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Caravanbladet

DANSK CARAVAN KLUB –  for folk på farten



 

NY!

HUSK!!!

Forsidebillede: idar Oberstein

Her ved indgangen til årets 
vel nok største periode 
med trængsel på vejene, af 
bl.a. Dansk Caravan Klubs 
mange medlemmer med 
campingvognen efterspændt, på vej ud i Europa for på 
forskellig vis at få »oplevelsesvitaminer«, kunne der godt 
formuleres et ønske gående på, at klubbens medlem-
mer gør sig nogle tanker om, hvordan vi i fællesskab 
kan styrke udviklingen i  DCK, med henblik på fremti-
dens ønsker og behov.

Det er helt parallelt i »samfundet DCK« som i resten 
af det omgivende samfund, at vi er delt op i en del 
nydere og en del ydere, og uden det skal opfattes som 
en løftet pegefinger, gælder det også i DCK, at forde-
lingen synes at bevæge sig i  retning af flere og flere 
nydere, en situation der på sigt er uholdbar, da vi alle 
sammen med stolthed værner om klubben og ønsker 
det bedste for fremtiden.

En meget berømt tidligere amerikansk præsident, 
nemlig john F. Kennedy, forfattede et meget berømt 
ordsprog til sin åbningstale i 1961, der i en let om-
skrivning lyder som følger: »spørg ikke, hvad DCK kan 
gøre for jer, men spørg jer selv, hvad i kan gøre for 
DCK«, indholdet i dette citat/ordsprog vil jeg opfordre 
til, at man gør sig nogle tanker omkring i en stille fe-
riestund, så vi i fællesskab arbejder videre med klub-
ben og er med til at sætte præg på udviklingen.

arbejdsområderne der mangler hjælp er mange, men 
blot for at nævne nogle væsentlige områder er der: 
•  indlæg til Appen-Dix
•  div. stof til www.dck.dk
•  arrangører af tiltag og nye tiltag
•  hjælp ved arrangementer
•  m.m.

afslutningsvis skal jeg lige nævne, at »arbejdsplad-
sen DCK« alene har et ulønnet, men godt og engage-
ret personale, hvor en hjælpende hånd vil blive mod-
taget med tak.

Efter dette velmente indlæg, ønskes i alle en god 
og velfortjent sommerferie.

Med venlig hilsen
Tonni Hansen, næstformand
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DCK nu og i 
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i den anledning ønsker landsstyrelsen at afholde 
en reception for samarbejdspartnere og venner af 

klubben.

Dansk Caravan Klub vil være vært ved et lettere 
traktement. 

• Receptionen finder sted fredag den 29. au gust 
2008 fra kl. 14.00-17.00

• Børsøre Strand Feriepark »Kostalden«,  
Børsørevej 16, 5874 Hesselager

På gensyn på Fyn!
Børge Jensen, landsformand

50 år
D
an
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 Caravan Klub
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Elmia 2008
Når du kommer hjem 
fra sommerferie, vil 
det kommende års nye 
campingvognsmodel-
ler, nemlig 2009 mo-

dellerne være lige på trapperne.
Den store Elmia Messe finder sted i perio-

den 11. til den 14. september 2008
For alle de mange interesserede medlem-

mer, er der stadig mulighed for at få billet til 
Elmia Messen, da DCK stadig ligger inde 
med et antal billetter til område ii.

Billetterne kan rekvireres hos sekretariatet 
ved henvendelse på – sekretariat@dck.dk, 
eller ved at ringe på telefon 7022 0522. 

Campingcheque 2008
Husk at have campingcheque med på ferie!

For de medlemmer der camperer i de tids-
mæssige ydertidspunkter af »hovedferien«, i 
disse perioder er det ofte muligt at anvende 
campingcheque, og dermed en mulighed for, 
at spare lidt på overnatningsbudgettet, hvilke 
så kan give muligheder på andre områder.

så blandt andet også derfor, bør du altid 
have et lille lager campingcheque liggende, 
så du kan campere til en yderst fornuftig 
pris, nemlig kr. 108,- pr. døgn alt inklusive 
også strøm.

sekretariatet har et lager liggende og er 
klar til at fremsende dem straks.

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

Info • Info • Info • Info

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

Salg . Service og reparation . Alt i tilbehør
F-gas installation . Forsikringsskader

Vestsjællands
Campingcenter

Falkevej 9  .  4250 Fuglebjerg  . www.vs-camping.dk

Hverdage 10-17 . Tirsdag lukket . Weekend 10-14

Telefon 5811 2212
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Læs mere og �nd nærmeste forhandler på www.fendtinfo.dk

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

Shark &
 Co.



Program:
Lørdag
ankomst.
Kl. 20.00: tilmelding og hyggeligt samvær i 
pladsens restaurant.

Søndag
Kl. 09.00: Fælles morgenkaffe i pladsens 
restaurant. 
Kl. 18.00: Der serveres en schwabische spe-
cialitet og bagefter går vi en tur med fakler 
rundt om søen og slutter med en »lille en til 
halsen« ved kiosken.

Mandag
Formiddag fri.
Kl. 12.30: Mændene samles til fabriksbesøg 
»audi«
Kl. 13.00: Damerne skal på en rigtig Dametur.

Tirsdag
Dagen til fri disposition.
Kl. 18.00: Præsentation af smykker i cam-
pingpladsens restaurant.

Onsdag
Der er ikke programsat aktiviteter, men må-
ske har du/i et godt forslag.

Torsdag
Kl. 11.00: Vi besøger en vinbonde og får mu-
lighed for at smage på mosten og lidt godt 
til tænderne. 

Fredag
Kl.  12.00:  Bustur  til  Schwabisch  Hall  med 
byrundtur.
Kl. 20.00: Vi spiller op til dans.

Lørdag
Kl. 08.00: Fælles morgenkaffe og afsked i 
campingpladsens restaurant

Pris for hele ugen:
2 voksne ......................................... 306,00€
singler ............................................. 226,00€ 
Prisen er incl:
Camping m. strøm, bustur m./guide, vintur, 2 
x morgenmad og 1 x aftensmad.

Dansk/Tysk

ADAC-Campingvenner i Slesvig-Holsten 
indbyder alle til efterårstur 2008 i det naturskønne Løwenstein på den Schwabische vinvej

Fra den 11.-18. oktober på campingpladsen BreitnauerSee
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Bindende tilmelding 
senest den 30. juli til:
DCK 2453 Hans Peter Rønnau.
Postbank Hamburg
Konto nr: 199802-204; BlZ: 20010020
Mærket: Efterårstur 2008

Har denne tur jeres interesse står vi gerne til 
rådighed med oplysninger.

Kørselsvejledning: 
Kør af a81 til afkørsel 10 og videre ad B 
39 i retning Bad Schwabisch – Hall. Der er 
middagslukning på pladsen fra 13-15. gPs: 
sted 74245 Løwenstein. Gade: Breitenauer 
see.

DCK 2434 joan & Eric abrahamsen
Mobil. 20148714 – 20328714

PS! 
Der vil være danskere med på denne tur.

ADAC-Campingvenner i Slesvig-Holsten 
indbyder alle til efterårstur 2008 i det naturskønne Løwenstein på den Schwabische vinvej

Fra den 11.-18. oktober på campingpladsen BreitnauerSee

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
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De fleste af os 
er kommet til-
bage efter fe-
rie, forment-
lig solbrune 
og med mas-
ser af ople-
velser i ba-
gagen. så 
kære ven-

ner, kom til det nye skamstrup og del jeres 
oplevelser med os andre. Når jeg skriver det 
nye, hænger det sammen med at skamstrup 
i den seneste tid har gennemgået en forny-
else, der tydelig ses. Der er ryddet op, plantet 
nyt, græsset slås rettidig, det hele fremtræ-
der nydeligt og pænt.

så bestyrelsen byder alle velkommen til 
dette års store Fugleskydning med mere.

selv om vi er et folk på farten skal der altid 
være tid til at komme hjem på borgen og kon-
kurrerer i venners lag og spise noget god 
mad i en tilbagelænet atmosfære. 

sidste års Fuglekonge, Kirsten Mikkelsen, 
gjorde det rigtig godt og vil sikkert kæmpe 
indæt for at bevare pokalen. så det gælder 
om at få skærpet sanserne og få spist rigeligt 
med sigtebrød.

Er du mere til macho mand, så kan vi byde 
på øksekast. Det er blevet ret populært efter-
hånden. Helt nemt er det ikke, men se på 
billedet, det er ikke arrangeret, det er ganske 
ægte, kan du stikke den. Du kan jo komme 
og prøve.

Vil du på urskovs-
rejse, så skulle du 
måske træne dig lidt 
i pileskydning

Med pusterør, den 
mulighed har vi na-
turligvis også.

For vore kvinder er der gået total »anna 
Pihl« i den, skydning med pistol, her er der 
rigtig gang i den. Hvor god er du, måske 
bedre end du selv tror. Kom og bliv overbe-
vist.

Børnene er naturligvis ikke glemt, de sky-
der med bue og pil og det plejer de at være 
ganske gode til.

Der er naturligvis et væld af præmier.
stævnegebyr er kr. 75,-. Hele programmet 

kan ses på nettet.

Tilmelding via nettet eller tlf. 2672 1901
Ved tilmelding skal vi bruge navn og med-
lemsnr.

Bestyrelsen kreds Sjælland 

Fugleskydning med mere
Den 5.- 8. september 2008 
På Skamstrup Camping 

Grydebjergvej 32 · 4440 Mørkøv

•

SSkamstrup
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Natur/primitivt Stævne 
Den 19.-21. september 2008 
til Institutionen Sølager 

Sølagervejen 40 · 3390 Hundested

Kreds sjælland laver en tur til institutionen 
sølager. Man skal kunne klare sig uden strøm. 
Der er vand og tømning af toilet, der er 2 toilet-
ter til fri afbenyttelse. Der vil være andre spæn-
dende aktiviteter udover at tilberede mad på 
en spændende måde, så husk praktisk tøj 
og støvler. Det er en mark vi skal være på og 
ikke en campingplads med stjerner. Men vi vil 
opleve, naturen, dyrene og hinanden. Der er 
kanoer vi kan låne uden gebyr, for de der vil 
sejle en tur. Der er mulighed for at spise under 
tag hvis det er dårligt vejr, samt mulighed for 
at lave indendørs aktiviteter med børnene i et 
rum til dem.

Fredag den 19. september kl.19.00: 
standerhejsning og stempling af logbøger. 

stævnegebyr på 200 kr. pr. enhed, som 
går til mad om lørdagen. 

i skal selv være med 
til at tilberede maden. 
Vi bliver inddelt i mad-
hold. Det er mulighed 
for vegetarmad, vi vil 
bare gerne vide det i 
forvejen.

Lørdag den 20. september kl. 09.00:
Fælles langbord indenfor i en stor hytte, husk 
at tage kaffe/te og tilbehør med, vi sørger 
kun for morgenbrød. Kl. 11.00 Helle og len-
nart viser os rundt og vi begynder at forbe-
rede middagen. Vi kan røbe, at det bliver svin 
på en anden måde. Vi spiser kl. ca. 18.00

 

Søndag den 21. september kl. 10.00:
Mulighed for at købe økologiske varer, kar-
tofler mv. 

Kl. 11.00 standerstrygning. 

Husk! alt affald skal tages med hjem, alle 
rydder op efter sig.

Arrangører 
DCK 3355 Helle & lennart Dyrstad 
tlf. 4010 2661 
for praktiske oplysninger.

Stævneansvarlig 
DCK 2090 
jørn andersen & Pia svitzer andersen

Pengene skal indbetales på konto:
Nordea reg. 2267 konto 8970789155 

tilmeldingen er bindende og senest den 
10. september 2008.

Tilmelding senest den 1. september 2008 
på nettet www.dck.dk eller til DCK 2090 Pia 
&  Jørn  Andersen,  e-mail:  p.svitzer@webs-
peed.dk, tlf. 4817 4282/2095 4283.

 
Vi glæder os til at se mange DCK’ere igen, vel 
mødt og på gensyn kreds sjælland. 

Kørevejledning: 
Når man er i krydset amagerhuse, drejes til 
venstre mod sølager, efter første chikane 
drejes til institutionen sølager.
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Nyt fra Kreds Sjælland

informationsmøde om en kommende DCK 
tur til serbien afholdes 28.-30. november 
2008 på skamstrup. 

DCK turen til serbien er fra d. 18. august 
til 2. september 2009 med ca. 20 enheder.

Se mere på www.123hjemmeside.dk/
dcktilserbien

Det bliver først til mølle princippet, der 
gælder, dog med venteliste. 

Den endelig pris er ikke opgjort endnu, 
men serbien er et meget billigt land at leve i. 

Pris  for  denne  weekend  er  pladsen  nor-
male takster, samt et stævnegebyr på 100 
kr. som går til lidt mad mv.

Vi er en gruppe på 6 DCKére der laver 
denne pilgrimstur, det er Verica og Peder 
Roed, lene og Børge jensen, Pia svitzer 
adersen og jørn andersen.

 
Tilmelding til infomødet/weekenden til:
DCK 2090 Pia svitzer andersen
tlf. 4817 4282/2095 4283 inden den 5. no-
vember 2008.
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Kom og være med til 
en festlig weekend på DCK egen camping-
plads.

Der vil være aktiviteter for hele familien, sær-
ligt for børnene.

Der er mini kræmmermarked, hvor du kan 
leje en stand, for kun kr. 50,00 for hele 
Weekenden.

til aften vil der være salatbar -- Kartoffel-
salat--2 slags kød + pølser. & der bliver tændt 
op i to grill.

Pris voksne .......................................kr. 125,-
Børn under 15 år ................................ kr. 50,-

indbetaling til mad skal ske inden den 10. 
august 2008, til Nordea: Reg.nr.2267 konto 
6449 459 715

Der kan købes fadøl og sodavand til skam-
strups lave priser.

Stævnegebyr for denne weekend
Pr. enhed .............................................kr. 50,-
Enlig i vogn..........................................kr. 25,-

Overnatning: til pladsen normale takst.

Tilmelding senest 10. august til: 
DCK 3019 Bente & Finn Endel
Tlf. 2639 4075 eller på www.dck.dk

Med venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget

Sommerfest
Den 22.- 24. august 2008 
På Skamstrup Camping 

Grydebjergvej 32 · 4440 Mørkøv

•

SSkamstrup
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Pensionisttræf 
Den 7.- 11. september 2008 
På Skamstrup Camping

SSkamstrup•

Dette er et »must« for alle os travle pensio-
nister!

Du kan lige nå det imellem Fugleskydnin-
gen og Elmia-messen/eller Drage-stævnet 
og Fælles Nordisk Høsttræf/Fjordens Dag.

Det er et stævne, hvor nostalgien er i høj-
sædet. Pensionist-træffet arrangeres i fæl-
lesskab af Kreds sjælland og skamstrup.

træffet er ikke kun for 60+, alle er natur-
ligvis velkomne, men af hensyn til aktivite-
terne er der be-grænset deltagerantal (ca. 
25 vogne).

Hvis du ikke deltager i fugleskydningen 
må du først komme kl. 16.

Ved ankomst skal du parkere på vigeplad-
sen (p-pladsen) bag kirken v. præstegården 
(overfor vores nedkørsel) og kontakte stæv-
neledelsen (mobil 2684 2212 eller 2166 
1516). Dette for at undgå kollision på den 
smalle vej med dem, der er på vej hjem.

Ved tilmelding vil vi gerne have dit tlf.nr. 
– mobilnr. – så vi kan komme i kontakt med 
dig.

Program:
Søndag: Kl. 16.00: ankomst. Vi har efter-
middagskaffe & kringle klar til jer i klubhu-
set. senere serveres der aftensmad i klub-
huset (stævneledelsen kokkererer).

Mandag: Kl. 10.00: standerhejsning 
samt information og betaling.

Vi skal på »byvandring« og bese skam-
strups seværdigheder, entré indgår i stævne-
prisen. Den medbragte frokost fortæres et 
sted i det blå. Om aftenen er der »Ka’ du hu-
ske?« hygge i klubhuset.

Tirsdag: Heldagstur (i egne biler) til an-
delslandsbyen Nyvang. Entré, særlig rundtur 
og frokost er inkluderet (ikke drikkevarer).

Onsdag: Dagen er fri til egen disposition 
(katalog med tur-forslag udleveres). til aften 
fyrer vi op i den store grill (du medbringer 
selv din mad).

Festaften med overraskelser
Torsdag: Kl. 11.00: standerstrygning

Du kan se et mere detaljeret program i for-
rige Appen-Dix (nr.5) eller på DCK’s hjemme-
side.

stævneprisen for ovennævnte arrange-
ment er 400 kr. pr. person, det inkluderer 
også et brød pr. vogn mandag og torsdag. 
Overnatning og evt. strøm er til pladsens al-
mindelige takst.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 
25. august 2008, – dette af hensyn til di-
verse reservationer.

Vi glæder os til at se jer
DCK 2022 ulla og Bjarne Christoffersen
tlf. 4399 2212/ 2684 2212

Så kører vi!
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Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Jelling
Camping

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

KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA 
BELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRI
ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KN
DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISAB
ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS A
KNAUS ADRIA KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS AD
KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA 
BELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRI
ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KN
DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISAB
ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS A
KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA

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
Ormslevvej 448, Ormslev, 8260 Viby J

Tlf. 86 28 35 66
www.campinggaarden-ormslev.dk
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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)

46

Heste-& Kræmmermarked
Den 26.- 28. september 2008 
På Skamstrup Camping 

Grydebjergvej 32 · 4440 Mørkøv

•

SSkamstrup

Fredag 
ankomst.

Lørdag 
Kl. 10.00: standerhejsning.
Besøg  året  sidste  marked  i  Mørkøv  www.
mhhb.dk

Kl. 18.30: Fælles spisning med vores med-
bragte mad. Derefter hygge snak om dagens 
indkøb. Der vil være en præmie for dagens 
bedste røver historie, om køb / fejl køb.

Søndag:
Kl. 10.00: standerstrygning.

Endeligt program ved ankomst.

stævnegebyr.......................................kr. 40,-
Overnatning til pladsens normale takst.

Tilmelding på www.dck.dk senest den 21. 
september. 
DCK 3019 Bente & Finn Endel
tlf. 2639 4075

Med venlig hilsen
Aktivitets udvalget Skamstrup
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Tillidsvalgte i kreds Fyn 2008
Bestyrelsen 
Formand
DCK 2948 Inge Christensen
Egevej 6, 5200 Odense V
tlf. privat 6594 1401,
tlf. arbejde 6615 6563
mobil 4016 6563, fax 6615 6533

Næstformand 
DCK 2964 Mogens Hansen
storebæltsvænget 122, 5500 Middelfart
tlf. privat 6441 3811, mobil 3025 4018
E-mail: hmogens@gmail.com

Kasserer  
DCK 2957 inge andreasen
stenløsevej 80, 5260 Odense s
tlf. privat 6615 0361, mobil 4085 2196
E-mail: ika@odnet.dk

Sekretær  
DCK 2994 Arne Glarnow
Høstlyngen 22, 5210 Odense N
mobil 2086 7228
E-mail: tinggaard@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
DCK 2974 Inger Nielsen
Erantisvej 2, 5700 svendborg
tlf. privat 6222 5813

1. suppleant  
DCK 2905 Vagn Rath Hansen
Remisen 6 3.mf, 5000 Odense C 
tlf. privat 6292 5665, mobil 2218 5129  
E-mail: rath.hansen@mail.dk

2. suppleant
DCK 2986 Jonny Kristiansen
Kirkemarken 12, 5683 Hårby
tlf. 2176 6737, tlf: 2810 0728

Amtsrepræsentant  
DCK 2964 Mogens Hansen
storebæltsvænget 122, 5500 Middelfart
tlf. privat 6441 3811, mobil 3025 4018 
E-mail: hmogens@gmail.com

Amtsrepræsentant
DCK 935 Hanne Viskum
Østervej 14, 5762 V. skerninge
tlf. privat 6224 3567
E-mail: p.viskum@mail.dk

Revisor  
DCK 2990 Frode Køster  
soluret 24, 5220 Odense sØ
Mobil: 2029 3450

Revisor  
DCK 2983 Flemming Wænnerstrøm
lyøvænget 68, 5500 Middelfart
tlf. privat 6441 468
E-mail: waennerstroem@email.dk

Revisor suppleant
DCK 2970 Jesper Katborg
Hjortevænget 71, 5600 Nyborg
tlf. privat 6331 0510, mobil 2827 5987
E-mail: katborg@teliamail.dk
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Som nye koordinatorer på Skamstrup vil vi 
gerne sende en hilsen til alle jer medlem-
mer.

som det første vil vi starte med at præsen-
tere vores »nye« team af frivillige hænder.

Christina & John Hansson 
Koordinator, med i driftudvalg & vagtplan
Anne-Dorthe & Jørgen Schmidt
Med i driftudvalg & vagtplan
Heidi & Flemming Sørensen
Med i driftudvalg & vagtplan 
Helle & Lennart Dyrstad
Med i driftudvalg & vagtplan 
Bente & Finn Endel
Med i aktivitetsudvalg & vagtplan
Hanne Sørensen
Kasserer for Skamstrup

En af vores første opgaver har været at få 
ryddet op alle vegne og få bugt med omgivel-
serne så pladsen står lækker og indbydende 
for vores medlemmer. Det har været et stort 
stykke arbejde som jo aldrig er færdigt, da 
græsset bliver ved med at gro. uanset hvor 
ofte vi slår det.

Omkring oprydning har der også været en 
hel del. Mange af vores medlemmer er jo så 
rare at tænke på skamstrup når de har nogle 
ting i overskud. Desværre gør det at der hur-
tigt kommer alt for meget af alting. Dette gør 

vi hvad vi kan for at få styr på. En af tilta-
gende er, at man lige tager fat i os og hører 
om tingene har interesse inden de efterla-
des hernede. På den måde kan vi begrænse 
tilgangen af ting og sager til præcis de ting vi 
står og mangler netop nu. samtidig begræn-
ser det vores oprydning en hel del.

Pt. har vi så meget der skal smides ud af 
gamle fjernsyn, ubrugelige cykler osv. at vi er 
nødt til at bestille en container for at få ryd-
det op i det hele. Disse penge ville vi jo egent-
lig hellere have brugt på noget mere spæn-
dende, der kommer vores medlemmer bedre 
til glæde og nytte.

Der er også en masse tiltag i gang på 
skamstrup. Vi har fået sat afskærmning mel-
lem de gamle el standere så det nu ikke er 
muligt at krydse plænen. Der er plantet en 
del buske. Vi er ikke færdige men kæmper 
bravt for at blive det. Dette er blevet taget 
rigtig godt imod af de medlemmer, der har 
set det. En lille opfordring til jer alle om at 
besøge Skamstrup en tur ☺ 

Vi har sammen med resten af driftsudval-
get lagt en masse planer, som vi arbejder 
hårdt for at få realiseret. Men alting tager jo 
tid, og alt er ikke på plads endnu. Men vi vil 
løbende orientere jer alle om tiltagene, efter-
hånden som vi får ført dem ud i livet. Vi kan 
dog med et stort smil erkende at vi har stor 
opbakning fra landsstyrelsen, hvad vi er me-
get glade for.

En opfordring til alle forældre …
Vi kunne rigtig godt tænke os, at i tager en 
snak med jeres børn og hører dem hvad de 
mener der skal til før de får mere lyst til at 
besøge skamstrup. Vi kan jo godt som drifts-

fra Skamstrup• Nyt
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udvalg lave en masse planer om hvordan 
legeplads og børneaktiviteterne skal være. 
Men der er jo ingen der siger at det er hvad 
børnene ønsker. så vi mener det rigtige vil 
være at få nogle gode indslag og ideer fra 
klubbens børn og unge. Det ville være rart 
med nogle input vi kan arbejde videre på.

til en begyndelse har vi fået doneret en 
basketkurv og et volleyball net som vi sna-
rest vil få sat op.

Vi har fået det trådløse internet op og køre 
til stor glæde for mange medlemmer. Det 
regner vi også med bliver et hit for de unge, 
når først de får øjnene op for det.

Det var ordene for denne gang… 
På gensyn i næste nummer.

DCK 1213 Christina & John Hansson 

HUSK!

Manøvrekørsel  

på jyllandsringen  

d. 12.-14. september

Nærmere følger i næste 

nummer af Appen
-Dix.
Red. 

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
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Nu har jeg kjørt vei nr E-6 nordover fra Oslo, 
det er ca 70 km veiarbeide langs sjøen 
Mjøsa.

Veien skal legges om fra 2 til 4 felt så det 
kommer til å ta tid.

For dem som kommer gjenom Oslo er det 
best å kjøre Rv 4 i retning gjøvik og videre til 
de møter E-6 ved Mjøsbroen, så til lilleham-
mer.

Det er også mulig å kjøre sverige til Char-
lottenberg og derfra inn i Norge på Rv 2 til 
Kongsvinger, så Rv 20 til Elverum og Rv 25/3 
retning Hamar til E-6 og så til lillehammer.

2 km syd for Elverum langs Rv 20 finnes 
en bra camping helt ned til Norges lengste 
elv glomma, campingen ligger bare 100 km 
fra lillehammer.

Håper dette kan være til medlemenes 
hjelp?

jeg er hjemme resten av uken, men fra 
mandag av er jeg ombord en uke, da kan du 
sMs’e til +47 905 37 592

 
Med venlig hilsen

DCK 367 Claus Hansen

Oplysning om kørsel til NCT området
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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



Krav om sikkerhedsveste
land Krav Bøde str.
Belgien skal benyttes Min. 375 kr.
italien skal benyttes Min. 270 kr.
Kroatien Medbringes og benyttes ingen
Luxembourg  Skal benyttes  Min. 368 kr.
Portugal Medbringes og benyttes Min. 450 kr.
Rumænien Kun over 3,5 t. afhænger af indkomst.
slovakiet Medbringes og benyttes Min. 375 kr.
spanien skal benyttes Op til 675 kr.
slovenien skal benyttes 300 kr.
ungarn skal benyttes Op til 900 kr.
Østrig Medbringes og benyttes 105-270 kr.

Kilde: FDM Motor nr. 6-2008

Nye regler på vej 
om trailerkørekort!!!
Eu- kommissionen har vedtaget et nyt køre-
kort direktiv, ifølge dette direktiv er de en-
kelte lande forpligtede til at indrette de na-
tionale kørekortregler således, at der stiles 
krav om særlig køreuddannelse ved kørsel 
med anhænger med en totalvægt på over 
750 kg.

Frist for medlemslandenes ændring af 
egne regler er sat til 2012. Det forventes , at 
de enkelte medlemslande vil implementere 
reglerne i egen lovgivning, således at der vil 

Info om sikkerhedsveste og nye krav til trailerkørekort

blive stillet krav om trailerkørekort ( og der-
med særlig køreuddannelse ) ved kørsel 
med anhænger over 750 kg.

De danske myndigheder er dog endnu 
ikke gået i gang med at overveje, hvorledes 
reglerne omsættes i dansk ret, og om der 
eventuelt skal gælde særlige overgangsord-
ninger. 

Kilde: FDM Motor nr. 6-2008

Med venlig hilsen 
og ønsket om en god sommer.

DCK 2016 Jørn Jakobsen
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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

Konen til manden:
”Jeg har tænkt mig at få gjort  
noget ved min figur.”
”Det behøver du ikke skat. Du  
ligner jo en million.”
”Ja, men den står bare på de  
forkerte konti.”

Månedens vits

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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Det er med det klassiske fortelt ambassador 
lidt lige som med humlebien. teoretisk skulle 
bien ikke kunne flyve, og for forteltets ved-
kommende skulle det for lang tid siden været 
overhalet af mere prisbillige konkurrenter.

Men en løbende udvikling gennem mere 
end 25 år af det klassiske 2,5 meter dybe 
fortelt har betydet, at man ikke alene har 
kunnet holde sig i markedet, men også har 
kunnet øge omsætningen i hele Europa.

ud over det stadige udviklingsarbejde er 
en væsentlig del af hemmeligheden bag den 
danske isabella-fabriks ambassador-fortelte 
er meget høj kvalitet. Både i materialer, forar-
bejdning og brugsvenlighed.

Og at ambassador bestemt lever i bedste 
velgående er den nyudviklede 2008-model 
et klart vidnesbyrd om. De gamle klassiske 
dyder er bevaret, samtidig med at vindu-

Klassisk høj kvalitet slår lavprisforteltene

Isabella omtale!

espartierne i fronten er ført helt op til loftet. 
Det øgede lysindfald giver et helt nyt og ven-
ligt lys i forteltet. samtidig er fronterne blevet 
forsynet med lynlåse i hele længder, som gør 
det let at rulle halvt ned til en veranda eller 
helt af til et solsejl. i fronterne er desuden 
udluftningspanaler i begge sider. sammen 
med det store myggenetsvindue i højre gavl 
giver det en yderst behageligt indeklima, 
hvor kondensvandet har meget vanskelige 
levevilkår.

På fronten dækker det brede udhæng helt 
ned til jorden ved begge gavle. Det betyder 
både afskærmning for vejrguderne gøren og 
laden, samt sikrer mod at snavset regnvand 
løber ned ad teltsiderne og afsætter mørke 
striber.

tagdugen er lavet af det bedste og kraf-
tigste polyester, som har et praktisk møn-

Det klassiske Ambassador-fortelt med de nye høje vinduespartier, 

som skaber et dejligt lys inden døre. 
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ster på undersiden. Front og sider er i den 
meget kraftige 295 gram dysefarvede 
acryldug, mens soklen er en blanding af po-
lyester og PVC, der gør at den er nem at 
rengøre. Farverne er både praktiske og tid-
løse,  nemlig  tweed/skyblue  med  sandfar-
vet tag.

så fås der i øvrigt meget ekstraudstyr til 
ambassador. For fastliggere kan nævnes 
aluminumstagrender, som skåner gavlene. 
til de campister, som har brug for meget eks-
traplads, fås tilbygninger til begge gavle, og 
har man brug for dem som ekstra værelser 
findes der et indertelt/sovekabine, der let 
kan monteres enten i tilbygningerne eller i 
selve forteltet. Har man brug for et skygge-
fyldt område foran forteltet er det muligt at 
anskaffe sig et solsejl i hele forteltets 
længde.

Red.

Månedens  
vise ord 

Mangel på tålmodighed  
er den hyppigste årsag  

til et tabt spil.

Bent Larsen

Hobrovej 335 . Råsted . 8900 Randers . Tlf. 86 44 35 11

AUT. FORHANDLER AF: Områdets
DCU testcenter

Midtvejs 
Caravans
post@midtvejs.dk · www.midtvejs.dk

ADRIAHYMER

CAMP-LET
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Vi havde prøvet det før – og synes idéen 
er super god!

at tage med på et o-løb, giver masser af 
lejlighed til at se dele af landet man ellers 
ikke ville se, og samtidig giver det en ide om 
hvor meget vi til daglig går glip af, når vi farer 
af sted fra det ene sted til det andet.

at køre ad små landeveje og give sig tid til 
at se på omgivelserne, er ikke at foragte og 
når man så samtidig skal løse opgaver, kræ-
ver det temmelig meget af chaufføren, da 
der konstant kommer beskeder som – ikke 
så hurtigt, jeg kan jo ikke nå at se om vi er 

kommet forbi, – eller du må lige stoppe – vi 
kørte for langt.
Et af årets spørgsmål lød på: Hvad anven-

des en ko til?? ja det er jo indlysende ikke?? 
– mælk – kød - men nej, i dette tilfælde var 
koen anbragt som »Vejrhane«.

Hvad er der på træstammen? Hovedet blev 
drejet af led for at kigge på alle forbifarende 
træer – og pludselig stod der en gammel trak-
tor placeret på en træstub. Man må sige ar-
rangørerne har haft øjnene med sig da de 
kørte strækningen igennem. Noget missede 
da også undervejs – trods fin instruktion om 
hvad o-løb gik ud på. slut på første etape 
skulle vi gætte hvor vi sluttede dagen af.

Der var mange muligheder – men vi gæt-
tede forkert. Vi sluttede hvor vi startede – 

nemlig på P-pladsen 
ved isabella. En en-
kelt deltager kørte en 
helt anden vej end 
den planlagte og 
måtte have hjælp til 
at finde tilbage.

Dagen sluttede 
med fælles langbord. 
Her blev vi delagtig-
gjort i hvem der 
havde vundet og 
hvem der havde 
tabt.

så til deltager de 
næste år – de der ar-

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

O-Løb i Jylland den 30. maj-1. juni 
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rangører er nogle snu personer, 
der nok skal få skovlen under jer 
på den ene eller den anden 
måde.
Tak  for  en  oplevelsesrig week-

end!

DCK 2903 Anne og Allan Bach

Vindere af årets O-løb
1. præmie DCK 2869 ulla, anne og søren Kirk

2. præmie DCK 2645 Mie og Kjeld andersen

3. præmie DCK 2687 Ellen og jørgen Mikkelsen

Årets And og husfred fik DCK 2597 Ellen og Verner Hansen

2008

C aravanservice 
BM

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

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

Se almene grillregler på side 26 …

O-Løb i Jylland den 30. maj-1. juni 
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Nu da vi er et stykke inde i grill-sæsonen, er 
det vel på sin plads lige at gennemgå de al-
mene grill-regler.

Etiketten omkring denne sublime, uden-
dørs madlavningsform er den eneste form 
for madlavning, som rigtige mænd foretager 
sig – formentlig fordi der er element af fare 
involveret.

Rutine:
1. Kvinden køber maden.
2.  Kvinden laver salat, forbereder grøntsa-

ger og laver dessert.
3.  Kvinden forbereder kødet, marinerer det 

m.v., placerer det på en bakke sammen 
med krydderi, saucer, grill-bestik m.v. og 
bringer det til manden, der står ude ved 
grillen med en øl i hånden.

Vigtigt:
4. Manden placerer kødet på grillen.

Mere rutine:
5.  Kvinden går ind for at forberede og gen-

nemføre borddækning.
6.  Kvinden kommer ud for at fortælle man-

den, at kødet er ved at brænde på. Han 

BÜRSTNER . SPRITE . WILK . BEYERLAND . KABE

www.vest jyskcamping.dk

VESTJYSK CAMPING CENTER
SIR - 7500 HOLSTEBRO · TELEFON 97 43 22 11

Velkommen hos VESTJYSK 
CAMPING CENTER

– vi gør drømme til virkelighed

Almene grill-regler …

siger tak, og beder hende hente endnu en 
øl, mens han klarer situationen.

Vigtigt igen:
7.  Manden tager kødet af grillen og rækker 

det til kvinden.

Rutine, rutine, rutine:
8.  Kvinden forbereder tallerkener, salat, 

brød, tilbehør, servietter og saucer og 
sætter det på bordet.

9.  Efter måltidet rydder kvinden af bordet og 
vasker op.

10.  alle roser manden for det dejlige mål-
tid.

11.  Manden spørger kvinden, om hun har 
nydt sin »fridag« og konkluderer på reak-
tionen, at det er umuligt at gøre kvinder 
tilfredse!!
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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

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

Åbent i efterårsferien (uge 42)
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turen til ferielykken går ikke altid ad den 
lige vej. snoede veje, dårlige underlag og 
nærgående lastbiler er dagens orden. Derfor 
har sikkerheden altid spillet en central rolle 
ved udviklingen af vores campingvogne. Og 
med antiudskridningssystemet atC, som er 
standard i alle nye Cabby, har vi ført begrebet 
køresikkerhed ind i en ny dimension.

 
Cabby Safety System
Cabby safety system er det samlede navn for 
vores sikkerhedsarbejde - en række unikke 
detaljer, der tilsammen giver en af de mest 
sikre og bedste vogne at have bag bilen. 
Nem at trække, sporstabil og sikker. Herun-
der medregner vi blandt andet det vridnings-
stabile og

velafbalancerede chassis, den enestå-
ende affjedring, deltaakslen, hjulene, aKs 
stabilisatoren og antiudskridningssystemet 
atC. Og også karosseriet, som takket være 

Cabby-metoden og Power Lock ikke bare gi-
ver overlegen isolering, men også gør vognen 
fantastisk vridningsstabil, hvilket har stor be-
tydning for køresikkerheden. Her præsente-
rer vi nogle af disse ting lidt nærmere, og vi 
starter naturligvis med selve grundlaget - 
chassiset.

 
ATC - AL-KO Trailer Control
De fleste, som har kørt med campingvogn, 
kender fænomenet, der opstår, når man 
nærmer sig den »kritiske hastighed”, som 
varierer afhængigt af vej- og vindforhold. En 
slingrende bevægelse, som starter i vognen. 
Hidtil har den eneste måde at stoppe denne 
slingring været en meget forsigtig opbrems-
ning. Noget, der lige så vel kan ende med en 
alvorlig ulykke.

Det unikke antiudskridningssystem atC 
fra det tyske al-KO Kober, der er standard på 
alle Cabby, overvinder automatisk denne 

Tryghed og køreglæde

Cabby omtale!

Der gives rabat til DCK medlemmer. Hør nærmere.

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de
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Vidste du?
Hvornår blev de første 

danske landeveje  
asfalteret?

Den første kendte asfaltering skete 
i København i 1890, da nogle 
strækninger af Østergade (Strøget) 
og Købmagergade blev belagt med 
såkaldt tjæremakadam. Dog er et 
lille stykke fortov i Bredgade ved 
Østre landsret, nok blevet asfalteret 
tilbage i 1884.
Efter første verdenskrig tog asfal-
teringen af landevejene for alvor fart i 
Danmark.
Et par tal viser udviklingen:
i 1918 var der 27 km, i 1923 314 km 
og i 1928 2.235 km landeveje med 
asfalt.

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

slingring. gennem en meget præcist doseret 
opbremsning udstrækkes vogntoget, og 
slingringen afbødes stille og roligt, uden at 
du overhovedet har mærket det.

atC er en kompakt enhed, som indeholder 
sensorer, styreelektronik og en aktuator, der 
er koblet til vognens bremsesystem. For at 
kunne fungere kræves der en korrekt monte-
ret 13-polet kobling på trækbilen. Med en 
almindelig kontakt fungerer campingvognen 
som normalt, bare uden atC. sensorerne 
overvåger konstant campingvognens bevæ-
gelser og sender konstant signaler til styren-
heden, der således beregner, om der skal 
gøres noget for at maksimere kørestabilite-
ten. styreenheden kan tidligt registrere ten-
denser til slingring og kan desuden adskille 
dem fra andre tværgående bevægelser som 
lange kurver og vanskelige vejforhold. Den 
kan også føle, om den kommende slingring 
vil aftage af sig selv eller ej. Hvis den ikke vil, 
aktiveres campingvognens bremse via aktu-
atoren, og vognen bremses blidt.

takket være atC kan du føle dig tryg bag 
rattet både på dårlige veje og ved mødet 
med lidt for nærgående lastvogne, eller hvis 
du skal foretage en hurtig undvigemanøvre. 
Et system, som bringer køresikkerhed for 
campingvogne op i samme klasse som mo-
derne biler med EsP. ganske enkelt en ny 
tidsregning inden for sikkerhed for camping-
vogne.

Red.
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solen stod højt på himlen, 
og humøret var lige så højt. Dannebrog blaf-
rede frisk i vinden, så velkomsten til Vin og 
Damp i Hedeland var i top.

Birgit og Peter Høgsbo, der sammen med 
Karin og john Olsen var arrangører af stæv-
net, havde fået den ualmindelige gode ide at 
placerer standerhejsningen fredag aften. 
Det gav lidt mere plads i programmet til de 
andre aktiviteter. arealet vi lå på, var fremra-
gende, god og kørefast og alligevel lå vi midt 
i den danske natur.

lørdag morgen var der god tid til at nyde 
morgenmaden i parasollens skygge.

Efter et godt morgenmåltid skulle rygsæk-
ken pakkes med lidt koldt til den »lange« van-
dretur til de Danske vinmarker. Det blev en 
stor oplevelse skrå marker og en lille sø for 
neden kunne henlede tanken på Rhinen i 
mini format.

Vinbonden, var vist nok bygningshåndvær-
ker, hvis han skal bedømmes efter tøjet han 
havde på. Men noget om vin det vidste han, 
det blev et lang og meget berigende oriente-
ring, hvor blev vi meget klogere på vin. Der 
var naturligvis vinsmagning af de lokale vine, 
smag kan ikke diskuteres så den undlader 
jeg lige. så var det hjem og få suppleret ryg-
sækken med nogle humpler brød, nu skulle 
vi i skoven med det lokale tog.

i røg og damp gik det derud af. 10 km 
spændende togtur med afsluttende rundvis-

En kort omtale  
af turen til Hedeland
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ning i remisen. Nu var vi blevet lidt støvede i 
halsen så det var tid til at få tæppet lagt ud 
på græsset og få maden pakket ud. Vi sad 
alle i græsset som i de gode gamle dage, 
smadder hyggeligt.

Efter hjemkomsten var der vinsmagning, 
arrangeret af Birgit og Karin.

Vi skulle gætte hvilken land vinen kom fra, 
det er godt nok svært, jeg mente det var 
umuligt.

Det viste sig, at det var det ikke, anders gik 
hele vejen og gættede samtlige vine.

søndag var der tid til at sove længe og det 
var der behov for.

Et sådan stævne vil normalt klinge rimeligt 
i kredsens slunke kasse, men alt for mange 
meldte afbud, nogle så sent så bestilte bil-

letter ikke kunne afbestilles. Det medførte 
at stævnet gik i 0 eller når alt er gjort op, 
måske i minus. så i fremtiden skal man ind-
betale stævnegebyr i rimelig tid til kredsen 
bankkonto.

DCK 239 Leif Hansson

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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På et tidligere stævne havde vi truffet nogle 
dejlige mennesker fra kreds jylland. Da René 
så fik fri fra job, og vi pludselig havde mulig-
hed for en lille tur med campingvognen, be-
sluttede vi, at den skulle gå til Århus for at 
møde dem igen.

Vi var de eneste deltagere fra sjælland, 
men det er bestemt ikke sidste gang vi vil del-
tage i et af kreds jyllands stævner. selv om vi 
kommer fra »djævleøen« følte vi os virkelig vel-
kommne, som vi tror, alle deltagerne gjorde – 
ikke mindst takket være de meget engagerede 
værter, som venligt bød alle velkommen og 
hele tiden havde »fingeren på pulsen”.

Det blev nogle dejlige dage, hvor mange ti-
mer blev tilbragt ved langbordet, som kun gan-
ske få gange lige blev flyttet for snart at blive 
sat op igen til endnu en hyggelig samling.

stævnets fugleskydning blev der dog også 
tid til og vinderinstinktet kom frem i alle del-
tagerne, da fuglen skulle skydes ned.

alle deltagerne gjorde det godt, alle blev 
vindere af en skøn formiddag, og fuglekon-
gen blev fundet.

juul Vilsborg fra Brande skød fuglen og 
blev vinderen af den store vandrepokal – 
et stort tillykke med det.

snart blev det søndag og dagen for 
standerstrygning og hjemrejse.

Vi vil mindes disse dejlige dage – ikke 
mindst når vi ser på de to fine pokaler René 
vandt, hvori der fint er indgraveret logo mm. 
alt var bare perfekt – en skøn campingplads 
tæt på vandet, fantastiske værter, en masse 
glade og rare deltagere – ja selv vejret var 
perfekt og gav os sol fra morgen til aften.

til slut en stor tak til jonna, svend, anna-
lise og leif som var fortrinlige værter og til 
alle de andre deltagere for hyggeligt sam-
vær.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og 
glæder os til vi igen ses til træf mm.

Hilsen DCK 1235 Jane og René Johansen

Fugleskydning på Camping Blommehaven Århus den 5.-7. juni 2008

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

Pladsen er åben i perioden: 24. marts - 21. oktober 2007
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Fugleskydning på Camping Blommehaven Århus den 5.-7. juni 2008

Vindere af kreds Jyllands Fugleskydning 2008
Fri pistol · damer: DCK 935 Hanne Viskum 21 point

Fri pistol · herrer: DCK 1235 Rene johansen 29 point

Fugleskydning
Venstre Vinge: DCK 1235 Rene johansen 55 skud

Højre Vinge: DCK 2870 leif Chr sørensen 59 skud

Halen: DCK 1505 asmus sørensen 7 skud

Hovedet: DCK 2601 lisbeth s. Hansen 67 skud

Brystet: DCK 2731 juul Vilsborg 29 skud
(Årets Fuglekonge)

Der blev i alt afgivet 217 skud.

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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grønninghoved strand Camping er en stem-
ningsfyldt plads anlagt i en tidligere frugt-
plantage, så man kan næsten altid finde 

skygge eller læ. 
Campingplad-

sen er en ud-
bredt familie-
plads med mas-
ser af aktivi-
tetsmuligheder. 
Der er gode ud-
flugtsmulighe-

der i den nærliggende skov og ved den bør-
nevenlige strand som ligger 200 meter fra 
pladsen.
Pladsens  swimmingpool  er  gratis  at  be-

nytte og er opvarmet til 25° - helt frem til 
starten af september!

så skal ferien være aktiv eller afslappet i 
ordentlige omgivelser - så læg vejen forbi 
grønninghoved strand Camping.

Om pladsen
grønninghoved strand Camping er en stem-
ningsfyldt plads midt i en gammel æbleplan-
tage. Pladsen ligger i det østjyske trekants-
område helt ud til vandet med udsigt til Fyn 
og lillebælt.

Ved vandet

Du kan tage båden med på camping da der 
er mulighed for at sætte den i vandet ved 
hjælp af bådslippet på stranden.

inden for få kilometer er der flere »Put & 
take« søer, så der er gode muligheder for 
selv at fange en fisk til aftensmaden.

godt udgangspunkt for udflugter
Pladsen er et godt udgangspunkt for ud-

flugter i omegnen – enten til den nærlig-
gende strand, eller til egnens mange histori-
ske seværdigheder – eller til nogle af de 
mange populære udflugtsmål som legoland 
og løveparken i givskud.

som en ekstra service kan du købe dine 
billetter til legoland på campingpladsen - på 
den måde slipper du for at stå i kø ved bil-
letlugen. 

Kørselsvejledning
Hvis du kommer fra nord ad motorvejen E45 
til afkørsel nr. 65 (Kolding syd), i Kolding dre-
jes til højre mod Haderslev (vej 170), uden 
for byen drejes til venstre mod sjølund. 

i sjølund drejes til venstre mod skamling 
og grønninghoved. i grønninghoved drejes til 
højre efter campingpladsen og stranden.

Eller fra Kolding langs fjorden, 2 km. uden 
for byen drejes til højre mod skamling, efter 
ca. 8 km. kommer grønninghoved, her drejes 
til venstre mod campingpladsen og stranden. 

Camping  
i den gamle frugtplantage!

Campingpladsanmeldelse
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Fra syd ad motorvejen E45 til afkørsel 
nr.66 til Christiansfeld. i lysreguleringen til 
venstre mod Kolding (vej 170) til taps. i taps 
til højre mod Åstorp og sjølund. i sjølund til 
venstre og til højre mod skamling og grøn-
ninghoved. i grønninghoved til højre mod 
campingpladsen og stranden.

Faciliteter
Du forkæles på grønninghoved strand Cam-
ping. Pladens faciliteter er i top ligesom plad-
sens to store legepladser er veludstyrede. 

Du kan udfordre familien i et spil tennis på 
pladsens egen bane, eller et slag minigolf 
med naboerne hvis ikke kampen kommer til 
at foregå på petanquebanen. af andre facili-
teter kan nævnes:
•   Opvarmet  pool  i  hele  poolens  åbnings-

tid…
•   200  meter  til  god  børnevenlig  bade-

trand…
•   2  store  legepladser,  og  flere  legered-

skaber rundt på pladsen…
•  Hyggelig terasse…
•  TV-stue med billardbord…
•  Spillehal med arkademaskiner…

•   Lækre servicebygninger med familierum, 
børneafdeling m.m...

Udflugtsmål og links
grønninghoved ligger i et attraktivt område i 
kort afstand til mange af de populære jyske 
udflugtsmål. i gåafstand fra pladsen finder 
du skamlingsbanken som blandt andet hvert 
år er destination for en af landets største og 
mest temningsfyldte operakoncerter. 

Christiansfeld er med på Eu’s observati-
onsliste over bevaringsværdige byer, p.g.a. 
sin enestående opbygning. i Haderslev er et 
besøg i domkirken et must, ligesom gåturen 
gennem de snævre gader med flot renove-
rede skæve huse. En sejltur med hjuldampe-
ren »Helene« fører dig ud af Haderslev Fjord 
til Årø.

Den gamle kongeby Kolding, er i dag en 
moderne købstad med en livlig og hyggelig 
bykerne. Her finder man bl.a. »Koldinghus”, 
kunstmuseet »trapholt”, »Den geografiske 
Have« og mange andre seværdigheder. Det 
er også i Kolding at man finder et af Dan-
marks største indkøbscentre »Kolding stor-
center”.

Red.

Mosvigvej 21 · 6093  Sjølund 
Tlf. 75 57 40 45 · Fax. 75 57 43 45

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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GPS-MusGPS-Mus
Tekst & fotos:
Peer Neslein

Campingferie tester 
GPS-mus
Hvis du har en bærbar 
PC kan du nemt om-
danne den til en gPs 
navigator ved hjælp af 
en gPs-mus.

En gPs-mus er en 
gPs antenne som op-

fanger en række af de ialt 24 gPs satelitter 
der dækker hele jordens overflade. På vores 
side af jorden dækker 12 af de nævnte gPs 
satelitter.

Vi har testet den mindste gPs-mus fra 
Haicom nemlig model Hi-201s, som firmaet 
Navtech sælger i en pakke bestående af 
KRaKs ruteplan (CD-rom), der dækker hele 
Danmark, samt en Haicom Hi-201s gPs 
mus. Prisen for pakken er kr. 1.795. Du kan 
også købe gPs-musen alene for kr. 1.495.

Nem installation
Det er ganske enkelt. 
Du pakker gPs musen 
op. tilslutter den til din 
serielle 232 port samt 
til porten til din mus bag på din bærbare PC. 

så starter du din computer og sætter krak 
kortet i dit CD-drev.

i løbet af ganske kort tid har du et Dan-
markskort på din skærm, hvor en bil marke-
rer hvor du er netop nu.

Lav 
din egen rute
KRaK-kortet er 
fyldt med detaljer 
og hvis du skal 
planlægge en rej-
serute markerer 
du blot startsted 
og slutsted, hvorefter du får udregnet en 
kørevejledning som du både kan printe ud 
eller du kan vælge at tage din bærbare PC 
med i bilen og følge den rute som er tegnet 
på dit kort. 

Her er ruten 
markeret med 
blåt

Her er der zoomet ind på 
samme rute.

Med din gPs tændt kan 
du således hele tiden se 
hvor du kører og hvornår 
du skal dreje.

stadig samme rute, 
men her er der zoomet 
ind så man kan læse 
alle vejnavne.

Bilen indikerer hvor 
man befinder sig 
netop nu.

Men lad mig under-
strege at der iKKE er tale på som fortæller 
dig hvornår du skal dreje. Men det er heller 
ikke nødvendigt, når du kan se hvor du er og 
hvilke veje du skal følge.
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GPS-Mus
Du kan også vælge blot at printe kørevej-

ledningen ud og tage den med. Den er utrolig 
detaljeret med vejnavne, nr. og hvor mange 
meter/km du skal køre ad den pågældende 
vej før du skal dreje.

gPs-musen kan 
opfange 12 satel-
litter, og skal bruge 
minimum 4 for at 
være præcis. 

Du kan zoome ind 
og ud på kortet så 
du kommer helt 
ned på den mind-
ste grusvej eller 
du kan zoome ud 
så du har hele 
Danmark. Det er 
en fordel at kunne 
zoome ind når du 
skal sætte et 
start- eller slutmål i forbindelse med rute-
planlægning, og så er det godt at kunne 
zoome ud når computeren har tegnet din 
rute. Du kan zoome ind til 50 meter og zoome 
ud så du »svæver« 50 km over Danmark. 

Kort i udlandet
Hvis rejsen foregår uden for Danmark, findes 
der en række kort (på CD-rom) som ligeledes 
understøtter gPs som kan anvendes til gPs-
musen. Du kan altid læse på kortene (før du 
køber dem) om de kan anvendes i forbin-
delse med gPs.

Hi-201s benytter standard protokollen 
NMEa 0183 og er derfor kompatibel med 
alle gængse typer software på markedet - f.

eks. garmin´s Mapsource Metroguide, 
Route 66, AutoRoute Express, Det Levende 
Danmarkskort, Kraks Ruteplan og mange 
flere.

Konklusion
En gPs-mus er en praktisk ting, som har den 
store fordel at den på et kort viser dig hvor du 
er netop nu. Det er også både sjovt og prak-
tisk at sidde og »rejse« på kortet og zoome 
ind og ud på områder man kender eller må-
ske drømmer om at besøge. Og så er det 
nemt at planlægge rejseruter som PC’eren 
ved hjælp at KRaK kortet regner ud i løbet af 
meget få sekunder.

Hvis man skal bruge gPs-musen på sin 
rejse, kan det selvfølgelig blive lidt besvær-
ligt at skulle tage sin bærbare PC frem (hvis 
du altså har en), med mindre man kører i 
autocamper hvor man sidder ved et bord. 

Har man en bærbar, så tag den med i cam-
pingvognen, kan man sidde og planlægge 
rejseruter om aftenen til den kommende 
dag. alt i alt er det et dejligt og meget prak-
tisk stykke legetøj, som man kan have glæde 
af i mange år, både før, efter og under rej-
serne.

Red.

Set på www.campingferie.dk

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



Gode råd til ferien når du kører sydpå …

Undgå landevejsrøveri!
Flere og flere bliver udsat for røveri, dels på 
rastepladser – men nu også i trafikken, når 
man kører sydpå. (i særdeleshed spanien).

Det kan ske på følgende måde:
Der kan pludselig lyde et brag/bump. Man 
kan høre at lyden kommer fra ens eget køre-
tøj og bliver selvfølgelig urolig.

Der kører en bil op på siden af dig hvor 
en eller flere personer vinker og peger på 
dit vogntog og forsøger at få dig til at 
standse.

Risikoen for at blive udsat for røverier er 
størst på rejsen sydpå. Banderne ved sik-
kert, at der har man flest værdier. tilfældig-
vis er det også sådan, at man som rejsende 
er ved at være ved målet og så er man må-
ske ikke så kritisk og opmærksom på tiltag, 
som først på rejsen.

Politiets råd lyder:
•   Lad dig ikke stoppe!!! Det er kun politiet, 

der har beføjelser til at standse trafikken, 
så selv om det giver både buler og ridser 
– så fortsæt.

•   Ring 112! Forklar, hvor I er og giv et signa-
lement af dem, der forsøger at stoppe jer 
og af deres bil. (Man behøver ikke kunne 
landets sprog – men helst på engelsk.)

Her er en række forholdsregler man kan 
tage, for ikke at blive et nemt bytte.
1. undgå så vidt muligt rastepladser.
2. sørg for at have brændstof nok.
3. sørg for at have været på WC, og hav evt. 
frugt og drikkevarer i bilen.

4.  undgå at køre i den inderste bane, det 
vil være mere kompliceret for røverne at 
presse en ud i nødsporet, når trafikken 
glider i inderste bane.

5.  Hav telefon og kamera ved hånden. Det 
alene at blive fotograferet, er nok til at rø-
verne opgiver på forhånd.

6.  læg mærke til præcis hvor i er. Passage-
ren har ikke andet at lave – så hold øje 
med afkørselsnumre, bynavne ect. Det 
kan blive afgørende for at ringe alarm.

7.  lad være med at have alle værdier 
samme sted, hvis uheldet alligevel skulle 
være ude.

8.  skab opmærksomhed hvis nogen forsøger 
at standse jer. Brug f.eks. hornet. Ring 112. 
Også selv om man slipper med skrækken. 
Ved at ringe giver i politiet en chance for at 
tage røverne på fersk gerning, når de for-
søger sig med den næste campist. 

ideer hentet fra artikel i Camping og Fritid.
Red.
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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,-)



Foråret sluttede med en måneds bragende 
solskin. sommeren er begyndt, og juni måned 
står i planlægningens tegn – sommerferien 
skal besluttes og eventuelt bestilles. For char-
terfolket er der lidt gambling over planlægnin-
gen. Er rejsen først bestilt, skal den gennem-
føres trods hedebølge, storm eller regn på 
rejsemålet. Ellers kan det koste dyrt.

”Der er sikkert mange, som kigger ud ad 
vinduet i disse dage og har svært ved at be-
slutte sig. Fortsætter det gode vejr i Danmark 
og det måske knap så gode længere sydpå, 
eller skifter det? For mange skal der træffes 
vigtige valg. Men har man campingvogn på 
krogen eller telt i bagagerummet, kan man 
bare vente og køre efter det gode vejr”.

Formanden for Camping Branchen, Peter 
Outzen, har sammen med sine medlemmer 
mærket et kraftigt opsving i branchen gen-
nem de sidste år. Flere og flere danskere 
vælger camping som ferieform, og der er 
ikke i tvivl om årsagen.

”Danskerne har i mange år oplevet det 
store udland på både charterferier og indivi-
duelle rejser. For mange betyder det til gen-
gæld, at de ikke kender deres egen baghave. 
Danmark er et pragtfuldt ferieland med tal-
rige moderne campingpladser. Det sidste 
årti har vi set, at campingpladserne har inve-

steret endog meget store summer i moderne 
faciliteter for eksempel bade- og legelande, 
så hele familien kan hygge sig og have det 
sjovt også på en regnvejrsdag”.

Brancheformanden peger på den frihed, 
som camping giver familierne på ferien. Pla-
nerne kan hurtigt ændres, og med interne-
tadgang de fleste steder kan man konstant 
være opdateret på vejrsituationen både her-
hjemme og i udlandet.

”Bliver det alligevel for surt det ene sted, 
kan man hurtigt pakke sammen og komme 
videre ud på landevejen og finde solen andre 
steder. Der er ofte store forskelle i vejrsitua-
tionen i forskellige egne af landet”.

Med sommerferien lige for døren er det 
vigtig at få gjort campingudstyret rejseklart.

”Campingforhandlerne har travlt i øjeblik-
ket, så hvis man skal have opgraderet sin vogn 
med nyt udstyr, er det ved at være lige op over. 
Hvis man ikke allerede har fået sin vogn sik-
kerheds- og gastjekket, handler det om at få 
bestilt tid hurtigst muligt, hvis det skal nås”.

”Med de rigtige forberedelser får familien 
en afslappet ferie fra start til slut – også selv 
om rejsemålet ændres i sidste øjeblik, og ru-
ten lægges om. Den frihed er netop charmen 
ved campingferie”.

Red.

Danskerne har aldrig camperet så meget som nu.

Camping er friheden 
til at ændre planer
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Nyt  
fra redaktøren

sommeren kom tidligt i år og mange har sikkert al-
lerede nydt godt af varmen og solen.

Diverse træf har haft vejret med sig og nu drager 
mange af sted på årets oplevelse – nemlig sommer-
ferien.

Der er stadig mange dejlige stævner at se frem til 
og der dukker stadig nye op – så husk at kigge på 
huskelisten. samtidig vil vi fra redaktionens side 
gøre opmærksom på:

Når du/i har sendt en mail, så tjek venligst at der 
kommer et personligt svar fra redaktøren – ikke et 
autosvar. Har du/i ikke modtaget et personligt svar 
– kontakt da lige redaktøren og spørg om mailen er 
modtaget – det hænder at mailboksen er blokeret 
og der derfor går mail tabt.

Fortsat god sommer.
Redaktionen holder fri/ferie i juli måned.

Med varm sommerhilsen Anne

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

A
Å

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

AA
Å

Åbningstider: 
Hverdage kl. 10.00-17.00
Weekend kl. 11.00-16.00

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

AA
Å

Nr. Hostrupvej 27
6230 Rødekro . Tlf. 7466 2363  

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

- vi bestræber os lidt mere

Flere fordele end i banken

Åbningstider:

Man-fre 10.00-17.30

Lørdag 10.00-15.00

Søndage 13.00-17.00

Se nyheder, tilbud og brugte vogne på 

www.nhcamping.dk

Velkommen til NH Camping  
– altid et besøg værd
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sukker 1 spsk. Kom 125 gr kokosmel i og 2 
dl kokosmælk i (ikke ligt) Pisk nu 3 dl. piske-
fløde til skum og vend det forsigtigt i mas-
sen. Kom dette i fryseren. Du skal røre nogle 
gange. Efter et par timer hældes den i en 
form og fryser videre. ca 6 til 7 timer.
skræl 4 til 5 godt modne pærer eller ferskner 
skær dem i kvarte og kog dem møre ca 8 
min.( stik i dem, de må ikke være for bløde) 
i rødvin eller hyldeblomstdrik tilsat een frisk 
lille rød chili og 2 stænger kanel og en hel 
nellike.De sies fra. Vær ikke bange for een 
lille chili hvor stilken er skåret af. Men pas 
på ikke at få det på fingerne og dermed op 
i øjet.

server isen i kugler i et icebergsalat blad, 
de inderste er bedst når de skal bruges som 
skåle og skær frugterne i tern. Et rødt bær 
pynter på toppen.
 
Velbekomme og god sommerferie ønsker 

DCK 966 Wini

 

Køkkenhjørnet 

Forret eller bare lækkersulten.
4 stk lækkert hvidt brød eller så mange som 
der er personer.

Kiwi frugter
lakseskiver
Rosa hel peber 
lidt dild eller blade af citronmellise
 
Smør  brødet  med  smør,  skær  kiwifrugten 
(godt moden) i skiver og dæk brødet. Må 
ikke komme ud over kanten, men gerne lidt 
over hinanden. Det ser flot ud det fylder lidt 
når laksen er lagt på, denne skal gå ud over 
kanten. Pynt med de rosa hele peber (sma-
ger ikke af så meget) og citronmellise blade. 
sæt det på et salatblad og server.

Isdessert
4 personer

Du skal piske 5 past. hele æg hvidt og skum-
mende med 5 spsk. st. melis tilsat vanilie-

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
 

&

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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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
KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael s. Hansen 

Kærgårdsparken 34, 8355 solbjerg 
tlf. 8692 8195 
E-mail: jylland@dck.dk

2008
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 
22.08 - 24.08 ...............sommerfest på skamstrup
07.09 - 11.09 ...............................Pensioniststævne
05.09 - 07.09 .................. Fugleskydning med mere
26.09 - 28.09 ...................Heste/Kræmmermarked

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2008
13.07 - 19.07 .........Nordisk Camping træf i Norge, 
 lillehammer
24.07 - 04.08 .......................................F.i.C.C., Paris
10.08 - 24.08 ............................Polen m. Kreds Fyn
15.07 - 02.08 .......................................... Ruslandtur

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
11.10 - 18.10 .........Löwenstein m. campingvenner
  i slesvig-Holsten
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
14.09 ....................................................Fjordens dag
28.11 - 30.11  ........................................ julestævne

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  leif Hansson 

greve, 
tlf. 2672 1901 
E-mail: sjaelland@dck.dk.

2008
25.07 - 03.08 .............................langelandsfestival
01.08 - 03.08 .....................................Hyggestævne, 
  Vesterlyng Camping
05.09 - 07.09 .....................................Fugleskydning
19.09 - 21.09 ............. Natur/primistævne, sølager
31.10 - 02.11 .................. Manøvrestævne, tisvilde
28.11 - 30.11 ........................................juletræsfest

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

✰✰✰ 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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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

Med Ambassador er du klædt på til alle udfordringer. Om du er til 
standcamping eller rejsecamping har du altid kvaliteten og funk-
tionelt design med som din trofaste følgesvend. Ambassador har 
myggenet i den ene gavl og to integrerede og justerbare myggenet 
i fronten. Specielt under varme himmelstrøg er mange udluftnings-
muligheder alfa og omega for et behageligt indeklima.

Myggenettet i gavlen kan dog også lukkes med en folieklap, når 
den ikke anvendes. Ambassador fås i denne sæson i en redesignet 
udgave med nyt gardindessin og nyt frontdesign.

Ambassador

Medlem af Camping Branchen.


