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Store mål!

Forsidebillede:  Feddet

Hvornår er et mål stort?
Hvornår er et mål for stort?
Hvad er Dansk Caravan 
Klub uden mål?

Netop det at sætte mål er 
en del af den demokratiske 
proces. 
Hvad vil vi med vores klub?
Hvad forventer du af din 
klub?
Hvad forventer kredsene af 
landsstyrelsen?
Hvad forventer landsstyrel-
sen af kredsene?

Det er nemmere at stille spørgsmålene end at besvare 
dem. Og besvarelsen bliver subjektiv. Det er lands-
styrelsens opgave at fastsætte målsætningerne for 
Dansk Caravan Klub og gerne ud fra righoldig 
inspiration fra medlemmer og kredsbestyrelser. 

Når så målsætningerne er sat, så er det op til alle 
at respektere og bakke op omkring disse målsætninger. 
Har man personligt andre prioriteter, så er der jo alle 
muligheder for at bringe dem frem for en større 
offentlighed ved at tage ordet på kreds- eller 
landsgeneralforsamlingen.

På netop vel gennemførte landsgeneralforsamling 
drøftede deltagerne den generelle holdning til det 
ikke, at ville respektere de fælles mål og afstukne 
regler. Forsamlingens holdning var klar og støttede 
landsstyrelsen i at være konsekvent, om det måtte 
blive nødvendigt.

Hvorledes hænger den individuelle udfoldelse så 
sammen med fælles målsætninger? Jo, ganske 
udmærket. Men det enkelte medlem kan blot ikke 
have frihed til at foretage sig noget indenfor klubben, 
som ikke følger de afstukne målsætninger eller 
anvisninger.

Når målsætninger skal realiseres, så kræver det 
fælles indsats. Man kan ikke forvente at alle andre 
“bare” løser opgaverne. Alt arbejde i Dansk Caravan 
Klub er ulønnet og frivilligt arbejde, og så nytter det jo 
ikke noget, at de der gør en indsats, bliver bebrejdet, 
hvis det tager tid at nå målsætningerne. Tværtimod 
kunne man overveje, om man selv kunne hjælpe til for 
så at nå målsætningerne hurtigere.

Der er tre vigtige faktorer – mål, midler og mandskab 
– der skal være til rådighed for at kunne realisere 
tingene. Målene har vi. Midlerne har vi i form af en 
stærk økonomi, men selvfølgelig begrænsede. Vi har 
også mandskab, men ikke altid nok til at kunne 
realisere alle mål på kort sigt.

Dansk Caravan Klub – tør have store mål!

Carsten D. Appelt
Landsformand
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20072007EfterårsturEfterårstur

Så har vi hele turen på plads! 
Der vil blive en rundvisning i omegnen af 
Campingpladsen søndag eftermiddag lige 
efter, at vi har indtaget en middag i restau-
ranten. Turen vil vare ca. 3 timer. 

Mandag tager vi ind til Kaiserslautern til 
byrundtur med guide (vi forsøger at få en 
dansktalende guide) og det foregår i bus. 
Busturen rundt i byen tager ca. 2 timer. 

I løbet af ugen bliver der også en vin-
smagningsaften, en skovtur og en grillaften, 
desforuden har vi nogle turforslag, som vi 
kan anbefale. Campingpladsen ligger i et 
meget naturskønt område. Som omtalt tid-
ligere er der begrænset deltagerantal på 
grund af busturen. Max. 25 enheder.

Turen løber af stablen lørdag den 8. sep-
tember, hvor der er ankomst og standerhejs-
ning kl. 17.00 og afsluttes lørdag den 15. 
september kl. 9.00 med standerstrygning.

Pris for hele turen bliver for 2 voksne, 1 
hund + el og alle arrangementer:
I alt kr. 1.755,-
Pris for enlig bliver  kr. 1.215,-
Pris for børn bliver  kr. 700,-
Ret til ændringer forbeholdes.

Kørevejledning til campingpladsen er:
A 6 frakørsel Kaiserslautern West og derpå 
vej B270 retning Pirmasens. 

Efter 9 km drej til venstre i retning Karls-
tal/Trippstadt og følg skiltningen til plad-
sen.

Se side 373 i Europa Guide for Camping 
Cheque: Sägmühle D-67705 Trippstadt.
www.saegmuehle.de

Sidste tilmelding er den 9 juli. 

Beløbet indbetales på:
Reg. nr. 2267, konto: 6269 659 686

Når beløbet er registreret, er man til-
meldt, afbestillingsforsikring kan bestilles 
hos landskasseren. HUSK AT SKRIV DCK 
nr. og Navn ved indbetalingen.

Der vil blive sendt en telefonliste ud til 
alle.

DCK 2638 DCK 2672
 Ilse & Erik Frank Lene & Jan Notler
 Tlf. 8611 4288 Tlf. 8622 4260
 Mobil 2890 4288 Mobil 4091 5493
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Fra lørdag den 13. oktober til lørdag den 20. 
oktober har Kreds Sjælland arrangeret en kul-
turel tur til Dresden. Campingpladsen ligger 
ca. 15 min. fra centrum (max. 50 pers.).

Pris pr. enhed for 2 pers.:  kr. 2.950,-
Prisen dækker 7 overnatninger, hver dag 

morgensimler og happy hour, sejltur på El-
ben med frokost, bustur til Bastai med fro-
kost samt to middage på campingpladsen. 

Beløbet skal være indbetalt på kredsens 
konto senest den 15. august. 

Tilmeldingen er bindende, og er først gyl-
dig, når beløbet er indbetalt og bekræftelse 
er modtaget. Tilmelding sker efter “først til 
mølle” princippet. Bliver turen overtegnet, 
opretter vi en venteliste. Skulle der være 
nogen, der må melde afbud, kan vi formidle 
kontakt til dem, der måtte stå på venteli-
ster. 

Beløbet skal indsættes på konto reg. nr. 
2267, kontonr. 6449 459 715. Som refe-
rence angives Dresden DCK nr. Tilmelding 
skal ske på DCK’s hjemmeside www.dck.dk 

(Opgiv venligst CV totallængde). Turen giver 
10 point i logbogen.

Børn er velkomne, men de skal være kul-
turinteresserede for at få fornøjelse af turen. 

Enlige i egen CV: kr. 2.050,-
Børn eller voksen i CV: kr. 950,-

Afbestillingsforsikring kan bestilles hos 
landskasseren. Ret til ændringer forbehol-
des. Der tages forbehold for valutakurs æn-
dringer. 

Dyr er velkomne på pladsen og afregnes 
separat, kan ikke påregnes at deltage i ud-
flugter. 

Venlig hilsen DCK kreds Sjælland 

 DCK 239 DCK 1168 
 Dorthe & Leif Lene & Børge 
 Hansson Jensen

DresdenKulturrejse til

Fra den 13.-20. oktober

4



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.



Sæt ✘ i kalenderen

Kreds Fyn’s korte efterårstur, fra den 13.-
21. oktober, går til området Minden og Ha-
meln i Tyskland.

Mere følger i de næste blade.

Men DCK hilsen
DCK 2948

Inge og Per  Christensen

Den 13.-21. oktober

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

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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Fugleskydning

Program:
Ankomst: Fredag eller lørdag tidligt.
Standerhejsning: Lørdag kl. 10.00
Skydning: Fra kl. 13.30

Præmieudlevering ved aftenspisningen 
kl. ??. Sct. Hans bål lørdag aften med bål-
tale.
Standerstrygning: Søndag kl. 11.00
Stævnegebyr:  pr. enhed  kr. 50,-
 singler  kr. 25,-
For deltagelse i skydningen:
 m/luftgevær  kr. 25,-
Vel mødt.

Carlsberg er en samarbejdsplads, og cam-
pingfar har lovet ikke at opkræve pladsge-
byr til DCK’ere.

Derudover får vi 10% rabat. Ellers er pri-
serne pr. døgn:
Voksne kr. 62,-
Børn u. 12 år kr. 38,-
Miljøafgift pr person kr.  6,- 
Strøm kr. 26,-
 

Tilmelding senest 17. juni til:

 DCK 2994 DCK 2942
 Arne Glanov Raili og Erling Buch
 Tlf. 2086 7228 Tlf. 6221 8167
arneglanov@webspeed.dk

På Carlsberg Camping, Sundbrovej 19, Svendborg. 
Fra den 22.-24. juni

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)

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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Fiskestævne
Mosegården Søndersø, den 28.-30. september

Det bliver sådan, at der skal betales efter, 
hvor mange kilo fisk I fanger.

Fanger I ingen fisk, koster det kun ophol-
det. Nærmere følger i nr. 9. 

 DCK 2949 DCK 935
 Randi & Mogens Hanne & Palle
 Hansen Viskum

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

Midtvejs
Caravans

Områdets
DCU testcenter

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
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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



Badestævne 2007
På Topcamp, Feddet ved Fakse, 
den 10.-12. august

Sig nærmer sig tiden hvor der er 2 gange 
jul i året, nemlig den 10.-12. august, da der 
skal forskes og iscenesættes, hvordan ju-
lemanden, hans kone, børn, hund og kat, 
tilbringer deres sommer.

Hvordan er det nu lige de ser ud?
Hvordan holder de ferie?

Hvordan ser de ud når de skal ud for at 
tage sig en svalende tur i bølgen?

Ja, se det er noget, som vi i denne weekend 
skal finde ud af.

Utallige gange har vi holdt badestævne, vi 
har set mangt og meget, men i 

år vil vi se, hvordan en ju-
lemandsfamilie kunne 

tænkes at holde ba-
deferie.

Der vil selvfølge-
lig være 1 stk. præ-
mie til de voksne, 
men i år, da det jo 
er jul her midt på 
sommeren, vil der 

være 1 præmie til 
en pige eller dreng –  

under 13 år, så 
der er en god 
grund til at 

melde jer til 

badestævnet. Ingen tid at spilde, meld jer til 
på DCK’s hjemmeside.

Ankomst: Den 10. august.
Den 11. august: Morgenbrød kan hentes 
ved en af vognene fra kl. 7.30. 

Nissedagen begynder med standerhejs-
ning kl. 10.00, hvor alle vil høre mere om 
dagens program.
Den 12. august: Standerstrygning kl. 11.

Et lille tip: Prøv nu alle at gå lidt i gemmerne, 
vær lidt kreative så vi alle kan lege nisser 
om lørdagen, både store og små.

Stævnegebyr pr. vogn kr. 60,-

DCK 2170
Stævneledelse:

Lis og Jan Hasselby  

DCK 2090
Pia Svitzer Andersen og Jørn Andersen 

Tilmelding senest den 8. august på 
www.dck.dk 

eller på p.svitzer@webspeed.dk
eller til Pia på tlf. 4817 4282/2095 4283
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Høstfest

I år holder kreds Sjælland “høstfest” i Skee 
hos Jette og Niels Trustrup. Vi kan være ca. 
30 vogne. Weekendens aktiviteter er ikke 

endeligt fastlagt, men det er planen, at vi 
skal besøge en gård med kvægdrift.

Jette og Niels bor 5 km fra Sporvejsmu-
seet Skjoldnæsholm, og er nabo til en dejlig 
skov med gode muligheder for en travetur.

Der er mulighed for at hente frisk vand, 
men ingen strøm.

Læs mere på DCK’s hjemmeside.

Stævneledere:
 DCK 2309 DCK 2089
 Jette og Niels  Karin og John
 Trustrup Olsen

i Skee, St. Merløse i weekenden 7.-9. september

Velkommen hos Antons Camping

www.antonscamping.dk

Stort udvalg af 
nye og brugte vogne, 

fortelte, telte, 
udstyr og tilbehør

Falkevej 1 - Videbæk - Tlf. 97 17 13 79
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Reminder til 
kort efterårstur til Taulov Mejeri, 
den 12.-16. oktober

Kreds Jylland afholder kort efterårsstævne  
fra 12-16. oktober.

Stævnet  bliver afholdt på Colorcamp 
Trelde Næs.

P.g.a. campingfar, skal vi vide det nøjag-
tige deltagerantal senest 14 dage før rund-
visningen, derfor er tilmeldingsfristen:

Senest den 30. september.

Se mere i Appen-dix nr. 9  2007.
DCK 2580 

Helle & Poul Erik Andersen
Tlf. 6060 4640

andersen.family@mail.tele.dk                   

DCK 2640 Else & Helge Poulsen
Tlf. 8692 8134

helge.poulsen@mail.tele.dk

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
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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!



STUR – STUR NUMMER 
DCK laver cirkusstævne den 17.-19. august

DCK Kreds Sjælland afholder cirkus-
stævne for børn og barnlige sjæle på DCK 
Skamstrup Campingplads, Grydebjergvej 
32 i Skamstrup ved Mørkøv, den 17-19. 
august. 

Kender du Cirkus Skamstrup? Nå ikke, så 
kom med dit barn/børnebørn og du vil se lø-
jer. Vi vil fortsat gerne være en campingklub 
med fart på, også når det gælder vores børn, 
vi må lave nogle arrangementer for alle al-
dersgrupper. Denne weekend vil Skamstrup 
syde endnu mere af liv, der afholdes Petanque 
turnering på den øverste del af pladsen, og 
nede i “hullet” bliver der sat cirkus telt op og 
vi håber en masse børn og barnlige sjæle vil 
være med til klovnerier.

Program
Lørdag: Standerhejsning kl. 10.00 for 
alle. Derefter indbetaling af overnatning og 
stævnegebyr.  

Vi har nogle store børn, som går til cirkus-
undervisning, og de vil dele ud af deres cir-
kusviden. Samtidig har vi nogle voksne, 
som kan male ansigter og alt muligt andet, 
så det bliver fint og flot. Alle unger kan være 
med, en koldbøtte af en lille purk på et par 
år er da fint, det handler om at lave noget 
sammen, ikke så meget at være den bed-
ste, men at være med. 

Det er børnene, der laver det hele med 
støtte af voksne. 

På et tidspunkt bliver der så en forestilling, 
som vi håber alle på pladsen kommer og 
ser på, også dem der har spillet petanque.

Søndag: Standerstrygning kl. 11.00. 

Stævnegebyr: kr. 50,- pr. vogn, som skal 
dække slikpose og materialer.

Tilmelding til Pia eller på klubbens hjem-
meside www.dck inden den 12. august.

Stævneledelse er:
DCK 2096  Lone og Lars Lehtonen 

L.Lehtonen@kabelmail.dk

DCK 2153 Heidi Würtz og Flemming 
fles@hvidovrenettet.dk 

DCK 2090 Pia S. og Jørn Andersen 
p.svitzer@webspeed.dk 

Tlf. 4817 4282/2095 4283
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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

B Ü R S T N E R  ·  S P R I T E  ·  W I L K  ·  K A B E  ·  B E Y E R L A N D

Flere fordele end i banken - vi bestræber os lidt mere

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

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
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2007
Visionen om at blive årets campingbegiven-
hed, synes klart at blive opfyldt, også når 
det gælder antal deltagende enheder, dog 
kendes det endelige antal deltagende en-
heder først, når træffet er startet, da der 
sædvanligvis ankommer enheder, som ikke 
har forhåndstilmeldt sig.

Der er også, som det har fremgået af 
hjemmesiden www.nct2007.dk, forlænget 
tilmelding uden tillæg, da det ikke er plads, 
der er en begrænsende faktor. Der er også 
på sidste styregruppemøde besluttet yderli-
gere tiltag for at øge tilmeldingen. Det skal 
for god ordens skyld lige nævnes, at der er 
styr på økonomien. 

Området hvorpå begivenheden skal 
foregå, blev besigtiget af næsten alle lands-

stævnets deltagere, der for de flestes ved-
kommende gav udtryk for, at det var et im-
ponerende stort område med dejlig belig-
genhed.

Efter den officielle afslutning af lands-
stævnet, afholdt styregruppen endnu et 
møde med den ansvarlige fra Feddet, nem-
lig lejrchef Peter Lützen. Ved dette yderst 
konstruktive møde, blev der afklaret en hel 
del punkter. Mødet viste også, at vi ikke be-
høver at være bekymrede for vores samar-
bejdspartner, der klart signalerede, at have 
godt styr på opgaven. 

Der arbejdes stadig med nye tiltag fra sty-
regruppen – følg derfor med på:

www.nct2007.dk

På snarligt gensyn!
Styregruppen NCT 2007

Nordisk Camping Træf 
– visionen om at blive årets store nordiske campingbegivenhed, 
synes at blive opfyldt!

Sponsorer
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2007Elmia Messen
Dansk Caravan Klub 
har endnu ledige bil-
letter til Elmia Mes-
sen. Denne spæn-
dende campingudstil-
ling finder sted i da-
gene fra den 13.-16. 
september.  

Årets billetter er i det smukke om-
råde 2 med udsigt over søen. Billet-
terne gælder fri adgang alle dage. Pri-
sen er dkr. 325,- for alle dagene, men 
uden el.

Billetter kan fås ved henvendelse på: 
sekretariat@dck.dk eller på 

tlf. 7022 0522.

Tonni Hansen
Landssekretær

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

46

✰✰✰ 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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Følgende blev valgt til 
bestyrelsen i kreds Jylland: 
DCK 2601 Michael S. Hansen MHA Formand
Kærgårdsparken 34, 8355 Solbjerg
Tlf: 8692 8195, jylland@dck.dk

DCK 2016 Jørn Jacobsen JJA Næstformand
Truevej 23, True, 9550 Mariager
Tlf: 4831 8867, true@jakobsen.mail.dk

DCK 2640 Helge Poulsen HPO Sekretær
Ravnholtvej 44, 8310 Ravnholt
Tlf: 8692 8134, helge.poulsen@mail.tele.dk

DCK 730 Svend Gustausen SGU Medlem
Rebildparken 31, 9220 Ålborg
Tlf: 9815 2208, gustausen@stofanet.dk

DCK 2685 Verner Jørgensen VJØ 1. suppl.
Rødlundvej 262, 8462 Harlev
Tlf. 8694 2274, bc-vj@stofanet.dk

DCK 2870 Leif Chr. Sørensen LCS 2. suppl.
Tritonvej 30, 9210 Ålborg SØ
Tlf: 9814 3787, lcs@city.dk

Følgende blev valgt som 
amtsrepræsentanter: 

Sønderjylland 
DCK 2434 Eric Abrahamsen
Freyasvænget 2, Lunden, 6430 Nordborg
Tlf: 7445 3013, lundenea@danbonet.dk

Nordjylland amt 
DCK 730 Svend Gustavsen
Rebildparken 31, 9220 Aalborg
Tlf: 9815 2208, gustausen@stofanet.dk

DCK 2822 Niels Jørgen Haastrup
Godthåbsvej 38, 9690 Fjerritslev
Tlf: 9821 3258/4057 3259, 
niels.joergen.haastrup@private.dk

Viborg amt  
DCK 730 Svend Gustausen
Rebildparken 31, 9221 Aalborg
Tlf: 9815 2208
gustausen@stofanet.dk

DCK 2822 Niels Jørgen Haastrup
Godthåbsvej 38, 9690 Fjerritslev
Tlf: 9821 3258/4057 3259, 
niels.joergen.haastrup@private.dk

Vejle og Ribe amt 
DCK 2572 Kirsten Holm
Mulvadvej 45, 6740 Bramming
Tlf: 7517 3870

DCK 2560  Anni Tornbo
Spangsbjerg Haven 125, 6700 Esbjerg
tornbo@esenet.dk

Ringkøbing amt
DCK 723 Finn Elkjær Christensen 
Kobberupvej 169, 7500 Holstebro
Tlf: 9741 4826
elkjaer@christensen.mail.dk

DCK 750 Jacob Kjærsgaard 
Østertoften 21, Lind, 7400 Herning
Tlf: 9712 6597
ruth.jacob@mail.dk

Århus amt 
DCK 2672 Jan Notler
Hyldehaven 70, 8520 Lystrup
Tlf: 8622 4260/4091 5493, 
jannot@tiscali.dk

DCK 2640 Helge Poulsen 
Ravnholtvej 44, 8310 Tranbjerg J
Tlf: 8692 8134
helge.poulsen@mail.tele.dk

DCK 2615 Inger Hahn Revisor 
og
DCK 2870 Anna Lise Sørensen Revisor

DCK 2827 Erik Jørgensen  Revisorsuppl.
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Følgende blev valgt til 
bestyrelsen i kreds Fyn: 
DCK 2948 Inge Christensen  Formand
Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. privat: 6594 1401/4016 6563
Tlf. arb.: 6615 6563
Fax nr.: 6615 6533

DCK 2942 Erling Buch Næstformand
Hejmsdalsvej 8, 5700 Svendborg
Tlf. privat: 6221 8167/2028 1867

DCK 2957 Inge Andreasen Kasserer
Stenløsevej 80, 5260 Odense S
Tlf. privat: 6615 0361/4085 2196
ika@cdnet.dk

DCK 2994 Arne Glanov Sekretær
Høstlyngen 22, 5210 Odense N
Tlf. mobil: 2086 7228
arneglanov@webspeed.dk

DCK 2974 Inger Nielsen Medlem
Erantisvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. privat: 6222 5813

DCK 2905 Vagn Rath Hansen 1. suppl.
Bøgesangervænget 10 C, 5210 Odense NV
Tlf. privat: 6592 5665
rath.hansen@mail.tele.dk
 
DCK 2956 Steen Thoustrup 2. suppl.
Solvænget 59, 5580 Nr. Åby
Tlf. privat: 6442 1005
 
DCK 2964 Mogens Hansen
  Amtsrepræsentant
Storebæltsvænget 122, 5500 Middelfart
Tlf. privat: 6441 3811  
 
DCK 935 Hanne Viskum Amtsrepræsentant
Østervej 14, 5762 V. Skerninge
Tlf. privat: 6224 3567
 
DCK 2990 Frode Køster Revisor
Soluret 24, 5220 Odense SØ
Tlf. mobil: 2029 3450
 

DCK  2983 Flemming Wænnerstrøm Revisor 
Lyøvænget 68, 5500 Middelfart
Tlf. privat: 6441 4468
 
DCK 2970 Jesper Katborg Revisorsuppl.
Hjortevænget 71, 5800 Nyborg
Tlf. privat: 6331 0510/2827 5987

Følgende blev valgt til 
bestyrelsen i kreds Sjælland: 
DCK 239 Leif Hansson Kredsformand
Brydeholm 28, 2670 Greve
Tlf. privat: 4390 3633/2672 1901
Tlf. arb: 3246 0404, sjaelland@dck.dk  

DCK 3381 Jens Erik Christiansen Kasserer 
Anemonevej 12, 4520 Svinninge
Tlf. privat: 5926 0087/2048 2487
jec@post11.tele.dk 

DCK 3310 Flemming Persson Næstformand
Plantagevej 5, Ørslev, 4760 Vordingborg
Tlf. privat: 2578 7416
Tlf. arb: 2172 1269, persson3@get2net.dk

DCK 2089 Karin Olsen Sekretær
Oldensvej 14, 2830 Virum
Tlf. privat: 4585 9931/2032 1895
johno@olsen.mail.dk 

DCK 3006 Niels Døssing  Medlem
Havebovej 7, 3450 Allerød
Tlf. privat: 4816 0403/2330 4161
dossing@kamelmail.dk

DCK 2096 Lars Lehtonen  1. suppl.
Lynghøj 4, Jordhøj, 3550 Slangerup
Tlf. privat: 4738 0966/2086 9972
L.Lehtonen@kabelmail.dk

DCK 2090 Pia Svitzer Andersen 2. suppl.
Lærkenborg Allé 9, 3450 Allerød
Tlf. privat: 4817 4282/2095 4283
p.svitzer@webspeed.dk 
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Følgende blev valgt til 
landsstyrelsen: 
DCK 2635 Carsten Appelt Landsformand
Sankelmarksvej 42, 8600 Silkeborg
Tlf. privat: 8682 6288/4064 7005
landsformand@dc k.dk

DCK 1360 Bodil Brohus Landskasserer
Acacievej 33, 4600 Køge
Tlf./fax: 5626 7901 
landskasserer@dck.dk

DCK 699 Tonni Hansen Landssekretær,
Åbyvænget 23, 8230 Åbyhøj medlem
Tlf privat: 9615 2832/2689 6040
krohans@stofanet.dk

DCK 1290 Arnth Nielsen Medlem
Ved Kildevældskirken 1, 4. tv, 2100 Østerbro
Tlf privat: 4342 2233
an@atek.dk

DCK 265 Bent Madsen Medlem
Bavneåsen 73, Fløng, 2640 Hedehusene
Tlf./Fax: 4656 2105/4030 3267
dck-bentmadsen@mail.dk

Kære DCK Venner 
Til alle jer der ikke kunne komme til lands-
generalforsamlingen af den ene eller anden 
grund, kan det meddeles at jeg på opfor-
dring blev indvalgt i bestyrelsen. 

Mit navn er Børge Jensen, gift med Lene 
og vi er bosiddende i Solrød Strand. Vi har 
været campister i mange år, dog ikke så 
mange af dem i DCK, men har aldrig for-
trudt vores medlemskab som har givet os 
mange glæder. 

Jeg har været tilknyttet forretningsverde-
nen siden mit første lærlingeår, mange år i 
detailhandel, senere i en gros og arbejder 
nu kun delvis indenfor mit fag. Det giver må-
ske lidt frihed til andre ting, så ja – prøve 
lidt andet.

Mit kendskab til klubbens forretnings-
mæssige drift, bifalder jeg fuldt ud, der skal 
være lidt alvor, men megen glæde som 
DCK medlem, så lad os se tingene fra den 
ene og den anden side. 

Med mange DCK hilsner 
DCK 1168 Lene & Børge Jensen

DCK 2903 Anne Bach Redaktør, medlem
Nymarksgyden 56, 5474 Veflinge
Tlf. 6480 1415/2078 2588
appendix@dck.dk

DCK 1168  Børge Jensen Medlem
Vinmarken 16, 2680 Solrød Strand
lj.handelsfirma@12move.dk

DCK 330 Ib B. Jensen 1. suppleant
Rønnebærvej 9, 4540 Faarevejle
Tlf: 5965 4449, ib.lise@mail.tele.dk

DCK 2169 Betina Danielsen 2. suppleant
Sejlgårdspark 87, 3520 Farum
Tlf: 4499 0321, betdan@tmf.kk.dk
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Skamstrup Camping
Kom og brug vores DCK Skamstrup Cam-
pingplads, se hvor hyggeligt vi har det.

Her er lidt fra en weekend i april, hvor vi 
var 14 vogne og heraf var der 12-14 børn, så 
der var liv og hygge. Der var petanqespil, en 
lavede pandekager til alle børnene, nogle 
lavede praktiske ting på pladsen, vaskede 
og polerede deres vogne, andre flækkede 
brænde til brændeovnen m.m. Solen kom og 
alle var ude og nyde det dejlige forårsvejr. 

Lørdag kl. 18.00 tog alle deres mad med 
op i huset, en særlig aften, hvor vi måtte 

snakke lidt om, at vi lige havde fået en lille 
ny prinsesse i Danmark. Vi har det helt sik-
kert helt “kongeligt” på Skamstrup, som er 
vores plads, din og min plads. Vi må igen og 
igen give pladsudvalget ros, for alt det de 
gør, der er plantet blomster – alt er ordnet 
så fint. Skulle der være enkelte, der ikke er 
tilfredse, er det ikke forbudt at give et nap 
med.

Mange hilsner
 DCK 2090 

Pia Svitzer Andersen & 
Jørn Andersen

Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv
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Jelling
Camping

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

Emil Christiansen, DCK 3394, der netop er 
blevet 19 år, har den 29. april taget bronze i 
kreds Sjælland. Det er bare rigtig flot, at en 
så ung kører klarer de svære prøver. 

En anden ting er, at DCK kreds Sjælland 
har rigtig mange dygtige kørere og 14 kø-
rere bestod prøver samme dag. Det er også 

rigtig fint og vigtigt, at der kommer unge, 
som Emil til. 

Venlig hilsen 
DCK 2090 Pia Svitzer Andersen 

Er det sket før?? 
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I et væld af farver, blomstre pladsen. Alting 
myldrer op af jorden, inkl. ukrudtet, der vok-
ser hurtigere end man når at fjerne det. 

Vi har efterhånden fået flækket og sta-
blet alt det træ, der er blevet fældet i årets 
løb. Det skulle gerne lune lidt til vinter. 

Vores udendørs køkkenbord er blevet sat 
op med hjælp fra en rigtig god tømmer. 
Samme unge friske dreng har hævet køk-
kenbordet i køkkenet, så det nu kan benyt-
tes, uden man pådrager rygskader. Vi er 
meget taknemmelige for den hjælp, vi får 
hist og her. Et andet venligt medlem har sør-
get for, at der kommer lidt farver på pladsen 
i form af syriske roser. Dem glæder vi os til 
at nyde, når de begynder at blomstre. 

Vi har også fået vores vaskemaskine, så 
nu kan der vaskes tøj, hvis man har brug for 
det under sit besøg hos os. Der følger dog 
nogle enkelte nemme regler med og de lig-
ger ved siden af maskinen og skal læses 
inden brug. 

Sandkassen og det store traktordæk er 
blevet kasseret til gavn for en ny sandkas-
sen, så selv de mindste kan hygge sig. Bør-
nenes cykler er gjort forårsklar og husk nu 
kære store børn og voksne! Sidder knæene 
oppe under halsen på jer, når I kører på 
dem, så er det nok fordi, at I er for store til 
at bruge dem. De går i stykker og så har vi 
ingen cykler. Hvis nogle medlemmer i den 
forbindelse ligger inde med et par cykler til 

lidt større børn, som bare skal kasseres, vil 
vi gerne overtage dem, hvis de er i fornuftig 
stand og kan leveres på pladsen. Vi er nem-
lig ikke så privilegerede, at vi har en trailer 
pt. der kan afhente dem. 

Og så lige en reminder! Jeg er ked at 
måtte sige det, men rigtigt mange gæster 
glemmer, at man kun må køre max. 10 km/
t på pladsen. Det skaber desværre en del 
farlige situationer og en pokkers masse 
støv. Af samme årsag har vi lavet et par fart-

bump. Vis hensyn! Det samme gælder med 
kørsel på græsset. Kørsel ind og ud imellem 
vognene eller tværs over græsset for at 
spare måske 30 sekunder er for ringe. Brug 
vejene dernede. De er ikke farlige!

Krybskytteri. Ja, sørme så. Vi har opda-
get 2 skytteskjul oppe i skoven. De er selv-
følgelig revet ned og vi har en fin aftale med 
en fast jæger, som hjælper med at holde 
øje med, at de ikke kommer op igen. Ulrik, 
vores jæger sørger for at holde bestanden 
af råger nede og han ved godt, at han helst 
skal komme på hverdage, hvor han generer 
mindst. Han er vældig flink og meget snak-
sagelig.

Rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Betina Danielsen, 

Koordinator på Skamstrup

Nyt fra Skamstrup
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Tandådalen, Sälen
Norrviken,  Båstad 
Kapellskär, Kapellskär
Nygård, Täby 
Mista, Vaxholm 
Storsved, Värmdö 
Strandstuviken, Nyköping
Granfjärden, Östhammar
Löt, Strängnäs
Arkösund, Vikbolandet
Borensäng, Borensberg
Sandvik, Vreta Kloster
Bredviken, Figeholm
Välorna, Gnosjö
Kettilsås, Vetlanda
Timmernabben, Mönsterås
Söndremark, Ivö, Fjälkinge 
Kärradal, Varberg
Åsleröd, Fjällbacka

Sollid, Hälleviksstrand
Hökensås, Tidaholm
Örlenbadet, Tibro
Skutberget, Karlstad
Ånnaboda, Garphyttan
Gusselby, Lindesberg
Skagern, Finnerödja
Norberg, Norberg
Idre Fjäll, Idre
Smednäset, Linghed
Sollerön, Sollerön
Ockelbo, Ockelbo
Hassela, Hassela
Norsträsk, Norsträsk
Boheden, Överkalix
Olofsbo, Falkenberg
Lassalyckan, Ulricehamn
Rosorna, Olofström
Bjursund, Loftahammar
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Svenske pladser 
vi samarbejder medvi samarbejder med

Tag på

Kruså
Camping

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

H
elårsåbent

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

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

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

Frederiksværk Caravancenter
HOBBY  ADRIA  DETHLEFFS  CARAVELAIR 

FORTELTE FRA ISABELLA
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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.



Solifer Finlandia 560 
ÅRGANG 2007

Solifer har lavet to modelserier, nemlig So-
lifer Artic og Solifer Finlandia.

Den største serie Finlandia leveres i 4 
størrelser, nemlig 560, 600, 630 og 690 
og alle leveres de i bredden 252 cm, så der 
er virkelig tale om rummelige vogne.

Finlandia 560 har en udvendig længde på 
639 cm og med trækstangen når den op på 
756 cm. En egenvægt omkring 1250 kg, og 
en totalvægt op til 1500 kg. A-målet til for-
teltskinnen er 995 cm.
 
Når man træder indenfor i denne nye Finlan-
dia 560, som her præsenteres i tekstilvari-
anten Trend, er det første indtryk man får, 
at her er virkelig tænkt over, hvordan man 
skaber et stilrent miljø, der giver ro i det in-
dre, når familien skal ud og nyde hinanden 
og naturen.  

Tager man et kig den anden vej i vognen, 
er oplevelsen virkelig, at her er rigtig god 
plads. Den store åbning mellem køkken og 
soveværelse, gør at vognen virker dejlig 
rummelig, men vognens bredde gør selvføl-
gelig også sit til, at man kan nyde pladsen 
i vognen. Er der nogen, der vil i seng før de 
andre, kan der selvfølgelig lukkes af ned til 
soveafdelingen.

Toilet rummet lig-
ger umiddelbart 
ved siden af den 
store dobbeltseng.

Overfor køkkenet 
er der monteret et 
dejligt stort køle-
skab med separat 
fryser på henholds-
vis 144 og 31 liter. 
Køleskabet er monteret oven på et lille 
skab, og det giver en perfekt adgang til kø-
leskabet i den helt rigtige arbejdshøjde.
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Centralvarmeanlægget i en Solifer uanset 
hvilken af 2007 modellerne man vælger, er 
baseret på det topmoderne Alde Compact 
3010 med elektronisk styrepanel.

Det ligger i en kistebænk inde i vognen, 
til forskel fra de lidt ældre solifer modeller, 
hvor det befandt sig ude i gaskassen.

Her ses styrepanelet til vognens central-
varme nederst under det andet panel, hvor 
man kan kontrollere batteriets tilstand, 
samt vandindhold på vandtanken og spilde-
vandstanken.

Fra betjeningspanelet er det muligt at ind-
kode start/stop tid, så man kan komme op 
til en varm campingvogn næste weekend 
på f.eks 22 grader, indstille evt. natsænk-
ning af rumtemperatur, hæve temperaturen 
i varmtvandsbeholderen til brugsvandet og 
mange andre spændende muligheder.

Red.

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

STOR UDSTILLINGSAFDELING MED
CAMPINGVOGNE, FORTELTE OG FRITIDSUDSTYR

KIG FORBI VORES 
TOPMODERNE VÆRKSTED

DIREKTE TELEFON:

48 48 44 42

FREDENSBORG CARAVAN A/S

Bygholmvej 27, Øsløs, 7742 Vesløs

Tlf. 9799 3139 www.bygholmcamping.dk

Hytter - Bed & Breakfast

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

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

Et naturligt midtpunkt for en god ferie

k
Fra b
de st

anele
d, så man kan

ligt at ind-
omm

27



Landsstævne på feddet
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Påsketur til Holland
Lørdag den 31. marts mødtes vi på Cam-
ping- und Freizeitanlage Idasee i Tyskland, 
hvor vi skulle overnatte. Vi blev modtaget 
ved indkørslen til campingpladsen og fik ud-
leveret materiale om turen, kørselsvejled-

ning, mange nyttige oplysninger og forslag 
til ture på egen hånd. Om aftenen var der 
informationsmøde i cafeteriet.  

Næste formiddag kørte vi videre til Cam-
pingplads Koningshof i Holland, www.ko-
ningshofholland.nl, som var målet for vores 
tur. En god og velfungerende plads.

Vi var mange, som kørte over den store 
dæmning til Amsterdam og det var en fin 
oplevelse. Nogle brugte lidt tid i omegnen 
af Amsterdam på grund af en lukket tunnel, 
men alle fandt pladsen.

Mandag var der standerhejsning og se-
nere kørte vi alle til Blomsterparken Keu-
kenhof, www.keukenhof.nl. Sikken en ople-
velse. Vejret var med os og det var en utro-
lig smuk park, hvor alle hyacinterne stod i 
fuldt flor og mange tulipaner var allerede 
sprunget ud.

Vel tilbage på campingpladsen var der 
fællesspisning i restauranten. Også her fik 
vi en fin modtagelse, god mad og der var en 
hyggelig stemning. 

Tirsdag var til egen disposition og mange 
kørte ture i omegnen. Familien Godsk la-
vede æggeløb for børnene. Et flot initiativ.

Onsdag var vi på bustur til Amsterdam. Vi 
så, hvordan man laver ost og de kendte hol-
landske træsko. Der var mulighed for at 
købe både ost, træsko og souvenirs.

I Amsterdam var der arrangeret en kanal-
rundfart og derefter var der nogle timer på 
egen hånd, før vi mødtes igen. På vejen til-
bage til campingpladsen, så vi mange flotte 
blomstermarker. Lige inden vi nåede cam-
pingpladsen, så vi et stort panoramamaleri. 
Det viste mange steder fra omegnen. Det 
var påbegyndt i 1997 og forventes at blive 
færdig i løbet af de næste 3-4 år. Det er 
malet af én mand. 

Torsdag var igen til fri disposition. En del 
kørte til Mandurodam, www.madurodam.nl, 
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en miniatureby. Den var vist et besøg værd.
Fredag holdt vi påskefrokost med lang-

bord og rigtigt fint vejr. Her fik vi lejlighed til 
at takke lejrchefen med personale for ven-
lighed og imødekommenhed. En virkelig 
god og velfungerende plads. Mens vi spiste 

frokost, kørte en del af de unge til en nær-
liggende forlystelsespark. 

Lørdag – igen en dag med fint vejr. En del 
begyndte nedtagning af telte m.v., så de var 
klar til hjemturen søndag.

Søndag morgen var der standerstrygning 
og turen hjem blev påbegyndt. Nogle valgte 
at køre direkte hjem, men vi var mange, 
som tog turen tilbage til Camping- und Frei-
zeitanlage Idasee.

Vi ankom om eftermiddagen og havde tid 
til at gå en tur i det dejlige område. Ved 
campingpladsen er der en sø, hvor man kan 
stå på vandski – ikke trukket af en båd, 
men af stålwire. Det var et tilløbsstykke.  

Om aftenen havde campingpladsen ar-
rangeret bål, a la vores Sct. Hans bål. Vi 
kunne købe øl og ristede pølser. De som 
havde lyst sluttede af i cafeteriet. Camping-
pladsen var god og vi følte os velkomne.

Mandag morgen kørte vi hjem.
Vi vil gerne takke arrangørerne for en 

utrolig god tur. Alt har bare fungeret fint. I 
har gjort for at vi kunne få en så dejlig tur.

Turen kan varmt anbefales – også som 
kør-selv ferie. 

Med venlig hilsen 
DCK 2280 Else og Frits Brogaard

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer
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Få tjekket campingvognen 
– og kør på sikker ferie
Forårssolens lune stråler sætter gang i 
naturen. Fuglene synger lystigt, blomster 
og blade springer frem fra deres skjul. 
Det samme gør solhungrende danskere. 
Og blandt dem over hundrede tusinde 
campister, der trækker de rullende feriehuse 
ud af vinterhi.

Af lader og garager dukker campingvognene 
frem. Men efter de mange kolde måneder i 
hi er det en god idé, at sikre sig at glæderne 
ikke forvandler sig til mareridt. At camping-
vognen klarer strabadserne, og at den holder 
sin værdi.

“Inden man begiver sig ud på landevejene 
og campingpladserne, skal man sørge for, 
at den grundlæggende sikkerhed er i orden. 
Selv om vognen holder stille om vinteren, 
sker der tæring på vigtige dele”, siger 
formanden for Camping Branchen, Peter 
Outzen. “Derfor er utrolig vigtigt, at ting 
som gasanlæg, bremser og træktøj er i 
orden. Det værste er jo, at man ikke ved, 
hvornår tingene går i stykker. Derfor skal de 
gås efter i sømmene, og man bør lade en 
fagmand vurdere, om det er ved at være på 
tide at udskifte vitale dele, før det går galt. 
Det er fuldstændig det samme, som når 
man sender sin bil til service”.

Det anbefales, at man som minimum hvert 
år får lavet en autoriseret gastest. Defekte 
gasanlæg har været årsag til adskillige 
tragiske ulykker. En gastest hos en autoriseret 
campingforhandler koster knap kr. 600,-. 

Alle campingvogne bør årligt gennemgå et 
fuldt sikkerhedseftersyn, hvor campingvogn 
og undervogn smøres. Støtteben, træktøj og 
bremser skilles ad og bliver smurt. Udvendigt 
lys gås efter, og i prisen på godt kr. 1.900,- 
er gastest og en efterfølgende rapport 
inkluderet.

Efter en ualmindelig fugtig vinter med 
temperaturer lidt over frysepunktet er der 
ingen tvivl om, at campingvognens fjende 
nummer ét vil overraske mange ejere af 
campingvogne.

“Det er utrolig vigtigt, at man tjekker sin 
vogn for fugt. Det kan være vanskeligt selv 
at få øje på, og opdager man ikke, at der er 
opstået fugt, kan det blive dyrt. Vores 
forhandlere tilbyder derfor også at 
kontrollere vognen for fugt og karrosseriets 
tæthed, så man forebygger alvorlige 
skader”, siger Peter Outzen.

Med foråret dukker mange nye campister 
op. De køber måske en brugt campingvogn 
for at afprøve campingferiens glæder. Men 
vil man handle privat, for eksempel via 
internettet, er det en god idé at sikre sig, at 
man ikke køber katten i sækken.

Camping Branchens forhandlere har 
derfor sammensat en grundig brugtvognstest, 
der inkluderer tilstandsundersøgelse, tjek af 
fejl og mangler, gastest og fugttest. Prisen 
for at sikre sig mod dyre overraskelser er 
bare kr. 1.875,-.

“Men ud over de autoriserede eftersyn, 
er det vigtigt, at folk selv sørger for grundig 
rengøring, smøring af gummilister, udluftning 
og tjek af forteltet. De skal selvfølgelig også 
sikre sig, at de grundlæggende forholdsregler 
som vægtfordeling, sidespejle og så videre 
er i orden, inden det går ud i det blå”.

Efter en usædvanlig våd vinter er det en god ide at 
få campingvognen kontrolleret for bl.a. fugt, så man 
forebygger alvorlige skader.
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Campingpladsanmeldelse

Röstånga Camping og Bad 
– børnevenlig plads

Röstånga Camping og Bad, ligger midt i Skå-
nes natur, og på randen af Söderåsens Na-
tionalpark. I omegnen findes også Skånes 
Djurpark, Knutstorp Slot, hvor Thyco Brahe 
fødtes og motorbanen Ring Knutstorp. No-
get for enhver smag.

Röstånga Camping og Bad er en plads, 
som virkelig er et besøg værd, og man føler 
sig velkommen fra første minut. I receptio-
nen bliver man modtaget med ægte gæstfri-
hed og også under selve opholdet fornem-
mer man, at den enkelte gæst er i centrum. 
Værtsparret Asta og Jörgen Nystrand bræn-
der for at gøre det så godt som muligt for 
deres gæster. Det mærker man. 

Pladsen er i sig selv en naturperle med 
vandløb og søer indenfor området. Pladsen 
har 100 pladser med eltilslutning, et antal 
campinghytter og et feriehus. På selve plad-
sen er der to serviceanlæg, som har såvel 
køkken som vaskemaskine og tørretumbler. 
Derudover er der et storslået teltområde, 
beliggende umiddelbart op til pladsens 
egen fiskesø. Her er servicehus med plads 
til både teltliggere og fiskere, og der er både 
køkken og opholdsrum med TV.

Masser af aktiviteter
Alle servicebygninger er renoverede i 
2005/2006.

Pladsen har trådløs internet opkobling, 
for dem, som måtte ønske det. Midt på plad-
sen ligger alle børnefamiliers ønskedrøm, et 
stort badeland, omfattende et 50 meter 
bassin, tre børnepool og en 50 meter 
vandrutchebane, hele badet er opvarmet. 

Om sommeren er der derudover en masse 
aktiviteter for børn. F.eks. fiskeri, skattejagt, 

guldvask og pedaldrevne racerbiler. Alle 
disse aktiviteter er samlet i en gratis børne-
klub, som etableres på pladsen i højsæso-
nen. På pladsen er også Børnehuset med 
flere aktiviteter. Det er godt hvis vejret ikke 
inviterer til udendørs aktiviteter. Børnene vil 
elske et ferieophold på denne plads.

Vinteråbent
Om vinteren kan man leje en hytte på plad-
sen og i ro og mag udforske den spæn-
dende omegn. Pladsen ligger centralt for 
at besøge Söderåsens Nationalpark, en af 
Sveriges mest velbesøgte turistmål, og op-
lagt for naturelskere. 

Pladsen har åbent fra april til og med ok-
tober. Campinghytterne kan bookes også i 
vinterperioden.

Læs mere her: www.rostangacamping.se 
Besøg også Söderåsens Nationalpark: 

www.nationalpark-soderasen.lst.se
Set på www.campingdanmark.dk

Af Hans ReckwegAf Hans Reckweg
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Jamen, jeg har kun været væk i 2 minutter!Jamen, jeg har kun været væk i 2 minutter!
Ja, ja parkeringsjunglen er ikke nem. 
Vidste du f.eks. at:

•  Det er i mange byer ikke tilladt at parkere 
sin campingvogn i mere end 24 timer på 
offentlig vej. 

•  Reglen om at det er ulovligt at parkere 
foran en brandhane, blev ophævet den 
6. oktober 1976. Det blev den gang ikke 
skønnet nødvendigt, at fortsætte med at 
opretholde reglen. 

•  Det er ulovligt at standse mindre end 5 
meter foran et fodgængerfelt.  

•  Det er ulovligt at standse på en 
invalideplads. 

•  Det er ulovligt at standse på steder, der 
er reserveret taxier.

•  Det er ulovligt at standse i et 
busstoppested.

•  Det er ulovligt at standse på steder, hvor 
der er en fuldt optrukken gul linie. 

•  Det er tilladt at standse i op til 3 min. på 
steder, hvor der er en punkteret gul linie.

•  Tekst 8-18 gælder man- fre.
Tekst (10-14) gælder på lør-
dage.
Tekst 10-18 gælder på søn- 
og helligdage.

Ak ja, der er meget at holde styr på. Hvis 
du gerne vil vide mere kan du besøge www.
parkering.dk. Her finder du samtlige regler 
vedr. parkering. Der er blandt andet en lille 
quiz, hvor du har mulighed for at teste din 
viden indenfor parkering.

DCK 2169 Bettina Danielsen

 

8-18
(10-14)
10-18
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Tempo100
i Tyskland
Nu kan campingvogne kontrolleres i Danmark og få 
tilladelse til at køre 100 km/t i Tyskland.

Se reglerne på www.tempo100.dk

Pris for godkendelse kr. 500,- alt inkl.

Henvendelse:
Hedensted Bilsyn
Tlf. 6130 9911

www.hedensted-bilsyn.dk

AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABEL
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AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABE

Drømmen om sol, sommer
-og familien i centrum

Parkstien 7, 2450 København SV Tlf. 36 46 98 11
www.kbh-camping.dk

KØBENHAVNS CAMPING CENTRUM

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

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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Campingpladsanmeldelse

Odder Strand Camping, som oprindeligt hed 
Hølken Camping, har eksisteret siden april 
1973, hvor den blev anlagt ned til stranden. 
Da Odder storkommune så kom til – for 
mange år siden – blev campingpladsen flyt-
tet, under stor protest fra borgernes side, 
lidt længere ind i landet. Sådan ca. 50-100 
m og lidt længere op ad kysten, men der er 
stadig en rigtig smuk udsigt ud over Katte-
gat, hvor man kan se Tunø og Samsø. 

I 1996 overtog de 
nuværende ejere Pre-
ben & Anne-Grethe 
Christensen pladsen. 
Ud over at drive cam-
pingpladsen laver Pre-
ben & Anne-Grethe et 
stort stykke arbejde 
for Campingrådet.

Det var dem, som 
besluttede at døbe 
pladsen om af den 
simple grund, at Høl-
ken navnet ikke kunne 
fæstes til en fast loka-
litet og mange campi-

Odder Strand Camping
Toldvejen 50, 8300 Odder, www.odderstrandcamping.dk

Indkørslen Odder Strand Camping

Hessellundvej 12, 7470  Karup · Tlf. 97 10 16 04 
www.hessellund-camping.dk · info@hessellund-camping.dk

ster havde svært ved at finde campingplad-
sen. De nærmeste byer er Saxild, Boulstrup, 
Hov og Odder. Der var sågar et par campister 
der endte i Hylke ved Skanderborg i stedet 
for på Hølken, de fik selvfølgelig hjælp til at 
finde på rette spor. Da flød bægeret over og 
en rask beslutning blev taget. Odder Strand 
Camping var født. Pladsen er desuden godt 
besøgt af både danskere og udlændinge, 
som her har et godt udgangspunkt, i de 
mange seværdigheder, Østjylland kan byde 
på. Bl.a. Den Gamle by i Århus, Industrimu-
seet i Horsens eller man kan tage del i de 
aktiviteter campingpladsen tilbyder med 
bl.a. kystfiskeri. Nævnes skal også, at plad-
sen er yderst børnevenlig med god lege-
pladsmuligheder og indendørs er der en 
Campushule.

Kreds Jylland har valgt, at årets julestævne 
skal afholdes på Odder Strand Camping.

DCK 2016 Jørn Jacobsen
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Det var med stor spenning vil meldte oss på 
denne påsketuren til tyskland.

Nå, vi vet fra før, at danskene er et hyg-
geligt folk og at det ikke er alt for mange 
problemer med språket, bare vi ikke taler 
hurtig.

Det var også overraskende og hyggelig å 
få de fine heklede påskekyllin-
gene. Det hele utviklet seg til å 
bli en fin tur, til steder vi ikke 
kjendte fra før.

Vi retter en stor takk til Inge og Per for det 
store arbeid de har hatt med denne turen!

Takk også til alle dere andre, som vi har 
kommet i tale med og flotte caps. Vi reiser 
tilbake til Norge med mange gode minner 
og håper vi sess igjen på en annen tur.

Tusen takk for en hyggelig påske.

Hilsen os 4
DCK 2245 Else og Per Andreasen

DCK 2281 Ellen og Finn Stubberud

Vidste du?
Hvad vil det sige at blive 
“fyret på gråt papir”??

I militæret brugte man tidligere at give 
folk et afskedsbevis på gråt papir, når 

de var faldet i unåde og brat måtte 
forlade tjenesten.

 

Velkommen 
til nye medlemmer!!!

1103  Tina Heissel & Kim Kristensen, 2791 
Dragør

1376 Kim Havmøller, 4621 Gadstrup

1379  Kirsten & Jørgen Berg, 4000 Roskilde

1683 Jannie Hansen, 8800 Viborg

2186 Helle Falcke & Kjeld Lühr, 2610 Rødovre.

2342 Bodil & John Thøfner, 4772 Langebæk

2357 Janni & Martin Jepsen, 4900 Nakskov

2456 Roland Johannson, 6200 Åbenrå

2765 Heidi Hirsch Bjerrum, 7620 Lenvig

2993 Pia & John Christensen, 5500 Middelfart

2997  Betty & Erik Rasmussen, 5300 
Kerteminde

3230 Birte & Hans Pedersen, 4295 Stenlille

3901 Grethe & Villy Skytte, 5853 Ørbæk

Der er desværre kommet en for-
kert webadresse i bladet til Grønhøj 
Strand Camping. Den rigtige kommer her.

www.gronhoj-strand-camping.dk
red.
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Idar-ObersteinIdar-Oberstein
Lang Påsketur tilLang Påsketur til

Vi startede fra Ringkøbing allerede fredag 
den 30. marts med kurs mod Tyskland. Ved 
grænsen traf vi Elin og Finn (Træskofolkene 
fra Aulum), så vi besluttede at følges ad. 
Begge biler var udstyret med GPS, så det 
burde være en smal sag for os at finde Cam-
ping Wienberg ved Bremen, men nej. Ingen 
af os kunne taste adressen ind på “Olga”, 
så vi kørte efter kort og skilte. Da vi nåede 
frem til Stuhr “købte” vi to unge mænd, med 
en Golf, til at køre med os til pladsen. Det 
var billigt, 4 dåse øl, og vi var ved målet. 
Campingfatter i receptionen var i højt humør 
og tilbød, at vi måtte tage de pladser vi øn-
skede, da der var masser af plads. Vi lagde 
os ned til de andre på en dejlig læfuld og 
græsbeklædt plads, fik hilst på nogle af na-
boerne og gik i seng.

Lørdag slappede vi af på pladsen i dejligt 
solskinsvejr, alt imens resten af de 41 
vogne ankom. Vi fik indstillet vore GPS’er til 
Tyskland, så de kunne bruges til deres for-
mål. Sidst på eftermiddagen ankom Karen 
og Hans Jørgen fra Agerbæk. Kl. 19 gik alle 
op i restauranten, hvor der var bestilt mad 
til os. Menuen var god, men pladsen var 
trang, “så vi kom hinanden ved” deroppe. 
Det var meget hyggeligt at starte ferien på 
den måde, alternativet havde været, at vi 
skulle deles i to hold.

Søndag lettede vi 3 vogne med kurs mod 
Knaus Campingpark Hennesee. En oversku-
elig tur, troede vi. Dem fra Agerbæk havde 
ingen GPS, så de fik plads i midten af kon-
vojen. Det tog dog lang tid før vi erfarede at 

vore “Olgaer” ikke var synkroniserede, så vi 
kom ud på nogle alternative ruter, hvilket 
gjorde, at vi fik set en masse flot landskab, 
ja selv sneen kom vi omkring helt oppe i 
bjergene. Vi var vidst de sidste, der nåede 
frem til den meget luksuriøse 3-stjernede 
plads, så der var ikke mange pladser til-
bage, men det gik. På pladsen, som var ter-
rasseinddelt, var der en skøn udsigt. Toilet-
bygningen var helt ny og meget flot. Der var 
spisested og købmand, samt svømmehal 
på pladsen. Et sted som klart kan anbefales 
til andre.

Mandagen gik turen videre til Sensweiler 
Mühle ved Idar-Oberstein, hvor vi skulle 
have 5 overnatninger. Campingfatter viste 
os på plads. Vi skulle ligge 4 vogne sammen 
i en rundkreds, så vi var lidt spændte på 
hvem vores “4. mand” var. Det blev Hanna 
og Frank fra Fyn, hvor heldig kan man være! 
Deres fynske humor passede perfekt til vo-
res jyske, så hver aften grillede vi sammen 
og mobbede hinanden godmodigt. De var 
bare lige så gode til at finde vej, som vi var 

Lige hjemkommet fra den dejlige veltilrettelagte tur med fint solskinsvejr Lige hjemkommet fra den dejlige veltilrettelagte tur med fint solskinsvejr 
hele turen, vil vi gerne give et lille resumé af vores oplevelser på turen.hele turen, vil vi gerne give et lille resumé af vores oplevelser på turen.
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dårlige, hvilket resulterede i, at vi hver dag 
kørte mindst dobbelt så langt, som dem.

Campingpladsen var fin med græs, toilet-
bygningen ren – men kold. Der var en hyg-
gelig restaurant på pladsen, som kun havde 
åbent de aftener, hvor vi havde fællesspis-
ning og vinsmagning. De serverede en dejlig 
gullasch med knödel og ris for os en aften, 
en anden aften var der arrangeret vinsmag-
ning med brød og oste. Vi smagte 16 vine 
med meget forskellig smag, nogle endog 
med petroleums/kiselsmag, det var meget 
specielt.

Tirsdag var fridag. Vi valgte at køre til Rüd-
dersheim, ca. 85 km! Men hvem kunne 
vide, at der findes to byer med dette navn 
– ikke os – så endnu engang fik vi oplevet 
en masse. Da vi kom hjem, havde vi tilbage-
lagt 320 km, fynboerne sølle 176 km. Den 
aften blev der fortalt mange vittigheder om 
jysk kørestil.

Onsdag var vi ude at se en kobbermine. 
Vi skulle med på hold 2 med en tysk guide, 
som dog bad alle, der ikke forstod tysk om 
at vente til næste hold, hvor guiden var 

dansk. Hvilket held. Vi fik forklaret, hvordan 
de arbejdede og levede. Vi blev meget over-
raskede over at høre, at de havde sygesik-
ring og pensionsordninger, gik i bare tæer, 
kun blev ca. 1,45 cm høje pga. genforan-
dringer, var næsten blinde o.s.v. Det var en 
stor oplevelse for os alle.

Torsdag stod den på ædelstensmuseum 
samt indkøb af sten og smykker inde i byen. 
Om aftenen kunne man se mange damer 
med flotte kæder om halsen. Vi valgte at 
tage hjem for at indtage fælles påskefro-
kost. Fra menukortet skal blot nævnes ski-
denæg, røget helt, spist på Ringkøbing me-
ner, samt ostebord fra et lokalt jysk mejeri. 
Særdeles lækkert.

Fredag tog vi ud i ædelstenminen. Endnu 
en overraskelse. Guiden var tysk, så vi for-
stod ikke så meget af det, han sagde, men 
genbrugte vores viden fra kobberminen. Det 
var helt ufattelig at se de flotte bjergkrystaller 
i alle farver, glimte inde i de store klipper.

Minearbejderne må have været meget tål-
modige mennesker, tænk at banke sig frem 
med hammer og mejsel, dybt inde i et bjerg 
og så bare satse på at finde en krystal.

Alt har en ende, desværre også vores på-
sketur, så lørdag brød vi op, for at køre vi-
dere til de 3-stjernede campingplads “Me-
3erbomsheide” i Dillenburg. Hvilken ople-
velse. Pladsen var med grus, bruserne vir-
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kede ikke, køkkenet var integreret på toilet-
terne, overalt flød det med gamle ting og 
sager, som kunne have set pænt ud, hvis 
bare der var blevet ryddet op. Hvor de tre 
stjerner er kommet fra, kan undre os. Hel-
digvis skulle vi videre næste dag til Doktor-
see i Riteln. En kæmpestor og luksuriøs 
plads, fald græsplæne, flotte sanitære for-
hold, købmand og flere spisesteder. Om af-
tenen skulle vi spise på restaurant på den 
modsatte søbred, så vi gik i samlet flok der-
over på asfalterede stier. Turen tog ca. 20 
min. til fods. Da vi endnu engang havde fået 
en god veltilberedt middag, var det tid at 
tage af sted med vores turledere, Inge og 
Per. Der blev holdt taler på norsk og dansk 
og takket for den vel arrangerede tur, en lille 
gave fra os alle blev det også til. Johs. holdt 
talen på dansk og fik på firnurlig vis forkla-
ret, hvorfor det ikke altid er nemt at gøre 
alle tilpas. Han sluttede af med følgende 
som fortolkning på disharmoni. “Disharmo-
nifonisk tut-tut med bang-bang i de højre 
underregioner og kranfitter knas i ramse-
mangsapperaterne og lynevakuering i 

bomsrlumsebeholderen”. Ja forstå det, 
hvem som kan!

Festen var forbi, aftenen lun og mørket 
faldet på, så vi var 14 tåber, som fandt på 
at gå den anden vej rundt om søen hjem, 
bare for lige at prale med at vi jo havde væ-
ret hele Doktorsee rundt. Det gik godt i ca. 
10 min., derefter befandt vi os på en ufrem-
kommelig sti, hvor der ikke havde gået men-
nesker før. Heldigvis var der to, som havde 
medbragt lygter, så vi gik ind på en lang 
række og sendte så meldinger til hinanden 
om huller, grene og sten, som man skulle 

passe på. Alle var dybt koncentrerede indtil 
en eller anden med meget dyd stemme be-
gyndte at fortælle spøgelseshistorier, så 
brast latteren ud. Vi klatrede over væltede 
træer, over en tørlagt grøft inden vores an-
strengelser gav udbytte. Vi fandt camping-
pladsen. Alle jublede, selvom der stadig var 
langt hen til vore vogne. Af dette lærte vi 
aldrig at gå ud at spise uden at tage lom-
melygter med! Godt trætte gik vi til køjs, for 
om mandagen skulle vi hjem.

Endnu engang STOR TAK for den dejlige 
tur, hvor der var indlagt nogle spændende 
udflugter af tilpas længde, så der også var 
tid til socialt samvær og udflugter på egen 
hånd.

Tak for de flotte hjemmehæklede påske-
kyllinger som vi alle fik i velkomstgave.

Med venlig hilsen 
DCK 2754

 Lisbeth og Kai Vestergård
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Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 

Camping pizza 

Køb en rulle dybfrossen pizzadej
1 glas el. dåse tomatpasta
200 gr. reven mozarella ost
1 lille bitte dåse majs
1 æske bacon i terninger
Dette kan man altid have i vognen
1 stort løg eller forårsløg, giver lidt farve
Skiver af hvidløg, kan udlades
Skivede oliven og rød peberfrugt
Oregano

 
Pak pizzarullen op og bred den ud på en ba-
geplade, del den om nødvendigt til 2 plader. 
Smør tomatpasta i et jævnt lag på indtil 2-3 
cm fra kanten. Kom de skivede løg på. Drys 
oregano på efter smag. Kom nu majs, ski-
vede oliven, bacontern på og til sidst den 
revne ost. Bag den i ovnen til den er brun i 
kanten. En kuglegrill kan også bruges.

 

Månedens vise ord 

Hvis du tænker for længe på det næste 
skridt, kommer du til at tilbringe livet 

på et ben.

Kinesisk ordsprog

Camping iskage 

1 chokolade lagkagebund
1 pakke is, efter smag
Friske bær eller godt syltetøj
1 stk. chokolade mørk

 
Tag en hjerteform, dem vi bruger til jul til 
honningkage. Stik lagkagebunden ud til 
små dessertkager og hvor mange lag du øn-
sker at servere. Gør det samme med isen, 
men lidt hurtigt. Bland reven chokolade og 
frugt eller syltetøj imellem. Kom evt. reven 
hvid chokolade øverst og et bær til pynt. 
Dette er også noget vi kan have i vognen.

Husk vi kan have færdig pandekagedej på 
mælkekartoner med hjemmefra og så har 
vi ingen opvask.

1 dåse ferskner
200 gr. mandler u/skal
175 gr. st. melis
100 gr. smør
 
Varm fersknerne i lidt af saften, hvis friske i 
lidt sukkerlage, 1 liter vand 3 spsk. st. me-
lis. Husk og pil dem først. Rist mandlerne 
på tør pande og kom dem på en tallerken.

Kom smør og sukker på panden og lad 
det blive lysebrunt, derefter kommes de 
ristede mandler i. Læg fersknerne på tal-
lerkner (skær lidt af bunden af) og hæld 
mandelmassen over. Pynt med søde bær 
eller mynte. Spis straks!

God fornøjelse ønsker Wini 966
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Odense Caravan A/S
V/Flemming Madsen
Roersvej 37, 5000 Odense C
Tlf. 6613 6178
E-mail: post@odense-caravan.dk
www.odense-caravan.dk

Flemming Madsen (58) er udlært i sport og 
fritids branchen. Campingfolket mødte han 
for alvor i 1968 hvor han blev ansat i Herlev 
Teltservice. Efter to år på sjælland flyttede 
Flemming til Odense, her fik han virke hos 
OBI-Sport Caravan ved kuplen på Nyborg-
vej. Et hektisk tiår, siger Flemming, og i 77 
skiftede firmaet navn til Odense Caravan, 
hvor Flemming blev forretningsfører, så gik 
det slag i slag, Flemming overtog Odense 
Caravan i 1988 og i 95 flyttede han til den 
nuværende adresse på Roersvej 37. Her er 
der ca. 700 m2 under tag, hvor der er indret-
tet udstyrsbutik i to etager. Vognene står på 
det ca. 4.000 m2 store ude areal. Vognene 
står tæt, men der er en stor udskiftning, 
da Flemmings firma er topsælger af Adria 
vogne i Danmark. Odense Caravan har po-
kalen for flest solgte Adriaer i Danmark for 
årene 05 og 06, så bliver det spændende 
om pokalen igen i år kommer til Odense.

Foruden Adria har Odense Caravan også 
forhandling af Tabbert vogne. Indenfor telte 
holder Flemming sig til danmarks bedste 
mærke, Isabella, som har et stort inden-
dørs udstillingsområde.

Der bliver solgt Mellem 200 og 225 nye 
vogne årligt, salget af brugte vogne ligger i 
samme størrelsesorden. Til at sælge dette 
antal vogne er de tre sælgere, der har væ-

ret med i mere end 10 år, hertil kommer 
Flemming selv, der både er sælger, ekspe-
dient og leder. I sæsonen er det et fuldtids 
job i 7 dage om ugen.

Alligevel tager Flemming sig tid til lidt cam-
ping, når det er blevet lavsæson, sjældent 
går turene udenfor det danske rige, men det 
holder Flemmings “finger på caravan pulsen” 
så han ved hvad der kræves for at campere. 
Regnskaberne tager en revisor sig kærligt af, 
så “Skattefar” får sin del af kagen.

Værkstedsfaciliteterne er henlagt til et in-
dustriområde i den østlige bydel, Teglværks-
vej 47, hvor bygningerne rummer lager og 
værksted, 600 m2 og en stor indhegnet 
gårdsplads med mange vogne for klargøring 
og reperation. De seks håndværkere spæn-
der lige fra karosseriuddannede til de tekni-
ske folk, også en snedker/tømrer er der an-
sat, så værkstedet er rustet til at løse alle 
forekommende opgaver inden for camping.

Hos Odense Caravan er kundebetjenin-
gen i højsædet sammen med servicen, 
uden god kundepleje kan vi ikke drive en 
sund forretning, siger Flemming, på spørgs-
målet om fremtiden siger han: “Jeg elsker 
den daglige kundekontakt, så jeg vil blive 
på Roersvej, så længe jeg har kræfter til 
det. Pensionsalderen er ikke begyndt at 
trykke, og jeg har glæden ved at komme 
dagligt, og så længe jeg har det, vil Odense 
Caravan være det samme gode handels-
sted, som det er nu,” slutter Flemming af 
med et lykkeligt smil på læben.

Jeg besøgte Flemming Madsen en travl 
dag, alligevel tog han sig tid til at tale med 
mig. Tak for det.

DCK 2994 Arne Glanov
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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

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

www.campinggaarden-ormslev.dk

De vil altså hævde, at denne mand var 
beruset ved rattet? 
spurgte dommeren færdselsbetjenten.
Bestemt ikke, hr. dommer. Jeg sagde 
bare, at han sad to timer i sin bil og så 
på den røde lygte foran Det Kongelige 
Teater, mens han ventede på, at der 
skulle blive grønt.

Månedens vits
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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
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
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.

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
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  ......Kort efterårstur til Minden og
  Hameln 
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
28.08 - 30.09  ..............................Fiskestævne 
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
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? KØB - SALG - BYTTE

10.000 kvm med nye og brugte campingvogne 
samt autocampere - Værksted, telte, tilbehør m.v.

Åbentalle ugensdage!

www.cars-caravans.dkwww.cars-caravans.dk
Hovedvejen 19 - Middelfart - Tlf. 64 400 390

(Fyn og Trekantsområdets campingforhandler)
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Afsender: APPEN-DIX, Sekretariaet, Højmark14, 6340 Kruså
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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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