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HUSK!!!

Forventninger!

Forsidebillede:  Billede fra Elmia

At glæde sig til ... – er 
en dejlig fornemmelse!

Dansk Caravan Klub 
glæder sig til somme-
rens helt store begiven-
hed

Nordisk Camping Træf 
2007

Forberedelserne har været mange og mange 
timer er lagt i arbejdet.

Gæsterne har tilmeldt sig tidligere end nogen 
sinde før og det har medvirket til, at arrangø-
rerne har været endnu mere motiveret for at 
tilrettelægge en række oplevelser, som forhå-
bentlig falder i vore nordiske gæsters smag 
og som giver minder for livet.

Når disse linier læses, er de første familier 
allerede på plads og i gang med de sidste 
forberedelser på TopCamp Feddet inden det 
store rykind sker søndag den 8. juli 2007. De 
første gæster ankommer allerede til opsam-
lingsområdet fra onsdag den 4. juli 2007.

Uanset om du er på vej til det store Nordiske 
Camping Træf 2007 eller på vej til anden 
sommerferie, ønskes du med familie en god 
og indholdelsesrig sommerferie. Og jeg hå-
ber, at I glæder jer og forventer meget af jeres 
sommerferie.

På gensyn i sommerlandet.

Dansk Caravan Klub 
– skaber og indfrier forventninger!

Carsten D. Appelt
Landsformand
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Gratis adgang  til markedspladsen  
Ho er en lille by på Skallingen, et af Dan-
marks vestligste punkter og er samtidig et 
godt udgangspunkt for udflugter i den her-
lige vestjyske natur.

Torsdag aften kan man komme til gøgler-
gudstjeneste, der er blevet et tilløbsstykke 
for DCK’ere. Dette er en speciel oplevelse.

Kun 250 m til markedspladsen

Stævneprogram:
Fredag kl. 20.00  Velkomstdrink

Stævneindbetaling
Lørdag kl.  8.00 Morgenbrød
 kl. 10.00 Standerhejsning
 kl. 17.00 Happy Hour
 kl. 19.00 Grilllangbord 
Søndag kl. 10.00 Standerstrygning

Stævnegebyr: kr 450,00
Som omfatter: Pladsleje, happy hour, 

erindringsgave , velkomstdrink og frisk mor-
genbrød lørdag.

2007Ho Fåremarked
Danmarks største kræmmermarked afholdes i weeken-
den fra fredag den 24. til søndag 26. august. 

Man kan komme fra mandag uden at det koster ekstra. 
Der er dog først vand og strøm fra torsdag!

Kørselsvejledning: Fra alle retninger fra mo-
torvejen afkørsel 75 Skiltning Blåvand indtil 
afvisning mod Ho. Følg skiltning camping. 
På pladsen skiltning DCK. Oplys venligst 
ankomsttidspunkt ved tilmelding.

Tilmelding senest den 15. august

Dansk-tysk udvalg
 DCK 2434 DCK 2565 
 Joan og Eric Ingrid og Karl Chr. 
 Abramsen Larsen 
 Ferie uge 30-31-32 Ferie uge 30-31-32
 2032 8714/ 2041 4057/
 2014 8714 2134 6125

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
www.aarhus-caravan.dk
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Efterårstur
Kreds Fyn’s efterårstur går til Hameln, 
Rinteln og Minden den 13.-21. oktober

Denne gang bruges kun en camping-
plads – nemlig DOKTOR SEE i Rinteln (plad-
sen er bekendt af deltagerne i turen til Idar-
Oberstein, idet denne tur sluttede på denne 
plads). Vi har 8 overnatninger på pladsen.

Af aktiviteter kan nævnes:
•  Besøg på slottet Bückeburg
•  Sejltur på floden Weser
•  Guidet byrundtur i Hameln, efterfulgt af 

Solfest i byen
•  Besøg i Potts fritidspark
•  Besigtigelse af flodkrydset, hvor Weser 

løber under Mittellandkanalen

•  3 x spisning
•  Velkomstdrink og erindringsgave.

Indgang til ovennævnte 
aktiviteter er betalt i prisen for 

stævnet, hvilket også gælder de 8 
overnatninger m. alm. strøm.

Børn og barnlige sjæle er også vel-
komne.

Prisen er pr. enhed (2 voksne) kr. 2.100,-
Enhed m. 1 person kr. 1.500,-
Pr. barn kr.  .500,-

Send et brev med deltagernavne, adresse, 
telefonnummer og alder senest den 13. 
september. Tilmelding er bindende.

Med Campinghilsen
DCK 2948 Inge og Per Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V

Yderligere information på tlf. 6615 6563 
(kl. 10 -17).

Kreds Fyn har en mærkedag!
Det er vores “Ildsjæl” Inge Christensen der run-
der et hjørne.

Inge er fantastisk god til at finde nye steder 
til ture, ofte bliver det til de gamle Østlande, vi 
får spændende steder at se, ofte krydret med 
en sejltur på en flod eller sø. Inge holder også 
meget af store fester, derfor arrangerer hun flere 
fællesspisninger på spændende steder med lo-
kal mad. Alle Inges ture er velbesøgte, ofte er vi 

mere end 40 enheder, så der er meget at holde 
styr på, især når vi campister kan være lidt van-
skelige, men det tager Inge med godt humør og 
får tingene lirket på plads. Vi skal heller ikke 
glemme de mange efterkomsammentræf Inge 
har afholdt.

Vi ønsker Inge et stort tillykke den 26. juli med 
de 60 år, og håber hun fortsat vil være aktiv i vor 
klub i mange år frem.

På bestyrelsens vegne
DCK 2994 Arne Glanov
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læs mere på www.fendtinfo.dk
HER FINDER DU OS:
Tarup Campingcenter · Odense · tlf. 66 16 18 18  |  Neergårds Camping · Hedehusene · tlf. 46 56 16 98
Fredericia Campingcenter · tlf. 75 92 33 00  | Køge Caravan Center · tlf. 56 65 16 61
Vonsild Camping · Kolding · tlf. 75 50 36 11  |  Camping Parken · Herning · tlf. 97 26 80 55
Midtjysk Caravancenter · Silkeborg · tlf. 86 82 49 26  |  Østjydsk Caravan · Århus · tlf. 86 28 39 33
Hinshøj Caravan · Randers · tlf. 86 46 60 72  |  Møllegårdens Camping · Thisted · tlf. 96 19 10 20
Nibe Caravan Center · tlf. 96 71 62 00  | LE Camping · Frederikshavn · tlf. 98 47 91 11
Holbæk Caravancenter · tlf. 59 46 46 36  | Hedensted Caravan · tlf. 75 89 06 77

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

Shark &
 C

o.



Ø-stævne

Stævnegebyr: pr. enhed kr. 30,-
Sejlturen med Helge:
Voksne – retur  kr. 80,-
Gruppebillet ved 20 pers. – retur kr. 70,-
Børn 4-11 år – retur kr. 40,- 
Gruppebillet – retur kr. 35,- 

Overnatning på campingpladsen afregner 
hver i sær.

Fredag: Ankomst i løbet af dagen. Kl. 19.30 
er der standerhejsning, derefter velkomst-
drink og sodavand til børnene.

Lørdag kl. 11.00: Vi mødes ved anløbs-
broen på campingpladsen med madkurven. 
Derefter tager vi med veteranskibet Helge 
på en enestående sejltur, oplev Sydfyn og 
Svendborg sund med udsigt til den smukke 
natur, skov strand og små havne.

Vi sejler med til Valdemar Slot, hvor vi 
ankommer kl. 11.55, hvorefter vi starter 
med at gå igennem slottet ud til picnic plad-

sen, hvor vi kan nyde vores medbragte mad. 
Der er også mulighed for at købe mad i Cafe 
Æblehaven.

Færgen sejler tilbage kl. 14.25. Efterføl-
gende tid er til fri afbenyttelse. Da vi har 
bestilt godt vejr, kan de, som har lyst, gå en 
tur i slotsparken, gå på opdagelse i slotsbu-
tikken eller hvis man er interesseret i mu-
seer, kikke ind i slottet, hvor der er Lege-
tøjsmuseum, Jagt- og Trofæmuseum og 
museum for Lystfartssejlads.

Om aftenen samles vi og hygger ved lang-
bordet, skulle vejrguderne ikke være med 
os, samles vi med vores mad i fælleshuset 
Stråhatten med panoramaudsigt ud over 
Svendborg sund. 

Søndag kl. 9.30: Vi kører den smukke tur til 
Troense og går en tur i de små gader med 
velholdte bindingsværkshuse.

Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.

P.g.a. højsæson er tilmeldingen begrænset 
til 15 vogne – så hurtig tilmelding. 

Tilmelding senest søndag den 15. juli til:

 DCK 2957 DCK 2974 
 Inge Andreasen Inger Nielsen
 6615 0361 el.  6222 5813 el.
 4085 2196 2422 8630
 ika@cdnet.dk

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk

I det sydfynske ø hav fra den 3.-5. august på Vindebyøre 
camping på Tåsinge, Vindebyørevej 52, 5700 Svendborg
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Besøg Fjordens Dag – 
søndag den 9. september

Fjordens Dag

Kreds Fyn deltager i Klintebjerg, hvor der 
fortælles om DCK’s aktiviteter m.m.

Åbningstiden er kl. 10.00 til 16.00.

På gensyn på Fjordens Dag

DCK 2948
Inge og Per Christensen

Fjordens 
Dag plakat af 
Illustrator Adam 

Wested.

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
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Fugleskydning
På Skamstrup, Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv 
fra den 31. august til 2. september

Ny Fugleskydning i gamle rammer på 
Skamstrup. Der vil komme nye ud-
fordringer til alle aldersgrupper. Sæt 
dagen af nu og kom og vær med.

Stævnegebyr: kr. 75,-
Der ud over vil der være brugerbeta-
ling for fugl o.l.

Vi ses!
DCK 3381 

Inge og Jens Christiansen

DCK 2090 Pia og Jørn Andersen 

Tilmeld dig på nettet www.dck.dk 
eller til 

DCK 2090 Pia & Jørn Andersen 
e-mail p.svitzer@webspeed.dk

tlf. 4817 4282

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

Tag på

Kruså
Camping

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

H
elårsåbent
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www.ThistedForsikring.dk

Rabataftale til DCK

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

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

Vi kan blandt andet tilbyde dig:

   Campingvognsforsikring inkl. indbo
   Bilforsikringer
   Villaforsikring
   Familieforsikring
     Fritidshus
   Trailerforsikring
   Ulykkesforsikring

Kontakt vores assurandør Jette Christensen, 
for et uforpligtende tilbud.

Jette Christensen kan kontaktes direkte på: 

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

Thyparken 16 - 7700 Thisted - www.ThistedForsikring.dk

 Tlf.: 9619 4500 - Fax: 9791 0115



Rødspættetræf
På Orø Camping, Nørrestængevej 27, Orø, 
4300 Holbæk fra den 21.-23. september

Træffet afholdes på Orø Camping, der er 
en dejlig campingplads på Orø, i det natur-
skønne Hornsherred, www.oroe.dk

Man kan komme til pladsen med færge 
fra Holbæk eller den noget hyggeligere ka-
belfærge fra Hammer Bakke. (Specialpris 
Hammer Bakke kr. 130,- for bil og camping-
vogn retur). Der er mulighed for strøm på 
pladsen. 

Der er en opholdsstue og en legeplads til 
børnene og vi skal på en guidet tur rundt på 
øen. Deltagerne kan undersøge muligheden 
for stegte ål på kroen.

Træffet er et rødspættetræf
Det betyder, at der skal medbringes nødven-
dige gasblus, pande og gryde til stegning 
af to rødspætter og tilberedning af tilbehør 
(eventuel gasgrill).

Der skal medbringes et lille bord, der kan 
anvendes som køkkenbord. Tilberedningen 
foregår i det opstillede køkkentelt. Mæn-

dene tilbereder maden under kyndig vejled-
ning af en kok.

Til børn under 12 år grilles der pølser 
med pomfritter. Man medbringer selv drik-
kevarer. Spisning foregår i fælleshuset.

Tilmelding
Der skal tilmeldes inden den 8. september 
på DCK’s hjemmeside eller til: 

Kathe & Preben Fullerton på telefon 
4752 6052, med angivelse af antal perso-
ner der ønsker rødspætter, og antal børn 
der ønsker pølser med pomfritter. Der er 
kun plads til 22 familier, så vi bruger først 
til mølle princippet. 

Pris
Voksne: pr. person, dækker rundvisning på 
øen og 1 rødspætte kr. 100,-
Børn: pr. tilmeldt barn, dækker rundvisning, 
grillede pølser og pomfritter kr. 30,-

Sponsorer
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Opholdet afregnes direkte med camping-
pladsen. Der er aftalt en specialpris med 
campingfar på kr. 130,- pr. vogn pr. dag, 
inkl. strøm.

Program
Fredag: Ankomst i løbet af dagen – almin-
delig hygge (hvis der ikke er nogen på plad-
sen, er vi nok på kroen).
Lørdag kl. 10:00: Standerhejsning.
Lørdag kl. 11:00:  Guidet rundvisning Orø 

(2 til 2½ time).
Lørdag kl. 16:00: Køkkentelt opstilles.
Lørdag kl. 17:00: Der udleveres en rød-

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

46

spætte og tilbehør, som tilberedes, under 
kyndig vejledning.
Lørdag kl. 18:00: Mændene steger rød-
spætterne i det opstillede køkkentelt, der 
er præmie til den sjoveste udklædte cam-
pingkok (forklæde, kokkehue m.m.).
Lørdag kl. 18:30: Maden spises i fælles-
stuen. Man medbringer selv drikkevarer.
Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.

Træfansvarlig:
DCK 2140 Kathe & Preben Fullerton 
tlf. 4752 6052, fullerton@post1.tele.dk 

DCK 3381 Inge & Jens Christiansen
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Fugleskydning
Den 10.-12. august på Aarhus Camping, 
Randersvej 400, Lisbjerg, 8200 Aarhus N

Stævnegebyr pr. familie kr. 50,-
Enlige kr. 25,-
Fugleskydning pr.person kr. 25,-
Fri pistol (5 skud) kr. 10,-

Overnatning:
Persontakst minus DCK rabat 10%.
El efter måler.
 
Standerhejsning:
Lørdag kl. 9.30 + betaling.
 
Campingværterne Birgit og Niels har fået op-
stillet et telt, så vi kan have fællesspisning 
om aftenen. Medbring egen mad og drikke-
varer. Under “ceremonien” vil der blive ud-
delt præmier til de dygtigste skytter.

Program udleveres ved ankomst.

Pladsen ligger ca. 8 km fra Århus cen-
trum og har opvarmet svømmepøl samt ny 
toiletbygning.
 
Tilmelding senest fredag den 3. august:

 DCK 2016 DCK 2640
 Kisser og Jørn Else og Helge
 Jakobsen Poulsen
 Tlf. 4831 8867 Tlf. 8692 8134

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

✰✰✰ 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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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



Manøvrestævne
Den 31. august til 2. september på Resenbro 
Camping v/Jyllandsringen

Fredag aften afholdes “Happy Hour” med 
fyldestgørende orientering om hele weeken-
dens arrangement.

Manøvrekørslen (træningen) foregår på 
sædvanligvis med “tidsbestilling”, mærke-
kørslen afvikles lørdag sidst på eftermid-
dagen.

Carambamesteren giver en opvisning.
Andre spændende tiltag præsenteres fre-

dag ved ankomsten, hvor et fyldigt program 
udleveres til alle de deltagende vogne.

•  Egne børn gratis
•  Særaftale på overnatning
•  Tilmeldingsfrist tirsdag den 28. august
•  Man er også velkommen uden tilmelding

Tilmelding: 
 DCK 2016 DCK 1645
 Kisser & Jørn Lillian & Henning 
 Jacobsen Hansen
 Tlf. 4831 8867  Tlf. 4054 3587

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

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

Et naturligt midtpunkt for en god ferie
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Samarbejdsstævne 
med Nordjysk Camping og DCK

Den 17.-19. august på Guldager Camping, Bondagervej 67, 
9493 Saltum

Program for weekenden
Fredag d. 17: Ankomst, pladsanvisning, 
hilse på vennerne (ingen planlagt program 
den dag).

Lørdag den 18. kl.10.00: Standerhejsning, 
derefter går turen til Rubjerg Knude og Løn-
strup i egne biler.

Efter frokost er der hjernegymnastik, hvor 
klubberne måske vil opdage, om der er 
“lyse” hoveder blandt deres medlemmer!

Der planlægges en gåtur inden aftensma-
den. Hvis vejret tillader det, er der spisning 

ved langbordet. Ellers har vi et lokale til at 
opholde os i. Fællessang og gode historier 
kunne afslutte lørdagen.

Søndag den 19. kl. 10.00: Standerstryg-
ning, derefter gøres der klar til afregning og 
hjemtur.

Priser:
Voksne pr nat (minus 15%)  kr. 49,- 
Strøm: Målertilslutning + forbrug 
(2,25/kw) kr. 12,- 

Tilmelding senest den 6. august til:

DCK 730 
Jonna og Svend Gustausen

Tlf. 9815 2208

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

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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Sælsafari til Mandø
Fredag den 21.-23. september 
på Ribe Camping, Farupvej 2, 6760 Ribe

Husk gummistøvler, drikkevarer evt. 
kasket. Vi bliver sat af uden for lands 
lov og ret – ingen toiletter, vandhaner 
eller anden former for luksus!

Max deltager 50 personer.

DCK 2560
Anni Tornbo 
Tlf. 3013 8963 

DCK 2572
Kirsten Holm
Tlf. 7517 3870

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)

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)

Kom og oplev en ægte Sælsafari, på vade-
havsøen Mandø. 

Vi har fået naturvejleder Tomas Jensen 
fra Vadehavscenteret i Vester Vedsted til at 
komme og fortælle om sæler i Vadehavet. 

Undervejs vil Tomas fortælle om Mandø 
og Vadehavet. Da det er en tur på naturens 
præmisser, og vi skal gå ca. 5 km på vade-
havet, er turen ikke egnet for gangbesvæ-
rede. 

Vi skal bo på Ribe Camping, der køres i 
egne biler til Vester Vedsted, hvor vi tager 
med Mandøbussen til Mandø. Derefter går 
vi på vaden ud til sælbankerne.

Pris pr. deltager + pladsafgift til 
campingpladsen kr. 110,-

Lørdag kl. 9.30: Standerhejsning.
Kl. 12.30: Afgang til Vester Vedsted.
Fælles spisning af medbragt mad lørdag 
aften. 
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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

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
LLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS A
RIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT

WT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA IS
ABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAU
AUS ADRIA KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS
AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABEL
LLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS A
RIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT

WT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA IS
ABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAU

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

17



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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Sommerfest
Den 24.-26. august på Skamstrup Camping, 
Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv

Nordisk Camping Træf er afsluttet så vi 
holder et brag af en sommerfest på Skam-
strup Camping med masser af boder med 
sjov og underholdning. 

Familiehave med udskænkning og hygge, 
der vil hele dagen være aktiviteter for hele 
familien og særligt for børnene. Der vil være 
et minikræmmermarked, hvor du kan leje 
en stand for kun kr. 50,-.

Hen under aftenen kommer en pølsevogn 
med masser af lækkerier. Der spilles op til 
dans ved diskotek Kings of Pops.

Pris for maden pr. voksen person kr. 100,- 
For børn under 12 år kr. 50,-  

Der vil være mulighed for at købe fadøl og 
sodavand til rimelige Skamstrup priser. 

Stævnegebyr for denne weekend 
pr. enhed kr. 50,-
For enlig i vogn  kr. 25,-
Overnatning er til pladsens normale takst.  

Herom mere på www.dck.dk

Tilmelding senest den 20. august til:
DCK 2081 Kirsten Mikaelsen 

Tlf. 4089 6995 eller på www.dck.dk

Med venlig hilsen 
Aktivitetsudvalget
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“Lise hvad laver du dernede?” 
Lød faderens barske stemme oppe fra 
altanen.
“Jeg nyder bare den flotte måne, far.”
“Så sig til månen, at han skal cykle 
hjem, og kom så op i seng…”

Månedens vits

Heste- & kræmmermarked
Den 28.-30. september på Skamstrup Camping, 
Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv

Besøg årets sidste marked!

Fredag: Ankomst
Lørdag kl. 10:00: Standerhejsning
Lørdag kl. 19:00: Fællesspisning i klubhu-
set med vores medbragte mad. Derefter 
hygge og en snak om dagens indkøb. 

Præmie til bedste røverhistorie. 
Søndag kl. 10:00: Standerstrygning.

Læs mere på www.dck.dk

Endeligt program ved ankomst.

Stævnegebyr:  kr. 30,-
Overnatning:  Pladsens normale takst

Tilmelding  på  www.dck.dk eller til

DCK 2081 Kirsten Mikaelsen 
Tlf. 4089 6995

DCK 3019 Bente og Finn Endel
Tlf. 4089 6995

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget, Skamstrup Camping

Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv
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Bryrup Aqua CampingBryrup Aqua Camping

I år var der blandt mange andre påske-
stævner også arrangeret et på Bryrup Aqua 
Camping.

Bryrup Aqua Camping ligger faktisk næ-
sten lige midt i Bryrup by og ikke mange 
minutters gang fra veteranjernbanen Bryrup 
Vrads. Vi valgte at tage til dette stævne, da 
Else skulle arbejde et par af dagene og det 
ikke var ret langt hjemmefra. Stævnet var 
arrangeret af Lilly & Niels Jørgen Haastrup, 
Ruth  & Jacob Kjærsgaard samt Ilse & Erik 
Frank. Og som sædvanlig havde de tre par 
fået skruet et godt stævne sammen, her 
skal vi ikke glemme vores campingværter, 
som gjorde alt for at vi skulle føle os vel-
kommen.

Stævnet. Da vi ankom onsdag aften, fik 
vi anvist en plads på den øverste terrasse 

– her skal lige nævnes at campingpladsen 
består af et stort fladt område og tre terras-
ser – fik vi vognen på plads og var så klar til 
at nyde den storslåede udsigt ud over den 
øvrige del af pladsen, jernbanen og skoven 
som omkranser campingpladsen. Det var 
specielt smukt at se ud over pladsen om 
aftenen med de mange fuldt oplyste cam-
pingvogne.

Som noget nyt for os var der ikke tilret-
telagt et fast program for stævnet, vi mødte 
op ved DCK standeren hver formiddag kl. 
10.00 og aftalte hvad der så skulle ske 
denne dag. Der blev arrangeret minigolf tur-
nering for både kvinder og mænd med en 
præmie til den bedste kvinde og bedste 
mand. Der var vandreture i den omkring lig-
gende skov flere af dagene, nogle fik da vist 

Kort Påskestævne den 4.-9. april
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også tid til en tur i veterantoget. Der var 
også fælles pølsespisning en eftermiddag 
med hot dogs og ristede pølser. Hvis vi ikke 
kunne finde på noget selv, havde vores 
campingværter arrangeret flere forskellige 
arrangementer både for børn og voksne, 
med bl.a. bolsjekogning og fælles påskefro-
kost i den store samlingsstue, hvilket DCK 
medlemmer selvfølgelig deltog i med godt 
humør. Det var rigtig dejligt og meget sjovt.

Det eneste der ikke var godt ved dette 
stævne var den forbistrede blæst, som 
kunne holde ved i alle dagene vi var der, det 
gik ud over et par solsejl, men der er jo så-
dan at alle taler om vejret, men ingen gør 
noget ved det.

Pladsen. Bryrup Aqua Camping er belig-
gende i det smukke jyske søhøjland, hvilket 
gør den til et unikt sted at overnatte eller 
tilbringe sin ferie. Der er ikke ret langt til 
kendte seværdigheder eller før man er ude 
i det man kalder naturen. Enhver som har 
en campingvogn, bør besøge denne cam-

pingplads, så man ved selvsyn kan se, hvor 
god den er, hvor smukt området er og hvor 
den ligger. Der er alt i skov, marker, søer, 
lyng m.m. På serviceområdet finder vi den 
rigtig god p.g.a. de mange familiebaderum, 
samt gode toiletter. 

Alt i alt en afslappende og afstressende 
god påskeferie.

DCK 2640
Else & Helge Poulsen

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

Midtvejs
Caravans

Områdets
DCU testcenter
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“De tre musketerer” Erik Frank, Niels J. 
Haastrup og Jacob Kjærsgaard, der stod 
for det årlige stævne i Tolne, stod klar med 
spader, da vi ankom og de gravede vognene 
ned, så de kunne komme i vater, på de skrå 
pladser, som vi var nogle der blev henvist 
til.

Der deltog 32 vogne og det forløb sæd-
vanligvis som et hyggestævne med udflug-
ter til bl.a. et ravsliberi, hvor vi fik historien 
om rav, dets opståen og senere behandling 
til smykker. Derefter kørte vi til Bindslev, 
hvor vi besøgte det gl. elværk, Fisketrappen 
og Rhododendronparken. Herefter videre til 

Tverstedsøerne, hvor 
grillen blev tændt, så vi 
kunne få tilberedt vore 
pølser til frokost. 

Næste dag var der 
tur til Mosbjerg Land-
skabs- og Landbrugs-
museum, hvor Søren 
fra Mosbjerg viste 
rundt.

Lørdag aften var der 
bestilt grillstegt gris, en 
fyr på 95 kg, som en af 

vore medlemmer Eigil Bach tændte op un-
der om formiddagen og til aften mødtes vi i 
teltet til en virkelig mør steg, hvor også an-
dre gæster på pladsen deltog, da der var 
rigelig med kød.

Efter spisningen spillede campingfatter 
Kurt, hans datter og svigersøn op til dans 
og dansegulvet var hurtig fyldt og alle hyg-
gede sig.

DCK 2610
Edel og Preben Baltzer

Kr. Himmelfartsstævne 
i Tolne
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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 . Vest Camping Esbjerg, 7545 0546 . 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



Manøvrestævne Tølløse

Ca. 40 vogne var mødt op til årets første 
manøvrestævne i Kreds Sjælland.

Denne gang blev det holdt den 27.-29. 
april hos DLG i Tølløse. Fredag blev der hyg-
get med aftensmad i det fri på en af året 
første sommeraftener. Lørdag gik det løs 
med træningen med campingvognen imens 
Michael Bille fra Wombat demonstrerede 
forskellige glas i hårdt plastik m.m. til cam-
pingvognen.

Lørdag aften blev det rigtigt seriøst, DCK 
3249 Stig Olkjær (motorsagkyndig) og kø-
rerlærer Henrik Juul havde rigget op i kred-
sens store telt med pc-projektor og stor 
skærm for at delagtiggøre os i færdselslo-
vens mysterier, herunder alle reglerne om-
kring B/E kortet. For at den store forsam-
ling lige skulle komme i rette stemning, blev 
der serveret et stykke papir – og så var det 
i gang med en TEORI PRØVE – jeg var glad 
for, at jeg lige havde glemt en blyant, men 
de fleste tog udfordringen op og gik i gang. 

Bagefter blev prøven gennemgået på stor-
skærmen med den største interesse, ikke 
et ord om hvor mange, der kunne smide 
kortet i papirkurven.

En stor tak til Stig og Henrik for det store 
arbejde der blev lagt i dette og ikke mindst 
med det glimt i øjet, som det blev fremlagt 
med.

Søndag var det store køredag for alle di-
plomkørerne. Der blev bakket, der blev kørt 
slalom og kantstensparkeret til den stor 
medalje, der var nogle enkelte “ommer”, 
der var lige en enkelt kegle, som der var lidt 
svær et se – den første ved starten – og lige 
en enkelt “övningskör” hvis bil ikke gad ly-
stre – selv den bedste kan “fejle” – det er 
rart at vide.

Det flotte resultat af diplomkørslen:
Bronze:
DCK 2234 John Lauersen
 2111 Henrik Dyberg
 3394 Emil Christiansen
 1380 Dennis Hjorth

ManøvrestævneManøvrestævneManøvrestævne
Manøvrestævne TølløseManøvrestævne TølløsTølløserestævne TrestæløseTølrestævne Trestævne Trestærestæ
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Sølv:
DCK 3332 Ole Johansen
 2130 Alex Andreasen
 3310 Flemming Persson
 1331 Karsten Knudsen
Guld:
DCK 2095 Max Nygaard
 2153 Flemming Sørensen
 3276 Anders Herløv
 1292 Klaus Jensen (2. gang)
 3221 Bjarne Kristensen (2. gang)

Tillykke til alle fra Manøvregruppen
Tak til alle der deltog – til Holbæk Cara-

van Center for lån af campingvogne – DLG 
Tølløse og ikke mindst VÆGTEN der kom på 
kraftig overarbejde denne søndag. Næsten 

alle skulle på – og sætningen der gik igen 
var “Der er ellers ikke noget i den”. Der blev 
vist talt om et eller andet på vejen hjem fra 
stævnet – mon ikke der efterfølgende var 
en lille gennemgang af de få ting, der havde 
sneget sig ind i campingvognen!

På vegne af Manøvreafdelingen 
DCK 1292 Klaus Jensen

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

Månedens vise ord 

Der findes to ting, som er uendelige: 
universet og den menneskelige dumhed. 

Og når det gælder universet, er jeg 
endda ikke helt sikker.

Albert Einstein
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Polar i nyt look
Den populære svenske campingvognsfabrik Polar følger efter 40 år succesen op 
med en serie af campingvogne i helt nyt design både ud- og indvendig samt flere 
helt nye indretninger, som allerede nu har været den helt store succes.
Tænk om du hele året kunne have det på 
campingturen, som du har det derhjemme 
– næsten? Svenske Polar har i sin 2007 år-
gang valgt ud fra en filosofi om, at det altid 
er noget specielt “at komme hjem”, at fo-
kusere på vognenes “hjemmeegenskaber.”  
Når du er på camping i din Polar, skal du 
have samme følelse overfor vognens seng, 
møbler og indretning, som du har overfor 
dit hjem. Derfor har Polar taget ekstra fo-
kus på kundernes individuelle behov og 
ønsker, hvilket er muligt gennem et meget 
stort tilbehørsprogram.

Man kan sige at Polarvognen henvender 
sig til alle der camperer uanset vejr, vind og 
årstid. Afrundede aerodynamiske former, af-
stemte farver ud- og indvendigt samt smukt 
interiør er kendetegnet for Polarvognene.

Det nye køkken med integreret køkken-
vask og gasblus sætter punktum for en 
utrolig flot finish.

Kraftig vinterisolering
Polar’en har en ekstra kraftig isolering, som 
gør, at man kan holde varmen uanset ude-
temperaturen, og med centralvarmeanlæg-
get er der slet ingen problemer. Så man kan 
roligt sige, at en Polar henvender sig til alle 

campister, som camperer i alt slags vind 
og vejr året rundt. I kontrast til de fleste 
tyskproducerede campingvogne er Polaren 
fuldt monteret med 12 volt installation. 
Således er alle modeller standardudstyret 
med omformer og elektronisk lader samt 
akkumulator, så alle lamper og centralvar-
men fungerer på 12 volt. Med en Polar er 
der altså intet, som forhindrer et ophold, 
hvor der ikke er adgang til 220 volt. 

Fabrikken har taget konsekvensen af den 
europæiske udstyrs-trend og lancerer i år 
en ny serie af Polar i anledning af fabrik-
kens 40 års jubilæum. De eksklusive Polar 
Jubi modeller er ekstraudstyret med både 
letmetalfælge, radio m/CD, elektronisk TV-
antenne, håndklædetørrer og de-luxe hyn-
der. Af andet standardudstyr kan bl.a. næv-
nes centralvarme, vandført gulvvarme, kas-
settetoilet med udvendig tømning, 24 liters 
fastmonteret vandtank, spildevandstank, 
varmt vand i køkken og toilet samt niveau-
måler for batteri, spildevand og vandtank.

5 grundmodeller
Polar findes i fem grundmodeller, som har 
fået navn fra vognens længde – fra den 
smidige Polar 520 til markedets rigtige gi-
gant Polar 730. År efter år er Polar en af de 
mest solgte vogne og har flest indretninger 
at vælge imellem.

Red.
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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.



Når man sådan en sen aften sidder og sur-
fer på nettet og besøger de forskellige cam-
pingpladsers hjemmesider, så kan jeg godt 
tænke “ja, vi har jo ikke alt det moderne 
udstyr, såsom legeland, pools, minigolfba-
ner og hvad der ellers er af tilbud til den mo-
derne campist. Hvorfor kommer DCK’erne 
så ned til Skamstrup Camping? Jeg tror, 
at det vi tilbyder, er noget helt andet, som 
man nok ikke oplever ret mange andre ste-
der. Hos os kommer man for samværet og 
hyggen. Det betyder ikke, at man absolut 
skal være meget social. Selvfølgelig skal 
man have lov at sove en hel weekend og 
ikke tale med nogen, hvis det er det man 
ønsker. Men vi ender stort set altid oppe 
i klubhuset om aftenen, hvor vi ordner alt 
lige fra gode rejsetips til indretning af pri-
vatboligen. Har man der i mod lyst til at 
fælde et træ, hjælper vi også gerne med at 
finde dig en motorsav, hvis det ikke lige var 
fordi vi havde indbrud i maj måned, hvor en 

del vogne fik stjålet fladskærme, anlæg og 
pladsens værktøj desværre også forsvandt. 
Vi tror man i den moderne verden, kan 
kalde os en mangfoldig plads. Folk i alle 
aldre lægger oftere og oftere vejen forbi.

Vores nye aktivitetsudvalg har stået de-
res prøve ved pinsestævnet. De bestod ef-
ter min opfattelse med 13 og pil op. Aktivi-
tetsudvalget vil året igennem sikre, at der 
bliver afholdt aktiviteter af forskellige slags, 
så mon ikke det var værd at slå vejen forbi 
stævnekalenderen og endnu bedre plad-
sen.

Husk, at vi har en del af de effekter, der 
sælges, bl.a. de nye windbreakere i blå og 
røde farver. 

Nu vil driftsudvalget gå på velfortjent fe-
rie. Vi ses til september.

Betina Danielsen
Koordinator på Skamstrup

Nyt fra Skamstrup

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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Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

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

www.campinggaarden-ormslev.dk

www.oecc.dkwww.oecc.dk

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

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

· LMC Caravan – Info, lager og demovogne

· Isabella fortelte – Nye og brugte

· Værksted

· Tilbehør

· Financiering: Fast rente fra 5,5%

· Aktuelle varer og tilbud denne måned
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Ejer: Finn og Bente Endel, DCK 3019
Mærke: Cabby
Model: Champ Edition 620
Årgang: 2006
Nypris: 235.000,-
Ekstra udstyr: Tagregling, Cykelstativ, 
DVD anlæg og alufælge

Vi ønskede en model, der var isoleret ef-
ter nordisk standard med centralvarme. 
Vi havde behov for en vogn, som vi kunne 

bruge i flere dage i træk uden at skulle til-
sluttes strøm. Derfor gik vi også efter en 
vogn med batteri, hvor vi stadig kunne bruge 
centralvarmen. Det er nu engang en anden 

slags varme! 
Hvis vi skal 

fremhæve noget 
rigtigt godt ved vo-
res vogn må der 
siges at være 
mange fordele.

Den vandbårne gulvvarme giver en mere 
jævn fordeling af varmen i gulvet og så kan 
den kører på gas. Vi har valgt enkeltsenge, 
så vi ikke skal ligge og kravle ind og ud over 
hinanden. Lyset over køkkenbordet er stærkt 
uden at blænde og emhætten larmer stort 
set ikke. Køleskabet er sat op i en højde, så 

vi ikke længere be-
høver at ligge og 
kravle nede på gul-
vet for at fange rug-
brødet. Udluftningen 
til køleskabet er 
kommet op på taget, 
så undgår vi de kul-
debroer, der ellers 
kan komme. Vi da 

også glade for at ha’ fået en microovn, det 
gør det nemt lige at varme lidt rester fra da-
gen i forvejen. Vognen har en dejlig stor sid-
degruppe, så man kan brede sig. Lige inden-
for døren, under siddegruppen, er der et lille 
skoskab, hvor man praktisk lige kan stille 
sine sko, så man ikke falder over dem, som 
hvis de havde stået i døråbningen. Generelt 
er der rigtig god 
skabsplads i hele 
vognen. Rullegardi-
ner lukkes nedefra 
og op, hvilket gør, at 
vi kan kigge ud, men 
folk ikke kan kigge 
ind. 

Vi tror selv, at vi 
har fundet “Vognen”. 

VIS MIG DIN VOGN

Egoistens vogn 
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Trækskørt
Vognen er ikke født med et trækskørt (det 
skørt der trækkes hen over vognen for ne-
den, så det ikke trækker), der dækker hele 
hjulet. Derfor har Finn været kreativ og købt 
et lille stykke mere samt en skinne og nogle 
små sugekopper. Sugekopperne bruges i 
stedet for en trykknapløsning, der skal li-
mes fast på vognen og alligevel ikke holder 
i længden. Sugekopperne skal blot lige fug-
tes og trykkes fast på vognen og så sidder 
overdelen af skørtet fast på vognen. 

Trappetrin
Trappetrinet kan udstyres med et par vand-
faste finérbrædder. Så synker trinet ikke 
ned i jorden, hvis man ligger på en blød 
plads. Brædderne sættes fast med strips 
og er derefter klar til brug.

Teltskinnestoppere
De originale teltskinnestoppere kunne ikke 
kører rundt i skinnen der, hvor den buer ved 
toppen. Derfor har Finn selv lavet en lille 
fiks løsning ud af rustfrit stål.

DCK 2169
Betina Danielsen

Ulemper. Næh, det har vi ikke oplevet noget 
af. Det skulle da lige være knapperne på 
komfuret. Det kan være svært at gøre rent 
imellem dem og den sidste knap kan være 
lidt svær at bruge, for den er så tæt på kan-
ten, at fingrene dårligt kan dreje den rundt. 
Men hva’ – det overlever vi nok.

Finn og Bente fif:
Undergardiner
Bente har selv syet nogle ekstra undergar-
diner med et diskret mønster, der gør det 
muligt stadigvæk at se ud af vinduerne. 
Da vognen ikke er født med myggenet, har 
hun også selv syet 
et, der skal sættes 
op på en alm. gar-
dinstang. Stangen 
sættes fast med 
små skruer. 

Stick’n fix
Vognen har også en del hyggelige små nips-
ting, som Bente ikke gider flytte rundt på, 
hver gang vognen skal ud og trille, derfor 
har hun købt noget “stick’n fix” (pædagog 
tyggegummi). Det sættes blot nedenunder 
og så der det bare derudaf. Det fjernes 
nemt og efterlader ingen mærker. 

Navneskilt
For at give vognen et mere personligt præg 
har Finn lavet et dørskilt med deres navne 
og DCK nummer. Det er lavet af venyl.
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Fangstresultater:
1. Plads 
DCK 2870 Leif Kristian Sørensen, Ålborg
 2,09 kg
2. Plads 
DCK 618 Gunner Rasmussen, Viby 0,5 kg

3. Plads 
DCK 750 Ruth Kjærsgaard, Lind 0,47 kg

Ingen fangst Damer 
DCK 2861 Lis Bjerre Gistrup

Ingen fangst Herrer 
DCK Jacob Kjærsgaard Lind

Børne gevinst 
DCK 2869 Anna Sørensen Mosbjerg

Der blev fanget 50 ørreder under konkur-
rencen.

DCK 2822
Lilly og Niels Jørgen Haastrup

Fiskestævne i Lundby

Vinderne.

Der ventes på bid...

Problemer med snøren!

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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Campingspejlet til din bil
Nu er det her. 
Campingspejlet, der passer til stort 
set alle bilmodeller – uanset formen 
på din bils sidespejle. 

Repusel er specialister indenfor cam-
pingspejle. De seneste modeller Alufor og 
Luxmax er af højeste kvalitet, og anvendel-
sen er helt i top. Et flytbart spændebeslag 
og en fleksibel gummikappe sikrer, at spej-
let sidder godt fast, og at du undgår vold-
somme vibrationer i spejlet. Både spænde-
beslaget og gummikappen er af et blødt og 
fleksibelt materiale for beskyttelse af bilens 
lak. Samtidig holdes stroppen væk fra lak-

ken. Stroppen er 36 cm lang og kan dermed 
nå rundt om selv de største spejle. Og så er 
der tænkt fremad – alle dele kan udskiftes. 
Modellen Alufor er med aluminiumsarme og 
flade spejlglas, hvor Luxmax er med rustfrie 
arme og konvekse, tonede spejlglas. Begge 
modeller findes med såvel korte som lange 
arme. De vejledende udsalgspriser starter 
ved dkr. 748,-. Spejlene kan købes hos din 
lokale caravanforhandler, som du kan finde 
på www.dct-vejle.dk. 

Set på www.campingferie.dk
Red.

Det er yt med “mors dyt”
“Min Porsche er på værksted”, “Grin bare, den 
er betalt”, “Mors dyt”. Vi kender alle eksem-
pler på mere eller mindre fantasifulde tekster 
påklistret forskellige bilers bagruder. Frem-
over er det dog slut med “morsomhederne”, 
oplyser Applus+ Bilsyn. Bagrudestreamere er 
nemlig blevet forbudt.

Bagrudestreamere har igennem mange år 
været ganske populære og brugt i vidt forskel-
lig øjemed. På de danske veje har bilernes 
bagruder haft budskaber, der er gået lige fra 
de mest bøvede vittigheder til annoncer fra 
idrætsforeninger, festivaler, kultur- og humani-
tære organisationer. 

Mange mennesker har desuden kunnet 
skaffet sig en lille ekstraindtægt ved at have 
bagrudestreamere med reklamer for forskel-
lige produkter på deres biler, ligesom politiske 
budskaber er brugt flittigt som blikfang i ad-
skillige bagruder. Men nu er festen slut. Siden 
den 1. april i år har det nemlig været forbudt 
at have streamere klistret op i bagruden. 

Det betyder, at man fremover skal sørge for 
at få fjernet eventuelle streamere eller lignende 
fra sin bils bagrude, før man kører den til syn.

Set på www.applusbilsyn.dk
Red.
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Campingpladsanmeldelse

Kreds Sjælland afholdte stævne på “Copen-
hagen Camping” i Kristi himmelfartsferien. 
Pladsen, som er nyåbnet, ligger i udkanten 
af Dragør, og er helt sikkert et besøg værd. 
Pladsen er en stor og dejlig åben plads, som 
kommer til at byde på alverdens luksus, når 
den bliver helt færdig, for der mangler lidt 
endnu. Ejerne (Jean, Svend og Thue) har 
været lige så uheldigt ramt som så mange 
andre i dette forår med hensyn til vand, og 
er derfor blevet forsinket med byggeriet. Da 

vi ankom til pladsen om 
onsdagen, gik der stadig 
håndværkere og arbej-
dede på toiletterne, så 
de kunne bruges under 
stævnet. Selvom plad-
sen ikke var helt fær-
dig, så havde vi et godt 

stævne, som bød på både regn, sol og hyg-
geligt samvær i rigtig DCK stil. Vi havde fået 
lov til at benytte en af servicebygningerne, 
som ikke var færdige, så vi skulle lige rykke 
lidt rundt på byggematerialer og hænge en 
presenning op for at give lidt læ. I denne 
bygning blev der hygget mange gange under 
stævnet ved langbord.

De fleste ankom onsdag aften, hvor Pia 
og Jørn gik ude i regnen og tog imod og an-
viste hvilken plads, vi skulle placere os på.

Torsdag var en rigtig regnvejrsdag. Under 
standerhejsningen fortalte Thue om plad-

Copenhagen Camping i Dragør
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sens indtil videre korte historie og om frem-
tidsplanerne. Kredsen overdrog en stan-
dard til Jean og Thue, som symbol på DCK’s 
støtte. Dagen blev brugt til hygge ved lang-
bord i servicebygningen, og børnene havde 
fundet regntøjet frem.

Fredagen stod på oplevelser på egen 
hånd. 

Om lørdagen var der arrangeret en guidet 
rundtur i Dragør, hvor man rigtig kom ind i de 
små gader, så kender man kun byen fra den 

i øvrigt ganske fantastiske iskiosk på hav-
nen, kan det kun anbefales at gå en tur i ga-
derne næste gang man er ude og få sig en is. 
Om aftenen blev bålet tændt, og snobrødsde-
jen blev fundet frem, og store og små, hyg-
gede sig med snobrødsbagning og kaffe.

Efter standerstrygningen om søndagen,  
var der almindeligt opbrud og stævnearea-
let blev mere og mere stille. Så en opfor-
dring til alle DCK’ere: Pladsen er helt sik-
kert et besøg værd...

DCK 2153
Heidi Würtz og 

Flemming Sørensen
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GasProtector NX-5 
vækker de sovende – og tænder lyset!
Hver sommer kan man læse beretninger 
om, at danske turister i campingvogn er 
blevet frarøvet deres ejendele – efter at 
tyveknægte først har bedøvet dem med 
gas, mens de sov. Derefter har tyvene kun-
net trænge ind i campingvognen og tage, 
hvad de ville. Det er ikke bare gas – det er 
dødelig alvor!

ETS præsenterer nu en gasalarm GasPro-
tector NX-5, der er så effektiv, at den, i en 
specialudgave, er godkendt af NATO og i dag 
beskytter de norske soldater i Afghanistan.

GasProtector NX-5 fungerer som et elek-
tronisk gitter rundt om campingvognen. Sy-
stemet varsler beboerne i campingvognen 
med lyd og lys – også hvis der opstår brand, 
hvis nogen forsøger at bryde ind, eller hvis 
nogen bevæger sig i længere tid udenfor 
campingvognen.

I tilfælde af alarm sendes der en SMS-
alarm til ejerens mobiltelefon, samtidig 
med, at en alarmcentral får en melding. 
Som noget helt nyt, kan alarmen nu også 
overføres via GPS satellitsporing, der viser 
helt nøjagtigt, hvor campingvognen befinder 
sig. Hjælpen er på vej!

Sikkerhed på campingferien…
Gasprotector NX-5 – den professionelle 

alt-i-een løsning!

Nem at montere
NX-5 er i grundpakken en professionel 
Gasalarm med fire sensorer, der detekte-
rer alle kendte gasser og drivgasser. Alt er 
samlet i en hovedenhed og en ekstern en-
hed, der er nemt at montere.

Du kan også udvide NX-5 med f.eks. be-
vægelsessensor, udelys, sirene mv.

Som professionelt produkt advarer Gas-
Protector NX-5 mod både CO og CO2 samt 
en række andre gasser.

GasProtector NX-5 – den elektroniske 
nattevagt. GasProtector NX-5 er en komplet 
sikkerhedspakke, der advarer campingfol-
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Der er nu kommet en helt ny model fra PS-
mover. 

PSmover er den nye generation inden for 
movere med manuel tilkobling. Den sam-
lede vægt er reduceret med ca. 5kg. Val-
serne er blevet tykkere, hvilket forbedrer 
hjulgrebet og reducere slitage. Den elektro-
niske del af moveren er blevet opgraderet 

og forbedret, således at udfald undgås. PS-
mover er naturligvis med softstart og en-
side betjent. 

Den nye mover leveres i en lys grå farve 
og et nyt let design. Akselhuset på moveren 
er blevet konstrueret så det fylder mindre, 
dette bevirker en mere komfortabel monte-
ring på alle vogne. 

Alt i alt er PSmover fremtidens mover.
Prisen for den nye mover er kun kr. 

10.995,- ekskl. lader, batteri og montering.

Set på www.campingferie.dk

Red.

Den nye PSmover

ket mod stort set alle farer på ferien – bort-
set fra myg!

Det gennemtænkte sikkerhedssystem 
varsler i følgende tilfælde:
•  Hvis der indføres bedøvende gas i cam-

pingvognen – advarer mod propan/bu-
tangas, narkosegas, CO2 og andre bedø-
vende gasser.

•  Hvis der udbryder brand.
•  Hvis der sker udslip af flaskegas i cam-

pingvognen.
•  Hvis der opstår røg.
•  Hvis nogen bevæger sig rundt om cam-

pingvognen*.
•  Hvis nogen forsøger at bryde ind*.

I så fald sker følgende:
•  Der lyder en indvendig alarm.
•  Der tændes et udendørslys.
•  Der lyder en udendørs sirene*,

vagtcentral alarmeres*.

•  Der sendes SMS-alarm til ejerens mobil-
telefon*.

* Kræver ekstraudstyr kontakt ETS for in-
formation.

Kombineres NX-5 med BigBrother, kan cam-
pingvognen nemt lokaliseres, hvis den bliver 
stjålet, da den er GPS/satellitovervåget.

Se mere på www.etstrack.dk

Red.
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Et tankespind og en undren
Vi har netop i bededagsferien deltaget i 
landsstævnet, som var arangereret af den 
gamle bestyrelse i Kreds Sjælland, med 
Leif Hansson og Arnth i spidsen.

Det var et glimrende arrangement, alle ti-
ders køretur til NCT området i kvægtransport 
ført af lejrchefen, fantastisk musik fredag 
aften med tre friske skolelærere fra Herlev.

Lørdag formiddag generalforsamling, om 
aftenen festmiddag og hvad dertil hører.

Feddets personale stod på pinde og dæk-
kede op, solgte øl og vand, ryddede borde, 
sørgede for gas i gas varmerne o.s.v.

Tre kokke ude fra stod for maden, dejligt 
frisk salatbord, som hele tiden var fyldt op, 
tre slags kød direkte fra grill, derefter stort 
is ta’ selv bord, hvor man kunne spise, så 
meget man lystede.

Før det var der velkomstdrink og derefter 
kaffe, hvad kan man forlange mere, mine 
damer og herrer for 125 kroner kuverten, 
men alligevel er der nogle, der skal over-
fuse personalet, fordi der blandt andet ikke 
var forret, det var fejlagtigt skrevet i bladet 
af bestyrelsen. Vi skal jo lige huske, at de 
arbejder frivilligt i deres fritid, de fleste med 
fuldtidsarbejde ved siden af, og det er altså 
ikke nogen nem opgave at arrangere et 
stævne, især ikke sådan et stort et. Der er 
mange ender, der skal flettes sammen, så 

der kan hurtigt smutte en, men jeg ved, at 
alle der laver stævner gør deres ypperste 
for, at folk skal være tilfredse, 

Vi var personligt ikke så meget til musik-
ken lørdag aften, men det står jo altså en-
hver frit for og gå ned i deres campingvogn, 
hvor musikken passer bedre, men man kan 
jo heller ikke ramme 150 menneskers mu-
siksmag på en gang.

Jeg er ikke ret gammel, 37 år, og i DCK 
regi må det siges og være ret ungt, men jeg 
er alligevel opdraget til at respektere andre 
mennesker og værdsætte det der bliver gjort 
for en. Vi skal jo alle huske på at: Man bliver 
jo som regel altid behandlet af andre men-
nesker, som man selv behandler dem...

Husk hvad et SMIL kan gøre. Vi skal være 
her alle sammen, og vi kan lige så godt gøre 
det så behageligt som muligt.

God sommer til alle.

DCK 3310 Lotte Persson

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

mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN
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Æblehavens Camping ligger 5 km fra Ring-
købing by på adressen Herningvej 105. Se i 
øvrigt: www.dk-camp.dk/ablehave.

Pladsen er tilsluttet DK Camp og ACSI. 
Pladsen har åben i tiden 30.03 til 23.09.

Vi besøgte pladsen en stormfuld weekend 
og kan fortælle følgende:

Efter ca. 200 meters kørsel gennem en 
dejlig skov dukkede pladsen op.

Receptionen: Vi blev modtaget med me-
gen venlighed og fik at vide, at vi gerne 
måtte vælge en anden plads, end den vi 
blev tildelt. Dette gjorde vi dog ikke, idet 
pladsen lige var, hvad vi ønskede os. 

Pladsen: Der er ca. 120 pladser, alle 
med 10 amp. strøm. Pladserne er gode 
store 80-120 m2 med lette tilkørselsforhold 
og med læhegn og træer udenom, så det 
ikke er svært ar finde læ. Solen kan også 
komme til. Alle pladser er med græs, tem-
melig plane og jordbunden er fast.

To store arealer med plads til besøg af 
campingklubber var der også. Disse er med 
strøm og gode læforhold. 

Servicebygninger: Der er to servicebyg-
ninger, som er i ordentlig stand. Der er fa-
milierum, handicaptoilet og to køkkener 
med ovne og hvad der i øvrigt skal være. 
Alle rum er med varme og rengøringstilstan-
den må siges at være i top. 

Campingpladsanmeldelse

Langt ude i skoven lå en campingplads...

Æblehavens Camping
Der er en lille forretning, hvor man kan 

købe det mest nødvendige.
Øvrigt: Der findes en samlingsstue, hvor 

der kan være omkring 80 personer. Stuen 
kan man låne, hvis der er træf. Flere steder 
er der mindre sandkasser og der er lege-
pladser med hoppepuder m.v.

Fra pladsen er der afmærkede vandre-
stier ud i skoven og der er også en hunde-
sti. Fra pladsen er der 14 km til Vesterhavet 
og 30 km til Jyllands Mini Zoo. 

Der er å-fiskeri og Put & Take fiskeri. End-
videre ligger Skjern Å projektet og Legoland 
i fornuftig afstand. 

Priser 2007: 
Voksne kr. 60,- for og eftersæson, 
29.6-12.8 kr. 64,-
Barn kr. 30,- kr. 32,-
El kr. 26,-
Hund     kr. 10,-
Eller med ACSI, pr. vogn inkl. el kr. 105,- 

Alt i alt en god plads, og man kan undre sig 
over, at vi aldrig har brugt den til et træf, da 
der er alt, hvad vi skal bruge inkl. samlings-
stue. Det er muligt at komme udenfor sæ-
sonen til træf, hvis det er aftalt i forvejen.

DCK 2650
Anni og Wagn Tornbo
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Nordisk besøg på Skamstrup

Her i uge 19 har vi haft besøg fra Sverige 
og Norge, helt oppe fra Lofoten, så de var 
på langtur. Det var synd at tropevejret fra 
uge 18 ikke kunne holde en uge mere, men 
som det fremgår af billederne hyggede alle 
sig jo alligevel. Der var godt booket op på 
campingpladsen i Skamstrup, som var til-
holdsstedet, og den var som sædvanlig i tip 
top orden – hurra for driftsudvalget.

Der mangler nu bare et ordentligt handi-
capbad og -toilet, det hører sig jo til på en 
ordentlig cvplads samt et større klubhus, 
så man ikke behøver at begrænse tilmeldin-

ger af medlemmer ved gode arrangemen-
ter. Men det regner vi da også med, at 

landsudvalget har 
med i sine overvejel-
ser vedr. Skamstrup.

Venlig hilsen 
DCK 1171 

Mogens Bybjerg

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

Skandinavisk langbord.

CV’er ligger godt lunt.

Nordmændene hygger sig.
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Pinsedage på Skamstrup

Efter at være kommet hjem efter nogle dej-
lige dage på Skamstrup, vil vi gerne delag-
tiggøre andre i oplevelserne.

Desværre kunne vi først komme af sted 
lørdag, da vores campingvogn havde været 
udsat for (sammen med 7 andre vogne) ind-
brud den 14. eller 15. maj. Vi fik heldigvis 
udskiftet hele indgangsdøren med karm, så 
vi trods alt kunne få nogle dage i vognen i 
Pinsen.

Det har været en rigtig hyggelig Pinse 
med fællesspisninger, lege, hygge og snak. 
Desværre var vejret ikke helt med os, men 

det blev til megen udendørs aktivitet allige-
vel, og da der er tag over terrassen ved 
klubhuset, så kunne vi indtage pinsefroko-
sten her.

Billederne taler for sig selv og vi vil slutte 
med at sige tak til arrangørerne for det 
store arbejde med at lave et godt stævne.

Mange hilsner 
DCK 2175 

Sanne og Søren Christiansen

Dem der IKKE snød... ... og nogen af dem, der gjorde.

Der var nogen, der 
ikke kunne stå for 
vandet!

Tak til arrangørerne.

OBS! Ny deadline

Nyt fra redaktøren
Så er bladets sommernummer på gaden. Næ-
ste nummer tager hul på efteråret og som det 
fremgår af huskelisten, er der stadig mange 
spændende arrangementer at tage til.

Af hensyn til at bladet kan komme ud til den 
1. sept., vil jeg bede meget om, at indlæg til 
dette blad allerede sendes til mig nu, altså 
deadline for blad nr. 9 er 12. juli. Efter 12. juli 
kan henvendelse ske til Tonni Hansen på tlf. 
2689 6040.

Alle ønskes en dejlig og oplevelsesrig som-
mer.

Med sommervarm hilsen
Anne og Allan Bach
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Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 

Vidste du?
“Det kan du skyde en hvid 

pind efter”
Hvorfra  kommer udtrykket og 

hvad betyder det?
En hvid pind skyder man efter noget, man 
har opgivet. Forklaringen på udtrykket er 
dog ikke pinden, men ordet at skyde. Det 
er en forvanskning af skøde, som vi kender 
fra handel med fast ejendom.

I gamle dage lagde man symbolsk lidt jord 
i køberens frakkeskøde, når man solgte en 
ejendom. Hvis man solgte andet end fast 
ejendom, fik køberen ikke jord, men man 
“skødede” ham i stedet en hvid (afbarket) 
pind, som man kastede efter ham.

 

Velkommen 
til nye medlemmer!!!

1152 Karsten Jørgen Nørrelund, 2670 Greve
1153 Lene & Bjørn Frost, 2670 Greve
1330  Maria Olsen & Hans Martin Pedersen, 

5683 Haarby
1377 Maria & Jacob Haning, 4050 Skibby
1378  Annette & Carsten Skovgård Christiansen, 

4000 Roskilde
1386 Lars Schjørring Knudsen, 4440 Mørkøv
2364 Leif Larsen, 4900 Nakskov 
1668 Inge & Per Jensen, 8963 Auning
2116 Susan Dyberg, 2000 Frederiksberg
2312 Helle & Bjørn Brieghel, 4760 Vordingborg
2347 Jytte & Keld Søndergaard, 4532 Gislinge
3902 Ingelise & Erik Johansen, 5330 Munkebo
3903 Anette & Palle Hytting, 5463 Harndrup
3905  Renate & Wilfried Benthin, Neustadt 

Tyskland

Risotto med asparges og ærter

2 pers.

3-4 skalotteløg
1 spsk. olivenolie
2 dl risottoris el. grødris
2 dl hvidvin
4 dl bouillon eller vand
1tsk groft salt
250 g grønne asparges
250  g ærtebælge eller ca. 75 g pillede, fine 

grønne ærter
50 g reven parmesanost
friskkværnet peber

Tilbehør:
Groft hvedebrød

Pil skrællen af løgene og hak dem. Sauter 
dem i olie i en tykbundet gryde.

Kom risene i og lad dem opsuge olien. 
Spæd med hvidvin og bouillon/vand. Krydr 
evt. med salt og lad det hele småkoge under 
låg ca. 45 min. Rør jævnligt og tilsæt lidt vand, 
hvis det er meget tørt og sætter sig på bun-
den.

Bræk enderne af aspargesene og kasser 
dem. Skær aspargesene i stykker på 2-3 cm. 
Kom dem i risottoen i de sidste 5 min af dens 
kogetid.

Pil ærterne og kom dem i risottoen det sid-
ste min. Rør evt. parmesanost i, eller drys det 
over. Smag til med salt og peber. Giv brød til.

Velbekomme
DCK 2903 Anne Bach
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❧

❧❦

❦❧Fredag den 8-6
Vejret er rigtig skønt i dag høj sol og 29 grader 
og vi skal på camping. Tiden kan ikke gå hur-
tigt nok. Hjem og få pakket det sidste i en fart 
og så af sted af sted. Men nu begynder de små 
sommerfugle at indfinde sig. Kan jeg klare det. 
Jeg skal ud og køre med campingvogn for 1. 
gang. Det er godt nok på en lukket bane – men 
alligevel. “Pjat fru Hansen! Du kan godt,” bliver 
René ved at sige. “Du skal bare huske på de 
ting, jeg har fortalt dig. Drejer campingvognen 
den ene vej, skal du dreje rattet den anden vej, 
ingen hurtige bevægelser, du skal bare tage 
det stille og roligt.” Ja, det kan han sagtens 
sige, mig som kun har kørt til bålpladsen med 
haveaffald med en meget lille trailer på lukket 
vej. Det sidste jeg ser, inden jeg lægger mig til 
at sove er kegler, biler og campingvogne alle 
steder.

Lørdag den 9-6
Igen en morgen med høj sol og dejligt varmt.

Standerhejsning og velkommen til rigtig 
mange nye medlemmer. Skønt. Derefter beta-
ling af stævnet og tildeling af tider. Tildeling af 
tider!!! Skal jeg vende om og sige at jeg har 
fået feber, dårlig mave eller noget andet farligt. 
Fru Hansen nu tager du dig sammen. Det her 
er pjattet. Første tid 10:45. Det er jo lige om 
lidt. Åh nej...

Kl. er 10:40, maven er fyldt med sommer-
fugle. Jeg sidder i bilen og er klar. Nu er det nu. 
Jeg gør det, kører bilen ind på banen. Det er 
Jørn, der skal hjælpe mig. Godt han virker så 
stille og rolig. Det første jeg siger til ham er: 
“Det her har jeg altså aldrig prøvet før så 
HJÆLP.” Og det skal jeg love for han gjorde 
stille og roligt frem, drej til højre stort sving, 
hold øje med keglerne, husk at bruge dine 
spejle. Det var jo ikke så svært. Åh, åh... nu 
skal jeg bakke. Rolig igen. Det gik også meget 
godt. T-kryds, nå ja det andet er jo gået meget 
godt så... Øv jeg væltede to kegler. Parallel par-
kering! Ups, kan jeg det? Rolig igen husk at 
gøre som jeg siger, lidt til højre og lidt til venstre 
drej, drej, drej 30 cm fra kanten og helt lige. Det 

var da ikke så ringe. Jeg er frisk 
på at prøve igen, men min tid er 
gået. Allerede. Hen til tavlen for 
at skrive sig på en ny tid. Hold da 
op, det her er altså sjovt. Jeg 
skal køre igen kl. 15:00 og 
denne gang glæder jeg mig. 
Da kl. er 15:00, holder jeg på 
banen. Sommerfuglene har 
jeg sluppet løs og nu skal jeg 
køre. Denne gang går det også 
godt og jeg vælter ingen keg-
ler. Yes! Sådan.

Søndag den 10-6 
Solen skinner fra en skyfri 
himmel. Morgenmad i det fri 
og JUBII jeg har en køretid kl. 10:00. Jeg glæ-
der mig meget og holder klar 15 min før. Jeg 
kører banen igennem med nogle små fejl og 
også nogle lidt større. Kommer til at holde på 
“kantstenen”, men pyt nu har jeg bevist over 
for mig selv, at jeg godt kunne. 
På vejen hjem taler vi meget om, 
hvor godt det egentligt er gået og 
at jeg nu godt tør køre med en 
campingvogn. Ja, jeg ved godt at 
jeg ikke er Rom’s mester endnu. 
Men én ting er sikkert. Jeg skal 
med, når der er manøvrestævne 
i Tisvilde til efteråret, for nu vil 
jeg lære det rigtigt.

Jeg vil sige tak til hele 
teamet bag Kvinde-ma-
nøvre stævnet. Det var 
bare supergodt og til vores 
mænd. Tak for en rigtig 
god middag lørdag aften. 
Det må I godt gøre en an-
den gang. Det tror jeg, at 
jeg kan sige på vegne af 
alle os kvinder, som del-
tog. 

Mange hilsner 
DCK 1284 

Inge Hansen 

Uddrag af en kvindes dagbog
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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
10.08 - 12.08  ............................Fugleskydning
17.08 - 19.08  ..Samarbejdsstævne m. Nordjysk
31.08 - 02.09  .. Manøvrestævne, Jyllandsringen
14.09 - 16.09  ..........................Svampestævne
21.09 - 23.09  ................... Sælsafari til Mandø 
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
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.

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
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
02.11 - 04.11  ..............................Stiftungsfest

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen, tfl. 6594 1401

Egevej 6, 5200 Odense V
Fax: 6615 6533

2007
03.08 - 05.08  .................................. Ø-stævne
28.09 - 30.09  ..............................Fiskestævne 
09.09 ..........................................Fjordens dag
30.11 – 02.12  ...............................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:

Formand:  Leif Hansson/Greve, tlf. 2672 1901
E-mail: sjaelland@dck.dk.

2007
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
21.09 - 23.09  ..................... Rødspættestævne 
02.11 - 04.11  .........................Manøvrestævne
23.11 - 25.11  .............................. Juletræsfest
December  ................................ Nytårsstævne?
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Designafdelingen hos Isabella har brugt mange form-, farve- og funktion-
selementer fra jubilæumsmodellen, Vision, til at skabe den nye, selvstæn-
dige model, Opus. De deler samme gyldne farver, samme store, lyse 
vinduer, det samme net med dobbeltsidet tryk, og de har de samme 
råhvide plissé-gardiner tilfælles. 
Familieskabet er så tydeligt, at jubilæums-emblemet naturligvis også sid-
der på model Opus – ellers er Opus sin helt egen i 2,5 m klassen.

Opus
- i fremtidens design

NYHED!

www.isabella.net

Jydsk Camping Industri A/S
oplyser om nærmeste forhandler på

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

Afsender: APPEN-DIX, Sekretariaet, Højmark14, 6340 Kruså


