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NY!NY!

HUSK!!!HUSK!!!

 Forsidebillede: 

Efter tre ugers campingfe-
rie i syden især Italien og 
afslutningsvis ved Garda 
søen, kommer man uvæ-
gerligt til at tænke på over-
natningspriserne i højsæ-
sonen, en problemstilling 
der også gælder for de dan-
ske campingpladser i rela-
tion til helårscampisterne, 
som bl.a. findes i stort tal hos Dansk Caravan Klub.

  
Hvordan ser campingpladsejerne i Danmark på hel-
årscampisterne?
Her taler vi om alle de campister, der camperer mere 
end de tre uger i den såkaldte hovedferie, alle dem 
som campingpladserne har så “hårdt” brug for, og 
som de på forskellig vis med finurligt udtænkte og 
sammenstrikkede tilbud forsøger, at tiltrække uden 
for højsæsonen, hvor disse tiltag vel opfindes i erken-
delse af, at prisen betyder noget.

Dansk Caravan Klub har stor forståelse for det øko-
nomiske aspekt der ligger i hovedferieperioden, men 
mangler forståelse for campingpladsernes stort set 
afvisende holdning til en gunstig aftale også i denne 
periode, hvor man stort set ikke ønsker vores indivi-
duelle besøg, set i relation til en fornuftig aftale.

Når man ellers ser på kreativiteten i opfindelse af 
diverse gebyrer, burde en fornuftig løsning af denne 
problemstilling være mulig. Det skal lige nævnes, at 
der er pladser, som efterhånden modtager eksempel-
vis Campingcheuq hele året.

Nu vil det nok lyde, at med de campingvogne og 
biler som mange campister i dag er i besiddelse af, 
kan prisen for en overnatning ikke være en væsentligt 
faktor, men som tidligere nævnt er parterne vel nok 
enige i, at prisen er et vigtigt parameter for hovedpar-
ten af de danske campister, som også gerne vil cam-
perer i sommerperioden, og som i løbet af året også 
uden for hovedperioden, lægger ganske anselige be-
løb på de samme campingpladser.

Et synspunkt fra Dansk Caravan Klub 
– klubben for folk på farten – hele året

Med venlig campinghilsen
Tonni Hansen, næstformand
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I fortsættelse af klubbens 50 års jubilæum, 
skal der lyde en stor tak til de medlemmer 
og samarbejdspartnere, der tog sig tid til at 
aflægge et besøg, eller på anden vis havde 
fremsendt lykønskninger i forbindelse med 
receptionen på Bøsøre Camping den 28. 
august 2008. Dette også set i lyset af, at 

mange af klubbens samarbejdspartnere 
netop i denne periode er travlt optaget 
med de mange tiltag, dette være sig både 
indenlandske, men nok især udenlandske 
aktiviteter rettet mod 2009.

Landsstyrelsen i Dansk Caravan Klub

Dansk Caravan Klub  

SIGER TAK

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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40. Stiftungsfest 2008 afvikles fra 31.10-
2.11 ved Gasthof, Ritzebüttel i Nortorf, 
Rensburgestrasse 11, 24589 Nortorf.

Program
FREDAG
Fra kl. 15.00:  Tilmeldelse 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:   Dem som medbringer en kage, 

bringer den op i krosalen.
Kl. 14.30:   Mødes vi i salen til et 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 ...............................53,00
Medrejsende ..................................26,00
Som betales ved ankomst.

Inkl. i prisen: 
Strøm til lys, gave, velkomstdrik fredag, 
franskbrød, kaffe og kage lørdag, festmid-
dag og dans lørdag,

Kørselvejledning: 
Motorvej A7 afkørsel 10, Warder, forsæt 
mod Nortorf i Nortorf. Hold til højre og følg 
ringvej til lysregulering. Drej her til højre, 
passér jernbanesporet og pladsen kommer 
på venstre hånd.

Sidste tilmeldingsfrist den 15. oktober
DANSK-TYSK UDVALG

DCK2565 
Ingrid og Karl Chr. Larsen

tlf. 2041 4057/2134 6125

DCK 2434 
Joan og Eric Abramsen

tlf. 2032 8714/2014 8714

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

STIFTUNGSFEST
Invitation til Stiftungsfest i CFSHCFSH
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Alle nye Fendt campingvogne er nu med gulvvarme som 
standardudstyr og 5 års ægte fugtgaranti.
Forskellen på en fugtgaranti og en fugtforsikring er ganske enkel. 

Fugtgarantien er gratis. Fugt og utætheder er generelt et stort problem 
for campingvogne – men ikke for en Fendt.

Fendt er kvalitet og luksus til en fornuftig pris.

Læs mere og find nærmeste 
forhandler på www.fendtinfo.dk

Alle nye Fendt campingvogne er nu m
standardudstyr og 5 års ægte ndardudstyr og 5 års ægted d d 5 åd d d
Forskellen på en fugtgaranti og en fugtforsikrin

Fugtgarantien er gratis. Fugt og utætheder er gen
for campingvogne – men ikke for en

t er kvalitet og luksus til en fornu

Læss mmeree oog find nnæn rmestte 
foforrhrhandldleer på wwwww.fendtitinfo.dk

Fendt 

L
fof

Som at vågne i Baronens seng!



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

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Årets julestuestævne på Fyn afholdes den 
29. til 30. november på Fyns mest centrale 
campingplads: Odense Camping.

Stævnet er for alle DCK’ere med børn, 
børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.

Vi har anråbt julemandslauget om en ju-
lemand, så vi håber, der vil være en eller to 
tilstede. Desuden skulle være muligt at få 
en svingom omkring det højtidspyntede 
træ. Vi i juleudvalget vil gøre alt, for at jule-
glæden ikke kommer gående på krykker, 
men at der bliver fest og stor glæde.

Vel mødt!
DCK 2994 Arne Glanov

tlf. 2086 7228

Julestævne
29.-30. november på Odense Camping
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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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Manøvretræf
31. okt.-2. nov. Manøvre-jubilæums træf i Tisvilde

efter standerhejsning kl. 9.00. Manøvre-
gruppen præsenterer sig selv og fortæller 
om weekenden.

SØNDAG: Alle der skal køre til prøve, skal 
være klar kl. 9.00. Når prøverne er færdige, 
vil der være standerstrygning samt udleve-
ring af diplomer mv.

Hvis man skal køre hjem tidligere hjem søn-
dag end stævnet slutter, skal det ske inden 
kl. 9.00, ellers skal man vente til prøverne 
er overstået. Det er ikke rimeligt for folk, 
der er oppe til prøver, at andre begynder at 
koble på og køre midt i det hele. Det hen-
syn kan man godt tage til hinanden.

Man skal kunne klare sig med vand og 
toilet til weekenden. Endvidere skal ALT af-
fald tages med hjem, ikke noget med at fylde 
i stativerne på pladsen.

Der vil være morgenbrød både lørdag og 
søndag, fra kl. 7.30 ved den vogn, hvor der 
står BRØD, samt forskellige overraskelser i 
løbet af weekenden.

Tilmelding kan ske på www.dck.dk eller til 
Pia Svitzer Andersen DCK 2090 på 
tlf. 4817 4282/2095 4283 eller 
e-mail: p.svitzer@webspeed.dk 
dog træffes jeg ikke i uge 42.

Tjek mere om manøvre, regler, kørsel, prø-
ver, og hvem teamet er på www.dck.dk un-
der manøvre! Manøvregruppen forbeholder 
sig retten til mindre ændringer.

Vel mødt! 
Manøvreteamet kreds Sjælland

Så er der “Sølvbryllup”, den 31. oktober 
– 2. november, Manøvre-jubilæums træf 
i Tisvilde for 25. gang på den store parke-
ringsplads ved stranden.

Program og tilmelding
FREDAG: Indkørsel er fra kl. 15.00 og ikke 
før. Kære venner, der er en god grund til at 
denne tid skal respekteres. Det ødelægger 
vores planlægning hver gang, at vi skal af-
bryde opsætning af banerne for at guide for 
tidligt ankomne stævnedeltager på plads. 

Så kære venner kom ikke før kl. 15.00.

Der vil blive begrænset tilmelding, jeg skri-
ver på www dck.dk, når der er alt optaget, 
65 enheder.

Vi vil i år bede om indbetaling inden stæv-
net, da det desværre ofte viser sig, at en del 
tilmelder sig og udebliver fra stævner, hvor 
så andre medlemmer kunne have deltaget. 
Vi vil derfor bede dig/jer om at indbetale kr. 
130,- til DCK Kreds Sjælland: 

Nordea reg. 2267 konto 8970789155 
mrk. Navn, DCK nr. og manøvrestævne nov. 
08, inden den 24. oktober. Melder man fra 
efter den dag, får man ikke pengene retur.

LØRDAG: Da indbetalingerne er overstået 
inden stævnet, skal logbøgerne afleveres 

25 år25 år
ManøvstævneManøvstævne
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Skal du/i noget i weekenden den 7.-9. no-
vember 2008? Hvis ikke – sååååååå kom 
til gourmetstævne i Solbjerg eller nærmere 
på Solbjergskolen, Kærgårdsvej 4, 8355 
Solbjerg.

Det svage køn (altså mandfolkene) vil age-
rer kokke og fremtrylle en 10-12 retters 
menu sammen med skolens professio-
nelle kok. Dette foregår naturligvis i sko-
lens store køkken.

Til det stærke køn har vi arrangeret en 
LBM træning (lår-balle-mave) ligeledes un-
der kyndig vejledning af professionel in-
struktør, og her kan alle være med, så husk 
træningstøj der er stærke i syningerne!

Efterfølgende en times afslapning i 
idræts-centrets svømmehal og sauna.

Aftenens højdepunkt, lørdag aften, hvor 
mandfolkenes evner som kok både skal 
ses og naturligvis smages, vil foregå på 
skolens store lærerværelse.

Til denne, forhåbentlige dejlige menu, 
serveres der pr. vogn 3 flasker rødvin nøje 
udvalgt at den lokale vinhandler, passende 
til menuen.

Der kan forekomme pudsige indslag og 
måske en lille svingom.

Gourmetstævne
7.-9. november 2008 i Solbjerg

2 overnatninger, LMB træning, adgang til 
svømmehal, mad og vin lørdag aften kr. 
350,- gældende for to pers. Børn ekstra 
kr. 35.-, enlige kr. 210,-. Strøm i meget be-
grænset omfang kun til lader kr. 15,- pr. 
døgn. Max. 25 vogne.

Ankomst fredag efter kl. 16.00. Program 
udleveres ved ankomsten.

Tilmelding senest den 27. oktober: 
2610 Lisbeth og Michael Schjødt Hansen

tlf. 8692 8195/2913 2444 
efter kl. 17.00

eller på hjemmesiden www.dck.dk

www.aarhus-caravan.dk
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Hvad skal du/I lave Nytårsaften?
Nå, ved du/I det ikke! Men det er der råd 
for! Prøv noget nyt, tag med til kreds Jyl-
lands nytårstræf, som traditionen tro afhol-
des holdes i Nr. Kollund.

Ruth og Jacob har igen i år indvilget i at 
forestå med den fornødne planlægning af 
arrangementet.

Vi kan kun anbefale jer at komme, hvis I 
kan lide at hygge Jer og møde glade men-
nesker. Vi ankommer mandag eller tirsdag 
i løbet af dagen (se annoncen i APPEN-DIX 
nr. 12), og så laves der måske fælles kaf-
febord tirsdag aften.

Onsdag formiddag er der standerhejsning 
og stævneindbetaling. De, der har lyst, går 
op og hjælper med at gøre salen hyggelig til 
om aftenen. Ved middagstid plejer der at 
blive serveret gullasch suppe ude i det fri.

Lidt i kl. 18 mødes vi for at se dronnin-
gens nytårstale, derefter går vi til bords og 
får lidt af alt den gode mad og diverse tilbe-
hør, som man selvfølgelig selv har med-
bragt. Der blive opsat en menuoversigt, så 
man kan se, hvad man kan nyde i løbet af 
aftenen, og hvem der skal sørge for hvad. 
Det er jo sådan, at hvert par kommer med 
et eller andet, lige fra sild og egnsretter til 
natsuppe. Alt dette er aftalt med Ruth og 
Jacob ved tilmeldingen. Senere bliver der 
spillet op til dans og kl. 24.00 skåler vi for 
det nye år. De, der har fyrværkeri med, går 
udenfor og skyder det af, derefter fortsæt-
ter vi med at hygge og danse, så længe vi 
har lyst.

Torsdag middag samles vi for at spise 
rester. Standerstrygning aftales om det 
skal være før eller efter restspisning.

På gensyn nytårsaften i Nr. Kollund! Vi ple-
jer at hygge os til ud på de små timer.

Se i øvrigt i APPEN-DIX nr. 12.

DCK 2638 
Ilse og Erik Frank

Nytårstræf
Nr. Kollund Forsamlingshus v/Herning

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.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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Temaet er hygge, hobby – klip, sy, strik, lav 
kort eller hvad du vil. Evt. lære andre. Alle 
er velkomne. 

Program
FREDAG: Ankomst, nogle begynder på sys-
lerne i klubhuset.

LØRDAG kl. 10.00: Standerhejsning, der-
efter indbetaling af overnatning. Stævnege-
byret er kr. 30,- pr. vogn, som går til mor-
genbrød lørdag kl. 8.00. 

Kl. 9.00: Vi laver lidt fysisk opvarmning/
træning, hvis der er stemning for det.

Kl. 10.00: Hygge/sysler i klubhuset. 
Kl. 18.00: Fællesspisning, kun hvis vi 

kan være der uden at flytte vores håndar-
bejder, symaskiner mv., for dem der har 
lyst i klubhuset, ellers må spisning foregå i 
Abe huset eller i vognene.

SØNDAG kl. 11.00: Standerstrygning. 

(Man må meget gerne hjælpe til med at gøre 
rent i huset, wc, bad, køkken og stuen mv. )

Hvis du/I vil blive på Skamstrup ugen ef-
ter og fortsætte med at klippe-klistre, eller 
hvad du/I vil, så må du skrive det på din 

Hobbystævne
7.-9. november på DCK campingplads i 
Skamstrup, Grydebjergvej 32

tilmelding. Det koster klubbens alm. over-
natnings pris mv. Samt naturligvis at man 
rydder op efter sig i klubhuset. 

Som de fleste sikkert ved, er det jo ikke 
bare en kvinde-weekend, mændene må 
meget gerne være med. Man kan måske 
hygge sig med et spil kort, lave model fly/
biler, en travetur eller den almindelige dej-
lige dck-hygge, som er det at være sammen 
med vennerne. Ellers er der garanteret et 
eller andet, der skal laves på Skamstrup, 
så kan man tage gammelt tøj med.

Stævnet gi’r 5 point. Tilmelding senest 
den 4. nov. 2008 via www.dck.dk eller til Pia 
S. Andersen tlf. 4817 4282/2095 4283. 

Ret til ændringer forbeholdes.  
På gensyn

DCK 2090 Jørn & Pia S Andersen
tlf. 4817 4282/2095 4283 

e-mail: p.svitzer@webspeed.dk

DCK 3019 Bente & Finn Endel
tlf. 2639 4075, e-mail: endel@pc.dk

DCK 2153 Heidi W. & Flemming Sørensen
tlf. 2191 2964  

e-mail: fles@hvidovrenettet.dk
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Kontingentopkrævning

for 2009
Med 1 års forsinkelse, vil der i løbet af ok-
tober måned dumpe et brev ned i din post-
kasse fra BetalingsService. 

Det er kontingentopkrævningen for år 
2009 til Dansk Caravan Klub.

Det er en beslutning Landsstyrelsen ved-
tog for nogle år siden, og som tidligere er 
blevet omtalt i Appen-Dix.

Opkrævningen kan og bør afleveres i dit 
pengeinstitut senest den 20. oktober, der 
herefter vil foretage det videre fornødne. 
Ordningen er ganske gratis.

Det vil spare landskassereren og sekre-
tariatet (der arbejder frivilligt) for meget 
ekstraarbejde.

Såfremt man ikke tilmelder sig Betalings-
Service, pålægges der et opkrævningsge-
byr på kr. 25,-, jf. oplysningen på DCK’s 
hjemmeside.

Bodil Brohus, landskasserer

Jørgen Friis, sekretariatet

Bijé Fritid & Camping . Bomose Allé 19 . 3200 Helsinge
Tlf: 48 79 31 10  . Fax: 48 79 35 10 
www.bije.dk . E-mail: post@bije.dk

www.bije.dk

Stedet hvor

aktive 

campister

mødes

Nordsjællands hyggeligste campingcenter

Åbent alle 

ugens 7 dage:

Alle hverdage 

kl. 10 - 17, 

lørdag kl. 10 - 14,

søn- og hellig-

dage kl. 11 - 16

BÜRSTNER · SPRITE · WILK · KABE · BEYERLAND · HOBBY · ADRIA · CARAVELAIR
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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

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

INTERNET!

Hvorfor må de indsatte i fængslerne ikke
have internet i cellerne….?
De kunne jo modtage en mail med ved-
hæftet fil!!!

Månedens vits

DANSK CAMPING INTERIØR

•  Ombetrækning  
af hynder

•  Kantsyning af 
tæpper

•  Syning af pyntegardiner

•  Salg af/behandling med NANO 
på alle tekstiler

•  Specialsyede springmadrasser 
efter dine mål

•  Nu også specialsyede senge-
tæpper

Læsøvej 5 • 8800 Viborg
Tlf. 86 62 26 44 • Mobil 30 63 56 48
E-mail: campinginterior@fiberpost.dk

www.campinterior.dk
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næste stævne, vi deltager i. Der vil blive 
solgt effekter til Manøvrestævne, Jule-
stævne & Nytårsstævne.

 
Med venlig Hilsen 

DCK 730 Jonna Gustausen

Effekter i KREDS JYLLAND
For eftertiden bliver der ikke solgt effek-
ter ved hvert stævne. 

De kan bestilles på nettet v/sekreta-
riatet og sendt pr. post.

Eventuelt bestilles forud på telefon 
9815 2208, så tager jeg det med på 

Ta’ til Nibe              www.nibecaravan.dk

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

NordjyllandsNordjyllands
store campinghus

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

e
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DDDin garanti

for en reel handel

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

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

Din campingbutik på nettetDin campingbutik på nettet

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

Pladsen er åben i perioden: 24. marts - 21. oktober 2007
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StævneINDBETALING
Vi er blevet trætte af dem, der bare ude-
bliver fra stævner og ikke indbetaler, så 
står vi/DCK og skal dække det.

Denne måde må være rimelig for 
alle.

Venlig hilsen DCK 2084
Pia Svitzer Andersen 

& Jørn Andersen

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

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

Vedr. betaling til de allerfleste stævner, 
så bemærk, at der ofte skal indbetales 
inden et stævne, via banken. Så tjek 
lige, om I har indbetalt til stævner, vi 
står for. 
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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

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)

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de

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

Reminder
Husk den lange efterårstur til Ivö. Der 
er stadig ledige pladser. Se omtale i Ap-
pendix nr. 6.

Tilmelding senest den 1. oktober
på www.dck.dk

eller 
til DCK 2090 Pia & Jørn Andersen 

e-mail p.svitzer@webspeed.dk 
tlf. 4817 4282/2095 4283

Til Ivö turen
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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



Receptionen blev afholdt på Bøsøre cam-
ping, der ligger smukt ved Storebælt.

Da vi ankom til pladsen om torsdagen, 
var der allerede ankommet et medlem fra 
landsstyrelsen, senere kom der nok et 
medlem, så vi hyggede os om aftenen.

Om fredagen begyndte de andre vogne 
at ankomme. Vi var 19 vogne i alt fra 
DCK.

Receptionen, som var sat til afholdelse 
fra 14-17, i et lokale der engang har været 
kostald, var pænt pyntet med de tre kred-
ses standarter, fane og flag.

Der var to par æresmedlemmer, som 
glædede os ved at deltage. Der blev serve-
ret pindemadder med paté, skaldyrsalat, 
ost etc., samt drikkelse i form af øl og di-
verse vine. Traktementet blev krydret med 
taler af den fhv. landsformand og den nu-
værende. Ellers hyggede vi os sammen 
med gæsterne, der havde glædet klubben 
ved at deltage. Et fint gavebord blev det 
også til. De tre timer gik alt for hurtigt. Fre-
dag aften blev grillene fundet frem, og så 
blev der grillet. Da vejret var helt i top, spi-
ste vi ved langbord til sent på aftenen.

50 års  RECEPTION
“Bøsøre Camping” den 29. august
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Lørdag var det stadig godt vejr med mas-
ser af solskin. Nogen sov længe, andre gik 
en tur ned til Storebælt og nød den smukke 
udsigt til Storebæltsbroen. Der var tre mo-
dige sjæle, der sprang på hovedet i vandet 
og tog sig et hav bad. De sagde bagefter, 
at det var dejligt, vi andre tvivlede.

Lørdag aften var de fleste af os samlet 
til buffet i Restauranten (virkelig lækker 
mad).

Søndag var der afsked og på gensyn, vi 
siger tak for en dejlig reception og dejligt 
samvær.

Med venlig hilsen
DCK 730 Jonna & Svend Gustausen 
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Nyt  VINTERFORTELT
fra danske Isabella

Den stærkt stigende interesse i hele Europa 
for vintercamping har øget efterspørgslen 
på udstyr, som kan matche denne årstids 
vejrmæssige krav. Det er en af årsagerne 
til, at Europas største specialfabrik for for-
telte, Isabella i Vejle, har videreudviklet sit 
mest solgte vinterfortelt, Snowboy, med en 
lidt større udgave, der har fået modelbeteg-
nelsen Snowboy Lux.

Lux-udgaven har et bundmål på 180x240 
cm, hvilket indebærer, at det både kan bru-
ges som en vinterudestue eller et kombine-
ret opbevaringsrum og forgang. Trods sin 
størrelse er Snowboy Lux i sin standardud-
gave et yderst stabilt fortelt, der har be-
stået sin svendeprøve under meget eks-
treme vejr forhold.

Men ønsker man at campere, hvor vejr-
guderne viser sig fra deres mest vold-
somme side, så er det en god ide at an-
skaffe et ekstra robust stangsystem og 
specielle pløkker, der fås som ekstraud-

styr. Superstellet, som det kaldes, har et 
ekstra kryds i taget, samt en støttestang i 
fronten. I forvejen er Snowboy-teltene kon-
strueret med et knæk i taget, således at 
regn og sne hurtigt glider ned.

  Camperer man i frost, er det en god ide 
at anskaffe de stærke Tarzan-pløkker, som 
kan holde til at blive banket ned i frossen 
jord, eller stormpløkker, hvis der er en me-
get blød undergrund.

Snowboy Lux passer til stort set alle cam-
pingvognstyper, idet vinterforteltet udeluk-
kende er monteret i campingvognens tag 
og tilsluttes vognens sider ved hjælp af 
kraftige skumgummipuder, lodrette støt-
testænger i begge sider samt et specielt 
klikprofilsystem, som tilslutter forteltet 
helt tæt til campingvognen.

Der er døre i begge gavle. De har den fi-
nesse, at de både kan åbnes nedefra eller 
ovenfra. Sidstnævnte er en stor fordel, hvis 
sneen har lagt sig op ad teltsiden.

Selv om vinden udenfor 
rykker i bardunerne og sneen 
falder tæt, så kan det faktisk 
godt lade sig gøre at bruge 
Snowboy som en udestue, 
blot man har lagt det rigtige 
gulv, som kan isolere mod 
både kulde og fugt nedefra. 
Desuden er det nødvendigt 
med en god varmekilde og af 
hensyn til kondensvand, et 
termoloft, som fås som eks-
traudstyr. Red.

Trods sin størrelse er Snowboy Lux konstrueret til at 

kunne klare selv meget ekstremt vintervejr.
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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

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

h
le

ff
s-

sp
ec

ia
li

st
en Vidste du?

Hvorfor krydser man fingre, 
når man ønsker,

at det skal gå nogen godt?

Det er fordi man i al hast forsøger at lave 
korsets tegn. Korset er jo et kærligheds-
tegn.

Men man kan også krydse fingre, hvis 
man lyver.

Der kan jo ske alverdens ulykker, hvis 
man lyver. Det sikrer man sig mod ved at 
krydse fingrene.
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I 50-året for DCK’s stiftelse kan det vel 
være på sin plads at fortælle noget om nor-
disk samarbejde i DCK, så Hvad er NCR?

NCR, Nordisk Caravan Råd, blev stiftet på 
et møde i Strängnäs i Sverige i 1971.

(Forud for dette møde havde de tre nor-
diske caravanklubber: Caravan Club of 
Sweden, Norsk Caravan Club og Dansk Ca-
ravan Klub haft et samarbejde omkring Nor-
disk Caravan Rally. Et samarbejde der ind-
ledtes ved et møde i Varberg i Sverige 11-
12. april 1964. Caravan Club of Sweden 
var initiativtager til dette møde og delta-
gerne var: riksordförande for Caravan of 
Sweden: G. Särnblad, formanden for Norsk 
Caravan Club: Ragnar Brøndal og landsfor-
mand Aage Emil Dujardin fra Dansk Cara-
van Klub).

Det var den svenske klubs riksordförande 
Ivar Kahl, der var initiativtager til mødet i 
Strängnäs, hvor de fire formænd for klub-
berne i Norden deltog: riksordförande for 
Caravan Club of Sweden: Ivar Kahl, præsi-
dent for SF-Caravan: Börje Tengström, for-
manden for Norsk Caravan Club: Tore Lind-
quist og landsformand for Dansk Caravan 
Klub: Svend Pedersen.

Det blev så det første møde i Nordisk 
Caravan Råd mellem fire nordiske caravan-
klubber.

En kort tid var også klubben på Island 
med, men det blev ikke til noget langt sam-
arbejde – det ebbede langsomt ud. Men en 

tid var der fem lande – og derfor er der fem 
nordiske svaner i det blå NCR-flag, som 
blev skænket til NCR af Lily og Svend Pe-
dersen, da han afgik som landsformand for 
DCK i 1980.

Man blev på mødet i Strängnäs enige om 
retningslinier for afholdelse af det nordiske 
rally og for rækkefølgen mellem landene, 
og at man ville mødes en gang årligt. Man 
blev i fællesskab enige om at udvirke ra-
batter på respektive færgelinier mellem de 
nordiske lande og at samarbejde om alle 
spørgsmål i forbindelse med kørsel og be-
stemmelser om kørsel med camping-
vogne. 

NCR er en inspirationskilde for de tilslut-
tede klubber. På møderne udveksler man 
ideer og inspirerer hinanden i arbejdet 
med at drive en klub. Man laver bestem-
melser for, hvordan det årlige nordiske 
træf skal foregå og man udformer regler 
for Caramba, der køres på det årlige nor-
diske træf. (Ordet Caramba er dannet af: 
CAR fra CARAVAN A fra AVANCERET, MBA 
fra MESTERSKABSBANE).

DCK 116 Ellen Hyslop

Hvad er  NCR?
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KABE er den ultimative helårsvogn for dig, der værdsætter kvalitet i tilværelsen. Også når du 
holder ferie i din campingvogn. Alt går op i en højere enhed: Der er varmt og lunt inde, når det er
koldt ude. Og køligt inde, når det er varmt ude. Det, der møder øjet, er lige så velgørende - både
inde og ude. Et klassisk eller moderne miljø - tekstil eller læder. Valget er dit! 

Vil du vide mere, så gå ind på www.campingroyal - eller spørg én af de stolte KABE-ejere, der har
gjort KABE til Danmarks mest købte helårsvogn de sidste 11 år i træk.

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 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

PJ Caravan, Roskilde 4675 7129
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020
Top Camping, Køge 5665 4272
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

Camping Royal
Kvalitet kombineret med generøsitet

www.kabe.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve

- vi bestræber os lidt mere

Åbent Hus 
Weekend

25. + 26. okt. 
kl. 10 - 16



Fællesstævne  
MED NORDJYSK CAMPING OG DCK

Den 22.-24. august på Bramslev Bakker 
Camping ved Hobro

Der deltog 15 vogne fra NC og 23 vogne 
fra DCK. Mange var allerede ankommet om 
torsdagen og vejret, som Jonna og Svend 
Gustausen havde bestilt, var super, så der 
var faktisk langbord fra vi kom og til sent 
lørdag aften. 

Der var standerhejs-
ning lørdag morgen, 
hvorefter vi drog af 
sted i kortege til Æg-
pakkeriet “Hedegår-
den” i Hadsund, hvor 
der var rundvisning. Vi 
fulgte æggene fra de 
kom ind, og til de var 
pakket og klar til at 
blive kørt ud til butik-

kerne. Der bliver sorteret og pakket ca. 1 
mill. æg i døgnet. 

Derefter gik turen langs Mariager fjord 
over Stinesminde og Houtved og igennem 
Bramslev Bakker til campingpladsen. Heref-
ter blev der hygget til sent ud på aftenen. 

Pladsen er en rolig og hyggelig plads 
med en skøn natur og en hyggelig camping-
vært, Jens Jørgen Vestergaard, som åben-

bart også var tilfreds 
med os, for inden vi 
tog derfra, var det ble-
vet en DCK samar-
bejdsplads. Så alt i alt 
et godt stævne.

DCK 2610 
Edel og Preben 

Baltzer
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Glem alt om tykke arkivmapper, der fyl-
der og vejer en masse. Efterhånden har 
de fleste en bærbar computer med på 
ferien, og her kommer det lille praktiske 
USB stik ind i billedet. 

Muligheden er her for let at opbevare 
kopier, sikkert og bekvemt.

Saml f.eks. kopier af vognens regi-
streringspapirer og forsikring, dine per-
sonlige papirer som kørekort, pas, vi-
sum, sygesikringsbevis, nødvendige 
adresser og telefonnumre. Hvis de 
skulle blive væk, har man altid en kopi 

af papirerne, og dermed er ferien ikke 
helt ødelagt.

Her er et USB stik en alle tiders idé.   

Set på www.campingdanmark.dk

Ole Koch 
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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

Gem en kopi 
AF DINE VIGTIGE REJSEPAPIRER
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Camping i  RUSLAND
Som det vil være de fleste bekendt, ar-
rangerede vi i sommer en tur til Rusland. 
I weekenden 11.-13. juli samledes 14 
enheder på campingpladsen i Kotka i Fin-
land, nær den russiske grænse. Forinden 
da var der gået et stort forberedelsesar-
bejde i samarbejde med et russisk bureau, 
Around.ru (http://around.karelia.ru), som 
både før og under turen gjorde alt, for at vi 
skulle have en god tur uden problemer. Da 
det jo er et ukendt område at campere og 
rejse i, var der naturligvis mange spekulati-
oner og fordomme blandt deltagerne inden 
turen. Kan man købe brændstof overalt, 
kan vore biler overhovedet køre på deres 
brændstof, kan vi betale med kreditkort, 
kan vi hæve penge, hvor vi kommer frem 
og hvilken valuta er bedst at have? Hvor-
dan med fødevarer? Hvordan med krimina-
litet? Spørgsmålene og bekymringerne var 
mange, og vi havde naturligvis ikke svar på 
alt. Kun to af vore fordomme/spekulatio-
ner viste sig at holde stik, myndighedernes 
sendrægtighed og vejenes tilstand.

Vort første møde med de russiske myn-
digheder var naturligvis ved indrejse til Rus-
land fra Finland. Sammen med vor guide 
under hele turen, Julia, som mødte os i 
Kotka, og inden afgangen mod Rusland, 
brugte vi et par timer på at udfylde papirer 
til brug ved grænsepassagen. Da vi nåede 
den russiske del af grænsen blev vi holdt 
tilbage i et venteområde. Herefter blev de 
første 4 vogne beordret frem til kontrolom-
rådet, hvor vi skulle holde mellem sporene 

til passage af selve grænsen, mens vi kla-
rede papirarbejdet. Dette bestod af tre po-
sitioner, paskontrol, forsikring og registre-
ring, naturligvis i tre forskellige bygninger. 
Paskontrollen gik rimelig smertefrit, en sød 
og smilende ung kvindelig toldfunktionær 
klarede det på et øjeblik. Det lovede jo godt. 
Næste post var tegning af en forsikring, idet 
Rusland (i øvrigt sammen med Kosovo) ikke 
anerkender det grønne kort, så vi skal tegne 
en lokal forsikring. Bortset fra at prissæt-
ningen åbenbart var noget tilfældig, gik 
dette også rimelig glat, dog uden smil. Fint, 
dette her kører bare. Sidste station var en 
form for registrering af køretøjerne, faktisk 
en importtilladelse. Laaang kø. Mange 
spørgsmål, hvilken farve har bil og cam-
pingvogn, hvor stor motor, hvor langt går 
den på literen osv. osv. Jo, fr. Suresen 
havde mange spørgsmål. Men hvad var nu 
det? Bil og CV registreret i to forskellige 
navne (bilen i Jørgens og CV i Ingrids). Det 
kan man bare ikke. Nå, vi fik fr. Suresen 
overbevist om, det det var helt normalt i 
DK. Alle vore papirer er jo med latinske bog-
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staver, og det 
skulle registreres 
på deres compu-
tere med russiske 
bogstaver, så det 
tog lidt tid. Nå, en-
delig fik vi vore pa-
pirer, så kunne vi 
køre frem. Men det var vanskeligere end 
som så, for de lokale kørte bare frem i ba-
nerne til grænsepassagen, og skulle så 
først have ordnet deres papirer, så det tog 
lang tid før de første var gennem grænsen. 
Vi kørte så ned på en P-plads, der ganske 
vist var beregnet som opmarchplads for tra-
fikken til Finland, hvilket fik en russisk 
grænsebetjent til at ryste opgivende på ho-
vedet. Der kunne vi jo ikke komme ud fra!

De næste fire kunne så køre frem. Nyt 
problem. Et hold havde fået en helt ny CV 
og havde ikke registreringsattest med. Det 
går altså bare slet ikke. Hvad gør man så? 
Vi spurgte om en fax af attesten kunne bru-
ges, hvilket frk. Suresen bekræftede i den 
faste overbevisning, at vi aldrig ville få en 
fax frem til grænsen. Men med hjælp fra en 
rengøringsdame og en sparekasse i DK, 
det russiske bureau Around.ru og et kontor 
ved grænsen stod vi ca. en time senere 
med en fax af registreringsattesten og en 
totalt måbende frk. Suresen.

Endelig, 8-9 timer efter ankomst til græn-
sen og en med kæmpeindsats af Julia, var 
de sidste igennem, og vi kunne begive os 

mod Skt. Peters-
borg, som var det 
første stop på tu-
ren, og få vor af-
tensmad kl. 23:30.

Efter opholdet i 
Skt. Petersborg, 

skulle vi begynde turen nordpå, og de før-
ste kilometer var på den nye ringvej rundt 
om byen, så det var fin vej, men vi skulle 
snart få kærligheden at føle. Vi kom ind på 
en strækning, hvor vor hastighed lå på 10-
20 km/time til stor irritation for de lokale. 
Vejene er virkelig dårlige med store, dybe 
huller. Man havde så repareret korte stræk-
ninger ind imellem, men ofte kun 100-200 
meter ad gangen, og man skal være meget 
opmærksom, for selv på disse stykker kan 
der være store ujævnheder.

Vi så enkelte skilte med campingplad-
ser, men det er normalt kun til teltliggere. 
Camping betragtes i Rusland stadig for en 
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fattigmands ferieform, og vi mødte da hel-
ler ikke andre campister på vejene. Deri-
mod vakte vi stor undren og vel også impo-
neren, hvor vi kom frem. Mange skulle i 
hvert fald fotografere os. 

De pladser vi lå på, var normalt i forbin-
delse med hoteller eller andre former for 
ferieboliger, men de var ikke vant til bil med 
campingvogn, kun autocampere, og i for-
hold til dem skal vi altså bruge noget mere 
plads. Med lidt lodder og trisser lykkedes 
det dog at få alle placeret hver gang.

Med hensyn til brændstof var der ingen 
problemer. Der var tankstationer med 
jævne mellemrum, normalt med betaling i 
kontanter, men der var hæveautomater 
overalt, så det var ikke noget problem. Vi 
kunne få de mængder, vi ønskede, og pri-
sen var godt 5 kr./l.  I de støre byer er der 
supermarkeder, der er stort set lige så vel-
assorterede som her i DK, så der var be-
stemt ingen, der led nød.

Der er meget politi på vejene i Rusland, 
og vi var da også ude for flere kontroller, 

men mødte ingen problemer. Der var ikke 
noget med at betale selvopfundne bøder, 
så det gav ingen problemer. Ligeledes 
mødte vi heller ingen kriminalitet. Hverken 
i form af lommetyve eller piratoverfald på 
vejene, som vi havde hørt så meget om.

Vi arrangerede kolonnen i tre “dråber”, 
Alpha, Bravo og Charlie med hhv. 5, 5 og 4 
vogne, der alle havde walkie-talkie med, 
hvorigennem vi klarede kommunikationen 
undervejs. Første vogn i dråben havde an-
svaret for at holde gruppen samlet og melde 
til førervognen, hvis der opstod problemer 
m.v. Der gik ikke lang tid, før alle faldt fint ind 
i deres roller, og der var slet ingen problemer 
med at holde sammen på kolonnen. 

Vi oplevede ikke større uheld undervejs, 
blot løse anhængertræk, manglende kob-
lingsvæske og lignende, der kunne løses 
undervejs. Alle viste sig at være særdeles 
behjælpelige, når nogen fik problemer, og 
det blev efterhånden en meget sammen-
tømret og homogen gruppe af deltagere.

Efter 18 dage i Rusland kørte vi, efter at 
have taget afsked med Julia i Murmansk, 
den sidste strækning til Kirkenes i Norge, 
hvor vi skiltes, nogle tog længere nordpå, 
mens andre skulle hurtigt hjem til arbejdet.

For vort vedkommende vil vi gerne takke 
alle deltagere for en særdeles aktiv medle-
ven og stor fleksibilitet under turen. Fra vor 
side var det kun en stor fornøjelse.

Vi vil senere bringe en artikel, der går 
mere på indholdet af turen.

DCK 2507
Ingrid og Jørgen Nielsen
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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 bør 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, 
bør nedenstående felter også udfyldes.

Nationalitet PAS nr.:  _______________________________________________________________________

Udstedelsesdato: ______ /______ /___________

Udstedelsessted (Politikreds):  _____________________________________________________________

Med venlig hilsen
Sekretariatet

Opdatering af medlemskartoteket
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Kattegat med ud-
sigt ned til Kron-
borg (i kikkert) 
og Øresund. Her 
var der både græs og også lidt 
sand.

Vi kørte fra Haslev kl. 13:30, tog HH-
færgerne over og var fremme inden 
16:30.

Der er lidt over 200 pladser. Vi besøgte 
pladsen fra den 4.-7. juli i det dejligste 
sommervejr. Vi boede ud mod vandet og 

nød de skønneste solnedgange 
og så flotte krydstogtskibe pas-
sere.

Toilet- og badeforhold er ikke pran-
gende, men helt OK. Der er opva-
skefaciliteter på vandsiden og lidt 
mere køkken i skovsiden. Plad-
sen har en del fastliggere, men 

Adresse: Lerberget Byvägen, 1½-2 
km syd for Höganäs. 
Se ind på deres hjemmeside:
www.lerbergetscamping.se
og på denne meget oplysnende sven-
ske campingside: www.camping.se
Tlf. nr. til pladsen: 042-33 14 00

Campingpladsen ligger på begge sider af 
vejen. Den ene side i et lille skov-agtigt 
område med høje træer, godt i læ og med 
skygge, den anden side ligger lige ud til 

Lerberget CAMPING
Campingpladsanmeldelse

En flot udsigt.

Minigolf – en nyhed i 2008.
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Byen Mölle ligger på vej mod Kullen, det 
er en sød lille turistby med et skønt havne-
miljø. 

Og så er der naturligvis Kullen. Dette 
sted skal ses! Der er meget smukt. Det er 
starten på skærgården og et ret specielt 
område.

Vi parkerede før betalingsbommen og 
vandrede ad sydstien til spidsen, hvor vi 
drak en kop kaffe ved cafeteriet. Det går 
pænt opad visse steder. Derefter tog vi 
nordstien tilbage. Denne rute var lidt mere 
anstrængende. En tur på omkring 11-12 
km, det tog knap tre timer, og var en meget 
smuk tur! Den kan anbefales til alle, som 
ikke er gangbesværede.

Denne plads kan absolut anbefales – 
også bare til en weekendtur.

DCK 1295 Lene og Per Nielsen

bestemt også mange, der er “på farten” 
lige som os.

Vi kørte rundt i området og nød det dej-
lige svenske landskab. Byen Höganäs kla-
rede vi på foldecykler og med indkøbskurv 
til indkøbene. Der er et par af de større 
supermarkeder i byen.

Byen Mölle.

Billeder fra Kullen.

Smukke solnedgange over Øresund.
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Stort behov 
FOR CAMPINGMEKANIKERE

I januar begyndte en snes unge mennesker 
på en helt ny uddannelse på Teknisk Er-
hvervsskole Center (TEC) i København. Der 
kommer til at gå endnu næsten halvandet 
år før de første 20 campingmekanikere er 
uddannede, men til januar er TEC klar til at 
starte et nyt hold.

“Og vi har hårdt brug for alle de camping-
mekanikere, vi kan få uddannet. Siden år 
2000 er antallet af indregistrerede camping-
vogne steget fra 107.000 vogne til knap 
140.000. Samtidig er campingvognene ble-
vet stadigt mere avancerede. Derfor har 
branchen brug for specialister på området, 

så vi kan servicere vores mange kunder 
bedst muligt”, siger Camping Branchens for-
mand, Peter Outzen, der repræsenterer 
knap 100 forhandlere landet over.

“Hidtil har campingmekanikerne været en 
sammensat flok af håndværkere, som har 
specialiseret sig via de mange kurser, som 
vi har etableret i et samarbejde mellem 
branchen og producenterne. Men det er me-
get ressource-krævende. Med den etable-
rede uddannelse får vi hele paletten samlet 
i ét forløb”, fortsætter brancheformanden.

“Moderne campingvogne er i dag udsty-
rede med en bred vifte af teknisk udstyr 
som for eksempel avanceret centralvarme-
system med gulvvarme, aircondition, køle- 
og fryseskab, gasbageovn, lysdæmper og 

Til januar er TEC klar til at uddanne et nyt hold cam-

ping-mekanikere.
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mekanik, transport og logistik eller tekno-
logi og kommunikation. Efter grundforløbet 
fortsætter eleven på hovedforløbet, der 
kræver en uddannelsesaftale – altså en 
praktikplads. 

På hjemmesiden www.campingmekani-
ker.dk kan man læse meget mere om ud-
dannelsen, om lønforhold og muligheden 
for at bo på “skolehjem” under uddannel-
sesforløbet på skolen i København.

Red.

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen.

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen.

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800 • Hverdage 9.30-17.30 • lørdag lukket • Søndag 12.00-16.00

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

www.aabycamp.dk

Altid Danmarks største udvalg i

meget andet elektronisk udstyr. Sikker-
hedsudstyret består som standard i dag af 
blandt andet krængningsstabilisatorer og 
avancerede bremsesystemer. Derfor er det 
alt afgørende for os, at vores værksteds-
folk er fuldt opdaterede på området”.

Peter Outzen og hans kolleger håber, at 
den ny uddannelse til campingmekaniker 
vil udvikle sig til at blive en populær uddan-
nelse blandt de unge for med kun en snes 
uddannede om året, er der lang vej endnu, 
før behovet er dækket. Han peger på, at 
uddannelsen giver de unge indblik i en lang 
række fag som salg og service, el, auto, 
karrosseri, VVS og miljø. Og det betyder, at 
de unge efter det to et halvt år lange ud-
dannelsesforløb kan videreuddanne sig til 
for eksempel automekaniker.

Uddannelsesforløbet varer to et halvt år 
fordelt på 40 ugers skoleophold. Det er op-
delt på et grundforløb og et hovedforløb. 
Eleven kan vælge grundforløbsindgangene 
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Campingsæsonen 
ER SLET IKKE SLUT

Campingsæsonen er gået på hæld – i hvert 
fald for nogle campister. Andre er endnu 
midt i den. Det gælder de stadigt flere dan-
ske campister, der har fået øjnene op for, at 
Danmark er et dejligt land – også om efter-
året. Landets skiftende sæsoner byder på 
pragtfulde naturoplevelser, og på samme 
tid kan hyggelige familieweekender gøres 
til en fornuftig pris.

“Det er lidt synd, at mange stadig ser cam-
ping som en forårs- og sommerfornøjelse. 
Når man har investeret i en campingvogn, er 
det ærgerligt at sætte den i hi hele efteråret 
og vinteren, når vi ved, at både september 
og oktober kan være endog særdeles gode 
campingmåneder”, siger formanden for 
Camping Branchen, Peter Outzen.

Han peger på, at campingpladserne kon-
stant investerer i nye faciliteter, der kan 
benyttes, når solen står lavere på himlen. 
Det gælder for eksempel indendørs svøm-
melande, aktivitetsrum og opvarmede, sa-
nitære faciliteter.

“Og i forhold til en forårsplads, er en fast 
plads i efter-sæsonen typisk noget billigere, 

så hvorfor ikke benytte lejligheden og finde 
sig en god campingplads, som familien kan 
besøge i weekenderne. Der er ingen tvivl 
om, at især ungerne vil nyde fælles oplevel-
ser i naturskønne omgivelser sammen med 
far og mor”, siger Peter Outzen der imøde-
ser en travl periode for sine medlemmer.

“For os er sæsonen slet ikke slut endnu. 
Mange campister finder i løbet af foråret og 
sommeren ud af, at det vist er på tide at 
skifte til en anden vogn. Nogle har lejet el-
ler lånt en vogn, og andre har måske været 
på telttur og fundet ud af, at camping er 
sagen. De vil netop i efteråret kunne gøre 
et godt køb, da vi nu skal sælge ud af året 
demo- og udstillingsmodeller, så der kan 
være en god skilling at spare. Mange har 
også skiftet ud i løbet af sommerferien, så 
der står mange pæne brugte vogne rundt 
om hos forhandlerne. Så når det gælder 
brugtvognshandel, er efteråret også en god 
periode for kunderne.”

“Branchen oplever, at mange kommer ef-
ter sommersæsonen og vil investere i eks-
tra komfort-udstyr til de kolde måneder, fordi 
camping i Danmark – og for den sags skyld i 
udlandet – ikke kun er rar og afstressende i 
de varme måneder. Der er ingen tvivl om, at 
tendensen går i retning af at få mest muligt 
ud af campingvognen, når man nu engang har 
sat penge i den. I disse ofte stressede tider, 
er det rart at kunne sige farvel til det hele og 
slappe af, om det så kun er for et par dage”. 

Red.

I stedet for at sætte campingvognen i hi, væl-
ger mange campister at udnytte investeringen 
udover sommermånederne.
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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 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
Holbæk CaravanCenter 5946 4636
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

Når kvalitet og stil 
går op i en højere enhed...

ARKITEKTUR

PÅ HJUL

www.burstner.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve

Den nye Belcanto

5 kampagnemodeller til
en særdeles attraktiv pris

Det omfattende Belcanto standardudstyr er i 
X-clusive serien suppleret med Belcanto´s 
“Komfortpakke” med bl.a. soltag og springma-
drasser, “Designpakken” med glatte alu-plader 
i hvid, sølv eller champagne, Seitz dør, træktøjs-
afdækning, el-gulvvarme og alu-fælge.

De 5 specialmodeller er i de populære størrelser
fra 460 til 550. 2 er med dobbeltsenge, 2 med
enkeltsenge og 1 med etagesenge til børnene.

Pris fra kun 149.980,-
ALT INKLUSIVE

Spar mindst 
15.895,-

Livsstilsvognen Belcanto indeholder alt, hvad
hjertet kan begære, og er helt kompromisløs, 
når det gælder komfort og bekvemmelighed. 

Gode pladsforhold. Møbelkanter i ægte træ der harmonerer perfekt
med de 12 valgfrie hyndestoffer. En overbevisende køkkensektion
med ekstra meget plads. Soveværelser med hjemmekomfort og flotte
badeværelser - i nogle modeller med separat brusebad. 
Det nye Air-Plus System sørger for et yderst behageligt indemiljø
overalt i vognen - på alle årstider.

Belcanto fås i 4 eksteriør varianter: Hvid hammerslag - eller glatte
alu-plader i farverne hvid, sølv og champagne. Modelrækken omfat-
ter ialt 10 forskellige  grundplaner, herunder et stort udvalg i børne-
venlige familievogne.

Den nye Belcanto fås fra 146.580,-

- vi bestræber os lidt mere

ARKITEKTUR PÅ HJUL

Åbent Hus 
Weekend

25. + 26. okt. 
kl. 10 - 16

1 9 5 8  2008
BÜRSTNER



Bürstner BELCANTO 2009
Belcanto fåes i 10 standard modeller – heraf 
er 465 TS og 560 TK helt nye. Derudover 
fåes Belcanto i en X-clusive serie bestående 
af fem modeller med masser af ekstraud-
styr specielt for det danske marked.

Når kvalitet og stil går op i en højere en-
hed...
•  Premium-vogn med omfattende stan-

dardudstyr 
•  PW-sikkerhedschassis med stabilisator 

(ikke 650 TK) 
•  Vælg mellem fire eksteriørvarianter 

(hammerlak hvid, glat plade hvid, glat 
plade sølv, glat plade champagne) 

•  Tredje bremselygte formet som Bürst-
ners logo 

• Todelt dør 
• Vælg mellem ti grundplaner 
• Op til 16 forskellige hyndestoffer 
• Antiallergisk madrasbetræk 

•  Faste senge med lamelbund og spring-
madrasser (gælder ikke etagesenge), 
hovedgærde kan hæves 

•  To nakkestøtter (afhængigt af grundplan) 
•  Overskabe under loftet ventilerede for 

bedre indeklima 
•  Indbygget kombinationsløsning med 

gasblus og køkkenvask i rustfrit stål 
•  Fast indbygget 40 ltr. vandtank 
•  Truma varmluftssystem 12 V 
• Belysning 12 V

Her kan du se hvilke nyheder Belcanto 
kommer med til sæson 2009
Ny sæson – nye krav. Belcanto er overbe-
visende på alle væsentlige punkter, hvad 
enten det drejer sig om kvalitet, design el-
ler udstyr. I samarbejde med designer Man-
fred Lang er Belcanto blevet optimeret, så 
den sætter ny målestok for den øvre mid-
delklasse.

Køkkenmøblerne med den lyse kontrastfarve un-

derstreger den udsøgte standard.
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Elegant og tidssvarende – det er kravet til 
det nye design for Belcanto. ABS-fronten 
og -bagsiden giver en harmonisk linie. De 
aflange baglygter falder naturligt ind i op-
tikken. Skriften på siderne viser Bürstners 
nye dynamik, ligesom de nye grafiske ele-
menter får Belcanto til at virke endnu mere 
eksklusiv.

Også indvendigt viser Belcanto i sæso-
nen 2009 modernitet og friskhed. De nye 
møbler i platan-dekor med rammer af ægte 
træ harmonerer perfekt med de 12 eksklu-
sive hynde-stofkombinationer og de fire 
kombinationer mod merpris (en i læder og 
tre i Novalife®-mikro-fiber).

Belcanto 535 TS
Højdepunkter Blikfang og lyspunkter: Bel-
canto’ens tiltalende interiør præges af ita-
lienske møbeldesigneres suveræne touch. 
Lader man blikket strejfe hen over de mo-
derne møbelfronter, kan man ikke undgå at 
bemærke de omhyggeligt tilvirkede kanter i 
ægte træ, som giver Belcanto’en et eksklu-
sivt, flot udseende. Takket være Air-Plus er 
alle opbevaringsskabe ventilerede, så der 
opnås et behageligt indemiljø.

Lyspakken
Tilvælger du lyspakken (ekstraudstyr) med 
præcisionsspots, ekstra lysdioder og lys-

Bad

Se verden i et helt nyt lys

lister oven for over opbevaringsskabene 
overskabene, får du mulighed for at tilføre 
rummet en helt særlig stemning. Lyset bli-
ver præcis, som du skal bruge det: Klart og 
bredstrålende lysende ud over hele arbejds-
området i det elegante køkken, og diskret i 
det hyggelig stue- og soveområde, som der-
ved får en indbydende, intim atmosfære.

Red.
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Kørekort 
ER DIT DET RIGTIGE TIL DEN VOGN DU KØRER MED?

Reglerne for hvilket kørekortet der skal an-
vendes til bil og campingvogn er også lidt 
svære at forstå. Det kan være, at du skal 
have det der hedder et B/E-kort, fordi cam-
pingvogn og bil tilsammen kræver det.

Her lidt tommelfingerregler: 
Du må, hvis campingvognen har en total-
vægt på mere end 750 kg, uden at skulle 
have et såkaldt B/E kørekort, maksimalt 
køre med 50 kg over din bils egenvægt. 
Men det er ikke de eneste krav. Dit vogn-
tog (bil og campingvogn) må ikke veje over 
3.500 kg til sammen. Denne regel betyder 
især noget, hvis du har en stor bil, f.eks. 
en firehjulstrækker. 

Hvis din bil har en egenvægt på 1.250 kg, 
og er godkendt til at køre med højeste på-
hængsvægt på 1.400 kg, må du, hvis du 
ikke har et B/E kørekort, højest køre med 
en campingvogn, der vejer 1.300 kg. Vil du 
udnytte hele bilens tilladte påhængsvægt, 
skal du have et B/E kørekort. 

Hvis du f.eks. har en firehjulstrækker, der 
har en egenvægt på 1.525 kg, og en to-
talvægt på 2.250 kg. Så må du kun, hvis 
du ikke har et B/E kørekort, trække en 
campingvogn med bremser på maksimalt 
1.250 kg. Grunden til at du ikke må trække 
mere, er her “3.500 kg.” reglen, ikke “50 
kg. over egenvægt” reglen. Har du et B/E 
kørekort, kan du derimod udnytte begge 
bilers største tilladte påhængsvægt. Reg-
lerne er for de fleste ret uoverskuelige, 
men du kan altid få råd og vejledning hos 
din campingforhandler. Du kan også læse 
mere om kørekortreglerne på Rådet for 
Større Færdselssikkerheds hjemmeside. 

 Set på www.campingferie.dk

Red.
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wwww.tabbert.dk

KG Camping, Kolding Tlf. 76 33 20 80
Fri Camping, Thisted Tlf. 97 97 10 10
Fri Camping, Esbjerg Tlf. 97 97 10 10
Antons Camping, Videbæk Tlf. 96 94 92 20

Klarup Caravan, Klarup Tlf. 98 31 88 88
Campinggården Slagelse Tlf. 58 54 40 03
PJ Caravan, Roskilde Tlf. 46 75 71 29
Top Camping, Køge Tlf. 56 65 42 72

 T@B L
Uimodståelig charmerende
lille stor vogn

En utrolig smart og spændende vogn,
som er virkelig stor indeni. Med sidde-
gruppe, køkken med køleskab, fast dob-
beltseng, toiletrum og blæservarme.
”SkyView” vindue med elektrisk motor-
styring bagest i vognen hvorfra man
kan nyde nattehimlen fra den store og
behagelige dobbeltseng.

Med kærlighed til
detaljerne...
Premium-mærket Tabbert har siden 2001 gang på gang fået topplaceringer,
når eksperter har testet dem for campingbranchens førende magasiner.
Gennemprøvet kvalitet, førsteklasses modeller, innovative løsninger og over-
bevisende design i alle serier. Man ser og mærker tydeligt, at Tabbert kommer
fra en af de mest succesrige campingvognsfabrikker i Europa.

Tabbert - overbevisende dejlige campingvogne.

Rossini
KompaktKlassen 
- overraskende anderledes

Puccini
LuksusKlassen 
- enestående dejlig

DaVinci
BegynderKlassen 
- frisk, fræk, charmerende

Vivaldi
FritidsKlassen 
- mere plads overalt

Kom til Åbent Hus 
i weekenden 

d. 25.- 26. oktober 
kl. 10 - 16



Praktisk stol  TIL BØRN
Vi kender det alle, når familien skal sidde 
og spise, så kan de mindre børn ikke nå 
bordet. 

Høj stol til børn 
Praktisk instruktørstol med forhøjede ben 
og fodstøtte, så de mindre børn kan sidde 
sammen med resten af familien rundt om 
bordet. Stolens sæde er hævet 50 cm og 
er 38 cm bred, hvilket gør den hel ideel 
til mindre børn, der har lært at sidde selv, 
men som ikke er store nok til at nå bordet 
fra en almindelig stol.

Stolen er konstrueret i aluminium, hvil-
ket gør den stabil, og det øger også sikker-
heden for de små.

CampingDanmark.dk har set stolen hos 
NH Camping.

Helle Andersen
Fotograf: Nhcamping.dk
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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!
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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 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

www.wilk.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve

WILK S4****

Komfort med det hele...
WILK S4 har givet komforten et ekstra løft i 09-modellerne: Et helt nyt møbelkoncept
med endnu tykkere hynder, et nyt belysningssystem, borde med kantramme i ægte
træ, emhætte og meget mere. Bageovn er naturligvis også en del af standardudstyret. 

Et ekstra plus er det nye Convection-Plus-System, der sørger for optimal luftpassage i
hele vognen gennem ventilerede skabe og magasiner. Også et plus for vintercampister
i forbindelse med ALDE centralvarme (ekstraudstyr, model- og grundplanafhængigt).

WILK S4 er “verdensmester” i de populære kompakte 5 meter rejsevogne, der fås i
ikke mindre end 10 forskellige grundplaner med både enkelt- og dobbeltsenge.

Hele modelrækken spænder over 17 forskellige grundplaner i størrelserne fra 
400 - 700, så der er masser at vælge imellem for både de to, der vil kunne komme 
hurtigt rundt i verden og den store børnefamilie.

Pris fra 121.080,-

Model 530 HTD: 

Storstilet rundsiddegruppe. Komfortkøk-
ken med masser af plads. 

TV-møbel - skænk med hylde og integre-
ret plads til TV gør fjernsynsoplevelsen
komfortabel fra alle pladser.

Separat bad/toilet og ekstra håndvask
udenfor.

Ferielejlighed for livsnydere

- vi bestræber os lidt mere

Den nye klassiker

Åbent Hus 
Weekend

25. + 26. okt. 
kl. 10 - 16



terne i hullerne og smør med pesto. Drys 
med rasp. Sæt fadet i ovnen 180 gr. ca 25 
min. Pas på risblandingen ikke koger tør. 
Server med groft brød.
 
Frokostbolle med rogncreme
 
4 gode frokostboller
1 ds torskerogn
1 dl fromage frais
1 spsk citronsaft
2 spsk hakkede kapers
3 soltørrede tomater
2 spsk klippet dild
salt og peber
 
salatblade
agurkeskiver og friske bønnespirer
 
Alt til cremen blandes godt og smages til.
Flæk bollerne og dæk bunden med salat-
blad, derefter rogncremen og der pyntes 
med agurkeskiver og lidt friske bønnespi-
rer. Og låget lægges på.
 
Makrelsalat på rugbrød
Kaloriesparer
 
rugbrød
makrel i tomat
fromage frais eller mager creme fraiche
salatblad
karse og citronrytter
 
Ingen smør, men salatblad, læg makrel på 
salatbladet uden tomatsaften, kom creme 
fraiche eller fromage frais på og pynt med 
citronrytter og karse.

Velbekomme ønsker DCK 966 Wini
torben.wini@mad.dk

Køkkenhjørnet 
Laks på grønsagsbund med pasta
 
2 laksesteaks
2 tskf. olie
2 spsk. citronsaft
2 spsk hakket persille
1 spsk dild
 
100 gr champion
150 gr squash
½ gul peber
½ grøn peber
200 gr gulerødder
1 spsk. flydende margarine
salt, peber
frisk pasta
 
Rør olie, citronsaft, persille og dild sam-
men og kom det over fisken. Lad det mari-
nere på køl gerne 30 min. Tænd ovnen på 
200 gr. Rens alle grøntsager og findel dem, 
svits dem i flydende fedtstof nogle minut-
ter. Fordel dem i et ovnfast fad. Lav 2 små 
fordybninger og læg laksen heri. Bages ca 
15 min. Serveres med frisk pasta og evt. 
hollandaisesovs.
 
Ovnbagt torskefilet med pesto
 
400 gr frossen risblanding med ærter og 
majs
300 gr torskefilet
pesto
 
Rasp
2-3 dl tomatjuice
peber salt
groft brød
 
Fordel risblandingen i et ovnfast fad (lavt 
og bredt) og lav nogle fordybninger i blan-
dingen. Kom juice ved. Læg torskefilet-

OPSKRIFTER OPSKRIFTER FRA HIRTSHALS FISKECENTERFRA HIRTSHALS FISKECENTER
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Pas på  DIN GPS
hvis turen går til Schweiz

Står dig og familien og skal på tur til eller 
gennem Schweiz, skal I være ekstra op-
mærksomme hvis I kører med GPS. Den 
kan nemlig risikere at blive konfiskeret af 
politiet, hvis den indeholder data over vej-
strækninger, som hastighedsovervåges. 

I Schweiz slår myndighederne hårdt ned 
på bilister, der kører med en GPS der inde-
holder data over strækninger med automa-
tisk hastighedskontrol. Det har flere GPS’er 
fra bl.a. Mio og TomTom. Garmins GPS’er 
har derimod ikke denne funktion. 

Mange er slet ikke klar over, at deres 
GPS har den funktion, men uanset om den 
er i brug eller ej, giver den nye lovgivning 
myndighederne mulighed for at give bøder 
og beslaglægge bilisternes navigationsan-
læg. Derfor anbefales det at man enten 
fjerner softwaren eller lægger navigations-
anlæg-get i bagagerummet, når man kører 
i Schweiz. Hvis bilisterne stoppes med det 
ulovlige GPS-udstyr, konfiskeres det, og 
der vanker en bøde oven i hatten. 

Pernille Lykke Hansen

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

www.oecc.dk
Vi er LMC exklusiv forhandler med over 30 års erfaring 

med de tyske kvalitetsvogne fra LMC. 
Vi er selv aktive helårscampister, så vi hjælper gerne 

med at tilpasse vogn og udstyr til dine ønsker, drømme og behov.

Nye LMC campingvogne 
fra 118.700,-

Nye LMC autocampere
fra 500.000,-

80 pæne brugte vogne fra
14.800,- til 198.000,-

Isabella og Ventura
fortelte

Alt i udstyr, tilbehørog reservedele

Månedens vise ord 
Vi lever alle under den 

samme himmel –
Men vi har ikke alle den 

samme horisont.

Konrad Adenauer
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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.
Nærmere 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

2311 Pia & Claus Andersen, 3400 Hillerød

2312  Marianne & Michael Magnusson, 
3730 Neksø

2315 Eva & Gert Møller, 4000 Roskilde

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

✰✰✰ 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
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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
SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup, 
 4440 Mørkøv
 E-mail: skamstrup@dck.dk
2008 
07.11 - 09.11 ................... Hobby-hygge stævne

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2008
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
05.12 - 07.12 ...................Adventstræf i Lybeck

2009
23.01 - 25.01 ............................... Bella Center
20.02 - 22.02 .................Ferie for Alle i Herning
07.05 - 10.05 ............................. Landsstævne
05.07 - 11.07 .............................. NCT i Finland
31.07 - 09.08 ............F.I.C.C. i Ipswich, England
10.09 - 13.09 .............................. Elmia messe

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. 6594 1401

 Fax 6615 6533
2008
28.11 - 30.11  ................................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

Greve,
Tlf. 2672 1901
E-mail: sjaelland@dck.dk.

2008
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

2008
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

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

www.campinggaarden-ormslev.dk
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ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S · Isabellahøj 3 . 7100 Vejle
Henvisning til nærmeste forhandler: tlf. 75 82 07 55 el. info@isabella.net 
www.isabella.net

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

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

Ambassador

Medlem af Camping Branchen.
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