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Ambitioner og 
innovation!

Forsidebillede:  Feddet Strand

Forandringer – grænser – 
mod – vilje – at turde give 
slip…

Vi i Dansk Caravan Klubs 
ledelse og styregruppen for 
Nordisk Camping Træf 2007 
har ambitioner og søger at 
være innovative. Vi er over-
bevist om, at det er godt for 
klubben og medlemmernes 
campingoplevelser.

Ambitionerne kommer til udtryk i mange og meget 
forskellige sammenhænge.

I det små kan det blot være at gøre tingene på en 
lidt anden måde, måske forvente lidt mere, måske 
yde lidt mere end forventet eller måske at kombinere 
nogle traditionelle ting på en lidt anden måde.

At opleve er individuelt, kravene til det individuelle 
er stigende, så det at skabe plads til det individuelle i 
fællesarrangementer er innovativt i relation til 
campingoplevelser.

At ville skabe noget, som andre endnu ikke har 
gjort, er ambitiøst!

Men er det risikabelt? – Nej ikke nødvendigvis, idet 
de enkelte elementer jo kan være gode ’gamle’ 
gennemprøvede elementer, blot sammensat på en 
anden og ny måde.

Når mennesker samarbejder i grupper opstår der 
meget ofte synergi – altså at 2+2 bliver mere end 4. 
Når gode positive kræfter sætter sig sammen om at 
ville løse en opgave, så kommer ideerne og inspira-
tionen på bordet og projektet udvikler sig meget. Så 
meget, at man skal til de svære beslutninger – at 
vælge fra – for vi kan ikke overkomme det hele eller 
programmet kan ikke rumme det alt sammen.

Høje ambitioner – hvad er egentligt det?  Det er jo 
et relativt begreb!

Nogle skeptikere nyder at sætte spørgsmål – om 
det nu kan lade sig gøre osv.

Andre lyder positive og tager sine forbehold: Det er godt 
nok ambitiøst – vi må håbe, det kan lade sig gøre.

Og så er der mange, som nyder og værdsætter, at 
der bliver satset ambitiøst, for det løfter jo hele 
projektet – også selvom 100% ikke kan opnås i alle 
sammenhænge. Altså fokuserer på de 80-95% der 
lykkes og glædes herover.

Pessimisten sætter fokus på de 1-5% som ikke 
lykkedes.

Hvad er din stil?
Har du husket at anerkende andres indsats selvom 

den måske ikke lykkedes 100%?

www.nct2007.dk er et ambitiøst projekt – nu over 
1.100 reserverede enheder.

Dansk Caravan Klub – tør have ambitioner!

Carsten D. Appelt
Landsformand
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39.
 Kieler
39.9.
Wochestævn

KielerKiel
39. Kieler Woche
Afholdes 15.-17. juni     

Vi i DCK er igen blevet inviteret af vores 
venner fra Slesvig-Holsten A.D.A C. En kort 
beskrivelse af pladsen for dem der ikke har 
deltaget før. Pladsen en brolagt båd og P-
plads, der ligger lige bag en sejlsportsklub, 
hvor vi må bruge deres faciliteter toilet og 
bad, afstand til kajkanten er ca. 200 m.

Foreløbigt program
Fredag 15. juni: Ankomst.
Kl. 14.00: Stævneindbetalling.
Kl. 18.00: Musikalsk underholdning, grill-
pølser og øl kan købes.
Kl. 19.00: Standerhejsning  velkomst, for-
sættelse af underholdning.

Lørdag 16. kl. 7.30: Morgenbrød afhentes. 
Kl. 9.00: Stort regatta – dagen på egen 
hånd.
Kl. 17.30: For de der har lyst, afgang m. 
bus 41 til åbning af Kielerugen.
Kl. 18.00: Øl og pølsebod åbner og vi hyg-
ger os. De som har mere energi kan gå en 

tur langs med kajen, som er oplyst og fuld 
af liv og underholdning.

Søndag 17. kl. 7.30: Morgenbrød afhentes.
Kl. 10.00: Standerstrygning.

Deltagergebyr:
Pr. enhed             38,- euro
Enlige                33,- euro
Ekstra person 10,- euro

Tilmelding senest  29. maj til
DCK 2565 Ingrid og Karl Chr. Larsen   

Tlf. 2041 4057

DCK 2434 Joan og Eric Abramsen
Tlf. 2014 8714/2032 8714

Kørselvejledning
500 m før slutning af A215/A210 køres i ret-
ning Eckernførde-Universität på vej B76. Drej 
ved 3 afkørsel retning Universität på B76. Drej 
til venstre i lyskurve nr. 2 ind på Poul-Fusstrase. 
Forsæt lige ud til en firkantet rundkørsel. Her for-
sættes lige over ad Køsterallee. Pladsen ligger 
på venstre side. Der vil være A.D.A.C vejvisere.

✰✰✰ AARHUS CAMPING
v/Birgit & Niels Nielsen
Randersvej 400, Lisbjerg, DK-8200 Århus N
Tlf.: +45 86 23 11 33
Fax: +45 86 23 11 31
Naturskøn plads, kun 4 km. nord for Århus.
SAMARBEJDPLADS 10%

Gratis opvarmet swimming-pool 1.6-15.8. 20 hytter. Cafeteria

1/1-31/12
693
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Lidt om det skønne område omkring Cam-
pingpladsen:

Oplev det skønne Rheinland Pfalz
Blot 2 km fra det imponerende Trippstadt 
Slot og de storslåede Karlstal-Slugter - og 
i hjertet af det naturskønne Pfalz ligger 
pladsen Sägmühle. Selve pladsen er belig-
gende i det, der idag er Tysklands største 
sammenhængende naturpark. Hele områ-
det blev i 1992 af UNESCO erklæret for 
såkaldt “Biosfære-reservat”. 

Men udover naturen er der masser at op-
leve i den spændende region. Med udgangs-
punkt fra pladsen kan der opleves:  Tripp-
städter Schloss, Klug’she Mühle, der kom-
mer vi forbi på vores rundtur om søndagen. 

Det er også muligt at komme en tur til Tri-
fels bei Annweiler og Burg Trifels, hvor blandt 
andet den engelske konge Richard Løve-
hjerte var fanget i årene 1193 og 1194.

Primasens
Det er en mindre by med en stor kirke og 
et lille rådhus og en fantastisk flot vand-
trappe, der fører op til anden etage af byen.  
Det føles som om den er bygget i flere eta-
ger. I Primasens er sko ikke særlig dyre, 
men de laver dem jo også selv. Byens var-
tegn er en sko.   

Selve pladsen er særdeles veludstyret, 
idet der er tale om et 5-stjernet ferie-anlæg 
med både restaurant, minigolf, petanque, 
tennis, moderne servicebygninger, samt 
velplejede arealer. 

Det er ikke uden grund, at pladsen kalder 
sig “en oase” og det er et sted, man vender 
tilbage til.

Der bliver max plads til 25 enheder, og 
turen kommer til at koste ca. kr. 2000,- pr. 
enhed, bestående af 2 voksne og 1 hund, 
inkl. overnatning, el og div. udflugter, nær-
mere om dette i næste nummer af APPEN-
DIX, og på DCKs hjemmeside til maj.

 DCK 2638 DCK 2672
 Ilse & Erik Frank Lene & Jan Notler
 Tlf. 8611 4288 Tlf. 8622 4260

Sägmühle
Lang efterårs tur til Lang efterårs tur til 

8.-15. september 8.-15. september 
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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

Ferie i luksuriøs indpakning?
Sæt ekstra krydderi på oplevelserne med ferie på 1. klasse. 

Shark &
 C

o.



DCK turen til Dresden er nu lagt i rammer, 
måske med  lidt ændringer. Tilmeldinger til 
det færdige program samt priser, bliver til-
kendegivet i et senere Appen-dix.

Lørdag den 13. oktober: Ankomst med 
standerhejsning kl. 17.00.

Søndag den 14. oktober: Laver vi en lille 
rundtur til det indre Dresden, som en ori-

entering om, hvor de forskellige ting er i 
forhold til hinanden.

Vi har her valgt at bringe nogle billeder 
over det vi skal opleve.

Lørdag den 21. oktober: Hjemrejse.

Der vil selvfølgelig Happy Hour hver dag kl. 
17.00, hvor vi gennemgår næste dags pro-
gram. Vi vil selvfølgelig være behjælpelige 
med tur forslag til de dage, som er til egne 
oplevelser.

Med venlig hilsen
DCK 239 Dorthe og Leif Hansson
DCK 1168 Lene og Børge Jensen

Dresden uge 42uge 42  
13.-21. oktober
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Program udleveres ved ankomst. Overnatningsafgifter:
Pr. døgn voksen kr. 62,-
Pr. døgn barn kr. 38.-
Miljøafgift kr.  5,-

 Tilmelding senest 17. juni

 DCK 2994 DCK 2942
 Arne Glarnov Raili og Erling Buch
 Tlf: 2086 7228 Tlf: 6221 8167

Tjelevej  10 ·  Tjørr ing ·  7400 Herning ·  Tlf.  97 26 80 55 ·  www.campingparken.dk
ÅB  NINGS  TIDER:  MAN  DAG– FRE  DAG 9 –17 •  LØR  DAG – SØN  DAG 10 –16

DET STØRSTE UDVALG FINDER DU HOS:DET STØRSTE UDVALG FINDER DU HOS:

Fra de helt små
til de helt store

PRISER FRA

169.900

CAMPINGVOGNECAMPINGVOGNE

Fugleskydning og 
Sct. Hansstævne

22.-24. juni på Carlsberg Camping, Sundbrovej 19
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Ø-stævne
Fra den 3.-5. august

OBS! OBS!

Husk Kreds Fyn Ø-Stævne i det syd fynske 
øhav fra den 3.-5. august.
Læs mere om det i næste blad og husk at 
skrive datoen i kalenderen.

Mange campinghilsner
DCK 2957 Inge Andreasen og 

DCK 2905 Vagn R. Hansen

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)

Nr. Hostrupvej 27
6230 Rødekro . Tlf. 7466 2363 

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

- vi bestræber os lidt mere

Flere fordele end i banken

Åbningstider:

Man-fre 10.00-17.30

Lørdag 10.00-15.00

Søndage 13.00-17.00

Se nyheder, tilbud og brugte vogne på 

www.nhcamping.dk

Velkommen til NH Camping 
– altid et besøg værd
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Isabella Vision
      - det individuelle fortelt

Med jubilæumsmodellen viser vi vores visioner for frem-
tidens fortelt. Vi har skabt nye rammer for ferielivet med 
mange smukke og funktionelle detaljer og tilført de kend-
te materialer nye tekniske og visuelle egenskaber. 

De store vinduespartier lukker lyset ind, og privatlivet 
er sikret med plisségardiner, der kan placeres, hvor man 
ønsker det.

www.isabella.net

Jydsk Camping Industri A/S
oplyser om nærmeste forhandler på

tlf. 75 82 07 55
e-mail: info@isabella.dk

NYHED!



❦
❦❦
❦❦❦❦
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❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦
❦❦❦❦❦❦Kvindemanøvre

Manøvrestævne den 8.-10. juni. 
Speciel indbydelse til DCKs kvinder

Program:                                                          
Manøvre for kvinder. Så er det nu kære DCK 
Kvinder, vi skal ud og trille på Sjælsmark 
kaserne.
Sted:  Sjælsmark Kaserne, 

Sandholmgårdsvej, Hørsholm. 
•  Hvis I kører ad Kongevejen skal I dreje 

ved Blovstrød. 
•  Kommer I af Helsingørs motorvejen, kør 

af afkørsel nr. 9 mod Hillerød, så møder 
man også Sjælsmark kaserne ved Sand-
holmgårdsvej.

Mændene må gerne være med, men må 
ikke være med på banen eller se på. Mæn-
dene aktiveres andets sted, mens der bliver 
kørt. Manøvreteamet er meget opsat på, at 
dette stævne skal være for de kvinder, der 
vil køre eller overvejer det. Det skal således 
ikke være sådan, at man bare tilmelder sig 
for at se på, så ødelægger man ideen med 
stævnet. Hele weekenden bliver tilrettelagt 
netop ud fra de behov, der er for at gen-
optræne kørefærdigheder og prøve at køre 
med eller uden campingvogn på en lukket 
bane med instruktørerne fra DCK. Vort øn-
ske er at alle skal føle sig trygge. 

Jørn Andersen der er ansvarlig for kaser-
nen, fortæller os, hvor på området vi må 

være og ikke være, det er jo militært om-
råde, dette skal respekteres.

De eneste mænd der vil være på banen 
er manøvreteamet. Aase Nielsen er der 
også  som instruktør.

Indkørsel fra kl. 16.00-19.00 (giv gerne 
besked om tidspunkt I kommer, da alle skal 
låses ind og ud). Vi skal bede om ALLE del-
tageres fulde navn(e) ved tilmelding.

Lørdag kl. 9.30: Standerhejsning og der-
efter indbetaling af stævnegebyr på kr. 
150,- som inkluderer middagsmad (som 
mændene står for). Mens mændene bliver 
aktiveret med teknik og mad, har kvinderne 
fred og ro til at køre med eller uden cam-
pingvogn, ikke jeres egen, men lånte cam-
pingvogne til det samme. Derefter manøvre-
kørsel, med eller uden campingvogn. ALLE 
kvinder kan være med.

Søndag kl. 8.00: Morgenbrød. 
Kl. 13.00: Forventet standernedhaling 

Der er måske IKKE toiletter og vand, så fyld 
ekstra vand på. Der er begrænset mulighed 
for strøm, samt tømning af toiletter. Husk 
venligst at tage jeres eget affald med hjem. 
Vi låner blot kasernen og skal efterlade den 
i samme stand, som vi overtog den. Stæv-
net giver 5 point i logbogen. Tilmelding se-
nest den 5. juni 2007 via  www.dck.dk   el-
ler til Pia S. Andersen tlf. 4817 4282/2095 
4283. Ret til ændringer forbeholdes.

På gensyn fra Kreds Sjælland 
manøvreteam, samt konerne

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
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Igen i år må vi lave et stævne, uden der er 
koncerter på Løvenborg.

Vi skal hygge – spille kubb – tænde bål og 
bage snobrød. Vi skal fortælle en masse 
ting om vores sommerferier, hvad vi har op-
levet ect. Måske går vi en tur til Tuse Å.

Der er ikke adgang til bad og toilet eller 
andet. Der er adgang til lidt vand.

Stævnegebyr kr. 150,- pr. enhed.
Generator må benyttes i begrænset om-

fang. Nærmere om dette i programmet.
Der er begrænset antal pladser – 15 stk. 

Sidste frist for tilmelding er den 27. juni, da 
vi alle skal på NCT.

Hvis du opgiver din e-mailadresse ved til-
melding på DCK’S hjemmeside, så får du 
den endelige deltagerliste og programmet 
tilsendt på e.mail.
 DCK 1292  DCK 3370
 Lene og Klaus Jensen Dorthe og Jørgen
 Tlf: 4373 5990 Jørgensen
  Tlf: 5926 4322

Tilmelding på DCK’s hjemmeside

Løvenborgstævne 
Den 3.-5. august, Trønninge by 11, 4420 Regstrup

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
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Fredag: Ankomst.
Kl. 19.30: Happy Hour

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning.
Efterfølgende vandrer vi i samlet flok og 

besøger et nærliggende orgelbyggeri.
Kl. 13.00: Pinsefrokost. Afholdes natur-

ligvis med fælles langbord, såfremt vejret 
tillader det. Skulle vejrguderne ikke være 
på vores side, afholdes denne inde i den 
hyggelige fællesstuen.

Søndag kl. 10.00-15.00: Fiskekonkurrence. 
Kl. 16.00: Happy Hour og præmieover-

rækkelse.
 
Søndag aften er der mulighed for bespis-
ning på pladsen lavet af den lokale kok til 
den gunstige pris af kr. 125,- pr. pers. 
Det fordrer naturligvis, at vi kan samle spi-
selystne dck’ere til et sådan arrangement. 

Overnatning 2 voksne kr. 90,- 
Børn  kr. 25,- 
Strøm  kr. 25,-
Stævnegebyr   kr. 25,- 
Fiskeri pr. time pr. stang  kr. 15,-
 

Med venlig hilsen
DCK 730 Jonna & Svend Gustausen 

Tlf. 9815 2208/2179 2270
 

DCK 2601
Lisbeth & Michael Schjødt Hansen 

Tlf. 8692 8195/5135 8019

Pinse- og fisketræf  
i Terkelsbøl den 25.-28. maj

• 52 funktionelle indretninger i str.
fra 400 til 720, til priser fra
109.700,- til 217.800,-

2006 nyheder:
• Nyt design ude og inde
• Bredere indgangsdør

Vandbåren gulvvarme fåes
nu både i forbindelse med
Truma blæservarme og
Alde centralvarme.

LMC Caravan 
- kombinationen af
den bedste skandina-
viske varmekomfort i
tysk kvalitet...

FORHANDLERE:
SJÆLLAND:

Østsjællands Camping Center, tel. 56 14 33 55
Fredensborg Caravan, tel. 48 48 09 70

Campinggården, tel. 58 54 40 03

FYN:
SK Caravan, tel. 65 96 71 05

Faaborg Camping Center, tel. 62 61 71 05

JYLLAND:
Løgstør Caravan Center, tel. 98 67 30 93

Brønderslev Caravan, tel. 98 82 28 75
Christiansfeld Camping Center, tel. 74 56 21 00

Krone Camping, tel. 74 74 52 00
Campingcentret Vejle A/S, tel. 75 85 79 00

Ikast Camping & Fritid, tel. 97 15 54 94
Kronjyllands Camping Center Randers, tel. 86 42 86 94
Fri Camping ApS, tel. 97 97 10 10

Hør om muligheden for at skræddersy
vognen til dine drømme, ønsker og behov...

LMC • KOMFORT • KVALITET• DESIGN

Du kan se mere på: www.lmc-caravan.dk

LMC Lord Ambassador
De kræsne helårscampisters foretrukne valg...
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Da der har været misforståelser omkring 
prisen for dette stævne kommer de her 
endnu engang.

Pris pr. enhed: 
2 voksne + børn indtil 17 år kr. 775,-
enlige kr. 600,-
Medrejsende fra 18 år kr. 200,-

Mad for ekstra personer og børn festaften:
Børn 0-12 år kr. 100,-
Voksne 13-99 år kr. 175,-
Ekstra erindringsgave kr.  25,-

Dansk/Tysk PinsestævneDansk/Tysk Pinsestævne
Den 25.-28. maj

www.ballum-camping.dk

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

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

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

www.aarhus-caravan.dk

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

Stævnegebyret dækker: Velkomstdrink, let 
måltid, 1 franskbrød, lørdag festaften, erin-
dringsgave og Happy hour.

Tilmelding senest 14. maj 2007

 DCK 2565 DCK 2434
 Ingrid og Karl Chr. Joan og Eric 
 Larsen Abrahamsen
 Tlf: 2041 4057 Tlf: 2014 8714/
  2032 8714

 

13



Vi mødes hos Svenningsens Maskinfor-
retning, Danmarksvej 32 H, Skanderborg, 
fredag den 8. juni efter kl. 16 – skal over-
holdes!

Det er ikke nødvendigt at køre selve o-
løbet, man kan følge med en af arrangø-
rerne.
 
Pris:  Stævnegebyr  kr. 115,-
1.  overnatning gratis, men lidt for strøm.
2.  overnatning kr. 110,-  + evt. strøm.

Kørselsvejledning: Ad motorvej E 45 af-
kørsel 51 Skanderborg N/Stilling. Mod 
Skanderborg i T kryds/lyskryds til højre. 2. 

lyskryds til højre ad Norgesvej, 1. vej til ven-
stre ca. 100 m på venstre hånd.

Nærmere program ved ankomst.
Der vil være mulighed for at købe mid-

dag, ved ankomst lørdag ved slutpunkt.
Dansk bøf: pris 99,- kr. skal helst bestilles 
ved tilmelding.

Tilmelding senest den 3. juni til
 
 DCK 2016 DCK 2638 
 Jørn Jakobsen Erik Frank        
 Tlf. 4831 8867 Tlf. 8611 4288

ttttttt  

Skræddersyede tæpper til
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Den 8.-10. juni
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Turen foregår med udgangspunkt fra cam-
pingpladsen Comfort-Camp Eider i Tönning 
60 km syd for den danske grænse. Hvorfor 
i al verden tage så langt væk “bare” for en 
cykeltur, vil mange nok spørge. Årsagen er 
den, at turen er noget anderledes end hvad 
vi kan opleve andre steder. 

En del af turen foregår på digerne, hvorfra 
vi kan se de meget specielle huse så at sige 
fra baghaven. Senere skal vi køre i et natur-
område med et unikt udsyn over området ved 
vadehavet og der skulle også være mulighed 
for at se fugle, som vi ikke har set før. 

Turen er på i alt 20 km, så alle skulle have 
en chance for at følge med, da vi har hele 
dagen til det. Vi tager madpakker og drikke 
med hver især, og så drager vi af sted.

Selve byen Tønning er også værd at se på, 
vi skal bare ud i sidegaderne, hvor de gamle 
huse ligger.

Campingpladsen er fra 2006, men vi har 
valgt at ligge på den gamle del af pladsen, 
idet vi her skal bo helt ned til floden Eidern 
med en udsigt der siger spar to. Hvis vejret 
ikke arter sig, er der mulighed for at komme 
indendørs, når vi skal have fælles spisning 
lørdag aften.

Der er alt på pladsen og i store mængder. 
Et eksempel er sandkassen, som er så stor 

at den både er udendørs og indendørs, så 
tag børn og børnebørn med.

Pris pr. overnatning: 
Pr. vogn med 2 pers. ekskl. el 18,30 euro

Der er mulighed for at leje cykler, 
pris pr. dag 5 euro

Kørselsvejledning fra grænsen: Følg vej 
5 fra Tønder forbi Husum og følg skiltene 
ca. 60 km sydligere mod byen Tønning. Fra 
Padborg grænsen følges vej E45 til afkør-
sel 5 efter Husum. Herefter vej 5, som fra 
Tønder.

Pladsens adresse er:
Comfort-Camp Eider
Am Freizeitpark 1a
25832 Tönning
www.campingplatz-toenning.de
max 20 vogne.

Tilmelding senest den 8. juni til:

DCK 2560
Anni og Wagn Tornbo

 Tlf. 3013 8963
tornbo@esenet.dk

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

Et naturligt midtpunkt for en god ferie

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!

Så ta’r vi cyklerne frem rne frem 
I weekenden den 15.-17. juni 
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Hobrovej 335 . Råsted . 8900 Randers . Tlf. 86 44 35 11 . www.midtvejs.dk

Midtvejs
Caravans

Områdets
DCU testcenter

Hej campingvenner! Vi har lige fået at vide, 
at træffet i Ribe bliver afholdt alligevel, så 
har man lyst til at deltage, er man velkom-
men. Der er kun få pladser tilbage, så det 
er først til mølle metoden, der bruges her.

Vil man høre mere eller tilmelde sig kon-
takt da: 

Tulipanfest i Ribe
Den 17.-20. maj

Bygholmvej 27, Øsløs, 7742 Vesløs

Tlf. 9799 3139 www.bygholmcamping.dk

Hytter - Bed & Breakfast

DCK 2413 Bente og Johan Rasmussen
ole.bente@kabelmail.dk

Tlf. 5091 2292/2512 9910

Tilmelding er slut den 6. maj!
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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

Skamstrup• Pinsestævne
Fra den 25. til den 28. maj

Programmet bliver ikke særligt stort i år. Vi 
lægger vægt på, at der også skal være tid 
til at slappe af.

Fredag: Ankomst i løbet af dagen. Om afte-
nen er der samling i klubhuset. Der er kaffe 
på kanden.

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning og der-
efter ren afslapning og hygge på pladsen. 
Til aften tænder vi den store grill. Så vi kan 
grille vores medbragte bøffer, som vi spiser 
i fællesskab ved langbord.

Søndag: Skal vi tidligt op, for at se om pin-
sesolen nu også danser. Vi spiser morgen-
mad sammen ved langbord eller i klubhuset, 

morgenbrødet køber vi, kaffen laver vi og I 
sørger selv for tilbehøret. Senere på dagen 
skal vi spise pinsefrokost i det grønne. 

Om eftermiddagen er der leg for både 
store og små.

Mandag kl. 10.00: Standerstrygning.

Stævnegebyr: pr. enhed  kr. 50,-
for enlig i vogn  kr. 25,-

Tilmelding senest 24. maj 2007 på:
www.dck.dk, 

e-mail: kirsten@mika-emballage.dk
eller ring til 4089 6995.

Med venlig hilsen
DCK 2081 Kirsten og Søren Mikaelsen
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Skamstrup• Børne 
Galleristævne

Den 15.-17. juni på Skamstrup

Hele lørdag formiddag vil børnene arbejde 
med farver og helt sikkert lave nogle 
smukke malerier, glasmalerier og fliseteg-
ninger. Fliserne vil blive lagt på vores lege-
plads til evig glæde for alle.

Som et hvert andet galleri skal der afhol-
des en ægte fernisering, hvor forældre, bed-
steforældre eller andre familiemedlemmer 
kan komme og nyde de smukke kunstvær-
ker. Børnene får selvfølgelig mulighed for at 
tage deres kreationer med hjem bagefter. 

Om aftenen er der børnediskotek, hvor vi 
spiller det nyeste og hotteste indenfor bør-

nemusik. Der serveres sodavand, chips og 
slik.

Vi anbefaler, at børnene ikke har deres 
fineste tøj på, når de skal male!

Tilmelding og program på www.dck.dk

Med farverige hilsner
DCK 2169 Betina Danielsen

Tlf. 4499 0321 

DCK 2284 Lone Sørensen
Tlf. 3259 6639

Ekstrem komfortabel
- hele året

Øvrige nyheder/ændringer bl.a.:

■■ Ny front

■ Nyt møbeldesign

■ Ny toning af vinduer

■ Natbelysning

■ Nye lamper

■ Ny belysning af baderum (TDL, DXL)

■ Ny emhætte (dobbelt hastighed)

■ Nyt ventilationssystem (Variovent)

■ Forteltlampe med bevægelsessensor

(ekstraudstyr)

■ 7 helt nye hyndestoffer

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Aabybro Camping & Fritid A/S · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro
Telefon 98 24 48 00 · www.aabycamp.dk

Hverdage kl. 9.30-17.30 · Lørdag kl. 10.00-13.00
Søn- og helligdage kl. 12.00-16.00
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Skamstrup• Midsommerstævne

DCK’s egen campingplads, Skamstrup, kal-
der igen til midsommerstævne. Vi tænder 
den store grill og spiser i fællesskab, enten 
i klubhuset eller hvis vejret arter sig ved 
langbord i det fri. 

Efter fællesspisningen vil vi gå i fakkeltog 
til bålpladsen, tænde bålet, og sende hek-
sen, som børnene har lavet i løbet af da-
gen, af sted til Bloksbjerg. 

Derefter vil vi hygge os omkring et lille 
bål, hvor vi bager snobrød.

Det er et stævne, hvor både børn og 
voksne hygger sig sammen. 

Standeren hejser vi lørdag kl. 10.00, og 
tager den ned igen søndag kl. 10.00.

Stævnegebyret er kr. 50,- pr. enhed.

Tilmelding: senest den 17.06.07 til

DCK 2153 Heidi & Flemming Würtz
Tlf. 2191 2964

DCK 3269 Irene & Sven 
Christiansen 

Tlf. 4827 9080

Eller www.dck.dk

www.oecc.dkwww.oecc.dk

Jersie Strandvej 88 · 2680 Solrød Strand · Tlf. 56 14 33 55
e-mail: info@oecc.dk · www.oecc.dk

· 60 brugte vogne fra 3.500,- til 148.000,- kr.

· LMC Caravan – Info, lager og demovogne

· Isabella fortelte – Nye og brugte

· Værksted

· Tilbehør

· Financiering: Fast rente fra 5,5%

· Aktuelle varer og tilbud denne måned

Jelling
Camping

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

Fra den 22.-24. juni på Skamstrup Camping, 
Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv

19



Tempo 100Tempo 100mpo 100mpo 100
Tempompo 100mpo 100

Temmpompo

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

Efter en vellykket Påskeferie i Tyskland sam-
men med kreds Fyn, var vi på vej hjemad. 
Lige efter Hannover, siger min kone, kan du 
i dit sidespejl se en grøn bil. Jeg svarer det 
kan jeg ikke, men der er da god plads, så 
han kan overhale.

Så overhaler den grønne bil, jeg kan se 
at der står POLIZEI på siden af den. Nu bli-
ver der tændt et lysskilt på taget af bilen, 
og de beder mig følge dem ind på en vige-
plads, hvor der er mere Politi. Den kvinde-
lige politibetjent var meget stram i betræk-
ket og meget bøsig.

Hun sagde vi havde kørt 112 km i timen, 
de havde optaget os på video, og vi stod til 
en bøde på mellem 30 og 100 euro. Og vi 
havde ikke mærkat bagpå, med 100 km.

Men inden vi kørte fra Danmark, havde vi 
fået vogntoget godkendt i Hedensted til 
100 km. Vi havde bare ikke papirer på det, 
men vi havde en kvittering på, at vi havde 
betalt.

Min kone har gode overtalelsesevner, så 
med fejlvisning af optagelsen og en del 
snak, blev min kone og politibetjenten 
enige om, at vi ikke oversteg 100 km re-
sten af turen, så vi slap for videre tiltale.                                          

DCK 730 Svend Gustausen

Tempo 100 km i Tyskland
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0o 1000
mpo 100o 100

Tempo 100mpo 100mpo 100
Tempo 10mpo 100mpo 100

Som noget nyt kan campingvogne få fore-
taget Tempo 100 undersøgelser i Danmark 
uden at vognen skal fremstilles for tyske 
myndigheder. 

Tempo 100 betyder at vogntoget må køre 
100 km/t på de tyske motorveje.

Hedensted Bilsyn tilbyder at godkende 
campingvogne til Tempo 100.

Hedensted Bilsyn kontrollerer at cam-
pingvognen opfylder betingelserne for god-
kendelse og sørger for registrering ved de 
tyske myndigheder. Den tyske godkendelse 
og Tempo 100 plaketten sendes til vognens 
ejer. Ekspeditionstiden er ca. 8 dage, så få 
bestilt tid i god tid før ferieturen går ned 
gennem Tyskland. Prisen er kr. 500,- inkl. 
moms og afgift til registrering i Tyskland.

Tempo 100 betyder jo ikke at man skal 
køre 100 km/t, men det bliver da dejligt at 
køre lovligt, når man ligger på 90-95 km/t 
efter lastbilerne.

Jørgen fra Heden Bilsyn oplyser, at han 
kan kan komme ud og syne køretøjer på 
campingpladser, hos campingforhandlere 
og ved træf hos mærkeklubber, hvis de 
samler en række køretøjer sammen, så de 
kan tjekkes på en gang.

Tempo 100 betingelser
Betingelserne som skal opfyldes for en 
Tempo 100 godkendelse er følgende:
•  Campingvognen totalvægt må ikke over-

stige det trækkende køretøjs køreklare 
vægt (egenvægt+75 kg).

•  Der skal være monteret slingrekobling.
•  Dækkene må ikke være mere end 6 år 

gamle.
•  Dækkene skal være godkendte til min. 

120 km/t (Min. L-mærket).
•  Dækkenes bæreevne skal svare til vog-

nens akseltryk.

•  Aksel skal være forsynet med støddæm-
per.

•  Trækkende køretøj skal have ABS-brem-
ser.

Hvis disse krav er opfyldt, kan din camping-
vogn godkendes til Tempo 100.

Bemærk at campingvognen ikke godken-
des efter en bestemt bil, men som ved 
synsfrisammenkobling, kan alle biler der 
opfylder reglerne, trække en Tempo 100 
godkendt campingvogn og således køre 
100 km/t på de tyske motorveje.

Yderligere information: 
www.hedensted-bilsyn.dk eller 

6130 9911.
Set på www.campingferie.dk

Red.

Tempo 100 godkendelser i DK

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer
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Mosevej 1 • DK-6000 Kolding
Tlf. 7633 2080 • fax 7633 2088

ÅBNINGSTIDER: Hverdag 10.00 - 17.00
Lørdag & søndag 10.00 -16.00

SE ALLE VORE BRUGTE VOGNE 
PÅ WWW.KG-CAMPING.DK

Vi ønsker alle vore kunder
et rigtigt godt camping år!

Skaber
fremtidens 
camping
Eksklusive  luksus model-
ler, populære fritidsklasse.
Nyskabende bestseller-
modeller.
Genial begynderklasse.

På tur uden 
forhindringer
Gode køreegenskaber, 
sikker plads til at sove, til at 
lege, sidde og opbevare.
Kort sagt Knaus har et utal 
af indretnings løsninger.

Action, Altea, 
Adora, 
Classic eller 
Adiva
Adria har modeller for en-
hver smag og pengepung.

C A M P I N G  –  D E S K Ø N N E S T E  Ø J E B L I K K E  I  L I V E T
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Rabatten gælder 
overnatningsafgiften
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REGION NORDJYLLAND        
Bygholm Camping 
& Motel 659 Bygholmvej 27 7742 Vestløs 9799 3139 10%  www.bygholmcamping.dk 
Dokkedal Camping 835 Kystvejen 118 9280 Storvorde 9831 1171 10%  www.dk-camp.dk/dokkedal 
Ertebølle Strand 
Camping 933 Ertebøllevej 42, Strandby 9840 Farsø 9863 6375 10%  www.escamp.dk
Grønhøj Strand Camping 879 Kettrupvej 125, Ingstrup 9480 Løkken 9888 4433 15%  www.gronhojstrand.camping.dk
Guldager Camping 903 Bondagervej 67 9793 Saltum 9888 1512 15%  www.guldagercamping.dk-camp.dk 
HimmerlandCamping
& feriecenter 927 Bjørnstrupvej 45 Hornum 9600 Aars 9866 2222 15%  www.camping-himmerland.dk 
Safari Camping 915 Rebildvej 17A, Rebild 9520 Skørping 9839 1110 10%  www.dk-camp.dk/safari 
Sindal Camping 966 Hjørringvej 125 9870 Sindal 9893 6530 15%  www.sindal-camping.dk 
Sølyst Camping 832 Løgstørvej 2 9240 Nibe 9835 1062  10%  www.dk-camp.dk/soelyst 
Tolne Camping 967 Stenderupvej 86, Tolne 9870 Sindal 9893 0266 15%  www.tolne.camping.dk 

REGION MIDTJYLLAND
Give Camping 614 Skovbakken 34 7323 Give 7573 1134 15%  www.givecamping.dk
Bryrup Aqua Camping 758 Hovedgaden 58 8654 Bryrup 7575 6780 15%  www.bryrupcamping.dk
Camping Ulbjerg 796 Skråhedevej 6 8832 Skals 8669 7093 10%  www.dk-camp.dk/ulbjerg
Fladbro Camping 
& Hytteby 808 Hedevej 9, Fladbro 8900 Randers 8642 9361 10%  www.fladbrocamping.dk
Krakær Camping 710 Gl. Kærvej 18, Krakær 8400 Ebeltoft 8636 2118 10%  www.krakaer.dk
Nordsø Camping 
& Badeland 572 Tingodden 3, Årgab  6960  Hvide Sande 9659 1722 15%  www.nordsoe-camping.dk
Velling Koller 759 Velling Koller 4-8 8654 Bryrup 75 7562 04 Spec. pris  www.velling-koller.dk
Ajstrup Strand Camping 696 Ajstrup Strandvej 81 8340 Malling 86 93 35 35 15%  www.ajstrupcamping.dk 
Århus Camping 693 Randersvej 400, Lisbjerg 8200 Århus N. 8623 1133 10%  www.aarhusnord.dk

REGION DANMARK         
Augustenhof Camping 434 Augustenhofvej 30 6430 Nordborg 7445 0304 15%  www.dk-camp.dk/augustenhof
Ballum Camping 405 Kystvej 37, Ballum 6261 Bredebro 7471 6263 15%  www.ballum-camping.de 
Carlsberg Camping 307 Sundbrovej 19, Tåsinge 5700 Svendborg 6222 5384 10%  www.carlsberg-camping.dk
Gudenå Camping 
Brædstrup 778 Bolundvej 4a, Nim 8700 Horsens 7576 3070 15%  www.gudenaacamping.dk
Hampen Sø Camping 619 Hovedgaden 31 7362 Hampen 7577 5255 15%  www.hampensoecamping.dk
Holme Å Camping 474 Baldersbækvej 21 B 6682 Hovborg 7539 6777 10%  www.holmeaacamping.dk
Kolding Citycamp 361 Vonsildvej 19 6000 Kolding 7552 1388 15%  www.koldingcitycamp.dk
Kruså Camping 426 Åbenråvej 7 8340 Kruså 7467 1206 10%  www.danskecampingpladser.dk
Langelands camping 332 Spodsbjergvej 227 5900 Rudkøbing 7020 3790 15%  www.langelandscamping.dk
Marstal Camping 351 Havnegade 27, Ærø 5960 Marstal 6253 3600 10%  www.marstalcamping.dk
Skovlund Camping 260 Kystvejen 1, Båring Vig 5466 Asperup 6448 1477 10%  www.dk-camp.dk/skovlund
Sønderho Ny Camping 498 Gammeltoftvej 3 6720 Fanø 7516 4144 10%  www.nycamping.dk 
Tårup Strandcamping 321 Lersey Allé 25, Tårup 5871 Frørup 6537 1199 15%  www.taarupstrandcamping.dk 
Tåsinge Camping 306 Sundbrovej 130, Tåsinge 5700 Svendborg 6254 1327 10%  www.campingferie.dk/h1_camping
Ådalens Camping 485 Gudenåvej 20 6710 Esbjerg V 7515 8822 10%  www.adal.dk 

REGION HOVEDSTADEN         
Rosenholm Camping 39 Torpmaglevejen 58 3390 Hundested 4792 3049 15%  www.rosenholm-camping.dk
Vejby Strand Camping 25 Rågelejevej 37 3210 Vejby 4870 6788 10%  www.vejbystrandcamping.dk

REGION SJÆLLAND         
Albuen Strand Camping 218 Vesternæsvej 70, Langø 4900 Nakskov 5494 8762 15%  www.albuen.dk



Fejø Camping 
(åbner 2007) 225 Herredsvej 9b 4944 Fejø 5471 3268 10%  www.fejoe.dk
Gedebjerg Camping 122 Have Borupvej 168 4360 Kirke-Eskildstrup 5918 0193 10%  www.gedebjerg.dk
Karise Camping 160 Gimlingevej 1 4653 Karise 5678 8271 15%  www.laegaardenscamping.dk/karise-
Kragenæs Havn Camping 224 Kragenæsvej 84 4943 Torrig 5493 7056 15%  www.224.dk
Lægårdens Camping 161 Vemmetoftevej 5a, 4653 Karise 5671 0067 15%  www.laegaardenscamping.dk 
Maribo Sø Camping 222 Bangshavevej 25 4930 Maribo 5488 0071 15%  www.maribo-camping.dk
Nykøbing F Camping 190 Østre Allé 112 4800 Nykøbing F  5485 4545 15%  www.fc-camp.dk
Reersø Camping 113 Skansevej 2 4281 Gørlev 5885 9030 15%  www.dk-camp.dk/reersoe 
Saltbæk Camping 128 Saltbækvej 88 4400 Kalundborg 5950 2167 15%  www.kalundborg-camping.dk
Top Camp Feddet 156 Feddet 12 Feddet Strand 4640 Fakse 5672 5206 Spec. pris  www.feddetcamping.dk 

SAMARBEJDSPLADSER FDM
Balka Strand 65 Klynevej 6, Snogebæk 3730 Neksø 5648 8074 Medl.pris  www.balka.fdmcamping.dk
Billund 606 Ellehammers Alle 2 7190 Billund 7533 1521 Medl.pris  www.billund.fdmcamping.dk
Bjerge Strand 135 Osvejen 30, Bj. Sydstrand 4480 St. Fuglede 5959 7803 Medl.pris  www.bjerge.fdmcamping.dk
Hegedal Strand 735 Ravnsvej 3, Fjellerup 8585 Glesborg 8631 7750 Medl.pris  www.hegedal.fdmcamping.dk
Holbæk 116 Sofiesminde Alle 1 4300 Holbæk 5943 5064 Medl.pris  www.holbaek.fdmcamping.dk
Holmsland Klit 568 Tingodden 141, Årgab 6960 Hvide Sande 9731 1309 Medl.pris  www.holmsland.fdmcamping.dk
Kollund 428 Fjordvejen 29A 6340 Kruså 7467 8515 Medl.pris  www.kollund.fdmcamping.dk
Nykøbing S. Nordstrand 139 Nordstrandsvej 107 4500 NykøbingS  5991 1642 Medl.pris  www.nykoebing.fdmcamping.dk
Skive Fjord 670 Marienlyst Strand 15 7800 Skive 9751 4455 Medl.pris  www.skive.fdmcamping.dk
Tangloppen 4 Ishøj Havn 2635 Ishøj 4354 0767 Medl.pris  www.tangloppen.fdmcamping.dk
Thurø 305 Smørmosevej 7, Thurø 5700 Svendborg 6220 5254 Medl.pris  www.thuroe.fdmcamping.dk
Østersøparken 604 Bøtøvej 243, Bøtø 4873 Væggerløse 5413 6786 Medl.pris  www.oestersoe.fdmcamping.dk
Ålbæk Strand 986 Jerupvej 19 9982 Ålbæk 9848 8261 Medl.pris  www.aalbaek.fdmcamping.dk

SAMARBEJDSPLADSER DCU
Absalon Camping 6 Korsdalsvej 132 2610 Rødovre 3641 0600 10%  www.camping-absalon.dk
Blommehaven Camping 695 Ørneredevej 35 8270 Højbjerg 8627 0207   10%  www.camping-blommehaven.dk
Ejsing Camping 675 Ejsingholmsvej 13, Ejsing 7830 Vinderup 9744 6113 10%  www.camping-ejsing.dk
Flyvesandet Camping 254 Flyvesandsvej 37 5450 Otterup 6487 1320 10%  www.camping-flyvesandet.dk
Hesselhus Camping 747 Moselundsvej 30, Funder 8600 Silkeborg 8686 5066 10%  www.camping-hesselhus.dk
Hornbæk Camping 20 Planetvej 4 3100 Hornbæk 4970 0223 10%  www.camping-hornbaek.dk
Kulhuse Camping 55 Kulhusevej 199 3630 Jægerspris 4753 0186 10%  www.camping-kulhuse.dk
Mejdal Camping 629 Birkevej 25 7500 Holstebro 9742 2068 10%  www.camping-mejdal.dk
Mols Camping 711 Dråbyvej 8400 Ebeltoft 8634 1625 10%  www.camping-mols.dk
Nærum Camping 9 Ravnebakken 2850 Nærum 4580 1957 10%  www.camping-naerum.dk
Odense Camping 241 Odensevej 102 5260 OdenseS  6611 4702 10%  www.camping-odense.dk
Rågeleje Camping 27 Hostrupsvej 2 3210 Vejby 4871 5640 10%  www.camping-raageleje.dk
Skovly Camping 870 Solsortevej 2a, Tranum 9460 Brovst 9823 5476 10%  www.camping-skovly.dk
Skærby Camping 138 Skærbyvej 2 4500 Nykøbing Sj. 5991 0850 10%  www.camping-skaerby.dk
Viborg Camping 791 Vinkelvej 36b 8800 Viborg 8667 1311 10%  www.camping-viborg.dk
Vorbasse Camping 475 Drivvej 28 6623 Vorbasse 7533 3693 10%  www.camping-vorbasse.dk

SAMARBEJDSPLADSER NORDEN       
Sälen Camping AB Västsidan 60, SE 78067 SÄLEN 0280 203 21   10%  www.salencamping.se

SAMARBEJDSPLADSER ØVRIGT 
Triocamp Prag Tjekkiet - Tel./fax: 00420 283 850 793, 00420 284 681 180 15%  www.triocamp.sz

Betyder der er vinteråbent           Betyder der er vinteråbent efter aftale  



www.ThistedForsikring.dk

Rabataftale til DCK

Som medlem af DCK kan du få et fordelagtigt tilbud på dine 
forsikringer hos Thisted Forsikring g/s.

Thisted Forsikring g/s er et traditionsrigt forsikringsselskab,
 med fokus på campister.

Vi kan blandt andet tilbyde dig:

   Campingvognsforsikring inkl. indbo
   Bilforsikringer
   Villaforsikring
   Familieforsikring
     Fritidshus
   Trailerforsikring
   Ulykkesforsikring

Kontakt vores assurandør Jette Christensen, 
for et uforpligtende tilbud.

Jette Christensen kan kontaktes direkte på: 

telefon: 6120 8952
e-mail: jc@thistedforsikring.dk

Thyparken 16 - 7700 Thisted - www.ThistedForsikring.dk

 Tlf.: 9619 4500 - Fax: 9791 0115



NytEndelig ser det ud til at foråret er her. Som-
merferien venter forude og måske er man i 
tankerne allerede i gang med at pakke kuf-
ferten. Vi har i hvert fald sendt vores spø-
gelse af sted til koldere vinterstrøg. 

En kendt person sagde engang “Det går 
ufatteligt godt”. Ikke siden 2003 har belæg-
ningen være så flot som den er nu og det 
håber vi holder ved. 

Vi har været så heldige at få fat i et par 
køkkenborde med tilhørende vaske. Det 
ene sæt kommer op på siden af klubhuset. 
Den anden vask venter vi lidt med at pla-
cere. Det vil give os flere muligheder for lige 
at klare enten opvasken eller også grøn-
sagsskylningen. 

Som alle ved, er rygning ikke tilladt i plad-
sens lokaler, hvad enten der er klubhus, bad 
eller toiletter. 

Det er dog desværre ikke alle, der har lagt 
mærke til vores ellers meget synlige skilte 
på dørene rundt omkring og det lugter og 
generer mange, hvis rygepolitikken ikke 
overholdes. Vi har sat store krukker op ved 
alle huse og døre, så man her lige kan 
slukke sit “røgværk” inden man træder ind. 

Klubben har fået fat i et par flotte nye far-
ver i de kendte windbreakers. De findes nu 
også i blå og rød og forhandles bl.a. hos os. 

Nyt fra Skamstrup
Sidst men ikke mindst har vi fået en ny 

havetraktor. Problemet med græsslåningen 
er, at vi ofte er nødsaget til at slå det i week-
enderne, hvor vi selv er tilstede. Vi har dog 
allieret os med et par enkelte medlemmer, 
der kan slå det i løbet af ugen, men de skal 
jo også have lov at holde fri engang imellem. 
Så derfor beder jeg jer om at være overbæ-
rende, hvis vi ulejliger jer i weekenderne, 
hvor vi ligeså gerne selv vil holde fri. 

Sidst, men ikke mindst, fandt jeg lige et 
par sjove billeder. Det ene viser den hjælp-
somhed vi altid møder. Se blot hvor mange 

der hjalp til med at rejse et fortelt eller det 
andet med den lille terrorist, der er vældig 
god at have ved hånden, når man skal va-
ske sit tag på vognen. 

Med venlig hilsen
Betina Danielsen

Koordinator på Skamstrup
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DANSK CARAVAN KLUB

NCT 2007 
– årets campingbegivenhed lige om hjørnet! 
De første 1.100 enheder har besluttet sig.

Inden vi kender de endelige tilmeldinger fra 
de respektive deltagende klubber i det nor-
diske samarbejde, er vi nået til de første 
1.100 tilmeldte. Der er nogle faktorer, som 
kan og vil ændre dette billede væsentligt. 

I styregruppen er vi bekendte med, at man 
i det svenske medlemsblad Caravanbladet, 
der udkom medio 2007 (efter vores blads 
afslutning) har anvendt to hele sider på, at 
fortælle om, hvilke mange forskelligartede 
oplevelser der at hente for hele familien ved 
årets Campinggalla 2007. Ligeledes var der 

i sidste nummer af DCU’s medlemsblad 
Campingferie, to siders meget beskrivende 
omtale af NCT 2007. Styregruppen er også 
bekendt med, at der i majnummeret af bla-
det Campingferie, som DCK’s medlemmer 
jo modtager sammen med Appendix, er af-
sat passende med spalteplads til camping-
begivenheden 2007. 

Disse tiltag er styregruppen yderst opmærk-
somme på. Ligeledes hvordan der evt. skal 
ageres i forhold til, at normalfristen for til-
melding nærmer sig, samtidig med at man 
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i Norge bl.a. først nu har krav på, at få at 
vide af arbejdsgiveren, hvornår man kan få 
ferie med sin familie.

De 1.100 enheder fordeler sig ca. sådan:
SFC 5%, DCU 7%, DCK 24%, NCC 29% og 
CC 35%.

Vindere  April lodtrækningen:
NCC  1153557 Vidar Hadland
NCC  1380683 Johnny Grindvoll
NCC  1670173 Roar B. Johannesen
CC   42328 Bertil Andersson
CC   59613 Kurt Göransson
(Der gøres for god ordens skyld opmærk-
som på, at dette var sidste lodtrækning om 
pladser til ½ pris). 

Der sker hele tiden nyt, så derfor er 
det yderst vigtigt at følge med på:

www.nct2007.dk

             Styregruppen NCT 2007

Sponsorer
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Velkommen 
til nye medlemmer!!!

1364 Heidi & John Hjort, 4600 Køge

1365  Connie & Søren Andersen, 
4840 Nr.Alslev

1366  Annette Brochmann & Carsten 
Schmidt,3650 Ølstykke

1512 Alina & Henry Hansen, 7200 Grindsted

1514 Tina & Johnny Thomsen,6840 Oksbøl

1515  Tatiana & Mogens Rusuberg, 
6715 Esbjerg

1516 Sonnich Juhl Thøgersen, 6700 Esbjerg

1643 Tove & Kjeld Clausen, 8600 Silkeborg

1680  Karina & Lars Christensen, 
8800 Bruunshåb

2213  Henriette Michelsen & Peter Knudsen, 
4690 Haslev

2241  Benedicte Carstenschiold, 
3550 Slangerup

2282 Lis & Jens Hansen, 2640 Hedehusene

2341 Pia & Poul Lunk, 4690 Haslev

2345 Marianne Rønne, 4771 Kalvehave

2353  Britta Dunker & Palle Hansen, 
3720 Åkirkeby

2354 Irene & Richard Schøler, 3230 Græsted

2355  Lena & Mogens Pedersen,3550 
Slangerup

2356  Tine Arpe & Brian Christiansen. 
4050 Skibby

2781 Laila & Rene Schilder, 6990 Ulfborg

2919 Merete & Karl Erik Jensen, 5450 Otterup

2979  Conny Nissen & Claus Grønquist, 5560 
Aarup

www.buerstner-autocamper.dk

En Bürstner autocamper er 
indbegrebet af frihed...
Bürstner autocamper har Europas bredeste program med de fleste mulig -
heder for individuel indretning. Leveres som alkove, del-og fuldintegreret
modeller på chassis fra Fiat og Renault. 

Priser fra kr. 481.100

Marano Solano Delfin Delfin
Performance

MegaVan Aviano Elegance Levanto

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

30



ARRGGNogle af de sureste lærepenge, man kan 
betale, er parkeringsafgifter og da det nok 
for flere er mere en 14 dage siden, man tog 
sit kørerkort, er her lige en lektion i parke-
ringsregler.

Reglerne jeg her gengiver, er taget fra 
den danske færdselslov §28 og 29. Reg-
lerne kan være skærpet af politimesteren i 
din egen by. Overtræder du reglerne koster 
det 510,-.

Skiltet betyder stands-
ning forbudt. Her må du 
under ingen omstæn-
digheder standse. 

Skiltet betyder parke-
ring forbudt. Her må du 
standse i op til 3 min.

Der skal altid parkeres 
minimum 5 meter før 
en udkørsel fra en cy-
kelsti af hensyn til cy-
kellisternes udsyn.

Der skal altid parkeres 
minimum 10 meter før 
et vejkryds. Mange 
tror fejlagtigt at der 
stadigvæk gælder en 
6 meter regel. Reglen 
gælder, uanset om det 

er på mindre villaveje eller store vejkryds.

Hvis du parkerer et 
sted, hvor der er tids-
begrænsning skal din 

p-skive altid stilles til det tidspunkt, hvor du 
er ankommet på, men da en lovlig p-skive er 
inddelt i kvarters intervaller, er det tilladt at 
stille viseren frem til nærmeste kvarter.

Det er ikke tilladt at 
standse i busbaner 
eller ved busstoppe-
steder.

Det er ligeledes ikke 
tilladt at standse helt 
oppe på fortovet. Flere 
byer tillader heller ikke 

delvis parkering på fortovet. 

Mange storbyer vælger også at begrænse 
antallet af biler ved at indfører betalingspar-
kering, så kig dig godt for og spar dig selv 
for de dyre lærepenge. Brug dem hellere på 
en god middag. 

Se flere gode råd i næste udgave af Ap-
pendix.

Held og lykke derude i trafikken
DCK 2169 Betina Danielsen 

ARRGG en parkeringsafgift!
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Påskeferie i HollandPåskeferie i Holland
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Med kravet om en ganske stor startkapi-
tal i fremtiden, vil vi nok blive vidner til flere 
kædedannelser, i lighed med den vi lige har 
set hos en af Dansk Caravan Klubs mange-
årige samarbejdspartnere familien Dvinge 
fra Kolding City Camp, Hampen Sø, Nordsø 
Camping og sidst Ajstrup Camping, der alle 
er samlet i selskabet DanCamps. 

Det gælder også i pladsdriften i dag, at 
udnytte de stordriftsfordele der er i bl.a. 
indkøb, markedsføring m.m.

Det kan oplyses ifølge tal fra Campingrå-
det, at der i Danmark i 2006 var ca. 12 
millioner overnatninger. Antallet af cam-
pingvogne er de sidste 10 år steget med 
32%, fra 99.900 til nu 131.700 indregistre-
rede campingvogne.

Tonni Hansen
Landsskretær

Campingpladser er blevet forretning
Campingpladser i dag handles til ret så 
væsentlige millionbeløb.

En campingplads i dag er ikke et sidelø-
bende venstrehåndsarbejde sammen med 
et “rigtigt” job, tidligere måske typisk som 
landmand. Campingpladsdrift i dag er en 
stor udfordring, både hvad angår ledelsen 
og udviklingen af en campingplads med alle 
de forskelligartede muligheder/tilbud, der 
kan udbydes og som ligeså meget kræves 
af nutidens campist. 

Campingpladsejeren brugte tidligere det 
meste af sin tid på alle de praktiske gøre-
mål, hvor det vi kan kalde en helt anden form 
for professionalisme præger hverdagen på 
den moderne campingplads i dag. Her taler 
vi i dag om bl.a. budgettering, indkøb og mar-
kedsføring. Der er gennem de sidste par år 
investeret ganske kraftigt i bl.a. hytter med 
en væsentlig større luksus end tidligere, en 
mulighed der kom da et nyt regulativ trådte i 
kraft for nogle år side, som bl.a. betød at 
man nu måtte have toilet i hytterne.

Drift og ikke mindst køb af pladser i da-
gens Danmark, kræver en ganske anselig 
kapital evt. som en friværdi i millionklassen 
for, at man har mulighed for at komme i 
gang. 

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

Frederiksværk Caravancenter
HOBBY  ADRIA  DETHLEFFS  CARAVELAIR 

FORTELTE FRA ISABELLA

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

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
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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  17.00  Lørdag/søndag 11.00  16.00

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,-

Vidste du?
Hvilken astronaut har haft 
det længste sammenhæn-
gende ophold i rummet???

Rekordindehaveren er en russisk 
kosmonaut, dr. V.V. Polyakov, født 

1942. Han opholdt sig 437 døgn og 
nogle timer på rumstationen MIR 4.

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
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en

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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Bowlingstævne
Århus Caravan Center i Skødstrup den 19.-21. januar

Årets bowlingstævne skulle afholdes i 
Skødstrup – en lille by øst for Århus – hos 
Århus Caravan Center, som her har til huse 
i nye flotte bygninger. 

Fredag den 19. kom, campingvognen 
blev hægtet på krogen og vi drog afsted 
mod Skødstrup. Vi ankom sidst på efter-
middagen uden at ane, at weekenden ville 
blive den ene regnbyge efter den anden.  
Sjældent har man set så meget vand sam-
let på et sted. 

Nå, men bortset fra det havde Erik Frank 
& Jan Notler fået et godt stævne stablet på 
benene. Johnny Hansen, som er ejer af År-
hus Caravan Center, havde velvilligt stillet 
sit værksted til rådighed som samlings-
stue, så der havde vi langbord med fælles 
spisning osv. 

Lørdag, som er den attraktive dag ved 
sådant et stævne, startede med at vi kørte 
til bowlinghallen i Århus Nord. Her blev der 
kæmpet om præmier og ikke mindst æren 
for at holde kuglen inde på banen og ikke i 
p..renden, men i det store hele gik det jo 
meget godt. 

Efter endt dyst gik turen tilbage til cam-
pingvognene og nogle hyggelige timer sam-
men. Der var også mulighed for at handle i 
campingcentret inden der var fælles spis-
ning i værkstedet, med præmieoverræk-
kelse til de bedste bowlingspillere. 

Vinder af kreds Jyllands Bowlingturnering:
Børnekonkurrencen:
Nr. 1. 2601  Søren Hansen 166 Point
Nr. 2. 2869  Anna Hansen 110 Point

Nr. 3. 2507  Mathilde Nielsen 88 Point
Nr. 4. 2640  Torsten Poulsen  36 Point

Damer:
Nr.  1.  2696  Anitta Skjødt 298 Point
Nr.  2.  503  Esther Spangsberg 225 Point
Nr.  3.  750  Ruth Kjærsgaard 222 Point

Herrer:
Nr.  1.  2646  Gert Lang 274 Point
Nr.  2.  503  John Spangsberg 257 Point
Nr.  3.  750  Jacob Kjærsgaard 239 Point

Herefter havde Johnny Hansen arrangeret 
en lille konkurrence om, hvem der kunne 
gætte hvor mange m² deres nye bygning 
var. Der var præmie til de tre bedste gæt. 
Der blev studeret, taget øjemål og skridtet 
meter af efter alle kunstens regler, på alt 
der til formålet kunne bringe den enkelte på 
rette spor af de rigtige m². 

1. og 2. præmie blev vundet af Anita & 
Bent Birk og 3. præmie blev vundet af Helge 
Poulsen. Johnny Hansen foreslog herefter 
at man skulle gøre det til en tradition at af-
holde bowlingstævne hos Århus Caravan 
Center hvert år. Det var der udbredt stem-
ning for, da det jo var en god ide og et godt 
tilbud. 

Jeg tror at alle drog hjem søndag med en 
rigtig god fornemmelse efter et godt 
stævne. 

DCK 2640
Else & Helge Poulsen

Bowlingstævne
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Campingpladsanmeldelse

Kruså Camping
(Campingbogen nr. 426)

Dorthe og jeg har benyttet Kruså camping 
ved forskellige lejligheder og vil gerne give 
vores vurdering af pladsen.

At vurdere en campingplads vil altid være 
lidt forskelligt ud fra hvilke øjne der ser på 
den, og hvad den enkelte familie lægger 
vægt på.

Jeg ser aldrig efter stjernerne, det er helt 
andre forhold, der betyder noget for mig. Ad-
gangsforholdene når vi ankommer med cam-
pingvognen, er der plads til at holde, er det 
nemt at komme igennem bommen o.s.v.

De forhold er mere end opfyldt på Kruså 
Camping. Der er en yderst venlig velkomst i 
receptionen, noget jeg også lægger vægt 
på. Ikke en lang sang fra de varme lande, 
om hvad man må og ikke må, noget vi som 
regel alle godt ved i forvejen. En kort vejled-
ning om indretningen, hvor ligger hvad, er 
nok for mig.

Det er relativt nye ejere, men med en for-
tid som campister, så de ved, hvad det 
handler om.

Tønderdernder

Når jeg har valg at anmelde lige denne 
plads, hænger det sammen med, at den in-
deholder nogle værdier, jeg lægger meget 
vægt på. Der er et engareal og et skovareal, 
hvor pladserne er lidt mere flydende, noget 
der er en mangelvare på de fleste camping 
pladser. Pladsen indeholder naturligvis også 
mere faste pladser i traditionel forstand, der 
er således forskellige muligheder at vælge 
imellem og det er dejligt. Toiletforholdene er 
rene og pæne med bygninger flere steder på 
pladsen, så afstanden til disse er i orden. 
Der er naturligvis også familierum. 

Der er svømmemuligheder for både store 
og små, idet de ud over almindelig svøm-
mebassin også har et opvarmet til de me-
get små, der er der med mor eller far. Plad-
sen ligger i kønne omgivelser og kun 900 
meter fra grænsen. Det er både godt og 
skidt. Den er oplagt, hvis man lider af den 
danske nationalsport, at handle i Tyskland. 
Der er butikker lige over grænsen. Men 
pladsen fortjener at blive besøgt over flere 
dage, en uge eller mere. Pladser er åben 
hele året og der er en ualmindelig dejlig 
samlingsstue med fjernsyn.

DCK 239 Dorthe og Leif Hansson
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bb dk
Fritidsfornøjelse for hele familien. Frisk, 
fræk og charmerende motiverer bomiljøet 
sine gæster. Begynderklassen kan De her 
tage helt bogstaveligt. Denne kompakte bo-
stil giver et frisk pust i caravanbranchen og 
begejstrer ikke mindst ved sin store kærlig-
hed til detaljer. Den kompakte Davinci 450 
TD nyder mønsterbeskyttelse ved de tyske 
patentmyndigheder. Med Begynderklas-
sens modeller gør De en god forretning. 

Vi har bevidst 
givet afkald 
på udstyrspak-
ker. Det mest 
populære eks-
traudstyr har vi 
inkluderet i vog-
nen uden pris-
forhøjelse. Den 
smarte trend-
sætter kan De 
bestille med 
nye udsøgte 

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

TABBERT 
Davinci 540  

hyndestoffer i sæsonens tre friske farver 
og mønstre: Fontana, Mocca og Palma. 
Begynderklassen tilbyder også det store 
Børneværelsesprogram til sæson 2007. 
Ikke mindre en fire forskellige grundplaner 
kan der vælges imellem, som slutter med 
den store Davinci 700 KD. Uden tvivl den 
største Børneværelsesvogn på markedet, 
med op til 4 sovepladser i separat børne-
værelse.

Red.
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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



H
es

se
llu

nd
ve

j 1
2,

 7
47

0 
 K

ar
up

 · 
Tl

f. 
97

 1
0 

16
 0

4 
w

w
w

.h
es

se
llu

nd
-c

am
pi

ng
.d

k 
· i

nf
o@

he
ss

el
lu

nd
-c

am
pi

ng
.d

k

Blev farfar ikke sur, da de kropsvisite-
rede ham i lufthavnen??
Ikke spor, de fandt hans briller, 
der havde været væk i to dage…

Månedens vits

Så blev det forår, i hvert fald hvis man skal 
tro på solens magt, fuglenes kvidren i den 
årle morgenstund og vel også temperatu-
ren.

Nu klør det endnu mere efter at få vognen 
ud at rulle i alle rejselystne og oplevelse-
hungrende campister.

Tag bare fat – der er et righoldigt udbud 
på stævner af enhver art. Vi håber, I har 
glæde af at bladet nu er blevet fyldigere (48 
sider), det giver flere muligheder for cam-
pingrelaterede indlæg.

Denne gang får du/I også det ekstra 
campingblad campingferie. Næste gang du 
sidder med to blade samtidig, er vi kommet 
ind i efteråret, nemlig i oktober.

Nyt fra redaktørenNyt fra redaktøren

I næste nummer får 
du/I en samlet oversigt 
over bestyrelserne.

Vi fra redaktionen siger 
tak for små som store indlæg 
til bladet og håber I har fornø-
jelse af at læse om oplevelser fra 
nær og fjern, samt nye “opfindelser” in-
denfor campingverdenen.

Med glade forårshilsner
Anne og Allan
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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.



Spinatroulade m/røget laks 
6 til 7 personer 
  
Dej: 
450 gr. spinat 
20 gr. smør 
4 æg 
1 til 2 tsk. mel 
salt, peber, reven muskatnød 

Fyld: 
200 til 300 gr. laks, gerne lakserester 
150 gr. flødeost, naturel 
1 dl 38% creme fraiche 
dild, citronmelisse 
  
Pynt: Citron, tomat, dild 
  
Tilbehør: Flutes 
  
Damp spinaten 2 til 3 minutter, pres den 
helt fri for væde og afkøl inden æggene 
kommes i. 

Blend den sammen med smør og ægge-
blommer, mel salt, peber og muskatnød. 
Pisk æggehviderne stive og vend dem i. 
Smør dejen ud på bagepapir i ca. ½ cm tyk-
kelse. (Lim papiret på bagepladen med en 
smule vand så skrider papiret ikke). 

Bag ved 200° i 10 min. Dejen må IKKE 
blive tør. Dæk den med et fugtigt klæde ef-
ter bagningen. 

Fyld: Rør hakket laks med flødeost, 
creme fraiche og hakkede krydderurter. 
Smag til med salt og peber. 

Læg dejpladen med bunden opad, smør 
laksefyldet ud herpå, rul sammen til en rou-
lade og pak fast i bagepapir. Lad den hvile 
koldt – gerne til næste dag. 

Ved serveringen skæres rouladen ud i 
skiver og pyntes med citronspringere, to-
matbåde og dild. Giv lune flutes til. 

Købe chilisuppe med låg 
6 personer 
2 poser chilisuppe 
  
Hak 3 løg og 3 fed hvidløg som svitses i 
olie.   

3 spsk. carry og saften fra en stor dåse 
ferskner hældes ved sammen med 3 dåser 
hakkede tomater med chili. 

Lad dette stå og små simre i ca. 10 min. 
Kom derefter ¾ liter piskefløde i (må ikke 
koge). Kom nu 600 gr. pillede rejer og fer-
skenkøddet der er hakket i. Varm op igen 
uden at koge. 

Dette hældes i suppekopper og kanten 
rundt smøres med pisket æg for at lime 
låget på. 

Rul en ½ plade butterdej ud til hver kop. 
Denne lægges over og pensles med æg. 
Den skal skæres pænt til kanten rundt. 

Bages i ovn ved 200° i 15 min. til den er 
gylden og serveres straks. 

Krydder småkager 
  
300 gr. mel 
225 gr. smør 
150 gr. farin 
1/2 tsk. kanel 
50 gr. hakkede nødder 
  
Smuldr smørret i melet. Tilsæt farin og ka-
nel og ælt hurtigt dejen sammen. Læg den 
koldt 1 time. Rul dejen ud og læg eller tryk 
den ud i en smurt bradepande ca. 24x30 
cm. Pensl dejen med kold kaffe og drys 
med hakkede nødder. 

Bag kagen i 15 min ved 180 gr. i den 
nederste del af ovnen. 

Skær kagen i små firkanter, mens den er 
varm. Lad kagerne afkøle på en bagerist. 
Opbevares i kagedåse med tætsluttende 
låg. 
  

God fornøjelse og god sommer ønsker 
966 Wini 

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 
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Fire modelrækker, uendelig mangfoldighed

Bürstner caravans vækker berettiget opsigt, hvor de

kommer frem. Deres design, former og farver signale-

rer ferieglæder og afslappet livsstil. Lige så forskelli-

ge vi er, lige så forskellige er vore forestillinger om

den idelle caravan. Derfor tilbyder Bürstner fire

modelrækker, som henvender sig til campister

med forskellige behov.

Bürstner
- arkitektur

på
hjul

Premio Let og prisgunstig, 3 modeller, pris fra 95.580

Flipper Ung, sjov og populær, 12 modeller, pris fra 113.980

Belcanto Mere af alt, 20 modeller, pris fra 126.780

Belcanto X-tra luksus, 4 modeller, pris fra 129.900

Trecento Banebrydene luksus, 9 modeller, pris fra 144.980
X - C L U S I V E

- 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

■ 3 gratis kundemagasiner hvert år

■ Rejseshoppen med

tips og ideer til ferien



Færgerabatter 2007! 
Rabataftale med TT-Line, der sejler mellem Trelleborg-Travemünde og Trelleborg-Rostock
Aftalen er gældende fra 01.01.07-31.12.07

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

Rabat
 15% i perioden 31.03 - 31.05 samt 01.10 - 31.12
 20% i perioden 01.01 - 31.03
 25% i perioden 01.01 - 31.03 på alle dagafgange

Bookning sker på: tlf. 0410-56200 eller fax 0410-56170, e-mail: infotline.se

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

Reservationsnummer: DCK 644586

Ret til prisændringer forbeholdes

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

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

�FJERNER
SORTE STREGER

UDEN VAND!
Se hele PROX programmet på 

www.prox.dk - og bliv campingklar …

Rosenborg Agentur 
telefon 45882311 

Nemt
Det skalvære

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

Telefon +45 98 93 65 30

15% Rabat + gratis internet til DCK

Månedens vise ord 

Et menneskes største problemer 
opstår, når han får mulighed for at

gøre, hvad han vil.

Thomas Henry Huxley
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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

■ 3 gratis kundemagasiner

hvert år

■ Rejseshoppen med 

tips og ideer til ferien



Færgerabatter 2007! 
Frederikshavn/Gøteborg og Grenå/Varberg tur/retur
Periode  Frh/Gøteborg Grenå/Varberg Bil+camp. Autocamp.
       + 5 pers + 5 pers.

1/1 - 30/3 Udrejse  20.00 (fre+lør)  1650,- 1650,-

1/1 - 30/3 Hjemrejse  16.00 (lørdag)
1/1 - 30/3 Hjemrejse  18.30 (søndag)
1/4 - 21/6  14.30 (tirs-lør) 14.30 (alle dage) 1650,- 1650,-
13/8 - 23/12  20.00 (fre+søn)
  Hjemrejse 09.30 (tirs-lør) 09.00 (alle dage)
   16.00 (lør+søn
   18.45 (kun søn)

22/6 - 12/8  Udrejse 03.45 (tirs-lør)  1950,- 1650,-
   22.45 (tirs-lør) 13.15 (man-tors)

  Hjemrejse 08.00 (tirs-fre) 08.00 (søn+fre)
   23.55 (alle dage)

Venligst oplys bestillingskode DCARAVAN

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

Færgerabatter på Scanlines: Helsingør–Helsingborg
Der ydes 10% rabat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis Helsingør og Hel-
singborg, 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 meslemskort 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! 

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 fgl. 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
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Huske    listen

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

2007
17.05 - 20.05  .......................... Minitræf, Tolne
17.05 - 20.05  ....................... Tulipanfest i Ribe 
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
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.

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
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 
08.09 - 15.09  .....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
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
07.09 - 09.09  ..........................Høstfest i Skee
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:

532, 2640 Hedehusene
Tlf. 46561698, Fax 46590010

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