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NY!NY!

HUSK!!!HUSK!!!

Forsidebillede: Middelfart

Jeg vil gerne takke for 
valget og den store op-
bakning der blev vist mig 
på landsgeneralforsam-
lingen. Det er dejligt at kunne starte sit virke 
på den baggrund.

Generalforsamlingen er vel overstået, og den 
nye bestyrelse glæder sig til at arbejde videre 
med de mange opgaver, der står foran os, til fæl-
les bedste for DCK.

Bestyrelsen ønsker for familien Appelt, at de 
nu får bedre tid til dem selv og til at være cam-
pister.

Vi takker Carsten for det store arbejde han 
bidrog med som landsformand, og som alle i 
DCK har nydt godt af.

Klubbens 50 års jubilæum blev fejret med et 
stort antal deltagere, til trods for mange pri-
vate festligheder. Det er os en stor glæde, at 
så mange kunne deltage, for derved at medvirke 
til en god festaften.

Den nye bestyrelse får mange opgaver der 
skal løses, men vi tror på, at med hjælp fra et 
bredt forum og med samarbejde mellem kred-
sene, vil mange opgaver kunne løses, til det 
bedste for alle medlemmer i DCK.

Det er nu maj – campingvognen er nyvasket 
og måske poleret, der skal luft under hjulene, 
men vi skal også ud og være klubbens ambas-
sadører, og det er i sig selv en opgave, som vi 
alle kan arbejde for til fælles bedste for DCK.

Huskelisten her et stort udbud, med ca. 45 
ture rundt omkring i ind og udland, så der bliver 
rig mulighed for at vise vores DCK flag.

Vi er folk på farten …
Børge Jensen
Landsformand
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Vi i DCK er igen blevet inviteret af vores ven-
ner 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 lig-
ger lige bag en sejlsportsklub, hvor vi må 
bruge deres faciliteter toilet og bad. Afstand 
til kajkanten er ca. 200 m.

Foreløbigt program.
Fredag:
Ankomst.
Kl. 14.00 - ?: Stævneindbetalling
Kl. 18.00: Musikalsk underholdning – grill-
pølser og øl kan købes.
Kl. 19.00: Standerhejsning velkomst – fort-
sættelse af underholdning.

Lørdag 
Kl. 07.30: Morgenbrød afhentes 
Kl. 09.00: Stort regatta – dagen på egen 
hånd.
Kl. 17.30: For dem der har lyst afgang mrd 
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 
Kl. 07.30: Morgenbrød afhentes.
 Kl. 10.00: Standerstrygning.

Deltagergebyr:
Pr enhed  ....................................38,00 euro
Enlige  ....................................33,00 euro
Ekstra person .............................. 10,00 euro

Tilmelding senest den 28. maj 2008 til:
DCK 2565
Ingrid og Karl Chr Larsen 
Tlf. 2041 4057
Tlf.2134 6125

DCK 2434 
Joan og Eric Abramsen
Tlf. 2014 8714
Tlf. 2032 8714
Tilmelding efter kL 15.00 for begge par!

Kørselvejledning
500 m før slutning af A 215/A210køres i 
retning Eckernførde-Universistat på vej B 
76. Drej ved 3 afkørsel retning Universitat 
på B 76. Drej til venstre i lyskurve nr 2 ind 
på Poul- Fusstrase. Forsæt lige ud til en fir-
kantet rundkørsel. Her forsættes lige over ad 
Køsterallee. Pladsen ligger på venstre side.

Der vil være A.D.A.C vejviser.

Dansk/TyskDansk/Tysk

40 Kieler Woche
– afholdes den 20.-22. juni 2008– afholdes den 20.-22. juni 2008
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HUSK! Du kan købe din LMC med tysk moms via din lokale LMC forhandler...

IDominant serien kan vælges mellem 9 fantas-

tiske indretninger med enten enkeltsenge eller dobbeltsenge i

str. 485 til 640 til priser fra 158.800 kr.

LMCs 7 serier, Casa

Familia, Münsterland,

Favorit, Dominant,

Ambassador, Exquisit

og Innovan byder på

46 Indretninger i

størrelser fra 395 

til 720 til priser 

fra 118.700,-.

DOBBELTE BUNDE I MAGASINER STAN-
DARD TIL DET DANSKE MARKED • VIN-
TERRYGLÆN STANDARD TIL DET DAN-
SKE MARKED • UDSKÆRINGER I SKA-
BE OG SÆDEKASSER SÅ LUFTEN KAN
CIRKULERE OPTIMALT UDEN KULDE-
BROER OG KONDENS • TRUMA BLÆ-
SERVARME M. 12 V. BLÆSER • KØLE-
SKABSVENTILATION MELLEM GULV
OG LOFT • EFFEKTIV DESIGNER
EMHÆTTE • BREDERE
INDGANGSDØR -  2 DELT • GAS-
KASSEBUND I ALUMINIUM • TRED-
JE STOPLYGTE • ALUMINIUMS-
SKØRTER • DESIGNER BAGLYGTER
• ALU-FÆLGE • MYGGENETSDØR
• VARIO BORD • TEFLONBE-
HANDLEDE HYNDESTOFFER •
STOR HEKI 2 TAGLUGE SAMT
MINI-HEKI TAGLUGER STAN-
DARD  • FORHØJEDE SENGE

MED GASSTØDDÆMPERE • KRAFTIGE
STØTTEBEN • RESERVEHJULSHOLDER I GASKASSEN •

ALLE VINDUER OPLUKKELIGE MED LMC KOMBIKASSETTER • STYRO-
FOAN-ISOLERING • GASKASSELÅG MED GASSTØDDÆMPERE • FORTELTSLAMPE

MED FJERNBETJENING • 12 V BELYSNING MED 240 W OMFORMER • LYSDÆMPER PÅ LOFTLAM-
PE OVER VARIOBORD • SUPER FLOT INDIREKTE BELYSNING I FLERE MODELLER •

KLÆDESKABSBELYSNING • SAMLET SPILDEVANDS AFLØB • 44 LTR. VAND-
TANK • BRUSEBUND • THETFORD-KASSETTETOILET M/ELEKTRISK PUMPE

• MULIGHED FOR LAMELUDTRÆK MELLEM ENKELTSENGE • MULIG-
HED FOR SÆDEVARME • MULIGHED FOR ALDE CENTRALVARME •
MULIGHED FOR VANDBÅREN GULVVARME BÅDE I FORBINDELSE
MED BLÆSERVARME OG ALDE CENTRALVARME • MULIGHED FOR

ALKO TRAILER CONTROL • MULIGHED FOR GASBAGEOVN • MULIGHED
FOR FORHØJET TOTALVÆGT • MULIGHED FOR 150 LTR. KØL/FRYS

FORHANDLERE:
SJÆLLAND:
Østsjællands Camping Center, Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand, tel. 56 14 33 55
Fredensborg Caravan, H. C. Ørstedsvej 8, 3000 Helsingør, tel. 48 48 09 70

FYN:
SK Caravan, Hovedvej 1A, 5491 Blommenslyst, tel. 65 96 71 05
Faaborg Camping Center, Telemarken 1, 5600 Faaborg, tel. 62 61 71 05

JYLLAND:
Løgstør Caravan Center, Danmarksvej 18, 9670 Løgstør, tel. 98 67 30 93
Brønderslev Caravan, Eventyrvej 18-22, 9700 Brønderslev, tel. 98 82 28 75
Christiansfeld Camping Center, Hjerndrupvej 5, 6070 Christiansfeld, tel. 74 56 21 00
Krone Camping, Krusåvej 34, Alslevkro, 6240 Løgumkloster, tel. 74 74 52 00
Campingcentret Vejle A/S, Bugattivej 9, 7100 Vejle, tel. 75 85 79 00
Ikast Camping & Fritid, Eli Christensens Vej 61, 7430 Ikast, tel. 97 15 54 94
Kronjyllands Camping Center Randers, Grenåvej 90, 8900 Randers, tel. 86 42 86 94

Du kan se mere på: www.lmc-caravan.dk

- de kræsne helårscampisters foretrukne valg

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

www.bije.dk

Stedet hvor

aktive 

campister

mødes

Nordsjællands hyggeligste campingcenter

Åbent alle 

ugens 7 dage:

Alle hverdage 

kl. 10 - 17, 

lørdag kl. 10 - 14,

søn- og hellig-

dage kl. 11 - 16

BÜRSTNER · SPRITE · WILK · KABE · BEYERLAND · HOBBY · ADRIA · CARAVELAIR
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Shark &
 Co.

Fendt Kvaliteten

Læs mere på www.fendtinfo.dk

Shark &
 Co.

På Fendtcaravan fabrikken i Mertingen, Tyskland, er der siden 1963 blevet kælet for 
hver en detalje. En Fendtvogn er ægte håndværk, og ikke ’samlebåndsarbejde’. Der 
bliver kælet for hver en liste, sammenføjning og hver en skrue der skrues i.

Fugt og utætheder er generelt et stort problem for campingvogne – men ikke for en 
Fendt. Alle håndværkere på Fendtfabrikken er stolte af at være en del af en tradition, 
hvor kun det bedste er godt nok. 



Vi mangler en-
kelte meldin-
ger (ved dead-
line) om andre 
arrangemen-
ter, men selv-
følgelig skal vi 
også til fælles-
spisning.

Turens pris incl. 14 overnatninger m. strøm, 
2 x spisning samt entreer (til bl.a. oven-
nævnte arrangementer) m.m. er: 
Pr. enhed = 2. voksne .................... 300 euro

Er I interesserede, så kontakt undertegnede 
på telefon 6615 6563 (kl. 10-17) hvorefter 
yderligere materiale fremsendes.

Med campinghilsen
DCK 2948 Inge og Per Christensen

Som tidligere meddelt i Appen-Dix, skal vi i 
Polen bo på »Camping Pakos’c’ ( i nærheden 
af Torun). Her har vi 8 overnatninger.

Derudover vil der blive 3 overnatninger på 
udvejen og 3 på hjemvejen.

Vi skal opleve følgende:
Biskupin: Hvilket er en autentisk, delvis re-
konstrueret slavisk bronzealderby med hyt-
ter, gader og en træ- og jordvold.

Torun: Den gamle bydel er optaget i Une-
sco’s liste over verdens mest værdifulde kul-
turarv – mange kirker, gotisk rådhus, råd-
hustorv med smukke gamle borgerhuse. 
Den berømte polske videnskabsmand Nico-
laus Kupernikus er født i Torun.

Gniezno: Skal også ses. Dette er Polens 
første hovedstad med en gotisk domkirke, 
hvor byens ærkebiskopper ligger begravet.

Mogilno: Her skal vi se et gammelt kloster 
m.m.

Bielice: Besøg på en tidligere gartner- og 
landbrugsskole, som er blevet til et teknisk 
gymnasium.

20082008Polen turen Polen turen den 10. – 24. augustden 10. – 24. august
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Polen turen den 10. – 24. august

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

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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Skræddersyede tæpper
 til enhver campingvogn

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

www.oecc.dk
Vi er LMC exklusiv forhandler med over 30 års erfaring 

med de tyske kvalitetsvogne fra LMC. 
Vi er selv aktive helårscampister, så vi hjælper gerne 

med at tilpasse vogn og udstyr til dine ønsker, drømme og behov.

Nye LMC campingvogne 
fra 118.700,-

Nye LMC autocampere
fra 500.000,-

80 pæne brugte vogne fra
14.800,- til 198.000,-

Isabella og Ventura
fortelte

Alt i udstyr, tilbehørog reservedele

7



Op af starthullerne og ud på farten, her er et 
stævne for specielt alle med børn og barnlige 
sjæle. Husk at tage gummistøvler/praktisk 
tøj med. Få en på opleveren og godt samvær 
måske med en fiskestang med dit barn, bar-
nebarn eller venner. Tag evt. cykler, fiskestæn-
ger, praktisk tøj med. Man kan køre ned til 
færgelejet og tage den lille færge som sejler i 
fast rutefart hele tiden, den er gratis også med 
campingvogn og bil. Vær opmærksomme på, 
når I ankommer til øen, så er det ikke første 
camping plads, der er en CC plads, det er læn-
gere ude af vejen til højre. Stævnegebyret 500 
danske kr. pr. enhed, uanset antal i vognen. 
Pengene går til busser, mad 2 gange, kakao, 
slik mv. (Der er ens stævnegebyr for alle en-
heder). Stævneindbetalingen er bindende den 
01.10.08, (ved afbud efter den dato får man 
ikke pengene tilbage). Man kan evt. tegne en 
rejseforsikring. Man er først tilmeldt når man 

også har indbetalt, skriv jeres navne og DCK 
nr. på indbetalingen.

Indbetaling skal ske inden den 01.10.08 
på følgende: Reg. nr. 2267 konto 8478 481 
773

Det er den svenske Caravan Club der har 
campingpladsen, en cc-plads. Vi har forhand-
let overnatningspris på 100 sv. kr. pr. døgn 
inkl. strøm til ladning, billigere kan det vist 
ikke gøres. Vi får 60 sv.kr. i rabat pr. døgn 
per. Enhed, det er da vildt flot! 

Husk nu at medbringe svenske penge!
Der kommer udførligt program senere her 

i Appendix. Se også på DCKs hjemmeside.

Tilmelding senest den 1. oktober 
på nettet www.dck.dk eller til:
DCK 2090
Pia Svitzer Andersen & Jørn Andersen
p.svitzer@webspeed.dk
Tlf. 4817 4282/2095 4283
 
Vi glæder os til at se mange DCK’ere igen, vel 
mødt og på gensyn kreds Sjælland. 

Venlig hilsen
DCK2090 Pia & Jørn 

Kreds SjællandKreds Sjælland  afholderafholder  
lang efterårstur til Ivö i Sverige lang efterårstur til Ivö i Sverige 

fra den 13.-18. oktoberfra den 13.-18. oktober
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Lersey Alle 25, Tårup Strand 
5871 Frørup 

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

mail@taarupstrandcamping.dk 
www.taarupstrandcamping.dk 

Åben 04.04.2007 - 09.09.2006

Vi samarbejder med DCK – og vi yder rabat 

til medlemmer ring og hør nærmere.

Dorte & Ulrich Hansen
Tårup Strand Camping

TÅRUP STRAND
CAMPING

Reminder!
Se her!Kreds Fyns 

25 års jubilæum

HUSK 

sidste tilmelding til 

Kreds Fyns jubilæum 

er den 7. maj.

Kredsbestyrelsen

Reserver den 
13.-14.-15. juni!

Da afholder kreds Fyn 
Slap af & petanquestævne på Syltemae Camping, V.Skerninge.Nærmere oplysninger følger i Appen-dix juni-nummeret!
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Det er blevet vedtaget på kreds Sjællands bestyrelsesmøde den 4. 
april 2008, at det tilstræbes, at kredsgeneralforsamlingen bliver af-
holdt i weekenden i uge 10. 

 Vi vil samtidig opfordre medlemmer der tager billeder på stævner, 
til at sende dem til webmasteren så vi kan se dem på www.dck.dk.

Med venlig hilsen Flemming Persson, næstformand Kreds Sjælland

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

mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN

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

Hvis ja -
så er
løsningen
her...

Rekvirer brochure

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

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter

Meddelelse fra Kreds Sjælland
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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

Kvindemanøvre …
Den 13.-15. juni 2008

Så er det igen tid til 
kvindemanøvre. Vi gen-
tager succesen fra sid-
ste år og laver et ma-
nøvrestævne der kun 
henvender sig til kvin-
der, når der er tale om 
manøvrekørsel, der er 
ingen mænd på banen 
når pigerne kører bort-
set fra instruktørerne 
selvfølgelig. Mændene 
skal nemlig stå for 
maden lørdag aften. 
Det vil glæde manøv-
reteamet at se en masse piger på banen 
denne weekend. Der er ikke diplomkørsel 
da det skal være ens for alle når det virke-
lig gælder. Vil I vide mere, så kan kontakten 
rettes til manøvreteamet. Stævnegebyret 
er 200,- pr. enhed som dækker aftensmad 
lørdag og franskbrød søndag (og evt. over-

natning hvis vi kan få lov at låne Sjælsmark 
kasserne igen) men det ligger ikke helt fast 
i skrivende stund, så der kan evt. komme al-
mindeligt overnatningsgebyr hvis det bliver 
på en campingplads. Der vil komme mere 
info i juni bladet og på nettet.

 
Tilmelding senest den 2. juni 2008 til:
DCK 1331 Henriette Knudsen
Tlf. 4871 1024
Eller på www.dck.dk
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HUSK O-løbet !
Vi mødes hos Isabella, Isabellahøj 3 i Vejle 
fredag d. 30. maj efter kl. 16 – SKAL over-
holdes.

Nærmere program udleveres ved ankomst, 
men husk bord og stole

Det er ikke nødvendig at køre selve o-lø-
bet, man kan følges med en af arrangø-
rende.

Priser:
Stævnegebyr kr. 125,-

Det er incl. overnat-
ning. Strøm pr. døgn 
kr. 25,-

Kørselsvejledning:
Ad E45, afkørsel 60.
Nordfra til højre 1. lys-
kurve til venstre.
Sydfra til venstre 2. lyskurve til venstre.

Tilmelding senest d. 23. maj 2008 til:
DCK 2016 Jørn Jakobsen 
Tlf. 4831 8867

DCK 2638 Erik Frank
Tlf. 8611 4288

s-

O-Løb
Den 30. maj - 1. juni 2008 
hos Isabella · Isabellahøj 3 · Vejle

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

3 stjernet campingplads i 5 stjernet natur

Rolig familieplads midt i Danmarks skønneste
naturområde med direkte adgang til 

Nationalparken og Rold Skov.

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

 SAMARBEJDSPLADS 15% DCK 2824
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Kreds Jylland afholder den årlige fugleskyd-
ning på DCU plads i Århus.

Stævnegebyr pr .familie ....................... kr. 50
Enlige .................................................... kr. 25
Fugleskydning pr. person ......................kr. 30
Fri pistol 5 skud .....................................kr. 20

Overnatning på pladsen: 
Voksne .............................................kr. 46,00
Børn ....................................................... Gratis
El ............................................ kr. 2,75 pr. KW
– ingen målerleje ingen pladsafgift.

Stævneprogram udle ve res ved an komst.

Tilmelding 
senest søndag den 1. juni 2008:
DCK 730 Jonna & Svend Gustausen   
Tlf. 9815 2208

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

Fugleskydning 2008
Den 5.- 8. juni 2008
på Camping Blommhaven · Ørneredevej 35 · 8270 Højbjerg

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)

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

46
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Vasketilbud!
Sydhavnens Truck og Autovask tilbyder med-
lemmer af DCK:
• vask af Campingvogn
• kabinerens af personbil
• polering af bil & campingvogn
• indvendig rengøring af campingvogn

Mod forevisning af DCK medlemskort ydes 
der 15% rabat på nævnte ydelser.

STA Autovask.
Bådhavnsgade 44 D
2450 København S.V.
Tlf. 3615 5316
www.StaVask.dk

✰✰✰ 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

Campingcheque 2008
Husk at købe campingcheque, så du altid 
har et lille lager liggende, så du kan campere 
til en yderst fornuftig pris, nemlig kr. 108,00 
pr. døgn alt inklusive også strøm.

Sekretariatet har et ganske pænt lager 
liggende og er klar til at fremsende dem 
straks.

Henvendelse:
Sekretarieatet – sekretariat@dck.dk eller 
ring på tlf. 7022 0522.

Elmia 2008
Til alle dem som går og overve-
jer, at tage en tur til de mange 
oplevelser på Elmia – udstil-
lingen i september 2008, har 

klubben stadig ca. 20 billetter tilbage i område 
II. Prisen er kr. 425,- inkl. forsendelse.

Billetterne fås ved henvendelse til sekreta-
riatet – sekretariat@dck.dk eller ring på tlf. 
7022 0522.

Info • Info •Info •  Info •Info •  InfoInfo

j

14



KABE - elsker alle årstider

KABE er fuldstændig uimponeret af klimaet udenfor. Om der er en
forskel på 45°C mellem ude- og indetemperatur. Om frosten bider
eller solen bager ubarmhjertigt. Om det regner, blæser eller sner.

Indenfor har du den temperatur, du ønsker. Og al den komfort, 
du kan tænke dig. Du kan vælge mellem Royal eller Ædelsten
modellerne. Uanset hvad du vælger, får du en helårsvogn i 
særklasse – med det bedste af alt.

Se de kolde facts og varme nyheder på www.kabe.dk

KABE ROYAL 780 GLE

Mest købte helårsvogn i 
Danmark 1998-2007

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

FORHANDLERE:  

Flere fordele end i banken

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

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

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

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

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



       

Pladsen ligger tæt på Mølleåen og Dyreha-
ven (Jægersborg Hegn). Perfekt for en tur til 
hovedstaden, Dyrehavsbakken eller måske 
en kanotur ned ad Mølleåen.

Pladsen har 2 flotte sanitetsbygninger, en 
tv/samlings stue, bålplads og en dejlig lege-
plads med hoppepuder.

Der er kiosk på pladsen, og skal man foretage 
større indkøb, ligger Nærum Vænge Torv kun 

500 meter væk. Her ligger der stort super-
marked, bager, bank, apotek med mere.

Her ligger også 
Nærum Station, 
hvorfra bus 150S 
kører direkte til 
Rådhuspladsen 
og Hovedbane-
gården i Køben-
havn, eller man 
kan tage det lille 
tog »Grisen« til 
Jægersborg, og 
derfra til Hoved-

banegården.

Der er 3 km til Skodsborg Strand med gode 
badefaciliteter (plæner, sandstrand og bade-
bro) og iskiosk/sommercafeteria.

Dyrehaven
Jægersborg Hegn breder sine trækroner ud 
over ca. 550 Ha. Skoven er en frodig løvskov 
med gamle høje bøge- og egetræer. På en 
tur i Jægersborg Hegn vil man ofte støde på 
de gamle bronce- alderhøje, som vidner om, 
at området allerede for 3000 år siden var et 
populært bosted.

Nærum CampingNærum Camping

Campingpladsanmeldelse
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Mølleåen:
Der er mulighed for at leje kanoer flere 
steder i området. Nærum Camping har an-
løbsplads, og man kan få kanoudlejeren til 
at hente kanoerne på pladsen. Så man kun 
skal sejle den ene vej.

Dyrehavsbakken:
Dyrehavsbakken er verdens ældste forlystel-
sespark. Og siden oprindelsen i 1583 har 
det været københavnernes foretrukne forly-

stelsessted. I dag er Dyrehavsbak-
ken eller Bakken, som det gamle 
sted kaldes i folkemunde, vor tids 
kulturs fornemmeste eksempel på 
ægte, dansk folkelighed. Kvinden, 
Kirsten Piil, som i 1583 opdagede 
en springende kilde i Dyrehaven, 
havde nok aldrig forestillet sig, at 
hun derved såede det første kim 
til den forlystelsespark, vi kender i 
dag.
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Vejen til Vestsverige går gennem køkke-
net. Sådan siger man i hvert fald i Vest-
sverige, som fører sig frem som Sveriges 
gastronomiske højborg, ja endda et svar 
på den franske landsdel Provence. Meget 
om snakken er der nu, og f.eks. har Göte-
borg tre stjernerestauranter med i den ga-
stronomiske bibel Guide Rouge, den der 
tidligere hed Michelinguiden.

De vestsvenske turistfolk mener, at en rigtig 
god måde at opleve dette skønne område af 
Sverige er gennem køkkenet. Oplev eksem-
pelvis Bohuskysten med de fine skaldyr, spis 
vildt i Dalsland, hvor råvarerne hentes i de 
dybe skove og i eller ved søerne, eller sæt 
kniv og gaffel i Västergötland med de mange 
fine råvarer.

 Råvarerne er med andre ord i orden, men 
det er håndværket også i de svenske restau-
rant-køkkener. Ved de seneste mange me-
sterskaber i gastronomi OL, VM og EM har de 
svenske kokke klaret sig ualmindeligt godt 

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
 

&

og ofte strøget helt til tops. Så når Göteborg 
kan prale med at have otte af de seneste 
»Årets kockar«, så er det forståeligt, at byen 
fører sig frem som Sveriges gastronomiske 
hovedstad, og landsdelene udenfor Sveriges 
næststørste by følger godt med.

De gastronomiske herligheder, og en rejse 
gennem Vestsveriges bedste køkkener kan 
opleves i en helt ny bog, der fortæller, at ve-
jen til mange af Vestsveriges bedste oplevel-
ser går gennem køkkenet. 
Flere oplysninger på 
www.vastsvenskmersmak.nu

Set på www.campingdanmark.dkSet på www.campingdanmark.dk

Sveriges Sveriges 
svar på Provencesvar på Provence
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Den nye caravan-mover

-og prisen 
er rigtig..!

Se den hos din forhandler.

Vejledende pris kr. 10.995,- Incl. moms. 

Excl. montering og batteri.

- enduro® er den kraftigste 
caravan mover i sin klasse:

• Et flot design
• Valser af letmetal – sikrer lang levetid og lav vægt
• Skånsom mod dækkene
• Mest støjsvage i sin klasse
• Kontrolboks af metal for længere levetid 
• Ergonomisk og overskuelig fjernbetjening
• ”Precision-Control” sikrer præcis manøvrering
• Fungerer med fjernbetjeningen på stor afstand
• Patentanmeldt ”Micro-Adjust” system - Individuel tilpas-

ning af hver enkelt valses tryk mod dækket
• Enkeltside betjening (fra begge sider) som standard
• Højeste monteringsafstand til vejbanen i sin klasse
• Kan flytte op til 1.800 kg
• Flytter op til 1.450 kg ved en 20% stigning
• Klarer både ujævnheder og vådt føre
• Stopper når man slipper knappen
• Kan dreje campingvognen 360 gr. om sin egen akse
• Hovedafbryder – for ekstra sikkerhed, standard
• Fejlvisning ved hjælp af LED diode på styreboks
• Høj beskyttelse mod rust
• Monteringsbeslag til gængse chassiser fås som tilbehør
• Passer til alle campingvogne og trailere
• 2 års garanti

®

www.camper.dk

Se den nye mover i action: 
Besøg www.camper.dk 

og se videoen.!



I Påsken havde Dorthe & Jørgen Jørgensen 
samt Anette & Niels Døssing fra kreds Sjæl-
land, arrangeret et dejligt træf på Storebælt 
Camping og Feriecenter, der på flere områ-
der blev lidt af en oplevelse.

Vejrmæssigt nåede vi hele spekteret 
rundt, fra strålende sol, regnvejr til snestorm 
af orkanagtig styrke, så vi blev vugget i søvn 
når vi gik til køjs.

Det var en stor oplevelse, da campingplad-
sens ejer Flemming, der var en god fortæller, 
guidede os en tur rundt i området. 

Campingværten startede turen med at for-
tælle om campingpladsens tilblivelse.

Det område campingpladsen ligger på, 
havde 6 år forinden været et 12 meter dybt 
havnebassin, hvor færgerne fra Halsskov 
vendte i, inden de tog kurs mod Nyborg. Over 
en periode på 9 måneder, tog det 25 lastbi-
ler at fylde arealet op med sand, afsluttet 
med et jordlag.

Korsør kommune havde indgået en aftale 
med DCU om at drive campingpladsen, men 
de sprang fra, hvorefter værtsparret fik tilbud-
det om at overtage arealet. De havde aldrig 
set en campingplads før, så de indrettede 
pladsen efter de krav de selv ville stille hvis de 
kom til en campingplads. Dvs. med fine opvar-
mede separate toiletter, pusle- og baderum 
samt el, vand og kloakafløb til hver plads.

PåsketræfPåsketræf på Storebælt Camping og Feriecenter

På turen hen mod broen kom vi forbi 
en aflang sø der ligger op til skråningen 
af motorvejen.

Her kom toget kørende i gamle dage fra 
København til færgelejet. Da man den gang 
ikke havde mulighed for at tage togvogne med 
over Storebælt, stod passagererne af toget, 
gik i bådene og blev sejlet over Storebælt til 
Nyborg. Lokomotivet vendte på en drejeskive, 
inden det returnerede til København.

Da DSB i begyndelsen af tyverne flyttede 
færgetrafikken til Korsør by og byggede fær-
ger der kunne medtage togvogne, fandt en 
lokal entreprenør ud af, at der under de 
gamle spor lå en masse grus han kunne 
bruge og begyndte derfor at grave. Det af-
stedkom en masse protester fra byens bor-
gere, fordi han efter deres mening ødelagde 

den smukke natur, men lige meget hjalp det. 
Gruset blev fjernet og det store lange hul 
blev med tiden fyldt med vand og vegetatio-
nen begyndte at vokse frem.
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20082008Påsketræfæf  på Storebælt Camping og Feriecenterpå Storebælt Camping og Feriecenter

Da Storebæltsbroen skulle bygges, 
søgte A/S Storebælt om tilladelse til at 
fylde søen op, da man stod og manglede 
lagerplads til de store betonelementer der 
skulle bruges til at bygge tunnelrørene.

Ligesom i tyverne rejste Korsørs borgere 
en proteststorm med miljøforkæmpere i 
spidsen, nu imod nedlæggelse af søen som 
entreprenøren i tidernes morgen havde 
skabt. Den smukke natur skulle ikke igen 
ødelægges. Protesterne blevet taget til følge 
og i dag er der et rigt fugleliv i søen og et yn-
det udflugtsmål for byens borgere.

Næste stop på turen var broen
Guiden fortalte, at ingeniørerne på tunnel-
byggeriet i flere omgange var ved at opgive at 
grave tunnelen. Først blev boremaskinerne 
leveret med et ½ år forsinket fra den skotske 
fabrik. Efter et par måneders borearbejde 

gik maskinerne i stykker. Årsagen var, 
at alle hydraulikslanger skulle udskiftes, 
da de ikke var blevet renset for stålspå-
ner. Udskiftningen gav yderligere et ½ 
års forsinkelse. Senere blev to af rørene 
som bekendt oversvømmet.

De største problemer ingeniørerne skulle 
overvinde, var de problemer man havde 
med undergrunden. Den var ikke af fast ma-
teriale men bestod af flydesand hvilket be-
tød, at hullet man lige havde boret faldt 
sammen igen, samtidigt ødelagde flydesan-
det skærene på boremaskinerne så de også 
måtte udskiftes. Tiden gik og gode råd var 
dyre. 

Et lyst hoved fik den ide, at man skulle 
bore huller rundt om tunnelrørene, sænke 
grundvandspumper ned og derved sænke 
grundvandet i undergrunden. Ideen viste sig 
at slå an. Resten af borearbejdet foregik i en 
tør undergrund uden store problemer. Da de 
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4 borehoveder mødtes, var det med en for-
skydning på kun 3 cm.

Af tekniske detaljer fik vi oplyst, at stål-
fagene blev fremstillet i Italien, viderefor-
arbejdet i Portugal, derefter sejlet til Ål-
borg, hvor elementerne blev malet og efter-
følgende fragtet til Storebælt for at blive sat 
på plads.

Ankerblokkene der hver vejer 450.000 t. 
og har et areal som en fodboldbane. De før-
ste 20 meter i højden af ankerblokkene blev 
støbt i Kalundborg og derefter slæbt til Sto-
rebælt og sænket på plads med en fejlmar-
gen på kun 2 cm. 

Hver ankerblok og stålbroens elementer 
holdes konstant under en bestemt luftfugtig-
hed i lighed med stålbroens elementer. Der-
for dannes der ikke rust og man undgår at 
male og rustbeskytte stålbroen indvendig.

Rampen fra Sprogø op til højbroen er lavet 
af 37 mil. ton grus, sand og sten, der er pum-
pet op fra havet under byggeriet.

Pylonerne er 257 meter høje 
og vejer hver 200.000 t. 
Da en af pylonerne netop var støbt færdig, 
ringede en brobygger hjem til sin kæreste i 
Frankrig for at fortælle hende den glædelige 
nyhed. Da samtalen var slut, kastede man-
den sig i døden fra toppen af pylonen. År-

sagen var, at kæresten havde slået op med 
ham. Yderligere 4 personer mistede livet un-
der byggeriet. 

Anlægssummen for byggeriet på Storebælt 
blev på 21,4 mia. kr. i 1988 priser, svarende 
til knap 32 mia. kr. i 2006 priser. Hele an-
lægssummen inklusive renter betales af 
brugerne.

Af den daglige gennemsnitlige broafgift på 
12 mill. kroner, fortalte vores guide, at de før-
ste 5 mill. går til betaling af renter på lånet.

DCK 1254 Jørgen Friis
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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

Månedens 
vise ord 

At leve er ikke alene at trække 
vejret, det er også at virke, at 

bruge vore følelser, evner, alt hvad 
der giver os en følelse af at leve. 

Den mand, der har levet længst, 
er ikke den, der bliver flest år, 

men ham der har nydt livet mest.

Jean-Jacques Rousseau

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

Polar 620 GLE
Årgang 2001

Centralvarme + gulvvarme
2 enkelte senge

Sommer + vintertelt
Solsejl + div. udstyr

Kr. 150.000,-
Henvendelse til:

DCK-medlem 206
Olga Westi Nors, tlf. 9798 1428

 eller Ole, tlf. 4086 6897

SÆLGES!SÆLGES!
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For de fleste campister er påsken traditionen 
tro startskuddet på sæsonen – uanset hvor 
tidligt den falder. Og ligeså traditionstro har 
optakten til sæsonen budt på tre store cam-
pingmesser i januar og februar.

Netop som man troede, at faldende hus-
priser, afmatning på aktiemarkedet og sti-
gende pessimisme skulle sætte sit præg på 
danskernes populæreste ferieform, går det 
åbenbart den modsatte vej.

»Vinterens tre store campingmesser har 
vist, at danskerne fortsat er vilde med cam-
ping. Det blev til besøgsrekorder hele vejen, 
og vores medlemmer mærker ingen afmat-
ning – tværtimod«, siger Camping Branchens 
formand, Peter Outzen.

Som repræsentant for hovedparten af de 
danske campingforhandlere har han finge-
ren på pulsen, når det gælder tendenser og 

strømninger på markedet, og for ham er der 
ingen tvivl:

»Nej, alle tilbagemeldinger tyder på, at der 
ikke er tegn på afmatning. Messerne i både 
Herning, Ålborg og i København havde re-
kordtilstrømning – igen. Forhandlerne mel-
der om stor købelyst både på messerne og 
efterfølgende«. »Man kan ikke længere pege 
på en bestemt trend. Der er kunder til det 
hele fra det lille telt, den mindre vogn og til 
den store luksusvogn. De næste tre måne-
der bliver spændende at følge. Det er vores 
absolutte højsæson, og hvis vi tager mes-
serne som indikation for markedet, så bliver 
der fuld skrue på«.

Peter Outzen og hans medlemmer har de 
sidste seks år oplevet, at branchens frem-
gang har skabt flaskehalse i leveringen af 
produkter til kunderne.

FortFortsatsat fuld skrue fuld skrue
i campingbranchen i campingbranchen 

De fleste vil gerne sætte deres eget præg på ferieboligen både hvad angår indretning og ekstraudstyr.
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»I disse tider, hvor individualismen her-
sker, vil de fleste gerne sætte deres eget 
præg på deres rullende feriehus. Det gælder 
indretning med farver og stofvalg, som det 
gælder ekstraudstyr. Man skal være op-
mærksom på, at alle de valgmuligheder, 
man får i dag, også kan tage tid at effektu-
ere. Derfor bør man beslutte sig i god tid. Jo 
tidligere, man er ude, des mere sikker er 
man på, at man får lige det, man gerne vil 
have«.

Kunderne i dag efterspørger i langt højere 
grad end tidligere campingvogne og udstyr, 
som gør campingferie til en helårsfornø-
jelse.

»Mere end 700 familier valgte at overnatte 
i deres campingvogne på campingområdet 
under Ferie for Alle i Herning sidst i februar. 
Det er flere end nogensinde før og samtidig 
en indikation af, at campingvognen ikke bare 
bliver opstaldet for vinteren. Den skal bruges 
året rundt«.

Red.

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)

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

Jelling
Camping

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

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

I påsken skulle vi sammen med fire andre 
DCK par til Harzen. Vi glædede os meget, for 
det var tiltrængt med nogle dage væk fra det 
hjemlige menageri.

Fredag d. 14. marts drog vi af sted. Aftalen 
var, at vi alle fem vogntog, skulle med Rødby-
Puttgarden, kl. 8.15 lørdag morgen. Så for 
ikke at skulle op og af sted, før en hvis herre 
fik sko på, blev vi enige om, sammen med to 
andre par, at overnatte på Rødby Lystskov 
Camping.

Lørdag morgen drog vi så af sted mod fær-
gelejet i samlet flok, med os bagerst og i ra-
diokontakt. Da vi kom til et bump lige før by-

grænsen, skete der lige pludseligt det, at da 
der skulle bremses, blokerede bremsen på 
det ene hjul på campingvognen. Vogntoget 
stoppede med hylen og et ryk. De andre fik 
straks besked over radioen og en kom for at 
se, hvad der var galt. Det viste sig, at det lød 
som om, der var en spand skruer løs i hjulet 
og den blokerede, hver gang der blev brem-
set.

Vi blev enige med de to par vi fulgtes med, 
at de skulle køre til færgen, hvor de to sidste 
par stødte til. Vi listede til gengæld tilbage til 
campingpladsen, for dog at have en base. 
Herfra kunne vi ringe til forskellige. Camping-
fatter var meget behjælpelig med at finde 
nogle af numrene vi skulle bruge. Et af dem 
var til Brohallen, hvor vi lagde en besked på 
telefonsvareren, da de var »optaget af kun-
deekspeditioner«. Vi har i skrivende stund, 3 
dage efter, endnu ikke hørt fra dem!

Vores næste mulighed var, at ringe til Bijé 
i Helsinge, som vi har købt både denne og 
den foregående vogn hos. Vi fik fat i Flem-
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ming (sælger – der er flere der 
hedder Flemming der!) og han 
kunne godt se det problemati-
ske i situationen. Han bad om 
et par minutter, hvorefter han 
ringede os op. Søndag kl. 10 
ville der møde en mekaniker 
ind, som ville se på den. Vi fik 
så Falck til at transportere 
cv’en på et fejeblad (godt vog-
nen ikke var længere, for den 
skrabede på jorden under ak-
tionen. Hvad gør de med de 
længere vogne?) op til Bijé, hvorefter vi kørte 
hjem til os selv.

Søndag kunne vi så kun vente på, at få 
besked fra Flemming om, hvad der var galt 
og om det kunne laves (om de havde reser-
vedele). Det viste sig selvfølgelig, at det VAR 
bremsen, det var galt med, så de skulle 
»bare« tage en fra en anden vogn og sætte 
på. Vi kunne hente den ca. kl. 13, sagde 
han. Lidt efter ringede han igen og måtte 
lave aftalen om, fordi de havde prøvet, at 
finde en bremse på 4 -5 vogne, uden at de 
passede til vores, og nu kun havde en mu-
lighed. Vi måtte ringe igen ½ time senere, 
da der begyndte at komme kunder i butik-
ken. Da vi ringede, fik vi besked om, at vi 

kunne hente vognen med det samme, da 
den var færdig.

Det der var sket var, at hele »toppen« af 
bremsetromlen var »pulveriseret«, selve brem-
sefladen var revnet og bakkerne sad helt løse 
og kørte rundt hulter til bulter i bremse trom-
len. Mekanikeren havde aldrig set noget lig-
nende! Vi er bare så glade for, at det ikke 
skete med 90 km i timen på den tyske motor-
vej. Tanken er meget skræmmende.

Til gengæld, er vi meget glade for den 
gode service, der endnu en gang er ydet os, 
fra Bijé Camping og Fritid i Helsinge. Tak for 
det!

Venlig hilsen
DCK 2175 Søren Christiansen
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TOP
c a m p i n g

Københavnsvej 128
4600 Køge
Tlf.: 56 65 42 72

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

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE

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

CARAVAN RINGEN

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen.

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen.

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800 • Hverdage 9.30-17.30 • lørdag lukket • Søndag 12.00-16.00

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

www.aabycamp.dk

Altid Danmarks største udvalg i
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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



dard i alle Wilk’s modeller. I 2008 har Wilk 
valgt at opgradere en i forvejen særdeles po-
pulær serie vogne - nemlig den firstjernede 
S4. 

”Wilk har valgt at gøre afstanden mellem 
S3 og S4 større, så sidstnævnte passer 
bedre til kundesegmentet, som er den mere 
garvede campist, der ønsker endnu bedre 
komfort og også fornemmelsen af luksus i 
sin medbragte hotelsuite”, siger Steen Ras-
mussen fra INTERCAMP, der er importør af 
Wilk i Danmark. 

Med nye flotte stafferinger samt ændret 
for- og bagende har S4-serien fået et helt nyt 
look, som nok skal bekomme den kræsne, 

der også lægger vægt 
på signalværdi. 

»Der er forbedrin-
ger på en lang række 
detaljer i alle model-
lerne. F.eks. har man 
valgt at lave en helt 
ny åbningsfunktion 
på gaskassen, så 
den åbnes lodret. Det 
giver nemmere ad-
gang og bedre mulig-
hed for at montere 
en cykelholder«, siger 
Steen Rasmussen. 

S4-serien består 

Firstjernet campingvogn opgraderes
  Sidste år øgede Wilk komforten og sænkede priserne. Sidste år øgede Wilk komforten og sænkede priserne. 

 I år opgraderer fabrikken deres firstjernede vogne  I år opgraderer fabrikken deres firstjernede vogne 

omtale!

Sidste år øgede Wilk komforten og sænkede 
priserne. I år opgraderer fabrikken deres fir-
stjernede vogne 

Det handler lidt om fornemmelsen af luk-
sus. Det handler om komfort, og det handler 
om signalværdi. Og så handler det selvfølge-
lig også om kombinationen af ovennævnte til 
den rigtige pris. 

Tyske Wilk er med over 55 år på bagen et 
navn, man holder øje med i campingbran-
chen. Gang på gang har producenten over-
rasket, når eksklusivt ekstraudstyr pludselig 
lanceres som standard i nye serier. 

Sidste år gjaldt det således den stadig 
mere populære gasbageovn, som blev stan-

Hessellundvej 12, 7470  Karup · Tlf. 97 10 16 04 
www.hessellund-camping.dk · info@hessellund-camping.dk
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af i alt 16 forskellige modeller i størrelserne 
fra 400 til 700, men det er især 520, 530 og 
560, som vil appellere bredt, mener Steen 
Rasmussen. 

»Generelt gælder det, at S4-serien er for-
ædlet på en lang række punkter. Siddekom-
forten er betydeligt forbedret med bedre 
ergonomi og tykkere hynder, og designmæs-
sigt er der skabt en særlig og hyggelig at-
mosfære«, siger han og nævner ny gulvbe-
lægning i parket-look samt et nyudviklet, 
stabilt bordstel som fælles forbedringer i alle 
modeller. 

For de enkelte modeller gælder det bla., at 
520 HTD og 530 UEB har fået forlænget 
rundsiddegruppe, badeværelse på tværs af 
hele vognen med separat brus og eget vin-
due. Dertil kommer optimalt tilpassede over- 
og underskabe i soveværelset. 530’eren by-

der på komfortable enkeltsenge hver med en 
længde på 199 cm og en bredde på 77 cm. 

»Når vi så tager den større 560’er er der 
også forbedringer over hele linien. Bordet i 
rundsiddegruppen er blevet større, og det 
meget rummelige køkken har fået et særligt 
pladsbesparende gasblus-område. Den har 
fået et nyt og smukt integreret smalt skabs-
panel med TV-plads. Også adgangsforhol-
dene til det smart kombinerede toilet- og 
badeværelse er blevet bedre«, siger Steen 
Rasmussen. 

S4-serien fås til priser fra knap 124.000 
kroner for den mindste 400 MD til lidt under 
180.000 kroner for flagskibet 700 DM-B. 

Red.

S4-serien har fået nyt udvendigt design 
med stafferinger og en ny forende med 
ny åbningsfunktion af gaskassen
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Med FDMs campingguide 2008 er det let 
at finde vej til den rigtige campingplads. 
Som noget nyt har campingguiden GPS-
koordinater til samtlige pladser. 

Camping er en populær ferieform med frihe-
den til at ændre kurs undervejs. Det kan dog 
være svært at finde vej gennem små lande-
veje og udenlandsk skiltning, og det bliver 
ikke lettere, når man samtidig har en cam-
pingvogn på slæb, der ikke bare kan foretage 
en u-vending på en smal vej. Men nu kan 
campister hente hjælp i FDMs nye camping-
guide, som indeholder GPS-koordinater til 
mere end 3.000 europæiske pladser. 

»Med GPS-koordinaterne ved hånden er 
det nemt at ændre turen undervejs uden at 
bruge tid på kortkiggeri og måske køre for-
kert. Samtidig er guidens informationer så 
detaljerede, at det er let at tjekke, om plad-
sen passer til feriestemningen. Nogle søger 
måske en mere rolig plads, mens andre øn-
sker en plads med mange aktiviteter for 
børn«, siger feriekonsulent i FDM ferie og for-
dele, Randi Voldbakken. 

Guidens piktogrammer giver et godt over-
blik over alt fra pladsernes beliggenhed, sa-
nitære forhold til aktiviteter og prisniveau, og 
hvor mange stjerner pladsen får i hver kate-
gori. Da alle pladser er bedømt ud fra samme 
kriterier, kan pladserne sammenlignes med 
hinanden. Det gælder også i forhold til over-
natningsprisen, hvilket er relevant, hvis man 
ønsker at udnytte de rabatter, man får med 
det såkaldte CampCard. 

»Gennem de senere år har mange fået øj-
nene op for gevinsten ved CampCard, der 
følger med ved køb af campingguiden. Kortet 
giver store rabatter på overnatning uden for 
pladsernes højsæson. Det er ofte en fordel 
for os danskere, fordi udlandets højsæson 
ikke falder sammen med vores«, siger Randi 
Voldbakken. 

FDM Campingguide Europa 2008 er udar-
bejdet i samarbejde med FDMs tyske søster-
klub ADAC og kan købes i de fleste boghand-
ler, på www.fdm.dk eller i FDMs butikker. 
Campingguiden beskriver både pladser på 
populære destinationer som Frankrig og Ita-
lien og mere utraditionelle destinationer som 
de baltiske lande. 

Guiden koster 179 kr. for medlemmer 
af FDM og 199 kr. for ikke-medlemmer. 
Medlemmer af FDM kan desuden se en 
udvidet onlineversion af campingguiden 
med godt 5.000 pladser på FDMs hjem-
meside > ferie > camping.

Red.

CaCampinmpingguidegguide  
med GPS-koordinatermed GPS-koordinater
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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



Mange campister har allerede trukket deres 
campingvogne af hi i forbindelse med den 
tidlige påske. Men det blev en rigtig vinterpå-
ske, med sne og frost mange steder.

Så foråret begyndte med den vinter, der 
stort set har været fraværende i vintermåne-
derne. Sjældent har Danmark oplevet så 
mild en vinter, og det var ovenpå den tredje 
vådeste sommer i vejrhistorien. En mild vin-
ter er lig med en fugtig vinter, og det er et 
forhold, som landets mange campingvogns-
ejere skal være opmærksomme på.

»Fugten er campingvognens fjende num-
mer ét. Derfor er det af afgørende betydning, 
at man tjekker sin campingvogn for fugt her i 
foråret. Den kan være svær at lokalisere, og 
opdager man ikke, at der er kommet fugt i 
vognen, kan det gå hen og blive en dyr fornø-
jelse«, siger formanden for Camping Bran-
chen, Peter Outzen.

Det abefales derfor, at man lader en eks-
pert gennemgå campingvognen for fugt og 

utætheder for at undgå ubehagelige overra-
skelser.

»I det hele taget er der en lang række ting, 
man bør foretage sig, inden man hægter 
campingvognen på krogen og kører ud i ver-
den. En ting er fugtproblemer, som i værste 
fald kan betyde mug, svamp og forrådnelse 
og dermed store udgifter. En anden og endnu 
vigtigere ting er sikkerheden. Selv om vog-
nen holder stille om vinteren, sker der tæring 
på vigtige dele, som har betydning for sikker-
heden. Og det sker især og hurtigere i fugtige 
perioder«.

Han sammenligner campingvognen med 
bilen, som jo jævnligt skal til service, så en 
fagmand kan vurdere, om det er på tide at 
udskifte vigtige defekte dele, som kan ud-
gøre en fare for sikkerheden. »Det er særde-
les vigtigt, at ting som bremser, træktøj og 
gasanlæg er i orden. Går de i stykker under 
brug, kan ferieturen ende i havari eller 
ulykke«.

Fugt Fugt er campingvognens
er campingvognens

 fjende nummer ét
 fjende nummer ét

Campingvognen bør årligt gennemgå et sikker-
hedseftersyn, hvor vitale dele efterses og vog-
nen får den nødvendige smøring.
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Der var tre mand ombord på en brændende flyver. En advokat, en familiefar og en præst. Des-
værre ville skæbnen at der kun var to faldskærme ombord.

Advokaten begyndte straks at tale sin sag og postulerede at han var en meget vigtig og klog 
mand. 
I hans by ansås han for at være den klogeste af alle byens indbyggere og derfor mente han at 
byen ikke kunne undvære ham.
Han tog derfor en faldskærm og sprang ud af den brændende flyver.

Den jævne familiefar vender sig herefter mod præsten og siger – »Tag du bare min faldskærm 
fader, verden har brug for præster.«

Præsten svarer stille og roligt – »Gud passer på altid på mig, så tag du blot en faldskærm. 
Desuden har verdens klogeste mand lige taget min rygsæk.«

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

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

Krusåssssssåååååååååå
ppå

Camping

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

H
elårsåbent

Månedens vits

Først og fremmest anbefaler Peter Outzen, 
at campingvognen årligt gennemgår en auto-
riseret gastest. Netop defekte gasanlæg har 
været årsag til en del tragiske ulykker. Det 
kan man sikre sig imod med en gastest, som 
kun koster knapt 700 kroner.

»Men man burde i virkeligheden hvert år 
lade sin campingvogn gennemgå et fuldt sik-
kerhedseftersyn, som kun koster ca. 2.200 
kroner. Ved sådan et eftersyn gennemgås 
alle vitale dele, ligesom vognen får den nød-
vendige smøring. I sikkerhedseftersynet er 
gastesten inkluderet, og man får udleveret 
en sikkerhedsrapport efterfølgende«.

Overvejer man at købe en brugt camping-
vogn, anbefales det at lade en autoriseret 
forhandler foretage brugtvognstest inden in-
vesteringen. De omkring 2.000 kroner, den 
koster, kan vise sig at være givet godt ud. 
Testen omfatter en generel tilstands-under-
søgelse med tjek for fejl og mangler, gastest 
og fugttest.

Red.
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www.tabbert.dk

Hvordan kører man mest 
energi-rigtigt med cam-
pingvogn?

En almindelig bil bruger 
som tommelfingerregel 
mellem 40 til 60% mere 
brændstof, når den skal 
trække en campingvogn. 
Men derudover gælder samme gode råd, 
som ved al anden form for bilkørsel. De 
forhold, man rådes til at holde øje med er 
f.eks.:
Dæktrykket: er der blot 0,5 bar for lidt luft 
i dækkene, vil det øge brændstofforbruget 
med mellem 2 til 3 %.

Lasten: For hver 100 kg ekstra vægt bruger 
bilen op til 5 % mere brændstof.

Accelerationen: En bil, der ved konstant ha-
stighed og glidende kørsel kan køre ca. 25 
km/l, bruger ved kraftig acceleration brænd-
stof svarende til kun 2,5 km/l.

Hastigheden: Luftmodstanden stiger med 
kvadratet af hastigheden. Hvis hastigheden 

f.eks. fordobles, så firedobles energitabet til 
vindmodstanden.

Når man kører med campingvogn, vil især 
luftmodstanden være meget større end nor-
malt. Derfor er hastigheden en helt afgørende 
faktor for bilens brændstofforbrug. Hvis man 
f.eks. øger hastigheden fra 70 km/t til 80 k/t 
svarende til 14,3%, vil luftmodstanden blive 
øget med mere end 30%.

Så hvis man f.eks. kører ca. 9,5 km/l ved 
70 km/t, kan man ved 80 km/t forvente ca. 
at køre ca. 8 km/l.

Der kan i øvrigt læses mere om energirigtig 
kørsel på Færdselsstyrelsens hjemmeside: 
www.hvorlangtpaaliteren.dk

Red.

ØkonomikørselØkonomikørsel  med campingvogn!med campingvogn!

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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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

Økonomikørsel med campingvogn!



Ta’ til Nibe              www.nibecaravan.dk

–ALT TIL CAMPING

Nordjyllands
store campinghus

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

Mobilt  service værksted
Har du problemer i camping-
landet, står vores service-

vogn klar til udrykning...

Outdoor tøj/sko
Campingvogne  Familie telteFortelte Trailere

 Autocampere

 Teltvogne
Værksted

 Alt i campingudstyr

HobbyHobby
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DDDin garanti

for en reel handel

Campingshop.dk
Campingudstyr til rigtige campingpriser

• 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

ny 

hjemmeside

med mange nye

funktioner

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

Din campingbutik på nettet

Med den nye funktion 
“Kvik Bestil” er det hurtigt 
og nemt at bestille, hvis 
du kender varenummeret.

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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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

Familie- & Wellnessferie

mellem havene

Familie- & Wellnessferie

mellem havene

b
HelårsHelårsåb

enåben
„vi taler

 dansk – 
„vi taler

 dansk – 

         v
i ses på Mitte“

         v
i ses på Mitte“

Camping Mitte GmbH & Co.KG (GPS: Hauptstr. 1, D-24994 Medelby)
Tel. +49 4605 20 93 23 · info@camping-mitte.de · www.camping-mitte.de
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Lersey Alle 25, Tårup Strand 
5871 Frørup 

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

mail@taarupstrandcamping.dk 
www.taarupstrandcamping.dk 

Åben 04.04.2007 - 09.09.2006

Vi samarbejder med DCK – og vi yder rabat 

til medlemmer ring og hør nærmere.

Dorte & Ulrich Hansen
Tårup Strand Camping

TÅRUP STRAND
CAMPING

w
w
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Med stor sorg modtog vi med-
delelsen, om at vores gode 
ven og kammerat Louis Fick 
ikke er blandt os mere.

Den gamle »Kaptajn«, valgte 
at gå fra borde, og forlade os 
i DCK.

Vi er mange der lærte Louis, at kende som 
et pragtfuldt menneske, altid med et godt 
humør, især når han optrådte, for os i DCK 
som sangeren Christer Sjøgren, eller som 
Roger Whittaker. Louis var altid parat til at 
give en håndsrækning, hvor han kunne. 
Han malede meget og var der et billede, 
som kunne bruges til gave ved bankospil, 
var han altid parat som sponsor. Vi er 
mange der har et af hans billeder hæn-
gende i campingvognen, og i vores hjem. 

Æret være hans minde.

DCK 730 Jonna & Svend Gustausen

(Indrykket af venner i DCK)

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

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

Et naturligt midtpunkt for en god ferie
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Hobrovej 335 . Råsted . 8900 Randers . Tlf. 86 44 35 11 . www.midtvejs.dk

Midtvejs 
Caravans

Områdets 
DCU testcenter

Vidste du?
Pæne bandeord …

Hvor kommer udtrykket saftsuseme fra og hvad betyder det?

Saftsusme (oprindelig form: saft suse mig) hører til de »pæne bandeord«.
Betydningen er uklar.
Andre eksempler: Så for sytte! Av for Natan! Den forbaskede hund!
Disse udtryk bruger pæne mennesker i situationer, hvor de ellers kunne have 
påkaldt sig mørkets magter. Med et fint ord kaldes de pleonasmer.
Hvem der i sin tid har fundet på de enkelte vendinger stå hen i det uvisse, men saft 
suse mig dukkede op på skrift for ca. 100 år siden.
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And á la orange
Andebryster – 3 personer om 2 
1 appelsin pr. person. 
Piskefløde 

Andebryst steges som fortalt på indpaknin-
gen. Lav en sovs af appelsinsaft,og lidt reven 
skal, kom fløde i og lad koge op til det bliver 
jævnt ellers brug maizena. 

Smag til med salt og peber 

Tag en halv appelsinskal varm den i mikroen. 
Kom lidt af den varme sovs i skallen efter at 
bunden er skåret til så den kan stå. 

Riv lidt i skallen med et juiliennejern eller 
med kniv. 

Kan svagt ses på billedet hvor der også er 
lidt jordbær. 

Purløg og gulerods stænger. 

Velbekomme ønsker DCK 966 Wini

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 

Forret til ???
Tomat 
Mozzarella 
Dild 
Purløg 

Tag så mange tomater som personer. 

Mozzarella, så mange skiver, som du kan 
have mellem tomaterne. 

Skær ud som vist og drys med dild og pynt 
med purløg. som på foto. Sæt en træpind i 
midten. 
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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 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

www.aarhus-caravan.dk
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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 Helsing-
borg, 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
13.06 - 15.06 ..................... Kvindemanøvrestævne
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
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

30.08 ...........................50 års jubilæum i DCK

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
13.05 - 15.05 .............Slap af- og petanquestævne
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
01.05 - 04.05 ....................................... Fiskestævne
09.05 - 12.05 ..............Pinsestævne på Skamstrup
16.05 - 18,05 ..................................Vi for fuld damp
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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.


