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NY!NY!

HUSK!!!HUSK!!!

 Forsidebillede: Birkebeiner’en,
  Lillehammer

Endnu en dejlig årstid er på vej, 
efteråret med alle de smukke 
farver der er i paletten.

I skoven, ved fjorden og 
stranden er der dejlige ople-
velser til os – folket på farten.

Sommeren har også vist sig fra den gode side, med 
de muligheder det giver for mange dejlige oplevelser 
sammen med familie og venner, det være sig både her 
i landet og i det store udland.

Der er blevet afholdt mange arrangementer rundt 
omkring. I Sverige kunne Caravan Club of Sweden, i 
lighed med Dansk Caravan Klub, fejrer deres 50 års 
jubilæum, et arrangement der trak deltagere fra de øv-
rige skandinaviske lande. Dette store arrangement 
med 800 deltagere var henlagt til en af mange dan-
skere meget kendt plads – nemlig Tandådalen belig-
gende i den flotte svenske natur.

Det næste store træf i norden, var det årlige NCT, 
som det i år var Norsk Caravan Clubs tur til at arrange-
rer. Stedet for NCT 2008 var byen Lillehammer, et vel-
lykket træf i nogle gode rammer – nemlig omkring det 
olympiske stadion fra Vinter Ol ’94. Indmarchen og åb-
ningen hvor den store fakkel blev tændt, var ganske 
speciel og en god oplevelse, også i de efterfølgende 
dage var der en fin stemning rundt omkring. 

DCK var som sædvanlig flot repræsenteret, NCC var 
320 enheder, CC havde 166 enheder, SFC havde 52 
enheder, DCU var repræsenteret med 43 enheder og 
DCK havde klubbens størrelse taget i betragtning hele 
46 enheder i Norge, dette giver i alt 627 enheder. Der 
skal i den forbindelse lyde en stor tak til de mange 
DCKere, for den pæne opbakning.

(NCT 2009 finder sted i KUOPIO FINLAND i tiden fra 
den 5.-11.7 – www.nct2009.fi)

Der er mange aktiviteter i DCK i løbet af året, se blot 
på “huskelisten” over de mange muligheder efteråret 
giver mulighed.

   Sekretariatet oplyser at DCK stadig har en pæn 
tilgang af nye medlemmer, til hvem der skal lyde et 
stort velkommen, det tegner jo godt for fremtiden. 

– tag godt imod de mange nye DCKere !

Med venlig hilsen
Børge Jensen, landsformand
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Fjordens dag

Kreds Fyn deltager igen i år på FJORDENS 
DAG i Klintebjerg.

Til orientering kan nævnes at Fjordens 
Dag er et miljøarrangement med naturople-
velser for hele familien, arrangeret i bredt 
samarbejde mellem Odense, Kerteminde 
og Nordfyns Kommuner samt Fyns Stats-
skovsdistrikt og mere end 100 institutioner 
og foreninger.

Kig forbi DCK-Kreds Fyn standen og få en 
campingsnak.

Med campinghilsen
Inge Christensen, kredsformand på Fyn

Søndag den 14. september kl. 10-16 i Klintebjerg

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
 

&
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Julestævnet finder sted i weekenden 28.-
30. november på Odense Camping,

Pladsen giver 10% på overnatningspri-
sen (DCK) rabat

Vi har fået reserveret samlingsstuen, 
som har plads til ca. 40 spisende gæster.

Maden, og dermed stævneprisen, er 
endnu ikke fastlagt, men vi påtænker no-
get traditionelt mad med et friskt islæt.

Pladsen støder op til den store Hunde-
rupskov. Her vil vi samle materialer til de-
korationer.

G e n n e m 
skoven kan 
man gå til både 
“Skovsøen” og “Den Fynske 
Landsby” som har åbent vinter 
weekends. En mulighed er også et 
besøge “Basar Fyn” med den ara-
biske stemning, små spiseste-
der og mange forskellige 
handlende.

 Sæt weekenden af til en 
god oplevelse.

DCK 2994 Arne

Ta’ til Nibe              www.nibecaravan.dk

–ALT TIL CAMPING I 2 ETAGER–ALT TIL CAMPING I 2 ETAGER

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

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

vogn klar til udrykning...

Outdoor tøj/sko
Campingvogne  Familie telteFortelte Trailere

 Autocampere

 Teltvogne
Værksted

 Alt i campingudstyr

HobbyHobby
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for en reel handel

HUSK at heleHUSK at hele
september byder på 

CAMPINGUDSALG
CAMPINGUDSALG

Campingshop.dkCampingshop.dk
Campingudstyr til rigtige campingpriser

• Åben 24 timer
• Bestil hjemme hos dig selv
• Betal med dankort nemt og sikkert
• Lagerførende hele året
• Mulighed for køb af gavekort
• Hurtig ekspedition og 14 dages returret
• Bliv opdateret med vores nyhedsbreve

ny 

hjemmeside

med mange nye

funktioner

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

Din campingbutik på nettetDin campingbutik på nettet

NYHED:
“Ugens campingbasker”
Klik ind og se hvilket 
tilbud vi har fundet 
frem i denne uge. 
Tilbudet skifter hver 
fredag, så det gælder 
om at være hurtig.

Julestævnet på Fyn
Den 28.-30. november på 
Odense Camping
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Læs mere og find nærmeste forhandler på www.fendtinfo.dk

Se de nye 2009 modeller hos din forhandler til efteråret 

Læs mere og find nærmeste forhandler på www fendtinfo dk

ndler til efteråret Se de nye 2009 modeller hos din forhan

Shark &
 Co.



Bankostævne 
Den 3.-5. oktober i Holbæk 

Året store banko spil bliver i år afviklet hos 
Holbæk Caravan Center, Højvangen 2 i Hol-
bæk, som har tilbudt at lægge lokaler til en 
spændende weekend. 

Caravan centeret ligger med facade di-
rekte ud til Roskildevej, hovedvejen direkte 
ind til centrum af Holbæk. Der er indkørsel 
fra Højvangen.

De to unge indehavere, Rasmus Bahn og 
Preben Nielsen, har virkelig gjort sig be-
mærket i caravan branchen, de har på gan-
ske få år banket en solid forretning op med 
et stort udbud af campingvogne og tilbehør 
service m.m. Det er gået så godt, at de har 
været nødt til at flytte til den nuværende 
adresse. Men alt det og sikker meget mere 

skal de selv have lov at fortælle om, når vi 
kommer.

Holbæk er en dejlig by, der igennem de 
seneste år har udviklet på mange måder, 
den har fået et rigt café liv, en masse lækre 
butikker. Den har også en dejlig havn, der 
er et besøg værd.  

Stævnegebyret: Kr. 100,- inklusiv mor-
genbrød søndag.

Bankospillet: Kr. 25,- pr. plade for 10 
gennemgående spild.

Der er meget fine præmier, helt frisk kød 
direkte fra Bilka.

Lørdag fællesspisning med indlagt ame-
rikansk lotteri, som er sponseret.

Der udleveres program ved ankomst. Be-
mærk venligst:

Ankomst fredag efter kl. 16.00. Jeg be-
des jer venligst respekteres dette meget 
nøje.

Tilmelding senest: Søndag den 28. sep-
tember til:

DCK 3321 Sus og Torben Demant 
tlf: 22 11 16 24 eller

DCK 239 Dorthe og Leif Hansson 
tlf: 26 72 19 01

Men aller bedst via hjemmesiden: 
www.dck.dk Tv, internet

magasin &
events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Månedens vise ord 
Friheden er ingenting værd, 
hvis ikke den indbefatter 

friheden til at fejle.

Mahatma Ghandi
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TRADITION · KREATIVITET OG DE BEDSTE TILBUD

Safari i Struer inviterer til træf i weekenden 3.- 4. og 5. oktober 2008, hvor vi  
afholder den årlige bowlingturnering mellem  hold fra DCK  og POLAR.
Vi glæder os også til at fremvise mange spændende nyheder  
i vores store fortelts- og campingvognsprogram.
Lørdag aften kl 19.00 vil vores chefkok tilberede en festmenu  
til en særdeles attraktiv kuvertpris.

Voksne. . . kr.  150,-   Børn. . . kr. 75,- 
Lørdag aften byder også på sjove konkurrencer og mulighed 
for en svingom på dansegulvet og sidst 
men ikke mindst - hyggeligt samvær.

SAFARI  TRÆF
DEN 3., 4. OG 5. OKTOBER 2008

ncer og mulighed 

PROGRAM
Fredag  Ankomst

Lørdag 10.00   Standerhejsning (information)

 10.30   Præsentation af Polar, Cabby,  

Hymer, Dethleffs, Eriba-Car, KIP 

og Isabella 2009 

 16.00   Bowlingturnering DCK - POLAR

 19.00  Festmiddag

Søndag 12.00   Standerstrygning (afslutning)

Gimsinglundvej 2 • 7600 Struer • Tlf. 96 84 91 00
Besøg også www.safari-caravan.dk

ygg g P
F
L

Har du lyst til 

at deltage i et sjovt og

spændende arrangement med :

Bowlingturnering - Konkurrencer -  

Festmiddag og hyggeligt samvær. 

Jakob Kjærsgaard og Erik Frank er  

stævneledere for DCK.

så ring eller send tilmelding til  

"Safari-Bo" tlf 96 84 91 00 inden  

d. 1. okt. 2008

ruer inviterer til træf i weekenden 3 hvor vi
POLAR.

M
nkomst

tion)

NYT HOS SAFARI

til 2009 sæsonen:

Forhandling af 

Dethleffs og 

Eriba-Car
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25 års jubilæum
Manøvrestævne i Tisvilde

stormen), men et er sikkert, vi er mange, 
der holder af at komme her på Sjællands 
bedst beliggende “campingplads” med ud-
sigt over havet, tæt på skoven og det hyg-
gelige fiskerleje, dette er kort sagt et unikt 
sted at campere.

Da vi ligger på “fricamp” er der ingen el og 
ingen vand, men det plejer ikke at være no-
gen hindring for os DCK’ere, det er dog mu-
ligt at tømme potten.

Vi har af en lokal DCK’er modtaget en lille 
historie om det daværende Tisvildeleje Cam-
pingplads, læs den andetsteds i bladet.

Mere information og tilmelding i næste 
nummer af Appendix.

Med venlig hilsen 
Kreds Sjælland Manøvreteam

DCK 2096 Lars Lehtonen

25 år25 år
ManøvstævneManøvstævne

Jegindøvej 9 b 8800 Viborg

Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

E-mail: campinterior@firma.tele.dk
www.campinterior.dk

.

.

DANSK CAMPING INTERIØR

Specialsyede springmadrasser
efter dine mål

Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne

Ombetrækning
af hynder

Kantsyning
af tæpper

Nu også specialsyede
sengetæpper

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

I år er det 25. gang, der bliver afholdt ma-
nøvrestævne i Tisvilde, så derfor vil vi fra 
manøvreteamets og Kreds Sjællands side, 
forsøge at gøre lidt ekstra ud af dette års  
stævne.

Til nye medlemmer kan jeg fortælle at 
selve manøvrekørslen foregår på et afspær-
ret område og med gode råd og vejledning 
fra en instruktør. Campingvognene, vi bruger 
er ikke vore egne (dem skal vi jo bo i), men 
vogne vi har lånt af Bije Camping og fritid.

Men hvorfor er dette stævne mon så po-
pulært, som det er? Hvorfor er der nogen 
der gider bo i en campingvogn på en asfal-
teret parkeringsplads, væk fra alting, og så 
på denne årstid som kan byde på al slags 
vejr, svaret kan blæse i vinden (eller sand-
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Bijé Fritid & Camping . Bomose Allé 19 . 3200 Helsinge
Tlf: 48 79 31 10  . Fax: 48 79 35 10 
www.bije.dk . E-mail: post@bije.dk

www.bije.dk

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

Nyt fra Landsstyrelsen!
Kun et kontingent niveau

for almindelige medlemmer fra 1. januar 2009

På det sidst afholdte landsstyrelsesmøde 
den 12. august 2008, blev det enstem-
migt blandt landsstyrelsens medlemmer 
besluttet, at der i fremtiden kun findes en 
størrelse på kontingentet for almindelige 
medlemmer af Dansk Caravan Klub. 

Denne beslutning er taget ud fra en vur-
dering af, at der ikke findes en rimelig be-
grundelse for den rabat, der i en periode 
har været givet til en lille gruppe medlem-
mer. En rabat, der har givet anledning til en 
ganske voldsom debat, der ikke står i no-

get rimeligt forhold til værdien på rabat-
ten.

Opmærksomheden henledes i den for-
bindelse på vedtægternes § 6 stk. 5.

Det fremtidige kontingent, gældende fra 
og med 1. januar 2009, vil være kr. 400,- 

Tonni Hansen
Næstformand/landssekretær
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Manøvrestævnet i Kreds Jylland – afholdes 
som noget helt nyt i på Hessellund Sø-Cam-
ping  (www.hessellund-camping.dk) – direkte 
ned til Karup Å. Manøvrestævnet afholdes i 
dagene den 12.-14. september 2008.

Hessellund Sø Camping kommer som no-
get spændende nyt i år til, at danne ram-
men omkring det årlige manøvrestævne 
hos Kreds Jylland, hvilket også betyder 
mange muligheder for dem, som ikke lige 
skal kører manøvrekørsel.

Der er forhandlet en overnatningspris 
hjem på kr. 110,- pr. døgn pr. enhed, hvilket 
omfatter 2 voksne og egne børn samt 
strøm til ladning.

Hvis man ønsker el til opvarmning, skal 
man betale for strøm.

• Stævnegebyr er Kr. 40,- pr. enhed
•  Stævnet starter med en Happy Hour og 

information fredag den 12. kl. 20:00 
•  Standerhejsning lørdag kl. 9:00
•  Manøvrekørsel starter kl. 9:30
•  Fællesspisning i Laden kl. 19:00
•  m.m.
•  Endeligt fyldigt program uddeles ved an-

komsten 

Udover aktiviteterne på manøvrestævnet, 
er der på pladsen:

•  Lørdag fiskekonkurrence på pladsen som 
har tre Put & Take søer

•  Søndag Kondi Bingo
•  Fiskemuligheder i Karup Å (gratis på den 

del, der er ved pladsen)
 
På gensyn ved Karup Å til en spændende 
weekend!

Tilmelding til 
Henning Hansen, tlf. 4054 3587 senest 

den 9. september (efter kl. 17:00)

Man er også velkommen uden tilmelding

Manøvreteam Jylland

Manøvrestævne
12.-14. september 2008 på 
Hessellund Sø Camping
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Fredag den 24.: Ankomst. Der vil være mu-
lighed for fælles spisning med medbragt 
mad,og hvad dertil hører i indendørs loka-
ler, afhængig af interesse.

Lørdag den 25. kl. 09.30: Standerhejsning 
og indbetaling af stævnegebyr, resten af 
dagen til egen disposition. Besøg evt. Ebel-
toft og dens mange seværdigheder. Om af-
tenen, efter endt fællesspisning, samles vi 
til Årets “STÅBANKO”. Vi beder de, der har 
mulighed for at få “SPONSORGAVER”, om at 
medbringe disse og siger på forhånd tak.

Ståbanko
24.-26. oktober på DCU Mols Camping, 
Dråbyvej 13, 8400 Ebeltoft

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

Søndag den 26. kl. 10.00: Standerstryg-
ning.

Pris: Voksne kr. 53,- pr. døgn, børn gratis
Pladsafgift: kr. 20,-
El: (elforbrug efter regning) kr.  8,-
Stævnegebyr: (inkl. 3 bankoplader) kr. 20,- 
Ekstra plader:  for 4 stk. kr. 20.-

Tilmelding senest den 19. oktober
 DCK 730   DCK  2870
 Jonna & Svend Anna-Lise & Leif Chr. 
 Gustausen  Sørensen
 Tlf. 9815 2208  Tlf. 9814 3787
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Kredsens bestyrelse siger tusind tak til 
følgende:

Alle, der deltog i arrangementet,
 Lejrchefparret for rigtig god opbak-
ning,
“På vejen igen” for god musik,
 Show-dance-pigerne for frisk under-
holdning.
 Samt DCK-landsstyrelse, DCK-Kreds 
Sjælland og Caravan Club Leipzig for 
de skønne gaver.

Med campinghilsen
Inge Christensen

Kredsformand på Fyn

25 års jubilæum
DCK-Kreds Fyn afholdt 25-års jubilæum på Tårup Strand Camping den 23.-25. maj

12



TILBUD!!!
50 års jubilæumsnål 

kr. 20,-
Elmia!! 

Se her!!!
Vi har endnu ledige 
billetter til Elmia – 

sidste udkald. Har du glemt at vi har 
campingchek?

Der er stadig cheks til 
salg på sekretarietet – 
nu kommer sæsonen!

l t

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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C aravanservice 
BM

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

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

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

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

Det var lejrliv, måske fjernt fra nutidens 
campingverden, og dog ikke så fjernt 
endda. Netop ved manøvrestævnerne i Tis-
vilde er der lidt af den gamle lejrstemning, 
selvom teltsæsonen er langt overskredet i 
november måned. Her hersker nemlig “mo-
derne campinghygge” mellem gode venner, 
nøjagtigt så intens som før i tiden.

Den 1. april 1970 var det slut, camping-
pladsen blev officielt slettet fra landkortet.  
Selve den daværende campingplads lå på 
det område, som nu er den bageste del af 
parkeringspladsen. Der er nu reguleret 
med pæle til at markere bilernes parkering. 
Sanitetsbygningen fra den gang står der 
endnu, men er aflåst i november måned.
Tænk om der endnu havde været camping-
plads? Så havde DCK nok ikke kunnet af-
holde manøvrestævne her, på vel nok en af 
Danmarks smukkest beliggende P-pladser.

DCK 2000 Hans Reckweg

Tisvildeleje Campingplads

Når DCK’ere samles til manøvrekørsel i 
Tisvildeleje, så foregår det faktisk på det 
område som indtil 1970 var Tisvildeleje 
Campingplads.

I dag husker mange lokale både badeho-
tel, pensioner og de private indkvarteringer 
af landliggere. Fra omkring 1910 var der 
også campingplads, som dog benævntes 
teltplads. Her var det om sommeren telte, 
som var overnatningsformen, og på primu-
sen tilberedtes den fisk, som man endnu 
indtil halvtredserne kunne købe af lokale 
fiskere. Omkring lejrbålet blev fortællekun-
sten holdt ved lige, ofte akkompagneret af 
en fællessang. 
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Hvad laver Campingrådet?
Campingrådet er den samlende paraply-
organisation for alt, hvad der har med 
camping at gøre i Danmark.

Alle foreninger med interesse i cam-
ping er medlem af Campingrådet. På 
brugersiden er det bl.a. DCK, DK-Cam-
ping Club, Dansk Autocamperforening, 
Dansk Naturist Union, Back To Nature, 
FDM og DCU. På ejersiden er det bl.a. 
Public Camp, TopCamp, Skildpadderne 
og DK-Camp. Hertil kommer Camping 
Branchen samt bl.a. Skov- Naturstyrel-
sen, Kommunernes Landsforening, Vi-
sitDenmark, Dansk Cyklist Forbund, 
Dansk Vandrelaug, Foreningen af Dansk 
Turistchefer og Samvirkende Dansk Tu-
ristforeninger.

Campingrådet har tre 
hovedopgaver:
Den første opgave er klassifikation og 
udvikling af de danske campingpladser 
med stjerner, temaer og den nye kva-
litetsvurdering. Campingrådet har fire 
konsulenter, der besøger alle camping-
pladser mindst en gang om året. Cam-
pingpladser med fire eller fem stjerner 
bliver besøgt to gange om året af to for-
skellige konsulenter. Konsulenter rådgi-
ver løbende campingpladserne med råd 
og vejledning, når der skal udbygges el-
ler foretages investeringer i nye tiltag. 
Campingrådets konsulenter er således 
meget involveret i udviklingen af de dan-
ske campingpladser. 

Den anden opgave er markedsføring 
og synliggørelse af camping og de dan-

ske campingpladser. I Danmark arbejder 
Campingrådet meget sammen med 
Camping Branchen om at skabe et godt 
image omkring camping og få flere til at 
købe campingvogne og telte og naturlig-
vis tage på campingferie. Det er lykke-
des særdeles godt. Siden år 2000 er 
antallet af indregistrerede camping-
vogne steget med mere end 30%. På 
lignende vis er antallet af danske over-
natninger siden år 2000 steget fra 7,3 
mio. til 8,7 mio. I udlandet markedsfø-
rer Campingrådet de danske camping-
pladser i Tyskland, Holland, Sverige, 
Norge, England og Schweiz. 

Den sidste hovedopgave er vareta-
gelse af de danske campingpladsers 
interesser overfor myndighederne, rege-
ringen og Folketinget. Det gælder bl.a. 
for tiden udarbejdelse af et nyt Camping-
reglement, så det kan blive muligt at 
gøre campinghytterne større, så der kan 
være mere komfort i dem. Et andet om-
råde er bl.a. afgifter på salg af el til cam-
pinggæsterne. De danske afgiftsregler 
medfører, at campinggæster skal betale 
godt 5 kr. mere for el i døgnet end i vo-
res nabolande. På lignende vis gør den 
høje danske moms det også dyrere at 
holde campingferie i Danmark end i vo-
res nabolande.

Campingrådets aktiviteter finansieres 
primært ved salg af campingpas. 

       
Bent Madsen, 

medlem af Campingrådets
 bestyrelse for DCK
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I 1964 blev det første Nordiske Caravan 
Rally afholdt i Vik i Norge. I mange år brugte 
man navnet: Nordisk Caravan Rally (vel in-
spireret af F.I.C.C.- Rally), men for nogle år 
siden besluttede man i Nordisk Caravan 
Råd at bruge det mere forståelige: Nordisk 
Caravan Træf, der endnu engang blev æn-
dret, nu til: Nordisk Camping Træf.

NCT arrangeres på skift mellem de nordi-
ske klubber i følgende orden:

2008 Norsk Caravan Club
2009 SF-Caravan (Kuopio, Finland)
2010  Caravan Club of Sweden (Tomme-

lilla, Sverige)
2011 Dansk Camping Union
2012 Norsk Caravan Club
2013 SF-Caravan 
2014 Caravan Club of Sweden
2015 Dansk Caravan Klub
  

DCK 116 Ellen Hyslop

Hvad er NCT?

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk

www.aarhus-caravan.dk

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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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



For 50 år siden i påsken 1958, strømmede 
campingvogne fra store dele af Sverige til 
Sälenfjället. Da dagen var gået på held, 
stod der 40 campingvogne opstillet på par-
keringspladsen ved Højfjældshotellet.

142 familier havde sagt ja til at de gerne 
ville være med i den nye forening, der som 
formål skulle varetage campisternes inte-
resser.

Langfredag den 4. april samledes man i 
sportsbaren (hvor ellers) på Højfjældshotel-
let og besluttede at stifte en campingklub 
som fik navnet “Caravan Club of Sweden”.

I dag findes der 38 campingpladser i CC 
regi over hele Sverige, og klubben har i dag 
passeret 24.000 medlemsfamilier.

Carin Edvall fra Mora var en af initiativta-
gerne og fik CC 1 som medlemsnummer 

Caravan Club of Sweden’sjubilæumsfestjubilæumsfest
og kunne på festaftenen bl.a. berette om, 
at deres første campingvogn kostede Skr. 
3.600,-. 

Gösta Ahnér var også med fra begyndel-
sen. Hans interesse for camping begyndte 
i 1932, da han som 16 årig så en camping-
vogn ved et tysk cirkus. Der besluttede han 
sig for med tiden at anskaffe sig en cam-
pingvogn.

Caravan Club of Sweden, havde inviteret 
DCK’s formand Børge Jensen med frue 
med til jubilæumsfesten. Det var Børges 
første officielle optræden som landsfor-
mand for DCK.

Jubilæumsfesten blev afholdt på klub-
bens campingplads i Tandådalen, næsten 
samme sted hvor klubbens i sin tid blev 
startet. Campingpladsen er velkendt af 
flere vintercampister fra DCK.

Efter buffét og taler, spillede musikken 
op til dans og sluttede af med et festfyr-
værkeri.
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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 med fluesmæk-
keren:

“Nu må du snart indrømme, at du 
trænger til briller. Du har lige dræbt 
mine kunstige øjenvipper.”

Månedens vits

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Feddet 12 · 4640 Fakse · tlf. 5672 5206
info@feddetcamping.dk · www.feddetcamping.dk

4 4 k lf

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø

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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Efter en uge i Sverige og Norge med en 
masse dejlige oplevelser, hvor vejret i øv-
rigt viste sig fra den pæne side stort set 
i hele perioden, kom dagen hvor turen gik 
mod Lillehammer og hvor regnen ligeledes 
holdt sit indtog. Vi kom helskindet til NCT 
pladsen, som viste sig at være en del af 
det Olympiske stadion fra vinter OL ’94.

Vi blev vel modtaget i kvarter F2, af et 
meget venligt ægtepar fra det nordlige 
Norge, hvor jeg på baggrund af vejrsituatio-
nen nu, spurgte vores kvarterværter om de 
var på Feddet sidste år, hvortil svaret var, 

NCT 2008 – Lillehammer 

at det havde de været, men det skulle vi 
ikke tale mere om, en forståelse af vores 
situation fra sidste år, som viste sig at 
være ganske udbredt blandt mange af sid-
ste års deltagere, efter at NCT 2007 var 
kommet på behørig afstand.

Placeringen af de mange deltagere (ca. 
630 enheder) på dette års areal, viste med 
al tydelighed, hvor svært det kan være at 
finde de arealer, som man i NCR har som 
ønskemål, således at alle deltagerne føler 
sig, som en del af helheden ved en mere 
samlet placering.

Selve åbningen foregik på det olympiske 
stadion, med skihopbakken og stedet for 
den olympiske ild, som ved dette års højti-
delige åbningsceremoni for NCT 2008, blev 
tændt som NCT – flammen af NCR’s præ-
sident Kjell Petter Kolberg. Den lidt afsi-
desliggende placering af ceremonipladsen 
bevirkede, at der var indsat busser til trans-

20



port af de bl.a. gangbesværede til selve 
åbningen. Dette meget positive tiltag med 
bustransport, var i øvrigt gældende frem og 
tilbage til Lillehammer flere gange om da-
gen under hele træffet.

Til den nordiske aften torsdag var der en-
gageret intet mindre end Ole Ivars fine dan-
seorkester (dem med sangen om – kongen 
af campingpladsen… samt flere gode øre-
hængere). Den nordiske aften fandt sted i 
forlængelse af afslutningen på Caramba-
dysten, hvor DCK ikke havde det helt store 
held i år. Det gjorde dog ikke “efterfesten” 

ringere, hvilket også var medvirkende til, at 
humøret var højt på deltagerne ved den 
Nordiske aften.

NCT 2008 havde af indhold alt hvad NCR 
foreskriver og blev afviklet på bedste vis, 
med en stor indsats af de mange kvarter-
værter. 

DCK 699
Janne Kroman & Tonni Hansen

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

21



Nyt fra SKAMSTRUP
Så er vi ved at nå sensommeren. Ferien 
er overstået for de flestes vedkommende. 
Vi håber i alle har fået nogle dejlige ferie-
minder. 

Sommeren har budt på en masse ar-
bejde til os i driftudvalget og de frivillige 
hænder, vi har haft stor glæde af. Et par 
træer er blevet fældet, og den løbende 
pleje af området tager jo en del tid. Heldig-
vis har vi stor glæde af vores plæneklip-
permand, Erling, som sørger for at græsset 
er slået, til vi kommer i weekenden. Det 
gør, at vi kan indfri vores mål med at holde 
larmen fra diverse maskiner på et mini-
mum i weekenden, hvor pladsens besø-
gende jo kommer og gerne vil nyde freden, 
roen og hyggen, som Skamstrup jo byder 
på i rigelige mængder.

Vi har arbejdet hårdt og har nu fået ned-
lagt det gamle gasskur bag informationshu-
set og har fået en container til alt det gro-
vere værktøj. Vi er i gang med at få etable-
ret hegn, så affaldscontainerne kan “gem-

mes” lidt af vejen. Samtidig har vi ryddet 
hele arealet bag informationshuset for 
traktor, gammel campingvogn og affald. Vi 
håber I alle vil være med til at bibeholde 
denne orden og se til, at der ikke efterla-
des en masse ting og sager, som vi ikke 
har brug for. For vi må desværre indrømme, 
at det er de mærkeligste ting, vi fik smidt 
ud da vi ryddede området. Gamle fjernsyn 
(hele 6 af slagsen!!!) gamle køleskabe, 
frostbokse og andet af samme skuffe. 
Hvor de stammer fra vides ikke. Men det 
kommer i hvert fald ikke fra klubhuset.

Dette store oprydningsarbejde har skabt 
den perfekte plads til vores nyanskaffede 
hoppepude som (i skrivende stund) bliver 
gjort klar, så den kan indvies til Skam-
strups store sommerfest. 

Der bliver ligeledes etableret ny stor 
sandkasse med nyt legetårn m/gynger og 
rutchebane. Ideen er, at sandkassen skal 
danne rammen om en ny legeplads i forbin-
delse med hoppepuden. Dette er dog et 

Hoppepuden testes... Og al begyndelse er svær  

Ja, man bliver aldrig for gammel til en hoppepude.
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større arbejde, som vi først forventer fær-
digt i løbet af efteråret. Vi har samtidig be-
sluttet at flytte den eksisterende legeplads 
væk fra volden, efterhånden som de beva-
ringsværdige ting kan flyttes ned til det nye 
areal og de andre ting bliver revet ned. Vo-
res plan er at få planet en del af “hullet” 
ud, drænet og sået nyt græs, så der bliver 
et plant areal til boldspil. Et areal, hvor vi 
kan få vores basketballkurv, som vi har 
fået doneret, sat op og med tiden også at 
få et enkelt fodboldmål sat op.

Udendørspladsen til opvask (lige ved ind-
gangen til køkkenet) er blevet gjort færdig 
og fungerer nu fuldt optimalt med varmt 
vand og afløb.  Håber I vil tage godt imod 
den og bruge den i stedet for at gå ind i 
køkkenet.

Der arbejdes kraftigt på at få ryddet stier 
i skoven for at skabe rammer om hyggelige 
gåture, en gang kondibingo i ny og næ, og 
hvad man ellers har lyst til. Det er et større 
arbejde, som skrider frem stille og roligt. 

Vi indfører også faste arbejdsweekender 
fremover. De to faste kommer til at følge 
sommertid/vintertid. Nærmere oplysnin-
ger kommer på hjemmesiden. Så har I lyst 
til at deltage, så hold øje med datoerne 
som bliver offentliggjort på hjemmesiden.

Endnu et nyt tiltag på Skamstrup…
Vi har fået en fryser foræret og prøver nu at 
lave et mindre issalg til glæde for børn og 
andre is-glade sjæle. Der vil være åbent i 
begrænset omfang, som dog udvides i for-
bindelse med stævner.

Det var ordene for denne gang. 
Christina & John Hansson

Men glæde hos både de store og små for vores 
nye hoppepude

Der ryddes stier i skoven

Fjernstyr den 
perfekt på plads!

5 ÅRS GARANTIEUROPA SERVICE

For lidt plads til at bakke på? Eller slår 
kræfterne ikke helt til mere? Eller er du 
bare til luxus generelt? Så er en Powr-
Mover løsningen! Manuel eller elektrisk.

Tinghøjvej 5,
3650 Ølstykke 
info@powrwheel.dk

www.powrwheel.dk

STØRSTE UDVALG 
I      CAMPINGVOGNS-
MOVERE! RING PÅ 

47 10 12 65 
RABAT TIL MEDLEMMER
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Kreds Fyns bestyrelse 2008
Formand
DCK 2948 Inge Christensen
Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. priv. 6594 1401
Tlf. arb. 6615 6563 
Mobil: 4016 6563
Fax: 6615 6533

Næstformand
DCK 2949 Mogens Hansen
Storebæltsvænget 122
5500 Middelfart
Tlf. priv.  6441 3811
Mobil: 3025 4018
e-mail: hmogens@gmail.com

Kasserer
DCK 2957 Inge Andreasen
Stenløsevej 80, 5260 Odense S
Mobil:  4085 2196
e-mail:  ika@cdnet.dk

Sekretær
DCK 2994 Arne Glarnow
Høstlyngen 22, 5210 Odense N
Mobil: 2086 7228
e-mail: tinggaard1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
DCK 2974 Inger Nielsen
Erantisvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. priv: 6222 5813

1. Suppleant
DCK 2905 Vagn Rath Hansen
Remisen 6, 3.mf, 5000 Odense C 
Tlf. priv: 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. priv: 6441 3811
Mobil: 3025 4018
e-mail: hmogens@gmail.com

Amtsrepræsentant
DCK 935 Hanne Viskum
Østervej 14, 5762 V. Skerninge
Tlf. priv: 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. priv: 6441 468
e-mail: waennerstroem@email.dk

Revisor suppleant
DCK 2970 Jesper Katborg
Hjortevænget 71, 5600 Nyborg
Tlf. priv: 6331 0510
Mobil: 2827 5987
e-mail: katborg@teliamail.dk
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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.



Vi besøgte denne plads, i weekenden den 
4.-6. juli 2008 og havde en rigtig dejlig op-
levelse med fred og ro, skønne omgivelser 
og en rigtig pæn plads. 

Pladsen ligger lige ned til Skarresø, hvor 
der er et livligt fugleliv og masser af hvide 
nøkkeroser, gule åkander og siv, hvor der 
går rådyr og en flot solnedgangshimmel! 
Samtidig er der kun 800 meter ad en sti 
ind til forretninger i Jyderup! Der er nogle 
hytter og en tv stue. Petanquebane og 
krolfbane er der også – hvad det er, må du 
selv finde ud af, ved at besøge pladsen!!

Receptionen er ikke ret stor, men der er 
plads til “kontor” og lidt købmandsvarer. 
Servicefaciliteterne ligger i samme bygning 
og der er ikke langt til den, nogen steder fra 
på pladsen. Der er køkken med tre vaske 

og fire kogesteder, pænt og rent. Toiletfor-
holdene er også rigtig pæne og rene. Det 
hele er i et rum for damerne og et for mæn-
dene. Hos damerne er der fem toiletter, tre 
vaske med dør, tre vaske uden dør – begge 
steder med sæbedispenser! Og så er der 
to gode, store bruserum. Hos mændene 
var der lidt mindre. På køkken/dame-siden 
af bygningen, findes legepladsen med rut-
sjebane, stor trampolin, båd og gynger og 
der er en overdækket terrasse med seks 

Skarresø Camping Jyderup
Campingpladsanmeldelse
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borde/bænkesæt. Blomster pynter også 
på det hele – selv i toiletrummene, hvor der 
også hos damerne, var et stort spejl i guld-

ramme, føntørrer, maleri og blomster! Ad-
skillige steder på pladsen var der borde/
bænkesæt og de blev brugt. Det var IKKE 
bajerfolket, der besatte dem, men folk der 
hyggede med kaffekanderne!!

Pladsen er åben og standpladserne er 
markeret med sten i jorden. Strøm afreg-
nes efter forbrug plus tilslutningsleje. Til at 
komme rundt for at aflæse elmålerne og 
se efter at tingene gik, som de skulle på 
pladsen, havde den ene (af tre) lejrchef et 
smart lille, elektrisk køretøj på to hjul. Vi 
betalte 261 kr. alt inkl. med DCU rabat, for 
to overnatninger med strøm. Vil man lade 
vognen stå tom, koster det 15 kr. pr. døgn. 
Som sagt er der tre lejrchefer; værtsparret 
og så labradoren som passer på det hele!

Alt i alt synes vi, det er en rigtig dejlig 
plads pga. roen og omgivelserne. Der skal 
nok være dem, der ikke vil synes om plad-
sen, men søger man ro, natur og skønhed, 
er pladsen absolut et besøg værd!

Venlig hilsen 
DCK 2175 Sanne og Søren Christiansen

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
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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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Vidste du?
Hvem opfandt pusle-spillet 
og hvor gammelt er det?

Verdens første puslespil tilskrives John 
Spilsbury, engelsk gravør og udgiver af 
landkort. Det er fra 1760.
Spilsbury klistrede sine landkort op på 
tynde træplader og savede dem i stykker 
i forskelligt formede stykker. 
Formålet var at gøre det spændende for 
børn at lære geografi.

Moderne puslespil til underholdning 
dukkede op i løbet af 1800-tallet. De 
blev fremstillet både af træ og af pap, 
og udskæringen foregik nu maskinelt. I 
USA havde puslespillet en storhedstid i 
1930’erne. De udkom ugevis, altså så-
ledes, at man fik en ny portion samle-
brikker hver uge, og millioner af familier 
hyggede sig med dem.

Ubudne gæster i campingvognen
Det er frygtelig ærgerligt at 
se sin opstaldede camping-
vogn være brudt op, lige som 
man skulle af sted på ferie. 
Selvom stadig flere fabri-
kanter nu forsynet camping-
vognene med forstærkede 
dørlåse, sker der stadigvæk 
mange indbrud. Bl.a. skaffer 
de ubudne gæster sig i ste-
det adgang gennem de skrø-
belige vinduer. Det har forsik-
ringsselskabet Trekroner nu 
taget konsekvensen af. 

Hvis der sker en dæknings-
berettiget skade, udbetales 

penge til leje af en tilsvarende 
campingvogn + max. 12.000 
kr. for pladsen til fastliggere, 
hvis der ligger dokumentation 
som viser at der fx. er plan-
lagt ferie. 
Desuden udbetales nu fuld 
erstatning (dvs. ikke nogen 
aldersafskrivning), hvis cam-
pingvognen købes som ny og 
skaden sker i det første år og 
reparationsudgifterne oversti-
ger 50%.

Red.
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Da vi skal have opdateret vores medlemskartotek i forbindelse med overgang til opkræv-
ning af kontingent over PBS, skal nedenstående felter udfyldes og sendes til sekretariatet 

senest den 1. oktober 2008. De med * markeder felter skal udfyldes.

DCK’s Sekretariat 
Havremarken 27, 4140 Borup 
Fax 7022 0524, mail: Sekretariat@dck.dk

Skemaet kan udfyldes på DCK’s hjemmeside og sendes på mail til sekretariatet.

*  DCK medlemsnummer:  _________________

*  Fornavn:  ________________________________________________________________________________

*  Efternavn:  _______________________________________________________________________________

*  Fornavn på ægtefælle/samlever:  _______________________________________________________

*  Efternavn på ægtefælle/samlever:  ______________________________________________________

*  Adresse:  ________________________________________________________________________________

*  Post nr.:  ________________________________________________________________________________

*  By:   _____________________________________________________________________________________

 • Fødselsdato (dd-mm-åååå): _______________________________________________________

 • Telefon nr.:  _______________________________________________________________________

 • Mobil nr.:  _________________________________________________________________________

 • Mailadresse:  _____________________________________________________________________

Ønsker man at få tilsendt Camping Card International og Camping Card Scandinavia 2009, 
SKAL nedenstående felter også udfyldes.

Nationalitets PAS nr.:  ______________________________________________________________________

Udstedelsesdato: ______ /______ /___________

Udstedelsessted (Politikreds):  _____________________________________________________________

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Opdatering af medlemskartoteket

29



Igen i år blev der indbudt til Kvindemanøv-
restævne på Sjælsmark Kaserne. Og na-
turligvis skulle jeg deltage igen. For jeg har 
aldrig prøvet at køre med campingvognen. 
Men en dag kan det være nødvendigt at 
jeg kan.

Stævnet startede lørdag morgen. Her blev 
rollerne fordelt. Kvinderne skulle ud på ma-
nøvrebanen og mændene skulle lave mad til 
os alle til lørdag aften. Da vi var mange, der 
også var med sidste år, klarede mændene 
ret hurtigt deres opgave. For Jørgen Friis 
havde medbragt indkøbslisten fra sidste år 
og i løbet af meget kort tid var der etableret 
en snigpatrulje, der kørte til METRO. 

Sidste år var vi piger dybt imponerede 
over, at mændene kunne ramme budgettet 
så præcist. Der var et overskud på kr. 1,75. 
Bjarne har fortalt hvordan det foregår. De 
kører rundt med 2-3 indkøbsvogne i Metro. 
Så mødes de til en “budgetkontrol”, hvor 
Anders Herløv benhårdt fjerner mange 
helt nødvendige lækkerier, som fx 
hindbær og oksefilet. Efter kas-
seslusen er der et pænt beløb, 
som disponeres i en nærlig-
gende Føtex. Hvor svært kan 
det være!
 
Om manøvrestævnet
Det foregik på en stor asfalte-
ret plads med to spritnye cam-
pingvogne, som Bijé i Helsinge 
generøst har stillet til rådighed. 
Mændene har ingen adgang til 
træningsområdet. 

Vi fik en suveræn instruktion, 
hvor jeg blev fyldt med selvtillid.

Jeg har fået armene ned igen, selv 

om det tog sin tid, for de var højt hævet 
længe efter hjemkomsten søndag.

Turen hjem foregik dog med begge hæn-
der på rattet, for det var mig der kørte vogn-
toget – for første gang nogensinde – og jeg 
må sige til Bjarnes ros, han virkede rolig og 
fattet under hele turen.

Og hjemme på adressen insisterede jeg 
på at bakke vognen ind, fra den “forkerte” 
side i T-krydset, som jeg fik lov at prøve på 
manøvrebanen.

Det lykkedes, efter nogle korrektioner, 
men uden skrammer på hverken materiel 
eller personer.
 
Så nu er jeg “verdensmester” og har fået 
mod på at forsøge at erhverve B/E-kortet.
Det var aldrig kommet så vidt uden disse 
to gange kvindemanøvrestævne, og derfor 
sender jeg mange hilsner til Pia og Jørn som 

arrangører, til hele manøvreteamet for 
veludført assistance og især 

til Jørn.
Det var nok hans 

rolige instruktion, 
som gjorde for-
skellen og som 
fik mig til at tro 
på projektet.

Med mange 
hilsner fra
DCK 2225 

Inge og Bjarne 
Rusbjerg

Kvindemanøvre Kvindemanøvre –  en deltagers betragtninger
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Kreds Sjælland, der konstant søger nye veje 
til nye oplevelser, havde i juli arrangeret et 
stævne på Langelandsfestivalen.

Der var ingen tilslutning, det var ikke helt 
overraskende, men det skulle prøves. Vi var 
3 vogne fra bestyrelsen. Nu skulle man tro 
at det var en stor fiasko, men det syntes jeg 
ikke. Det viste sig, da vi var kommet på 
plads på camp området, at der naturligvis 
var flere fra DCK. Hver især havde de en 
grund til at placere sig, som de gjorde. Det 
var fint nok, vi fik da talt sammen ind i mel-
lem de mange musiktilbud.

Har man børn eller unge mennesker i fa-
milien, selv om det ikke er nogen betingelse, 
bør man prøvet det mindst en gang i sit liv.

Min egen skepsis gik på fulde unge men-
nesker, der væltede rundt mellem vognene, 
jeg havde Roskildefestivalen på nethinden. 
Det er noget helt andet, og det er grunden 
til, at jeg fik lyst til at skrive lidt om festiva-
len. 

Jeg mener der i alt var ca. 30.000 besø-
gende, nogle havde kun løst dagsbillet. Der 
var, efter hvad jeg fik oplyst, 1.200 camping-
vogne. Indkørslen gik hurtigt og smertefrit. 
Lejren er inddelt i forskellige områder, et 
område for campingvogne, et for familier i 
eget telt, et område for et Langelandstelt 

der var opslået, når folk ankom. Sidst et 
fjernt hjørne, det urolige hjørne for dem som 
drikker hjernen ud. Det viste sig at der var ro 
kl. 22, de havde drukket hele dagen, så søv-
nen indhentede dem. 

Der var utrolig mange vagter, der gik rundt 
to og to, sikkerheder var i top, jeg oplevede 
ikke ballade en eneste gang. Gæsterne er 
et bredt udsnit af befolkningen, alle var re-
præsenteret lige fra spædbarn til olding.

Når ja, så var der lige det, vi var kommet 
for, musikken, der var noget for en hver 
smag. Der blev virkeligt gået til den. Under-
holdning fra om formiddagen for mindre 
børn med Bubber, og så gik det bare der ud 
af til kl. 03 om natten. Jeg kunne blive ved 
med at skrive om oplevelser vi havde.

Men jeg siger bare: Prøv det og få en op-
levelse, I ikke glemmer.

DCK 239 Leif Hansson

LangelandsfestivalLangelandsfestival
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Den ligger ved byen Gnosjö i Småland. Et 
fredeligt og smukt sted med masser af 
skøn natur rundt om. Dog ikke langt fra al-
farvej. Campingpladsen har nedenstående 
adresse og  ligger på denne koordinat i min 
GPS:

N  57.32173˚
E  13.72881˚

Caravanclub Småland
Camping Välorna
Box 87
335 22 Gnosjö

Booking: 0370-32 50 57

NB! Den koordinat, som står på deres hjem-
meside, passer ingen steder!

Omkring 3 timer tog det fra Välorna til Hel-
singborg. Med CV’en på, de påkrævede 
pauser og uden at overskride fartgræn-
serne.

Campingpladsen har ca. 65 enheder 
heraf 15 gæstepladser. Vi besøgte plad-
sen fra den 20.-26. juli i det allerbedste 
sommervejr. 

Det havde dog liiige regnet voldsomt, da 
vi ankom, og der var pænt store søer, der 
hvor vi skulle ligge, men vandet forsvandt 
hurtigt fra pladsen. 

Den fine badesø, som er offentlig tilgæn-
gelig, var skøn at dyppe sig i, da solen rigtig 
fik magt. Den er meget børnevenlig, da der 
ikke bliver dybt. Der kan lejes båd og kano 
på pladsen.

Til badegæster var der et nydeligt toilet. Til 
campister var der aflåste toiletter, brusebade 
og vaskemaskine. Det koster 5 kr. pr. bad, 

10 kr. for vask, gratis tørretumbler. Dette for 
at badegæster ikke skal bruge pladsens faci-
liteter. Pladsen er noget så nydelig. 

Campingpladsanmeldelse

Välorna CampingVälorna Camping
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Der er små bede og springvand, der er 
nyklippede hække og fine blomsterkrukker 
alle vegne. Pladsen passes af klubbens 
medlemmer på skift. Her er det almindeligt 
at ligge fast det meste af året.

Vi blev så vel modtaget, og de syntes det 
var sjovt at have besøg fra DCK – hele 5 
vogne på én gang. Det er en plads, der kan 
anbefales kraftigt!

Byen Gnosjö er ikke ret stor, men har 
både en ICA og en Coop. I Gislaved 25 km 
væk, var der flere større supermarkeder. 

Men i begge tilfælde var der meget stille i 
gaderne, da en del af butikkerne holdt fe-
rielukket.

High Chaparral lå 15 km væk og er et 
rigtig sjovt sted at besøge. Det koster nogle 
penge, men der er underholdning til hele 
familien hele dagen – og lidt til!

Vi morede os og hyggede os og var godt 
trætte, da vi samledes for at køre tilbage til 
campingpladsen.

Isaberg er et populært sted om vinteren 
til en lille skitur. Her var vi oppe at kikke på 
stedet i det smukkeste sommervejr. Det er 
faktisk ret hårdt at gå op ad en skibakke! 
GODT der er lifter om vinteren! I cafeteriet 
var der fyldt op med husflidsarbejder, som 
var til salg. Utroligt smukke, unikke ting. 
Der blev også solgt kaffe og vafler.

DCK 1295 Lene og Per Nielsen



Frikadeller med fremmed smag
4 personer
 
500 gr. hakket lammekød
2 fed hvidløg knust
2 æg
1 ½ tsk. garam masala
1 tsk. stødt spidskommen
1 salt
groft kværnet peber

Knus hvidløg og kom det sammen med re-
sten i farsen og rør godt. Lad dejen hvile et 
par timer i køleskabet, overdækket.
 
Sauce
1 hakket løg
2 spsk. olie
1 laurbærblad
2 tsk. stærk karry
1 tsk. stødt ingefær
1 ds. hakkede tomater, gerne m/basilikum
salt og peber

Brun løget i olie sammen med laurbærblad 
og karry. Kom resten i og kog saucen godt 
ind. Kom salt og peber i efter smag.
Kom olie på en pande og form farsen til 
små valnøddestore boller.

 God appetit 
ønsker DCK 966 Wini 

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 
Sunde grove boller 
ca. 15 stk. 

3 ½ dl vand lunkent
2 dl kærnemælk el. ymer
15 gr. gær
1 spsk. olie gerne raps
1 tsk. salt
100 gr. durum hvedemel
300 gr. fuldkorns hvedemel
200 gr. hvedemel
125 gr. fint revne gulerødder

Rør gær ud i det lunkne vand. Kom resten 
af tingene i og rør godt i dejen. Den er ret 
klistret. Læg låg på og sæt den i køleskab 
ca. 12 timer. Dejen tages ud og skal stå ca. 
½ time i lunt køkken. Tænd ovnen på 225 
gr. og sæt dejen på pladen i små toppe. Det 
er nemmest med to skeer. Bollerne sættes 
direkte i den varme ovn og bages ca. 20 til 
25 min. lidt afhængig af størrelsen.

Tips!
Vi kender alle det at flæskesværen ikke bliver sprød. Vi har alle prøvet først at koge sværen, give den en tur under grillen, hvor den hurtigt bliver sort, eller slagteren får skylden, osv. osv. Prøv ca. 10 min før ste-gen er færdig at sætte fuld effekt på varm-luften og din svær bliver dejlig sprød. 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)
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Cabby 2009
er klar til de danske campister

Efter at den svenske Cabby fabrik har væ-
ret solgt til udlandet til en international 
koncern, som siden lukkede, er Cabby nu 
på vej tilbage til faste rammer i Sverige og 
Danmark.

En aftale mellem de tidligere hollandske 
ejere og Investeringsselskabet Outback 
Capital Management AB, Karlstad, er ved 
at være på plads.

Aftalen indebærer at direktør Per Nilsson 
igen har kontrol over 
det populære mærke, 
som hans familie har 
opbygget i Sverige 
gennem flere genera-
tioner. 

For danske campi-
ster betyder det lige-
ledes, at den danske 
agent Christian Jør-
gensen stadig har an-
svaret for Cabby i 
Danmark. Det var 
Christian Jørgensen 
som var manden bag 

den succes som Cabby 
har opnået på det dan-
ske marked de sene-
ste år.

2009 modeller 
hos de danske 
forhandlere...
Christian Jørgen-
sen oplyser at 
nye 2009 Cabby 
modeller allerede 
er på vej til de dan-
ske forhandlere, hvis 
de da ikke allerede 
er ankommet. 

Red.

Hessellundvej 12, 7470  Karup · Tlf. 97 10 16 04 
www.hessellund-camping.dk · info@hessellund-camping.dk
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Rabatordning på Vila Nova Park!
DCK har fået tilbud på favorable priser på Vila Nova Park.
Tilbuddet gælder for 2 voksne personer over 55 år, samt for: 1 parcel, 1 bil, 1 campingvogn 
elle autocamper, el og hund. For hunde gælder det kun de tilladte racer i Spanien.

Tilbuddet er gældende fra:
23/8-31/12 2008 samt perioden 01/01-11/07 2009 og 22/08-31/12 2009.
Nærme info. På TLF: (0034) – 977 66 27 61 eller send en mail på kamma.vang@telefonca.
net
Yderligere oplysninger kan hentes på: www.vilanovapark.es 

Red.

 

Velkommen 
til nye medlemmer!!!til nye medlemmer!!!

1101  Kristian Kongsted & Lars Tomas, 
Rohlin 2980 Kokkedal

1102 Michelle Fleron, 4700 Næstved
1390 Thomas Lunde, 2970 Hørsholm
1391 Kenneth Holst, 2970 Hørsholm
1508 Jan Rønne, 7400 Herning
1528   Vinnie & Kent Jensen, 

7500 Holstebro
1601 Kim A. Sørensen, 8400 Ebeltoft
2012  Bente & Sten Jensen, 

2690 Karlslunde
2078  Katja & Ronnie Hegelund, 

3660 Stenløse
2101  Sanni Byrsting & Jan Herløv Hansen, 

2640 Hedehusene 
2115  Mette Mølgaard & Martin Serup, 

2610 Rødovre
2404 Harry Rosgaard, 7130 Juelsminde
2301  Nina Heinisch & Roland Mortensen, 

2630 Tåstrup

2303  Line & Lars Jørgensen, 
2605 Brøndby

2311  Pia & Claus Andersen, 3400 Hillerød
2312  Marianne & Michael Magnusson, 

3730 Neksø
2315  Eva & Gert Møller, 4000 Roskilde
2320  Merete & Arne Jørgensen, 

4440 Mørkøv
2324  Karen & Hans Jørn Kjøller, 

4300 Holbæk
2604  Lykke Skallerup & Poul Schmidt, 

6740 Bramming
2825  Anitta Natasja Nielsen, 9493 Saltum
3001  Bente Riis & Jørgen Hansen, 

4360 Kirke Eskilstrup
3204 Kjeld Krogh, 3310 Ølsted
3362  Rikke & Palle Reimer, 

4800 Nykøbing F.
3904  Birgit & Leif Pedersen, 5792 Årslev
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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 returbillet-
ter. Man skal bede om rabatten ved booking og oplyse nummeret på passet. Kahyt er obligato-
risk ved natsejlads. For andre oplysninger om rederiet og deres ruter, se www.fjordline.com     

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

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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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 
Helsingborg, 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
2008
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
30.12 - 02.01 2009 ....................Nytårsstævne

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup, 
 4440 Mørkøv
 E-mail: skamstrup@dck.dk
2008 
07.09 - 11.09 ....................... Pensioniststævne
05.09 - 07.09 .............Fugleskydning med mere
26.09 - 28.09 ............. Heste/Kræmmermarked

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2008
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
05.09 - 07.09 .............................Fugleskydning
19.09 - 21.09 ........ Natur/primistævne, Sølager
31.10 - 02.11 .............Manøvrestævne, Tisvilde
28.11 - 30.11 ............................... Juletræsfest

KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

Kærgårdsparken 34, 8355 Solbjerg
Tlf. 8692 8195
E-mail: jylland@dck.dk

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

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

✰✰✰ 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

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

39



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.
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