnhansa, Transeuropa and New vessels: Finnstar, Finnmaid, Finnlady i hele 
2007-01-05 Finnlines sejler mellem Travemünde og Helsinki.

Ved booking husk at oplyse om CCI medlemskab og opgiv dit CCI nummer.

Booking sker på: 
fra Tyskland Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH)
  Einsiedelstrasse 43-45, D-23554 Lübeck, Deutschland
  Tlf. +49 451-1507 433, fax. +49 451-1507 444
  E-mail: passagierdienstinnlines.com

Fra Finland Nordic Ferry Center Oy
  Kauppakeskus Ruoholahti 5.krs.
  Itämerenkatu 21, FI-00180 Helsinki, Finland
  Tlf. +358-9-2510 200, fax. +358-9-2510 2022, e-mail. Infoerrycenter.fi

Se mere på www.ferrycenter.fi

  

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

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

KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

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

2008
01.05 - 04.05 ... Kristihimmelfartsstævne, Tolne
09.05 - 12.05 .................. Fiskestævne, Lundby
30.05 - 01.06 ...............................Kanostævne
30.05 - 01.06 ..........................................O-løb
05.06 - 08.06 .............................Fugleskydning
01.08 - 03.08 ................Fiskefestival, Hirtshals
22.08 - 24.08 ................NC samarbejdsstævne
12.09 - 14.09 ... Manøvrestævne, Jyllandsringen
03.10 - 05.10 ..............................Safari, Struer
24.10 - 26.10 ............................. Bankostævne
07.11 - 09.11 ..........................Gourmetstævne
05.12 - 07.12 .................................Julestævne

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

2008 
20.06 - 22.06 .......... Midsommer på Skamstrup
22.08 - 24.08 ......... Sommerfest på Skamstrup
26.09 - 28.09 ............. Heste/Kræmmermarked

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2008
17.04 - 20.04 .............. Landsgeneralforsamling
 og 50 års jubilæum, Middelfart
30.04 - 05.05 .............. 30 års jubilæum Leipzig
09.05 - 12.05 ....Pinsestævne i Neumünster, Da/Ty
09.05 - 12.05 ...............................DNS Sverige
20.06 - 22.06 .................... Kielerwoche, Da/Ty
13.07 - 19.07 .... Nordisk Camping Træf i Norge, 
 Lillehammer
10.08 - 24.08 ..................... Polen m. Kreds Fyn
24.07 - 04.08 ........................................F.I.C.C
05.09 - 07.09 .................... Dragefestival Da/Ty
11.09 - 14.09 ......................................... Elmia
13.09 - 20.09 ............Nordisk Høsttræf, Harzen
13.10 - 18.10 ................. Lang Efterårstur til Ivø
31.10 - 02.11 .....................Stiftungsfest Da/Ty

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. 6594 1401

 Fax 6615 6533
2008
23.05 - 25.05 ........Kreds Fyns 25 års jubilæum 
 på Tårup Strand Camping
20.06 - 22.06 ..............................Skydestævne
14.09 ..........................................Fjordens dag
28.11 - 30.11  ................................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

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

2008
04.04 - 06.04 ............................Forårsmanøvre
01.05 - 04.05 ...............................Fiskestævne
09.05 - 12.05 .........Pinsestævne på Skamstrup
16.05 - 18,05 .......................... Vi for fuld damp
13.06 - 15.06 ................Kvindemanøvrestævne
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ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S · Isabellahøj 3 . 7100 Vejle
Henvisning til nærmeste forhandler: tlf. 75 82 07 55 el. info@isabella.net 
www.isabella.net

Det startede med en model Opus til vores jubilæumssæson sidste 
år. Denne model blev så populær, at vi nu introducerer Opus 300 
– et fortelt med 3 meters dybde – for dig, som ønsker et lidt større 
fortelt, der er velegnet til både sæson- og rejsebrug.

Opus-konceptet er en fusion mellem klassisk Isabella-design og 
elementer fra jubilæumsmodellen Vision. 

De store vinduespartier går igen og giver et dejligt lyst interiør. 
Nettet med dobbeltsidet tryk gør det let at kigge ud, men svært at 
kigge ind. Denne detalje har også fået en plads i Opus-modellerne.

NYHED! Opus 300

Medlem af Camping Branchen.


