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HUSK!!!

Forsidebillede: Trollveggen Camping

Aktiviteterne i camping-
livet er mangeartede 
og nogle er bestemt 
af årstiden, hvor cam-
pinglivet består af op-
levelser på en anden 
måde, end dem vi typisk udlever i eksem-
pelvis sommerferien.

Dansk Caravan Klub og dens medlem-
mer kører som sædvanligt i højt gear. De 
forskellige oplevelsesrige og velbesøgte ef-
terårsturer er i fuld gang når dette skrives, 
med turer til både Sägmühle og det nordi-
ske fællestræf i Soltau, efterfulgt af et an-
det efterårstræf, nemlig turen til Dresden i 
uge 42, hvor alle pladserne også er besat, 
samt alle de mange indenlandske velbe-
søgte arrangenmenter.

Efteråret er også perioden hvor de mange 
nyheder for det kommende år præsente-
res. Der har været campingudstilling i Düs-
seldorf og der har været en stor udstilling i 
Elmia, dette blot for at nævne nogle af de 
meget kendte udstillinger. 

For alle de mange campister der har be-
søgt disse store udenlandske udstillinger, 
har det været en oplevelse i spændende 
nyskabelser, både i farvevalg og af indret-
ningsmæssig karakter, ligeledes et overflø-
dighedshorn af »nødvendigt« tilbehør.

På campingpladssiden er det ligeledes i 
efteråret, at man går i gang med de nye 
tiltag til den kommende sæson og mange 
nye tiltag er på vej i forsøget på, at opfylde 
de stigende krav fra brugerne.

Efteråret har også sin charme…
Carsten D. Appelt
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39.Stiftungsfest 2007 afvikles fra den 2.-4. november
ved Gasthof Ritzebuttel i Nortorf, Rensburgestrasse 11, 24589 Nortorf

Program

Fredag: Fra kl. 15.00 er der anmeldelse i 
bjælkehytten på pladsen, 

Fra kl. 19.00 serveres lidt mundgodt + 
en hyggelig aften.

Lørdag
Kl. 8.30: Truma-service er på pladsen
Kl. 10.00: Standerhejsning.
Kl. 14.00: De som medbringer en kage 
bringer den op i krosalen.
Kl. 14.30: Mødes vi i salen til en gigantisk 
fælles kaffebord.
Kl.18.00: Åbnes salen.
Kl. 18.30: Festmiddag med ?
Kl. 20.00: Uddeles der 10-20 og 25 års 
nåle, derefter dans til kl ?

Søndag:
Kl. 10.00: Standerstrygning

Pris pr. enhed Euro 76,00
Enkeltrejsende Euro 48,50
Medrejsende Euro 35,50
Mad til børn under 12 år Euro 7,00
Som betales ved ankomst.

Incl. i prisen: Strøm til lys, gave, velkoms- 
drik fredag, franskbrød, kaffe og kage lør-
dag, festmiddag og dans lørdag,

Kørselsvejledning: Motorvej A7 afkørsel 
10 Warder, forsæt mod Nortorf i Nortorf, 
hold til højre – følg ringvej til lysregulering. 

ftungsfest 2007 afvikles fra den 2 -4 november

Invitation til Stiftungsfest i CFSH

Og her til højre, passere jernbanespor og 
pladsen kommer på venstre hånd.

 
Sidste tilmeldingsfrist den 15. oktober

DANSK-TYSK UDVALG

DCK 2565 Ingrid og Karl Chr. Larsen
Tlf. 2041 4057/2134 6125

DCK 2434 Joan og Eric Abrahamsen
Tlf. 2032 8714/2014 871

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
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Kreds Fyn og DCK er inviteret til 30 års ju-
bilæum v/ Caravan Club Leipzig.

Træffet afholdes på foreningens egen 
plads – den er ikke så stor, hvorfor delta-
gerantallet er begrænset.

Program, pris m.m. får vi først omkring 
nytår, men er I interesserede så kontakt 
os, og materiale vil blive tilsendt, så snart 
vi er bedre informeret.

Vi arrangerer 1 overnatning på udvejen 
og 1 på hjemvejen.

DCK 2948
Inge og Per
Christensen
Tlf. 6615 6563 
(mellem 10-17)

Julestævne
Sæt x i kalenderen:

v/Caravan Club Leipzig
den 1.-4. maj 2008 

/Caravan Club Leipzig

Invitation
til 30 års jubilæum

30. november-2. december afholder Kreds 
Fyn julearrangement på Lohals Camping 
(Nordlangeland)

Se mere i næste blad!
Bestyrelsen kreds Fyn

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

www.campinggaarden-ormslev.dk

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

Nyhed
 2008

Arkite
ktte

gn
et D

iam
ant

”Bo Bedre” i din campingvogn

Læs mere på www.fendtinfo.dk

Shark &
 Co.



Endnu engang kalder vi til manøv-
restævne i Tisvilde. Her kan i øve jer i at 
bakke med campingvogn, ikke jeres egen 
for den skal i bo i, men med vogne vi har 
lånt af Bijé Camping og fritid.

Manøvrekørslen foregår på lukket om-
råde under vejledning af instruktør.

Husk at vi ligger på FRI-CAMP d.v.s ingen 
toiletter, vand eller el. Der vil være mulig-

hed for at tømme »potten«. Generatorer er 
kun til nødstrøm og må kun benyttes under 
manøvrekørsel.

Affaldet skal vi selv tage med hjem 
igen. 

Fredag: Indkørsel efter kl. 15.00

Lørdag: 
Kl. 8.30: standerhejsning og derefter ind-

Manøvrestævne i Tisvilde 2007
Den 2.-4. november

www.aarhus-caravan.dk

betaling af stævnegebyr på kr. 130,- som 
inkluderer overnatninger og et brød pr. en-
hed søndag morgen.

Kl. 9.00: manøvrekørsel

Søndag:
Kl. 7.30: morgenbrød.
Kl. 9.00: diplomkørsel, forventet stan-

derstrygning kl. 13.00.

Kørselsvejledning: Kør mod og forbi Hel-
singe ad vej 267, for enden af denne til 
venstre mod Tisvilde, følg vejen igennem 
byen helt ud til stranden.

Tilmelding senest d. 28. oktober til:
DCK 2033 Ida og Bjarne Van Hauen
Tlf. 4055 6328
eller klubbens hjemmeside: www.dck.dk

Der er begrænset antal pladser!!!

Vel mødt! 
Hilsen kreds Sjælland manøvreteam
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Den 24.-26. november

Vi har i år valgt at holde julestævne et nyt 
sted i forhold til tidligere år.

Vi arbejder i øjeblikket på to steder, som 
begge ligger i Nordsjælland.

Kredsen har fået mange nye medlemmer 
og mange med børn, de seneste stævner 
jeg har deltaget i på Skamstrup, vidner om 
dette. 

Vi i bestyrelsen, håber og tror på at 
mange derfor vil deltage i årets måske vig-
tigste stævne. Vi kan allerede nu løfte slø-
ret for, at vi får besøg fra Grønland. Der 
oppe sidder en rigtig nisse og holder øje 
med alle DCK børn.

Han har hvisket mig i øret, at han kom-
mer forbi med gaver til alle børnene.

Programmet er ikke helt færdigt, men vi 
skal have et glas gløgg fredag aften. Vi skal 
klippe og klistre og pynte juletræ. Vi skal 
danse omkring juletræet og vi skal lege og 
vi skal havde julemad. Og så skal vi natur-
ligvis hygge os med vores børn og børne-
børn.

Reserver allerede weekenden nu!

I næste nr. af Appen-Dix kommer der et 
mere udførligt program, og der vil vi også 
havde priserne på plads. Se også på nettet 
hvor I kan tilmelde jer allerede nu, eller i 
kan tilmelde jer 
direkte til mig på 
tlf. 2672 1901.

DCK 239
Leif Hansson

24 26 b

Julestævne

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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Mandag
Kl. 12.30: Afgang til mejeribesøg. 

Taulov Mejeri adressen er, Danbovej 2, 
7000 Fredericia. Rundvisningen er fra kl. 
13.30-16.00. De der selv kører efter GPS 
skal være på p-pladsen ved mejeriet kl. 
13.15. Fotografering er tilladt – dog ikke i 
produktionen.
Kl. 18.00: Fællesspisning i samlingsstuen 
for alle der har lyst.

Tirsdag
Kl. 10.00: Standerstrygning.

Praktiske oplysninger!
Pga. at Taulov Mejeri fører den politik, at 
der kan være min 15 & max 50 personer 
pr. besøg, er vi nødt til at lave begrænsning 
på 25 vogne, så først til mølle princippet er 
gældende ved tilmelding.

Om produktionen på Taulov mejeri:
Det er blandt andet de kendte danske 
ostetyper som danbo, samsø, havarti og 
maribo og mærker som Den Go’e Samsø, 

På CollorCamp, Trelde Næs ved Fredericia den 12.- 16. oktober

Program til mejeribesøg m.m.

Fredag
Ankomst. 
Kl. 20.00: mødes vi til fælles kaffe og en 
kort briefing i samlingsstuen. 

Der er hjemmebagt kage, medbring selv 
kaffe og drikkevare.

Lørdag
Kl. 10.00: Standerhejsning. 

Gør som du vil eller deltag i pt. ikke fast-
lagt program.
Kl. 18.00: Alle mødes til fællesspisning i 
samlingsstuen.

Søndag
Kl. 10.00: skovtur i Øster skoven. Turen er 
5 km og tager ca. 2 timer. Der vil blive holdt 
en pause undervejs, så husk forsyninger til 
eget brug.

Eftermiddagen er til fri afbenyttelse.
Kl. 18.00: Fællesspisning i samlingsstuen, 
for alle der har lyst.

amp T ld N d F d i i d 12 16 kt b

Kort efterårstur
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Lillebror og Riberhus, der produceres på 
Taulov Mejeri.

Halvdelen af ostene fra Taulov Mejeri 
eksporteres, især til Tyskland og Japan.

Årligt produceres ca. 27.500 tons gul 
ost. Det svarer til næsten seks kilo ost pr. 
indbygger i Danmark.

Om campingpladsen:
Samlingsstuen har plads til 70 personer 
og vi har reserveret den i alle 5 dage. Der 
forefindes køleskabe til fri brug, så vi kan 
have vore egne drikkevare og mad med. 
Lige ved siden af samlingsstuen – i samme 
bygning – er Treælde Næs Cafeteria v. Inga 
og Niels Buhl (21 342 341) der tilbyder di-
verse retter til yderst fornuftige priser. Hvis 

man vælger det, afhenter og afregner man 
selv for maden. Der er ingen spisetvang i 
cafeteriaet. 

Vi anbefaler til lørdag aften, mørbradbøf 
stegt som vildt kr. 49,- pr person.

Program udleveres ved ankomsten.

Stævnegebyr kr. 20,00
Pr. nat voksen kr. 69,00 – 20 %
Pr. nat børn 3-11 år kr. 45,00 – 20 %
Strøm kr. 25,00
Hund kr. 14,00

Eller der kan betales med 1 camping 
check pr. døgn. 

1 Camping Check = 2 voksne inkl. bad, 
hund & strøm. = kr. 108,00 

 
Kontaktpersoner under stævnet: 
DCK 2640 Else & Helge Poulsen 
mobil 2892 3634

Tilmelding på 8692 8134/helge.poulsen@
mail.tele.dk eller på DCKs hjemmeside.

Månedens vise ord 

Husk følgende: 
Respekt for dig selv
Respekt for andre

Ansvar for dine handlinger
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Fredag 
Ankomst. Der vil være mulighed for fælles 
spisning med medbragt mad, og hvad der-
til hører, i indendørs lokaler, afhængig af 
interesse.

Lørdag 
Kl. 10.00: Standerhejsning og indbetaling 
af stævnegebyr.

Til egen disposition evt, en gåtur langs 
stranden.

Om aftenen samles vi til »Ståbanko«. 
Vi beder de, der har mulighed for at få 

»Sponsorgaver«, om at medbringe disse og 
siger på forhånd tak.

Søndag
Kl. 10.00: Standerstrygning

Pris:
2 stk. overnatning
med 2 personer uden strøm kr. .......250,-
Med strøm kr. .......300,-
Enlige halv pris
Børn for 2 overnatninger kr.  ........50,-
Stævnegebyr kr. .........20,- 
(i dette er indeholdt 3 bankoplader)
Ekstra plader 4 stk. kr.  ........20,-

Der er plads til max 100 personer, så først 
til mølle princippet er gældende

Da der afholdes »JULESTÆVNE« på 
samme plads, 14 dage efter, vil der være 
mulighed for at campingvognen kan blive 
holdende uden betaling.

Tilmelding senest den 4. november

DCK 730
Jonna & Svend Gustausen                                                              
Tlf: 9815 2208 

DCK 2016
Kisser & Jørn Jakobsen
Tlf: 4831 8867

Ståbanko 
på Odder Strandcamping, Toldvejen 50, 8300 Odder

den 9.-11.november 

Ståbanko
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Holstebrovej · 7600 Struer · Tlf. 96 84 91 00 

www.safari-caravan.dk · e-mail: salg@safari-caravan.dk

Åbningstider:Hverdage  
9-17Lørdag-søndag 10-16

Se Danmarks største udvalg 
i nye campingvogne

- Stilfuld elegance i højeste kvalitet.
- Når kun det bedste er godt nok.

-  Danmarks  
mindste og billigste.

-  En lille let vogn til de mindste biler. Kip - visionær design. Super aerodynamisk 
og fantastiske køreegenskaber... 
Den ultimative  rejsevogn.

Cabby er kvalitet  
- livskvalitet. 
Sikkerhed og comfort
i højsæde.

Danmarksmester i hæve-tags 
vogne

- Som du ønsker.

- Fuld tilfredshed for hele familien.

- Bedste vintervogn til prisen.

Hymer Touring - den perfekte 
aerodynamiske rejsevogn. 

 Design med hævetag
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Hobby- og Hyggestævne
på Skamstrup Camping, Grydebjergvej 32,

4440 Skamstrup den 9.-11. november

Bryd de lange kolde efterårs dage med no-
get indendørs hygge på DCK campingplads 
i Skamstrup. Temaet er hygge, hobby – klip, 
sy, strik, lav kort, eller hvad du vil, evt. lære 
andre. Alle er velkomne også selvom man 
ikke vil lave noget.

Program
Fredag d. 9. november: Ankomst, – nogle 
begynder på syslerne i klubhuset.

Lørdag d. 10. november: Standerhejsning 
kl. 10.00, derefter indbetaling af overnat-
ning. Stævnegebyret er 30 kr. pr. vogn. der-
efter hygge/sysler i klubhuset. 

Kl. 18.00: Fællesspisning for dem der 
har lyst i klubhuset.

Søndag d. 11. november: Standerstrygning 
kl. 11.00.

Ekstra: Vi laver lidt fysisk opvarmning/
træning både lørdag og søndag hvis der 
er stemning for det, lørdag kl. 09.15, og 
søndag kl. 10.15, inden standerhejsning 
og strygning.

Hvis du/I vil blive på Skamstrup ugen ef-
ter og fortsætte med at klippe – klistre el-
ler hvad du vil, så må du skrive det på din 
tilmelding. Det koster klubbens alm. over-
natningspris mv. Samt naturligvis, at man 
rydder op efter sig i klubhuset.

PS! Nu er det jo ikke bare en kvinde 
weekend, mændene må meget gerne være 
med, ellers kan man måske hygge sig med 

et spil kort, lave model fly/biler eller ta’ en 
travetur, eller nyde den almindelige dejlige 
dck- hygge, som er det at være sammen 
med vennerne.

Hvis vi får det ligeså dejligt som sidste 
gang, så kan I/vi alle glæde os til den 
weekend.

Stævnet giver 5 point i logbogen!

Tilmelding senest d. 5 november via klub-
bens hjemmeside www.dck.dk eller til Pia 
Svitzer Andersen tlf. 4817 4282/2095 
4283. Ret til ændringer forbeholdes.

DCK 2090 Jørn og Pia S Andersen  
Tlf. 4817 4282/2095 4283
p.svitzer@webspeed.dk

DCK 3019 Bente og Finn Endel 
Tlf.2639 4075 endel@pc.dk 

DCK 2153 Heidi Würtz og Flemming Sørensen 
Tlf. 2191 2964 fles@hvidovrenettet.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
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Bijé Fritid & Camping . Bomose Allé 19 . 3200 Helsinge
Tlf: 48 79 31 10  . Fax: 48 79 35 10 
www.bije.dk . E-mail: post@bije.dk

www.bije.dk

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

Flere fordele end i banken - vi bestræber os lidt mere

Stedet hvor

aktive 

campister

mødes

Nordsjællands hyggeligste campingcenter

Åbent alle 

ugens 7 dage:

Alle hverdage 

kl. 10 - 17, 

lørdag kl. 10 - 14,

søn- og hellig-

dage kl. 11 - 16

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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Fredag d. 28.12: Ankomst og almindelig 
hygge i det opvarmede klubhus. 

Lørdag d. 29.12: Kl. 10.00 er der stan-
derhejsning, indbetaling af stævnegebyr på 
100 kr., enlige 50 kr., samt betaling af 
overnatning. Derefter enten lidt gymnastik, 
gåtur, eller andet efter hvad man har lyst 
til. 

Kl. 18.30 er der fællesspisning i klubhu-
set for dem der har lyst, med egen med-
bragt mad. 

Søndag d. 30.12: Der kan afhentes brød 
kl. 08.00 ved klubhuset 

Mandag d. 31.12: Frivillige pynter klub-
huset og dækker borde kl. 10.00. Deref-
ter er der adgang forbudt indtil kl. 18.30. 
Man medbringer selv: mad, drikkevarer og 
service. Inden vi dækker borde, bedes I 
give besked om hvem I ønsker at dele bord 
med, så vil vi sørge for bordkort med jeres 
navne på. 

Dronning Margrethes nytårstale kl. 18 
kan overværes kl. 18 i Abehuset. 

Når vi alle har afholdt første del af nytårs 
aften, vil der være mulighed for dans og kl. 

24 serveres der champagne og kranse-
kage. 

Nytårskrudtet affyres ved klubhuset af 
hensyn til dem der har små børn og hunde 
med, så det ikke knalder og brager lige ved 
campingvognene. 

Tirsdag den 01.01.08 laver vi stander-
strygning kl. 13.00. Alle må meget gerne 
hjælpe til med at klubhuset og området ser 
lige så pænt ud som da vi kom. 

Der vil blive plads til max. 50 personer, 
måske et par mere til børn. En sjov hat el-
ler andet udstyr er velkomment. Det vil en 
sjov historie, en sang eller andet også 
være. 

Vi forbeholder os ret til evt. mindre æn-
dringer i programmet. 

DCK 1295 
Lene Kontala Nielsen 
& Per Høegh Nielsen 
DCK 3387 
Marianne & Poul Erik Hejlstrup 
DCK 2090 
Pia Svitzer Andersen & Jørn Andersen 

Tilmelding senest den 15. december 2007 
på nettet www.dck.dk – (når der ikke er 
mere plads vil det blive skrevet på nettet), 
eller til DCK 2090 Pia & Jørn Andersen, 
e-mail: p.svitzer@webspeed.dk, telefon: 
4817 4282 / 2095 4283.

Tag på

Krusåsssssåååååååååå
ppå

Camping

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

H
elårsåbent

Nytårsstævne
Den 28. december 2007-1. januar 2008
på klubbens campingplads Skamstrup
Grydebjergvej 32, Skamstrup ved Mørkøv

SSkamstrup•
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Igen i år afholdt Kreds Sjælland fugleskyd-
ning. Vi havde en rigtig god weekend, hvor 
vejret var med os og med konkurrencer for 
alle aldre. Nyt i år for de voksne var pil 
og pusterør, det lokkede mange til, blot 

et lille pust og den lille fine pil 
fløj af sted. Børnene skulle bl.a. 
skyde en fodbold gennem en 
kroketbane. Derudover var der 
riffelskydning, pistolskydning og 
øksekast, der var kommet en 
»dameøkse« til i år. Årets fugle-
konge blev et helt nyt medlem, 
godt gået. Alt var rigtig godt ar-
rangeret, stor tak til stævne hol-
det.

Vinder af Petanque turnering
Der blev uddelt en førstepræmie i Pe-
tanque, lidt før tid, men Flemming Søren-
sen er så sikker en vinder så der ingen tvivl 
ville være. Tillykke til alle der vandt.
DCK 3387 Marianne og Poul Erik Hejlstrup 

Fuglekonge

Vinderne i fugleskydning

Fugleskydning

neringanque turn

Vinderen af petanque
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En af de vådeste somre nogensinde er ved 
at være forbi, men topmoderne camping-
pladser står klar til at modtage campisterne 
i de mørke måneder.

Sommeren er ved at være forbi. Med en juli 
der har fået prædikatet: Den næstvådeste 
juli i vejrhistorien, betød det drastiske æn-
dringer i ferieplanerne for tusindvis af cam-
pister, der satte kursen sydover til varme 
himmelstrøg.

– Og det er jo netop essensen ved cam-
ping. Med sommerhuset på krogen kan man 
i Europa hurtigt finde et vejrlig, der passer til 
familiens ønsker. Camping er lig med fleksi-
bel ferie, siger formanden for Camping Bran-
chen, Peter Outzen og fortsætter:

– Men nu hvor sommeren er ved at være 
forbi, er det også tid til at overveje, hvad 
man skal gøre med sin campingvogn indtil 
næste sommer. Mange vælger at sætte 
den på stald for at overvintre. Men det er 
egentlig en dårlig idé. Hvorfor dog ikke 

bruge sin investering til andet end blot for-
årets korte ferier og sommerferien.

– Vi oplever ofte, at efterårsmånederne 
vejrmæssigt kan være bedre end foråret, 
og samtidig betyder de kortere dage, at 
hyggen holder sit indtog med stearinlys og 
familiespil på bordene. 

Formanden peger på, at stadig flere dan-
ske campister i dag undlader at sætte vog-
nen i hi og i stedet for tager rundt i landet 
i efterårsferien og weekenderne. Mange 
vælger at købe en standplads enten i efter-
årsmånederne eller for hele vinteren på en 
af de efterhånden mange campingpladser, 
der har helårsåben.

– Campingpladserne har de senere år 
investeret mange millioner i forbedringer 
med opvarmede baderum, indendørs swim-
mingpools og aktivitetsrum. De helårsåbne 
campingpladser afholder fællesarrange-
menter og aktiviteter i vintermånederne, så 
man behøver ikke at kede sig eller give af-
kald på komforten.

Udnyt investeringenUdnyt investeringen– brug campingvognen

Sæsonpladser i efteråret og om vinteren er oftest langt billigere 
end de normale sæsonpladser i forårs- og højsæsonen.
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– Alle ved, at campingvognene i dag er 
bygget til at klare det danske vinterklima og 
sågar kan klare vejret på skiferien i fjel-
dene eller Alperne. Komforten i moderne 
campingvogne er i top, og selv de mest 
skrabede modeller kan med ganske små 
investeringer optimeres til vintercamping.

– Og så er det billigt at tage på camping 
i den mørke og kolde tid. En standplads i 
efteråret og vinteren fås ofte til spotpriser 

i forhold til en almindelig sæsonplads i for-
året og sommeren.

Peter Outzen peger på yderligere en 
grund til at bruge sin campingvogn året 
rundt. En campingvogn har godt af at blive 
brugt og gennemvarmet flere gange i løbet 
af de kolde måneder. Det betyder blandt 
andet mindre risiko for fugtskader og er 
med til at holde vognens værdi.

Red.

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

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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Vi var også 
til Femø Jazz. Vi så det 

på DCK’s kalender og tilmeldte os der. Vi 
er helt nye i DCK regi, og det var det før-
ste træf, vi meldte os til, så vi var meget 
spændte på, hvordan et sådant træf for-
løb.

Kort efter tilmeldingen blev vi kontaktet 
af Allan, som ville sørge for billetter, hvis vi 
ville sørge for plads på overfarten fra Kra-
genæs. Det hele blev klaret. Vi skulle med 
færgen fredag d.27.juli kl.9.20, og da vi 
bor i Espergærde, havde vi overnattet hos 
Allan og Kirsten.

Vi havde en dejlig sejltur. Der var plads til 
4 campingvogne + et par biler. Vel ankom-
met parkerede vi på havnen, da vi først 
kunne komme ind på pladsen kl. 17. 

Dagen gik på forskellig vis. Kirsten og Al-
lan, Steen og Elin var oppe på pladsen og 
afmærke plads til os alle. Vi blev 9 vogne.

Efter en lang ventetid blev vi endelig lukket 
ind. De første 3-4 vogne kom glat igennem til 
pladsen, men siden måtte traktoren i sving 
og trække vogne op af mudderet.

De første dage indtil selve jaz-

zen startede, 
brugte vi til 
at cykle øen 
rundt, først 
den ene vej, 
og så den 
anden vej. Der er ca. 35 km vej-
net, så det er til at overskue. Det er en 
dejlig lille ø, og de ca. 135 fastboende er 
søde og rare.

 Tirsdag aften blev der varmet op i det 
store telt, som ikke var helt klart, med Ro-
nald’s New Orleans Quartet. Det var rigtig 
godt, jazz, som vi kan li’ den.
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Onsdag var vejret blevet flot, og hele hol-
det kørte øen rundt. Undervejs blev vi enige 
om at gå øen rundt langs stranden. Det 
skulle være i morgen.

Onsdag aften var alle oppe på Femø Kro 
og spise. Mændene fik stegt flæsk og per-
sillesovs, damerne stegt rødspætte. Det 
var meget lækkert.

Vi var spændt 
på, hvor mange, 
der dukkede op 
torsdag morgen. 
Vi blev 8, der gik 
en dejlig, men 
lidt anstren-
gende tur. Man 
skal have godt 
fodtøj og være i 
rimelig god kondition for at gennemføre tu-
ren. Det var en tur på ca. 15 km, og den 
blev gennemført på 3½ time. Vi var lidt 
stolte af os selv, da vi kom tilbage.

Om eftermiddagen var vi ovre i Skovbrynet 
og høre New Orleans Delight med sangerin-
den Lee Gunness, som har en fantastisk 
stemme. Det var en stor og dejlig oplevelse.

Om aftenen åbnede Jesper Thilo og hans 
All Stars Opening Band festen.

Fredag var der Street Parade, som gik fra 

havnen til festpladsen med ophold under-
vejs. Det var sjovt at være med til det.

Om aftenen var der arrangeret langbord, 
og alle hyggede sig rigtig længe.

Ellers gik dagene med dejlig jazz, et af 
vores favoritorkestre var det unge svenske 
band Spicy Advice, og små ture rundt i om-
egnen. Vejret var pragtfuldt, og der var ikke 
nogen problemer med at køre på vejen.

Det hele sluttede søndag aften, men vi 
kunne først komme med en 

færge tisdag 

morgen.
Normalt rejser vi alene en-

ten med telt, hvor vi bl.a. har 
været Skandinavien rundt og 
to gange på Nordkap eller med 
campingvogn, hvor vi har været 

Island rundt.
For os var Femø Jazz en dejlig oplevelse 

sammen med nogle skønne mennesker, og 
vi kan absolut anbefale andre at prøve det.

Tak til hele holdet fra 
DCK 3388 Kirsten og Niels Pedersen 

Bygholmvej 27, Øsløs, 7742 Vesløs

Tlf. 9799 3139 www.bygholmcamping.dk

Hytter - Bed & Breakfast
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Med den høje bar-
nestol 4kidz tilby-
der producenten 
af fritidsmøbler 

EA Metallbau en nyhed specielt til de 
yngste campister.

Alle fire ben kan indstilles trinløst, så 
stolen har en siddehøjde fra ca. 42 til 58 
cm. På den måde kan selv små børn nu 
sidde komfortabelt ved bordet sammen 
med de voksne. 4Kidz barnestolen er næ-
sten udelukkende lavet af aluminium, og 
den er derfor usædvanlig let (3,0 kg). 

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

Toldvejen 50, 8300 Odder
Tlf. 86 55 63 06

www.odderstrandcamping.dk
info@odderstrandcamping.dk

Åben 1/4 - 23/9

Da 4Kidz stolen heller ikke fylder meget 
sammenklappet, er den nem at have med 
på ferie eller udflugt, samt nem at opbe-
vare på terrassen eller altanen. Stolen er 
som standard udstyret med hoftebælte. 
Der tilbydes desuden børneseler og ekstra 
puder, så børn i alle størrelser kan sikres i 
stolen. 

4Kidz barnestolen 
kommer på markedet til efteråret!
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Sølv eller champagne?

ARKITEKTUR PÅ HJUL

Spar op til 20.000 kroner!

Uanset om du er til sølv eller champagne, sparer du omkring

20.000 kroner på de 6 specialmodeller af Bürstner Belcanto

2008, vi får til Danmark. Speciallakeret i Sølv eller Champagne 

– med alt det exclusive inclusive. Og grænseløs komfort.

Det drejer sig om 3 modeller med dobbeltsenge, 2 modeller
med enkeltsenge samt 1 køjevogn. Alle i de populære vogn -
størrelser 460, 510, 535 og 550. 

Priserne ligger fra kr. 131.500,- til kr. 151.900,- 

Du kan vælge mellem ikke mindre end 11 forskellige hyndestof-
varianter – heraf de 8 uden merpris. 
Og alle modellerne er forsynet med antiallergisk madrasbetræk.

Finder du ikke lige den ønskede størrelse og indretning blandt

de 6 specialmodeller, består Belcanto modelrækken af ikke min-

dre end 15 forskellige grundplaner.

I størrelserne fra 410 til 690 
– og til priser fra kr. 122.550,-

■ Speciallakering “Silver”
eller “Champagne” 

■ Alu-fælge
■ Træktøjsafdækning
■ AKS stabilisator
■ Stabilform støtteben
■ Serviceklap
■ Heki II soltag

■ Friskvandstank 40 ltr.
■ Seitz sikkerhedsdør med

insektrollo
■ El-gulvvarme
■ Truma Term varmt vand i

køkken og bad
■ Blæservarme
■ Springmadrasser 

Belcanto X-clusive er bl.a. udstyret med:

Åbent Hus 
Weekend

27. + 28. okt. 
kl. 10 - 16

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
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, 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
Vest Camping, Esbjerg 7545 0546
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

FORHANDLERE:  

- vi bestræber os lidt mere

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



Den danske forteltfabrik tager konsekven-
sen af campisternes ønsker om flere indi-
viduelle løsninger med 18 forteltmodeller 
i 2008.

De senere års stærkt stigende interesse 
for campinglivet har også betydet, at mange 
nye campister ønsker udstyr som matcher 
deres forventninger til campinglivet. Denne 
trend afspejler sig i det program, som Euro-
pas største specialfabrik for fortelte, Isa-
bella i Danmark, sender på markedet til 
sæsonen 2008.

Med ikke mindre end 18 forskellige for-
teltmodeller, flere solsejlsvarianter og et 
hav af udstyr er det fabrikkens mest varie-
rede program nogensinde. Det er ingen 
overdrivelse, at der er fortelte til stort set 
ethvert formål og masser af ekstraudstyr, 
så campisterne kan udforme deres fortelt-
område efter præcis det behov man har.

Generelt er trenden, at campisterne – 
ikke alene børnefamilierne – gerne vil have 

mere plads i forteltet. Men in-
teressen for maksimale udluft-
ningsmuligheder, hvori indgår 
myggenetsløsninger, er også meget stor hos 
campisterne. Det skal – ikke at forglemme 
– være elegante og effektive løsninger.

Desuden har mange fået øjnene op for, 
at letvægts teltstænger som f.eks. Carbon 
X betyder, at campingmateriellet vejer min-
dre, og forteltet er lidt lettere at stille op.

Efterspørgslen på ekstraudstyr er også 
steget støt de senere år. Det gælder bl.a. 
udbygninger, som med en indbygget sove-
kabine kan fungere som et aflukkeligt bør-
neværelse eller gæsteværelse. Eller et 
pulterrum, hvor udstyr og andet kan stuves 
af vejen. Andet populært ekstraudstyr er 
forskellige solsejlsvarianter, markiser, læ-
sejl, tagrender, lampeskærme og hynder i 
matchende farver til forteltet.

Årets forteltprogram er inddelt i seks ka-
tegorier, som både rummer spændende 
nyheder og gode klassikere, som har be-
vist deres værd gennem mange år.

I den helt store gruppe findes tre kendte 
modeller. Vision, Forum og Penta. Det er 
markedets største, og indenfor hver deres 
kategori er de avancerede og har en meget 
høj brugsværdi. 

Gruppen af fortelte med tre meters dybde 
er nogle af markedets mest efterspurgte, 
hvilket relaterer sig til, at campisterne gene-

Isabella omtale!Isabella omtale!
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I gruppen af Universal-fortelte, som kan 
bruges stort set hele året, er der tre stør-
relser, nemlig bredderne på 420, 360 og 
300 cm. Endelig er der for vintercampisterne 
valget mellem luksusforteltet Universal 240 
og den mere økonomiske Snowboy.

På udstyrssiden tiltrækker solteltet Ze-
nith Lux, som er en mellemting mellem et 
solsejl og et fortelt, fortsat stor interesse. 
Mange rejsecampister har fået øjnene op 
for, at det under sydlige og varmere him-
melstrøg faktisk er god hurtig og nem løs-
ning med solsejl om dagen og fortelt om 
aftenen og natten.

Blandt de mere traditionelle solsejl og 
læsejl er udvalget stort. Dertil kommer en 
lang række udstyrsting, som kan gøre cam-
pinglivet mere behageligt eller lette arbej-
det med at stille forteltet korrekt op.

Red.

relt gerne vil have mere plads i forteltet. I 
denne klasse findes Commodore Royal, 
som har fået nye klassiske lynlåse samt 
årets største nyhed fra Isabella-fabrikken. 
Det er Opus 300, som udmærker sig ved et 
meget moderne design med store vindues-
arealer i fronten og gavle med elegant ind-
byggede og oplukkelige myggenetsvinduer.

Opus 300 har et bemærkelsesværdigt 
lyst og venligt indemiljø. Både på grund af de 
lyse tekstiler og det store lysindfald. Model-
len blev i sommeren 2007 testet på forskel-
lige europæiske campingpladser. Her tiltrak 
den sig i sjælden grad opmærksomhed for 
sit lyse indemiljø, som blev rost til skyerne 
alle steder. Klassen af fortelte med en dybde 
på 2,5 meter omfatter Ambassador, Mistral 
og tre forskellige udgaver af Capri Lux. Blandt 
nyhederne her kan nævne, at Ambassador 
ligesom storebror Commodore Royal har 
fået de klassiske lynlåse, som gør det noget 
nemmere at lyne frontstykkerne af og på. 
Den lette Capri Lux kommer i tre nye farve-
varianter, nemlig Blue, Burgundy og Green.

Og i kategorien rejsefortelte kan der væl-
ges mellem Magnum og Minor. Sidstnævnte 
er blevet redesignet med et større vindue i 
fronten, hvilket sammen med de store side-
vinduer giver en meget lys udestue. 20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

 

Velkommen 
til nye medlemmer!!!

1155 Lizzi Reimann, 2670 Greve
1156 Tina & René Jarnel, 2770 Kastrup
1522 Harry Jensen, 8700 Horsens
1523 Marianne & Jørgen Rasmussen
 7300 Jelling
1635 Anette & Michael Frederiksen
 8400 Ebeltoft
1691 Egon Thomsen, 8900 Randers
2235 Tina Hindborg & Svend E. Andersen
 2650 Hvidovre
2313 Hans Dick, 3730 Nexø
2331 Susanne & Steen Mogensen, 2990 Nivå
2333 Irene & Reno Månsson, 4690 Haslev
2358 Vivi & Ejvind Nielsen, 4684 Holmegård
2359 Klaus Engberg, 4872 Idestrup
2360 Kirsten & Kjeld Mikkelsen, 4690 Haslen
2361 Ulla & Preben Gabriel Andreasen
 4684 Fensmark
2365 Gert Valter Henriksen, 4720 Præstø
2366 Bent Herringstad, 4540 Fårevejle
2377 Sus & Michael Preisler, 4000 Roskilde
2379 Birthe & Jens Rasmussen
 4800 Nykøbing F
2381 Heidi Marker & Michael Hansen
 3730 Næxø
2382 Lise Høgsbo & Jørn Henriksen
 2690 Karlslunde
2383 Kamma & Preben Rasmussen
 3200 Helsinge
2384 Maria & Christian Larsen
 4733 Tappernøje
2662 Jette & Mogens Olesen, 8410 Rønde
2782 Kirsten & Ingolf Petersen, 6880 Tarm
2871 Else M.Wallbridge & Kaj Bach
 9000 Ålborg
2881 Knud Regner Poulsen, 9460 Brovst
3238 Susanne & Ove P.Nørvang
 2960 Rungsted Kyst
3906 Irene & Ole Larsen, 5540 Ullerslev
3907 Hanne Feldfos & Ebbe Skovlund
 5500 Middelfart

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
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Meget højt udstyrsniveau 
– meget begrænset antal

K A M P A G N E - M O D E L L E R

WILK S3*** “Birthday Edition”
WILK kan i år fejre 55 års fødsels-
dag. Det fejrer vi med 2 special-
modeller af den populære S3***,
som vi har udstyret med al tæn-
kelig komfort - inkl. bageovn. 

Og der er frit valg mellem 4 for-
skellige hyndestofvarianter. 
De 2 specialmodeller sælges til
rene kampagnepriser, men des-
værre er antallet stærkt begræn-
set, så du skal nok ikke vente alt
for længe med at kigge på herlig-
hederne.

Har de 2 specialmodeller ikke lige
den indretning og størrelse, du
kunne tænke dig, findes der ialt 
9 modeller i WILK S3*** serien. 
Fra den lille kompakte 395 LK til
den særdeles rummelige 650 DK.
Du kan få WILK S3*** med
enkeltsenge, dobbeltsenge
– og som køjevogn.

Model 450 FS - KUN kr. 114.480,-
Model 500 DM - KUN kr. 121.680,-

Wilk S3*** 450 FS

450 FS500 DM

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
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, 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
Vest Camping, Esbjerg 7545 0546
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

FORHANDLERE:  

- vi bestræber os lidt mere

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

BAGEOVN ER STANDARD I ALLE MODELLER

Åbent Hus 
Weekend

27. + 28. okt. 
kl. 10 - 16

Flere fordele end i banken



I den weekend der var afslutning på august 
og begyndelse på september, blev der af-
holdt manøvrestævne på Resenbro Cam-
ping v/Jyllands Ringen.

Der ankom i løbet af ugen hele 35 vogn-
tog incl. et enkelt gæstehold fra Tyskland. 
Blandt de deltagende var der en del nye 
ansigter, hvilket jo altid er rart.

Der var til afviklingen opstillet to manøv-
rebaner, hvoraf den ene var tildelt damerne, 
hvilket syntes at være en god ide, med de 
to »rolige« instruktører Anders Hansen og 
Jørgen Jørgensen.

Lørdagsvejret viste sig fra den gode side 
og øvelsesaktiviteterne var i gang fra kl. 
10.00 på begge baner, hvor der virkelig i 
nogle af vognene blev kæmpet yderst in-
tenst.

Traditionen tro blev der kørt mærke-
kørsel sidst på eftermiddagen hvor der blev 
taget både bronze-, sølv- og guldmærker, 
enkelte tog guld 3 og eliteguld. Helt tradi-
tionelt var der enkelte som måtte op en 
ekstra gang søndag formiddag, det var 
også her klubbens carambamester »fik« sit 
guld 5, hvilket er elitemærket.

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

Frederiksværk Caravancenter
HOBBY  ADRIA  DETHLEFFS  CARAVELAIR 

FORTELTE FRA ISABELLA

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

ManøvrestævneManøvrestævneKreds Jylland 2007Kreds Jylland 2007
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Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

Bronze
DCK 2450 Jan Petersen
DCK 2994 Arne Glanov
Sølv
DCK 1621 Erik Christensen
Guld 1
DCK 2879 Dennis Gustausen
Guld 3
DCK 2960 Henning Katborg
DCK 2970 Jesper Katborg
Elite
DCK 1655 Anders Hansen
DCK 2016 Jørn Jacobsen

Lørdag aften var der fællesspisning, hvoref-
ter Vagn Larsen »afholdt« teoriprøve for os 
alle sammen, her må vi nok konstatere, at 
det var godt det foregik under »afslappede« 
former, da vi nok stort set alle mand og 
alle damer ellers ville have været foruden 
den i dag gældende teoriprøve – i bestået 
udgave.

anøvrestævnevnManøvrestævneæøa nvnManøvrestæesrvvøv tstManøvrestævneevntævøvrestnaManøvrestæ eæe
7770770000202 000000 777222 00000022
tstststststseseseseseesreerevrerrvrvrøvøvøvøvøvøøø
77000022 0000

En dejlig weekend tog sin afslutning søn-
dag kl. 13.00 med hyldest af alle de der fik 
mærker og en standerstrygning afsluttede 
arrangementet.

Team Manøvre/Caramba Jylland 
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Trods de store mængder regn før og under 
NCT, lykkedes det at gennemføre den plan-
lagte golf-turnering. 28 spillere (svenskere 
og danskere) havde tilmeldt sig, men alle 
havde nogle hyggelige dage, trods det usta-
bile vejr og selv om flere svenskere tirsdag 
endnu ikke var kommet på plads på selve 
træfområdet (mon de nogen sinde kom det 
???).

Vi lagde ud tirsdag på Næstved Golfklub 
i fint tørvejr. Banen var fin, men med meget 
vand (ikke fra oven) og noget højt sejt 
rough, så nogle af os mistede en del 
bolde.

Torsdag spillede vi på Syd Sjællands 
Golfklub. En smuk og pragtfuld parklig-
nende bane, hvor man altid kunne finde sin 
bold igen, hvis den var slået lidt skævt. Vi 
fik lidt regn, men hvad betød det, når der 
bagefter var stor lækker buffet til os spil-
lere.

Sidste match var fredag på Rønnede 
Golfklub. Op og ned – op og ned gik det 
hele tiden. En meget kuperet bane med 
meget højt gult rough og til tider nogen tvivl 
om, hvor man egentlig skulle skyde hen. 

Fredag aften holdt vi afslutning med buf-
fet i telt 3? Humøret var højt og alle havde 

haft nogle gode dage på golfbanerne. Efter 
maden blev præmierne uddelt og vinderne 
fordelte sig således:

 1. plads Gun Rolin 70 point
 2. plads Ing-Britt Frost 66 point
 3. plads Sylve Wiberg 61 point 
 4. plads Gøran Gustavsson 58 point
 5. plads Kersti Johansson 57 point
 6. plads Monica Gustavsson 56 point

Vinderen, Gun Rolin, takkede for et godt 
arrangeret golfarrangement. 

Venligst DCK 2869 Ulla og Søren Kirk

Sponsorer

Golf turnering Golf turnering 
på NCT 2007på NCT 2007
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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



Velkommen du kære efterår med dine 
smukke farver og faldne blade. Forude står 
vinteren for døren og banker stille på.

Der er i øjeblikket desværre ikke muligt 
at leje gæstehytten ud. Det skyldes at 
Kreds Sjælland er kommet i plads mangel 
med hensyn til deres effekter. De havde 
brug for lagerplads og da vores hytte ikke 
bliver lejet ud mere end et par gange om 
året, valgte vi at hjælpe til med at opbevare 
deres effekter.  Det er selvfølgelig ikke en 

holdbar løsning for hverken Skamstrup el-
ler Kredsen. Vi er sammen gået i tænke-
boks og har forsøgt at finde en løsning der 
tilgodeser både vores og deres behov med 
hensyn til plads. Vi kunne nemlig også godt 
bruge lidt mere lagerplads. Vi overvejer 
kraftigt at få et par containere op og stå, 
der hvor der i dag er et halvtag. Det er må-
ske ikke den pæneste løsning, men med 
lidt kreativ tankevirksomhed kan dette sag-
tens løses.

HUSK pr. 1 oktober lukker vi for van-
det ude på pladsen. Det er herefter kun 
muligt at hente vand oppe fra hanen ved 
klubhuset. Der vil være lukket for vandet 

indtil til marts måned, næste år eller indtil 
nattefrosten er forsvundet. 

Stævne aktiviteten har været høj i de sid-
ste par måneder. Tak til alle Jer DCK`ere 
der trofast støtter op om arrangementerne, 
både hvad angår jer der deltager og dem 
der arrangere. Vi har nydt at se pladsen 
blive brugt og fyldt. Statistikken fortæller 
også at 2007 bliver et rigtigt godt år for 
hvad angår belægningen. Så til alle Jer der-
ude, som går med en større eller mindre 
ide til et stævne. Ha` Skamstrup med i tan-
kerne!  

De bedste hilsner 
DCK 2169 Betina Danielsen

Koordinator på Skamstrup

NytNyt  fra Skamstrupfra Skamstrup
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Vandhullet hvor der skulle have stået mange 
vogne.Kontingent 2008!

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

ROERSVEJ 37 · 5000 ODENSE C · TLF. 66 13 61 78 
www.odense-caravan.dk

Vognen vejer kun 700 kilo og koster 
normalt 87.980 med Isabella fortelt. 
Nu sælger vi det hele 
for en samlet pris på 77.980

SPAR 10.000

40 pæne brugte campingvogne
på lager til priser fra kr. 39.900.-

Adria og Tabbert forhandler Fyn

I overensstemmelse med tidligere beslutning, henledes op-

mærksomheden på, at pensionister der tidligere alene på 

grund af alder fik en reduktion i årskontingentet, ikke mere vil 

få denne reduktion mere, men fra kontingentåret 2008 skal be-

tale fuld pris – kr. 400,00, som står på medsendte giro- kort.

Af hensyn til arbejdspresset i sekretariatet lige omkring års-

skiftet, skal jeg henstille til at I indbetaler kontingentet sna-

rest. Dette gælder bl.a. for alle de mange der skal på cam-

pingtur lige først i det nye år, og derfor har behov for deres nye 

campingkort. Tonni Hansen

Landssekretær 
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Adria Adiva 2007 kommer i 5 forskel-
lige modeller: Adiva 462 PD, 512 UP, 
513 LT, 543 LH og 553 PH. Alle model-
ler, undtagen 462 PD, har som stan-
dard ALDE 3010 centralvarmesystem.462 
og 512 er 2,3 m. brede, de øvrige 245 cm. 
brede, hvilket betyder at de må trækkes 
med en 175 cm bred bil. På billedet ses 
den en halvdel af siddegruppen i en Adiva 
553 PH.

Udover de rent designmæssige og tekni-
ske opgraderinger kommer der flere nye 
grundindretninger, hvor især denne Adria 
Adiva 543 LH nok skal få øjnene op hos 
både kunder og konkurrenter. Læg mærke 
til den store lasteluge bagerst. Den går fak-
tisk ind til et stort magasin, der findes un-
der vognens 2 hævede enkeltsenge. Læg 
også mærke til de mørke vinduer i et eks-
klusivt design og formen på bagendens 
lygtekonsol. 

Her ser du ind i so-
veværelse bagerst i 
vognen. Ideen med 
de hævede senge er 
fundet i autocamper-
verdenen. Adria byg-
ger jo også autocam-
pere, men de sælges 
p.t. ikke i Danmark. Sengenes komfort og 
størrelse er der ikke ændret noget ved. De 
er blot hævet, så der er en bedre pladsud-
nyttelse i magasinet under dem.

Her ser du trappen 
op til sengene. 
Som du kan se, er 
der i hver side et 
mindre magasin, 
der kan nå indefra. 

Under hver at magasinerne er der tekniske 
installationer, bl.a. et centralvarmeanlæg, 
som var monteret i den vogn Campingferie 
har set. 

På næste foto kan du se Adria Adivas nye 
køkkendesign. I den viste model er Adria 
sluppet rigtigt godt fra at lægge trædekor 
på de svungne skabslåger og skabe. Køle-
skabet fra Thetford er på 96 l. I øvrigt er 
køkkenet udstyret som det plejer i Adiva, 

Adria omtale!
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Her ser du en detalje fra hjørneskabet, 
hvor pladsen er udnyttet optimalt. Vi havde 
ikke målebånd 
med, men dø-
ren virker bre-
dere end nor-
malt. Den eks-
tra bredde er 
udnyttet til en 
større vindue i 
døren, der kan 
åbnes og som derfor har både plissegardin 
og myggenet. Gennem døren anes vognen 
rundsiddegruppe, som befinder sig forrest 
i vognen.

Red.

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

Midtvejs 
Caravans

Områdets 
DCU testcenter

hvilket betyder 3 gasblus, koldt og varmt 
vand i hanen, køleskab, godt med plads i 
skabe og skuffer og emhætte som stan-
dard. 

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

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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Et af landets største camping centre, som 
forhandler Bürstner – Wilk – Kabe – Bayer-
land – Sprite og Combi camp, er forhandler 
af Isabelle telte, samt Outwel telte.

Den veludstyrede campingshop, fører alt 
inden for udstyr til camping, og handler 
også via online.

Velkommen til dit ferie og fritidscenter!

Indehaveren Ib Johannesen har været i 
branchen siden 1973. I 1991 startede han 
Aabybro Camping & Fritid med hustruen 

Majbritt som ansvarlig for administrationen 
og bogholderiet.

Sønnen Kennet, er ansat som værkfører 
og har det store, top moderne værksted, 
som sit domæne.

I alt er der 14 ansatte medarbejdere i 
det store camping center, på 2500 m2, og 
udenoms arealer udgør 22.000 m2. 

For få år siden udvidede man camping 
centret med et nyt indgangsparti, og udvi-
dede lageret til høj lagerhal.

Aabybro camping & fritid, har kunder fra 
alle egne af landet. For som Ib Johannesen 

siger, hos os er kun-
den i centrum, vi 
handler på troværdig-
hed og ærlighed. 

Det er en hyggelig 
campingforretning, 
der dækker alle be-
hov for fritidsfolket. 
Siden den startede, 
har drivkraften været 
tilfredse kunder. 

DCK 730 
Svend Gustausen

Bestyrelsesmedlem
DCK kreds Jylland

Campingforhandler

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

AabybroAabybro
Camping & Fritid A/SCamping & Fritid A/S
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Ekstrem komfortabel
- hele året

Øvrige 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 bevægelsessensor

(ekstraudstyr)

■ 7 helt nye hyndestoffer

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Aabybro Camping & Fritid A/S · Knøsgårdvej 121 · 9440 Aabybro
Telefon 98 24 48 00 · www.aabycamp.dk

Hverdage kl. 9.30-17.30 · Lørdag kl. 10.00-13.00
Søn- og helligdage kl. 12.00-16.00

ttttttt  

Skræddersyede tæpper til
enhver campingvogn
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Af Anne-Vibeke Isaksen

Firmaet CampVent producerer og sælger 
løsninger, der kan fjerne fugtig luft fra 
campingvogne. CampVent er afprøvet i 20 
år hos flere tusinde i Danmark og er gratis 
i drift år ud og år ind.

Konceptet med luftsolfangere er kendt fra 
sommerhuse og fritidshuse, hvor der gen-
nem de sidste 20 år er solgt et utal af an-
læg til affugtning. Campingvogne adskiller 
sig i princippet ikke fra fritidshuse, da det 
også er her fugten der er problemet. Der har 
dog ikke været solgt ret mange anlæg til 
campingvogne, da campingvognsfolket ikke 
er meget for at skulle bore huller i taget eller 
sætte skruer til beslag fast i taget. Det har 
nemlig ikke tidligere været muligt, at mon-
tere en luftsolfanger på taget af en camping-
vogn, uden at skulle lave hul i taget, bore 
huller og sætte skruer i gennem taget.

Firmaet CampVent producerer og sælger 
løsninger, der kan fjerne fugtig luft fra cam-
pingvogne

Konceptet med luftsolfangere er kendt 
fra sommerhuse og fritidshuse, hvor der 
gennem de sidste 20 år er solgt et utal af 

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

mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN

CampVent:Løsning til fugt i campingvognenLøsning til fugt i campingvognen
anlæg til affugtning. Campingvogne adskil-
ler sig i princippet ikke fra fritidshuse, da 
det også er her fugten der er problemet. 
Der har dog ikke været solgt ret mange an-
læg til campingvogne, da campingvognsfol-
ket ikke er meget for at skulle bore huller i 
taget eller sætte skruer til beslag fast i ta-
get. Det har nemlig ikke tidligere været mu-
ligt, at montere en luftsolfanger på taget af 
en campingvogn, uden at skulle lave hul i 
taget, bore huller og sætte skruer i gen-
nem taget.

CampVent er afprøvet i 20 år hos flere tu-
sinde i Danmark og er gratis i drift år ud 
og år ind

Læs mere på www.campvent.dkLæs mere på www.campvent.dk 
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Campingpladsanmeldelse

•  Lidt besværlig tilkørsel, da indkørslen er 
meget kort og smal – store vogntog (over 
6 m og 2,5 m i bredde) kan ikke komme 
ind.

•  Rigtig fin modtagelse og hjælpsomhed i 
receptionen.

•  Der er en lille kiosk, med de mest basale 
fornødenheder.

•  De sanitære forhold er helt i top.
• Fint lille funktionelt køkken
• Bad koster 5 Nkr.
•  Der er 20 pladser til campingvogne, 

samt et par teltpladser.

Åbningstider:
Sæson fra: 1.6 - 15.9
Uden for sæson 15.9 - 1.6 ved bestilling - 
kort/langtidsleje tilreducerede priser.
Reservering/bestilling: ranjas@online.no
Adresse: Sørlandsveien 874, 8617 Dals-
grenda(Dalselv)- Mo i Rana

Velkommen til Yttervik Camping!
Tlf: 75 16 45 65 
Fax: 75 16 92 57 ,
Mobil 90 98 73 55 
Fjordcampingen i Mo i Rana!

DCK 2903 Anne & Allan Bach

Mo i Rana og Yttervik CampingMo i Rana og Yttervik Camping 
Mo i Ranas bedste beliggenhed!Mo i Ranas bedste beliggenhed!

•  Mo i Rana’s »perle« helt nede v/Ranafjor-
den m/gode fiskemuligheder. 

•  Nyrenoveret campingplads 
•  Sommerhus m/bad/WC til op til 10-12 per-

soner m/stor balkon og fantastisk udsigt 
•  Nye små og store veludstyrede hytter m/

bad/WC balkoner og nydelig udsigt ud 
mod fjorden 

•  Nye veludstyrede lejligheder med bad/
WC

•  Campingvogn/autocamper/teltpladser 
med/strøm 

•  Sanitæranlæg m/bad/WC/
• køkken m/microovn
• vaskemaskine og tørretromle

•  Bådudlejning 
• Legeplads 
• Trampoliner 
• Minigolf

Dejlig lille plads…

37



RengøringRengøring  af campingvogn
Af Anne-Vibeke Isaksen
Fotograf Rasmus Schønning

Det er for de fleste blevet tid til en ordentlig 
gang hovedrengøring af campingvognen. 
Med en spand sæbevand, en blød børste 
og en klud kommer du utrolig langt.

Find en klar dag, hvor det lufter godt. Der 
behøver ikke nødvendigvis at være solskin, 
da det så kan være svært at undgå striber 
pga. for hurtig tørring. Start med at sæbe 
vognen godt ind. Giv det et ekstra lag og 
evt. koncentreret indsmøring på udsatte 
steder. 

Lad det gerne 
trække et par minutter. Det er vigtigt at 
bruge en alkalisk sæbe, der affedter vog-
nen og vasker helt i bund.   Med en spand 
sæbevand, en blød børste og en klud kom-
mer du utrolig langt

Grundig vask 2-3 gange årligt
Når vognen er vasket med blød børste ef-
terskylles den med koldt vand. Efter vask 
tørres vognen af med en blød ren klud. Her-

efter skal vog-
nen have en 
omgang voks, 
der gør at den 
er smudsaf-
visende og 
ikke bliver så 
hurtig beskidt 
igen. Denne 
form for grund 
vask bør for 
de fleste være 
ti lstrækkelig 
2-3 gange om 
året. 

Men selvføl-
gelig alt efter hvor ofte og hvor man anven-
der vognen. Glatte campingvogne skal have 
et tykkere lag voks end hammerslåede 
vogne.

Giv din vogn en grundig rengøring 2-3 
gange om året

Rengøringsmidler
Camp System - vask:
1 liter (blanding 1:10) .................... 99 kr.
Camp System - voks:
1 liter (blanding 1:10) .................. 139 kr. 
SK Clean:
1 liter (blanding 1:10) .................... 68 kr. 
Ren Fritid - vask og voks:
1/2 liter (blanding 1:50) .............. 130 kr.

Camp System: www.nordkemi.dk
– her finder du et bredt udvalg af mange 
forskellige rengøringsmidler.
SK – Clean: www.perloplast.dk
Ren Fritid: www.teltimport.dk

Lad det gerne
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www.nibecaravan.dkTa’ til Nibe

NordjyllandsNordjyllands
store campinghusstore campinghus

Outdoor tøj/sko

Campingvogne

Familie telte

Fortelte Trailere Autocampere

Teltvogne Værksted

         Alt i campingudstyr

ALT TIL CAMPINGALT TIL CAMPING

            www.NibeCaravan.dk
            www.NibeCaravan.dk

Altid opdateret med gode tilbud!

Mobilt serviceværksted
Har du problemer i campinglandet, står 
vores servicevogn klar til udrykning.

Åbent: Hverdage 10.00 − 17.00 ● Lørdag/søndag 11.00 − 16.00

Handl på nettetHandl på nettet
Campingudstyr til Campingudstyr til 
rigtige campingpriserrigtige campingpriser

Bestil hjemme hos dig selv i fred og ro
Betal med dankort nemt og sikkert
Lagerførende hele året
Hurtig ekspedition

●
●
●
●

– Gratis levering i 

hele landet ved køb 

for over 450 kr,-

Der er mange rengøringsmidler at vælge 
imellem. Prøv dig frem 

Hurtig rengøringstip
Der findes også færdige blandede ren-
gøringsmidler i flaske med fordufter, der 
egner sig bedst til at ordne mindre rengø-
ringsarbejde på campingpladsen. 

F.eks. Prox ½ l koster ca. 130 kr. eller 
TG Nano Clean ½ l koster 150 kr. Vær for-

sigtig med Nano midler på campingvogne. 
Man ved endnu ikke, hvordan det påvirker 
materialet. Vognen skal også have 4-5 lag 
før effekt. Bedst til glatte flader.

Prox er et af de færdige blandede rengø-
ringsmidler på flaske med fordufter, der 
egner sig bedst til at ordne mindre rengø-
ringsarbejde.
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Camping forhandleren demonstrerede det 
tyske system Steca og solcelle panel fra 
Siemens, som jeg syntes så fornuftigt ud 
og boksen havde mange nyttige funktio-
ner.

Jeg er uddannet Elektronikmand og i mit 
daglige arbejde laver jeg mange 12 volt in-
stallationer, så derfor ville jeg godt selv 
lave de indvendige installationer i vores 
vogn.

Vi startede med at sætte 6 stk. 12 volt 
læselamper op, og et lys til over bordet. I 
alle nye 12 volts installationer kom der 5W 
halogen, de bestående 12 volts installatio-
ner på toilettet og over køkkenbordet blev 
skiftet til 5watt lamper.

Vi investerede i en 15” fladskærm, der 
kunne køre på 12 volt, dens forbrug var ca. 
24 watt, vi fandt en 12 volts digital modta-
ger som bruger 4 watt og vores Status 315 
rundstråleantenne som bruger ca. 2 watt.

Solcelle sættet blev monteret i uge 9 
2007, og så var det bare at vente på at 
få det afprøvet, den første weekend havde 
vi taget elkablet med, for var der nu nok 
strøm til en hel weekend. Efter fredag af-
ten med tv’ét kørende til sengetid, var der 
stadig 90% tilbage lørdag morgen og inden 
lørdag aften var batteriet 100% opladet 
igen, det skal siges det var gråvejr om lør-
dagen, vi så igen fjernsyn lørdag aften og 
søndag eftermiddag var batteriet igen oppe 
på 100% styrke.

I Juni 2006 købte vi en ny Knaus Sport og 
skæbnen ville, at 220 volt på køleskabet 
gik i stykker weekenden før vi skulle på fe-
rie i Sverige, forhandleren kunne ikke nå at 
hjælpe os og vi havde bestilt plads i Astrid 
Lindgrens verden tirsdag i 2 døgn, så der 
var kun den ene mulighed, at køleskabet 
så måtte køre på gas. Vi havde 2 fyldte 
10 kilo gasflasker med og det viste sig at 
vi kun brugte 10 kg gas i de 3 uger vi var 

i Sverige.
Dette regnestykke med en udgift på ca. 

200 kr. for 10 kg gas til 18 dage, havde vi 
købt strøm havde udgiften været ca. 450 
kr., og køleskabet køler for øvrigt også 
bedre på gas.

Ud fra denne sommerferie oplevelse og 
at vi sommetider camperer steder, hvor der 
ikke er mulighed for strøm, vi kunne jo 
slutte os til dem, som må have generator 
kørende allerede efter lørdag formiddag, 
men det er ikke lydløst.
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prisen tror jeg ikke at vi tjener hjem sådan 
lige med det samme.

Skulle I møde os til et træf, så er I vel-
komne til at få en demonstration, 

med campinghilsen 

DCK 3269 Irene og Sven Kristiansen. 

Vi kan sige at vi var glade for vi havde sol-
celler til årets nordiske campingtræf, da 
strømmen havde det med at forsvinde flere 
gange. 

Efter Feddet skulle vi til bryllup i Glo-
strup, så Absalon var en oplagt mulighed 
og de var allerede vant til at campingvogne 
fravalgte elforsyning. Vi sluttede i Kong-
søre, hvor vi heller ikke havde 220 volt.

Ved sidste aflæsning af styreboksen, 
havde den leveret 403 ampere (4836 watt) 
til batteriet og forbruget havde været 447 
ampere (5364 watt), så mens solcellen le-
verer til batteriet har den også leveret til 
det forbrug vi har haft om dagen. Det skal 
siges at vi bruger campingvognen flittigt ca. 
hver anden weekend.

Vi har ikke et øjeblik fortrudt at vi investe-
rede i et solcellepanel med styreboks, men 

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

k lf

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø

Månedens vits
»Du må ikke køre så hurtigt gennem 
byen«, siger lægens kone til ham.
»Tænk hvis landbetjenten ser dig«.
»Bare rolig«, svarer lægen, – »Jeg 
har lige ordineret ham en uges sen-
geleje.«
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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

D
et
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le

ff
s-

sp
ec

ia
li

st
en

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)

fylder minimalt under opbevaring og trans-
port. Bordene er tungere end de fleste an-
dre campingborde – til gengæld står de 
utrolig stabilt.

Art. nr. 1159600 110 x 70 cm
 rektangulært
Art. nr. 1160600 146 x 94 cm
 ovalt
Art. nr. 1160700 160 x 97 cm
 ovalt

Red.

Mange campingborde har samme skavank 
– en lille ophøjning ved bordkanten, der 
holder på krummer og spillekort. Med et 
Werzalit campingbord undgår du denne ir-
ritation.

Werzalit campingborde er stabile borde 
med afrundet bordkant. De er utrolig flotte 
og passer perfekt til tidens andre møbler 
med den mørke grafit bordplade. Og det 
bliver ved med at holde sig pænt over tid. 
Bordpladen er UV-beskyttet, vejr- og varme-
bestandig samt uimodtagelig for gløder, 
ridser og pletter. Bordbenene kan klikkes 
af bordpladen og klappes sammen, så det 

Flotte og stabile
campingborde
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KABE - elsker alle årstider

KABE er fuldstændig uimponeret af klimaet udenfor. Om der er en for-
skel 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 bed-
ste 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

Åbent Hus 
Weekend

27. + 28. okt. 
kl. 10 - 16

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
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, 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
Vest Camping, Esbjerg 7545 0546
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

FORHANDLERE:  

- vi bestræber os lidt mere

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



Der findes alt fra varianter, der griber fat, 
når jorden er sandet, til varianter, der fin-
der vej i jor-
den trods 
ler og sten. 
Og så bøjer 
de ikke, når 
de rammer 
en sten – i 
stedet fin- der de 
vej udenom. De er produceret af glasfiber-
forstærket kunststof, hvilket gør dem lette 
og holdbare. I serien findes også andet 
spændende tilbehør opbygget efter samme 
princip som pløkkerne f.eks. et parasol-
spyd og en stangholder.

Red.

Vidste du?
Hvad er det rigtige tidspunkt 

for de lyse nætters begyndelse og slutning?

En god huskeregel er: 
De lyse nætter begynder 5/5 og slutter 8/8. Dette gælder dog kun for 
København og de steder der ligger på samme breddegrad. Længere 
nordpå i landet begynder de lyse nætter tidligere og slutter senere,
og længere sydpå begynder de senere og slutter tidligere.Når man 
kommer ned til 48 grader nordlig bredde, er der slet ingen lyse nætter 
mere.

At sætte telt op kan sende temperamen-
tet i vejret og give en kedelig start på en 
længe ventet ferie. Men med en adapter 
på boremaskinen bliver det en fornøjelse 
at skrue pløkkerne i jorden.

Wurmi har udviklet en serie af skruepløk-
ker som et glimrende alternativ til de vel-
kendte stålpløkker. Pløkkerne skrues i jor-
den med enten hånden eller ved hjælp af 
en elektrisk boremaskine med adapter. 

SkruSkrupløkken i…
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Færgerabatter 2007! 
Rabataftale med TT-Line, der sejler mellem Trelleborg-Travemünde og Trelleborg-Rostock
Aftalen er gældende fra 01.01.07-31.12.07

Aftalen gælder kun i den angivne periode og kun på de ordinære priser/overfarter – ikke på overfar-
ter hvor der allerede ydes rabat. Ej heller på kahytter og måltider.

Rabat
 15% i perioden 31.03 - 31.05 samt 01.10 - 31.12
 20% i perioden 01.01 - 31.03
 25% i perioden 01.01 - 31.03 på alle dagafgange

Bookning sker på: tlf. 0410-56200 eller fax 0410-56170, e-mail: infotline.se

Betaling:  Kontant ved udrejse
Afbestilingsafgift:  Her henvises til TT-Line AB særlige rejsevilkår

Reservationsnummer: DCK 644586

Ret til prisændringer forbeholdes

Færgerabat
F.I.C.C. meddeler, at de har fornyet deres rabataftale med norske Fjord Line på ruterne: 
• Hanstholm – Haugesund/Bergen og • Hanstholm – Egersund
hvor der gives op til 25% rabat til indehavere af gyldigt CCI campingpas, dog kun på returbilletter. 
Man skal bede om rabatten ved booking og oplyse nummeret på passet. Kahyt er obligatorisk ved 
natsejlads. For andre oplysninger om rederiet og deres ruter, se www.fjordline.com     

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 

Spanske rejer
4 pers.

Arbejdstid: 20 min
Kogetid: 2-3 min.

12 store rejer (f.eks. tigerrejer)
Salt
2 fed hvidløg (knust eller finthakket)
1 lille stykke frisk chili

1 dl olivenolie
2 skiver hvidt brød

Pil rejerne, hvis det ikke allerede er gjort, 
og drys dem med salt.

Læg dem i en lille gryde med hvidløg og 
chili. Hæld olie på.

Lad dem »koge« (sautere) møre i olien i 
nogle minutter.

Fordel rejerne i små opvarmede fade.
Server dem med ristede brødstykker, 

som kan dyppes i den varme olie.

Velbekomme
DCK 2903 Anne Bach
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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 
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 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! 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
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Huske    listen

’07
KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen,

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

2007
05.10 - 07.10  .......................Safaritræf, Struer
12.10 - 16.10  ................... 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
09.11 - 11.11  ..................Hobby-Hygge stævne 
31.12 - 01.01.08 ........................Nytårsstævne

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2007
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
30.11 – 02.12  ...............................Julestævne

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

2007
05.10 - 07.10  ........... Banko/forhandlerstævne
02.11 - 04.11  .........................Manøvrestævne
23.11 - 25.11  .............................. Juletræsfest
December  ................................ Nytårsstævne?

www.ballum-camping.dk

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

 Tlf. (+45)7471 6263 · Fax (+45)7471 6276
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✰✰✰ 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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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


