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APPEN-DIX
Caravanbladet

DANSK CARAVAN KLUB –  for folk på farten



 

HUSK!!!

Forsidebillede: mjøsa Camping, Norge

Efterårets rejser og ture 
har været meget flot 
besøgt!

•   Vi vil gerne rejse
•   Vi vil gerne opleve
•   Vi  vil  gerne  mødes 
med vennerne

•   Vi vil gerne blive udfordret 
•   Vi nyder at blive beriget med indtryk
•   Vi nyder at blive forkælet på turene
•   Vi nyder at ildsjæle tager initiativer til nye 
oplevelser og udfor-dringer

•   M.m.m.

Dansk Caravan Klub – for folk på farten!

Kernen i dette slogan er  jo netop ovenstå-
ende.

Hvorfor er der så få ydere og de mange ny-
dere?
Selvfølgelig fordi sådan har det altid været, 
for uden nydere har yderne jo ikke nogen at 
arrangere turene for.
Der findes ydere i mange andre sammen-

hænge end ture og rejser.
Yderne er  frivillige  og  ubetalte  klubmed-

lemmer.

Hvorfor bliver yderne en gang i mellem 
trætte? 
Kunne  det  være  fordi  nyderne  stiller  for 
store krav / forventninger til yderne ?
– Eller bliver nydere for  forvente med at 

bliver serviceret og vartet op ?

Glæden er stor, når den varme  tak strøm-
mer fra nyderne til yderne og  jeg er sikker 
på, at yderne bliver motiveret heraf.
Klubben er stolt over de mange kræfter, 

som  yderne  lægger  i  arbejdet.  Tak  skal  I 
have og fortsæt gerne det gode arbejde.

Carsten D. Appelt
Landsformand

DANSK CARAVAN KLUB
SEKRETARIAT:
Tage Madsen
Højmark 14, 6340 Kruså
Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7022 0522
Giro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 09 87 19
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . sekretariat@dck.dk

LANDSFORMAND & ANSVARSHAVENDE:
Carsten D. Appelt
Sankelmarksvej 42, 8600 Silkeborg
Tlf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4064 7005
E-mail. . . . . . . . . . . . . . .  landsformand@dck.dk
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E-mail: . . . . . . . . . . . . . . landskasserer@dck.dk

REDAKTION:
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Nymarksgyden 56, 5474 Veflinge
Tlf/fax. . . . . . . . .(Først efter kl. 14.00) 6480 1415
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2078 2588
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appendix@dck.dk

ANNONCEEKSPEDITION:
Jonna Gustausen
Rebildparken 31, 9220 Aalborg Ø
Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9815 2208
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Den 30. november- 
2. december

Lohals Camping 
Birkevej 11 

Lohals 
5953 Tranekær

Kom og vær med til et hyggeligt og kamme-
ratligt julestævne. Tag børn u/ 18 år med 
(det gælder også børnebørn og oldebørn).

Fredag: Ankomst. Dagen er til egen dispo-
sition
Lørdag: Vi skal i skoven og på stranden for 
at finde ting til juledekorationer m.m.
Derefter vil der være gløgg og æbleskive-

party, samtidig med at der klippes pynt til 
juletræet.
Der er godteposer til børnene, samt vel-

komstgave til de voksne.
Om aftenen hygger vi os i pladsens op-

holdsstue.
I  medbringer  selv  drikkevarer,  kaffe, 

brød, smør, samt bestik og service.
Vi disker op med JULEMADBORD bestå-

ende  af  bl.a.  sild,  pålæg,  lune  retter  og 
ost.
Søndag: Hvis vej ret 
tillader det traver vi 
en  tur  i  omegnene 
inden vi sluttet af.

Priser:  Overnatning 
betales  tillige  med 
strøm til lejrchefen
Stævnegebyr  pr. 

enhed  kr.  250,- 

(dækker  gløgg,  æbleskiver,  julemadbord 
(For  alle  i  enheden),  godteposer  og  vel-
komstgave, samt 1 lys og ler til dekoration 
pr. vogn)

Når i tilmelder jer til stævneudvalget – så 
oplys venligst hvor mange personer der del-
tager  fra  enheden,  samt  børnenes  navne 
og alder.
Program  og  deltagerliste  udleveres  på 

stævnet.

DCK 2974 Inger og Leif Nielsen
Tlf. 6222 5813
mobil 2422 8630

DCK 2948
Inge og Per Christensen
Tlf.6594 1501
Mobil 4016 6563
Tlf. 6615 6563 (kl. 10 – 17)

A
Å

GODE TILBUD på nye og brugte vogne
HUSK - vi udfører også reparationer

Finanseringsmuligheder med eller uden
udbetaling - rente fra 4,95%

AP-CAMPINGAP-CAMPING
Industrivej 24, 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2420. Mobil: 4021 7041

www.ap-camping.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 10.00-17.00 • Weekend kl. 11.00-16.00

AA
Å

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

AP-CAMPINGAP-CAMPING
Industrivej 24, 6070 Christiansfeld
Tlf. 7456 2420. Mobil: 4021 7041

www.ap-camping.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 10.00-17.00 • Weekend kl. 11.00-16.00

AA
Å

Julestævne
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Julestævne
Den 24.-26. november

Asnæs Boldklubs Festlokaler 
Estersvej 64-66 

4550 Asnæs

Kreds  Sjælland  har  i  år  henlagt  sit  jule 
stævne til Asnæs. Vi syntes tiden var inde 
til at prøve noget nyt. Der er også ny nisse 
der  kommer  direkte  fra  de  professionelle 
rækker.
I  gamle  dage  trak  et  julestævne  snildt 

40-50 campingfamilier, men de seneste år 
har deltagerne været faldende. Årsagerne 
kan  være mange,  som  jeg  ikke  vil  dvæle 
ved her, men en af dem kan være at der i 
en  periode  har  været  færre  børn  til  lige 
netop et julestævne.
Ser jeg på den tilgang af nye medlemmer 

med børn, så tror jeg stemningen er ved at 
vende, så vi har valt at gå fremad med for-
sigtighed. Der  vil  således  være begræns-
ning på 30 Campingvogne. 
Kom og  få  en  glad weekend med børn 

eller børnebørn.

Fredag aften skal vi hilsen på og havde 
et glas gløgg. Lørdag skal vi klippe og kli-
ster,  fremstille  borddekorationer  sammen 
med børnene og nissen kommer på besøg 
med gaver til alle børnene.

Lørdag  aften  skal  vi  havde  flæskesteg 
og prinsessedessert. Vi  tager vores egen 
vin med eller hvad I ønsker til maden.
Det hele foregår i Asnæs Boldklubs Fest-

lokale.
Der er adgang til vand og toilet, men ikke 

bad  og  strøm.  Generator  kan  benyttes  i 
dagtimerne.

Prisen for hele herligheden er: 
Stævnegebyr kr. 140,-
Kuvertpris kr. 120.-
Børn mellem 4 og 14 år ½ pris.
Hertil kommer kr. 50,- pr barn, der går til 

indkøb  af  gave.  Vi  skal  derfor  ved  tilmel-
ding havde oplyst barn/børn navn og alder. 
Er der mere end to voksne i Campingvog-
nen er der tillæg pr. ekstra voksen på kr. 
50,-.

Tilmelding på nettet
eller til leif@hansson.dk 
Du kan også ringe på tlf. 2672 1901

Kreds Sjællands bestyrelse
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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
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”Bo Bed�” i din campingvogn

Læs mere på www.fendtinfo.dk

Shark &
 Co.



Julestævne
Den 23.-25. november 

på Odder Strand Camping, 

Toldvejen 50, 8300 Odder

Sidste tilmeldingsfrist er 
d. 16. november 2007!

Stævnet vil få følgende udseende:
Fredag: Ankomst 
Kl.  20.00  fælles 
hygge i samlings-
stuen samt stæv-
neindbetaling.
Her vil bestyrel-

sen servere kaffe 
med hjemmebagt 
kage.

Lørdag: 
Kl.  10.00:  Stan-
derhejsning. 
Kl. 10.30: Vi køre 
til julestuerne i Torrild og Synnedrup.

Kl.  13.00:  Julehygge  i 
samlingslokalet m.m. Er 
vi  meget  heldige  kom-
mer  julemanden  måske 
på besøg.
Kl.  18.30:  Fælles  spis-
ning  i  samlingsstuen. 
Menu: flæskesteg  med 
sovs, rødkål og kartofler 
og ris a  la mande. Med-
bring selv drikkevarer.

Søndag:
Kl. 10.00: Guidet gåtur i omegnen. 
Kl. 11.30: Standerstrygning og farvel. 

Program udleveres ved ankomsten.

Stævnegebyr er kr. 75,-.
Pris for 2 overnatninger pr. vogn er incl. 2 
voksne,  fælles  hygge  fredag,  julemiddag 
lørdag, gåtur med guide søndag kr. 445,-.
Der ud over er børn er gratis med, men skal 
dog betale for børnemenu kr. 60,-. (Samme 
menu)
Enlige ½ pris.
Elforbrug afregnes med kr. 2,50 efter må-
ler.

Tilmelding til:
DCK 2601 Elisabeth & Michael Hansen 
Tlf. 8692 8195
mssh@mail.tele.dk

DCK 2640 Else & Helge Poulsen
Tlf.: 86928134
helge.poulsen@mail.tele.dk

 

 

 

Da man begyndte at sætte grød ud…

En nissekone

Ældste nisse

Odder Strand Camping

6



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 
nat suppe, og 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  for  at  skyde  det  af.  Derefter 
fortsætter  vi  med  at  hygge  og  danse  så 
længe vi har lyst!
Tirsdag middag samles vi for at spise re-

ster. Standerstrygning aftales om det skal 
være før eller efter restspisning.
På gensyn nytårsaften i Nr. Kollund ! Vi 

plejer 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

Hvad skal du/I lave Nytårsaften???
Nå, ved du/I det ikke!
Men det er der råd for!

Så  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 lørdag eller søndag i 
løbet af dagen (se annoncen i APPEN - DIX 
nr. 12) og så  lavesder måske  fælles kaf-
febord søndag aften.
Mandag  formiddag  er  der  standerhejs-

ning og stævneindbetaling, de der har lyst, 
går op og hjælper, med at gøre salen hyg-
gelig 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 til-
behør som man selvfølgelig selv har med-
bragt.  Der  blive  opsat  en  menu-plan,  så 
man kan se hvad man skal nyde i løbet af 

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
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Fjordens dag den 9. september var et tilløbsstykke uden lige!

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
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Ca.  50.000 mennesker  besøgte  arrange-
mentet.
Atter  gav  det  et  nyt  medlem  til  Kreds 

Fyn.

Tusind tak til alle de fynske medlemmer, 
der kom forbi vor stand i Klintebjerg og fik 
en god campingsnak.

DCK 2940 Inge Christensen

Fjordens dag

Frokost ved fyret Svaner…
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Vandhullet hvor der skulle have stået mange 
vogne. Reminder

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

Københavnsvej 277, 4000 Roskilde

Tlf. 46 75 71 29  www.pj-caravan.dk

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30  

lørdag fra 10.00 til 15.00

søndage- og helligdage fra 11.00 til 16.00

Campingvogn? 
Se det store udvalg med 
Kim Larsen og Hans Dideriksen
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dck07B  15/03/07  7:49  Side 1

Husk  30  års  j
ubilæum  v/ 

Caravan Club L
eipzig.

Se Appen-dix n
r.10 side 4.

Kreds Fyns bestyrelse

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

www.campinggaarden-ormslev.dk
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Det er med blandede følelser, at jeg skriver 
dette sidste lille indlæg. Driftsudvalget har 
valgt at pensionere sig og give plads til 
nye kræfter. 

Vi har brugt de sidste 2 år af vores liv med 
at passe og pleje Skamstrup Camping. Det 
har været hårdt, men sjovt at følge med i 
hvordan pladsen har udviklet sig. Vi vil se 
tilbage på en tid men mange grin, hyggelige 

aftener og spændene udfordringer. 
Ikke 1 sekund har vi fortrudt, at vi 
dengang  i  2005  sagde  »ja«  til  at 
overtage.  Uanset  hvor  vi  er  kom-
met  i  DCK  har  vi  følt  os  godt  be-
handlet  og  fået  anerkendelse  for 
vores arbejde. Det er disse dejlige 
minder der også gør det lidt trist at 
sige farvel, men vi er blevet trætte 

Nyt  fra Skamstrup

og  den  energi  og  gejst  vi  engang  havde, 
er brændt ud. Det er på tide at nye og fri-
skere kræfter tager over. Hvem det bliver, 
er  i skrivende stund ikke afgjort, men jeg 
er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver et 
super team I fremover vil møde på pladsen. 
Vi ønsker dem alt mulig held og lykke. 
Tak til alle der har gjort vores tid på plad-
sen til 2 gode år af vores liv.

På gensyn!
DCK 2169 Betina og Johnny Danielsen

DCK 2284 Lone og Flemming Sørensen 
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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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Traditionen  tro,  blev  der  igen  i  år  afholdt 
heste  og  kræmmermarked  i  Mørkøv.  Der 
var  rigtig mange som var mødt op på  vo-
res plads i Skamstrup. Logbogen siger 53 
vogne, som jo er et perfekt udgangspunkt, 
til  en  rigtig  »kræmmer-weekend«.  Aktivite-
terne på pladsen  i denne weekend er be-

grænsede, da det jo er på 
markedspladsen det primære foregår, men 
mon  ikke der blev hygget  rundt omkring  i 
vognene, for vejret viste sig bestemt  ikke 
for sin bedste side. Den megen regn gjorde 
det i hvert fald, til et meget vådt og smat-
tet marked som fik tankerne hos en del af 
os til at flyve et par måneder tilbage med 
et smil  på  læben. Om aftenen mødtes  vi 

oppe  i  klubhu-
set  med  vores 
medbragte  mad 
til  fælles  hygge 
og  sjove  kræm-
merhistor ier, 
som  spændte 
meget bredt. Nogen havde sid-
det fast i mudderet, og måtte trækkes fri, 
i den forbindelse kom der vist lidt interne 
drillerier på bordet vedrørende bilmærker, 
nogen havde gjort gode handler og andre 
mindre gode. Der var sponseret flotte præ-
mier til de bedste historier.

Vi vil gerne takke aktivitetsudvalget for en 
hyggelig weekend!

DCK 2153 Heidi & Flemming

Heste og Kræmmermarked 
den 28.-30. september

Heste og Kræmmermarked
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Heste og Kræmmermarked
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I weekenden den 5.-7.10, afholdte Kreds 
Sjælland  det  årlige  bankostævne.  Ram-
merne  for  de  42  vogne  som  var mødt  til 

dette  års  stævne  var 
nye,  man  kan 

vel  sige  ny-
bygget,  for 
det foregik 
hos  BIJE 
Fritid  og 
Campings, 

i deres flotte 
nye  forretning  i 

Helsinge.
Efter standerhejsning fredag aften, hvor 

Pia,  Leif  og  indehaveren  Jesper  bød  vel-
kommen, var der mulighed  for at ose  lidt 
rundt i den flotte butik, som indeholder alt 
lige  fra  reservedele  til  en  hyggelig 
piano café. BIJE bød fredag aften på 
et  lækkert  ostebord  i  en  af  værk-
stedshallerne, og Jesper fortalte om 
Bije´s historie og fremtidsplaner.
Om  lørdagen,  stod  programmet 

blandt andet, på en orientering vedrø-
rende  førstehjælp.  Emnerne  tog  ud-
gangspunkt i de ting som man kunne 
forestille sig på en campingtur, såsom 
trafikuheld,  hedeslag,  forfrysninger, 

hugormebid  og  lignende.  Andre  nød  det 
gode vejr, som vi havde denne weekend.
Eftermiddagen stod i bankospillets tegn, 

og Arnth ledede som de tidligere år spillet 
på hans egen helt personlige måde.
Lørdag  aften  startede med  vores med-

bragte mad  og  hygge  i  værkstedet.  Efter 
maden  var  det  tid  til  amerikansk  lotteri, 
med en masse flotte præmier sponseret af 
blandt  andet  BIJE.  Til  trækning  af  vinder-
numrene kunne man endnu engang opleve 
Arnth på slap line, til stor morskab for de 
mange dck’er.
Efter  standerstrygning  søndag,  var  der 

lige tid til endnu engang, at power shoppe, 
de dimser  og  tilbehør  som man  ikke  kan 
undvære, inden vogntogene vendte kølerne 
hjemad.

Bankostævnehos BIJE Fritid og Camping
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Alt i alt, havde vi en rigtig hyggelig week-
end i det nordsjællandske, med dejlig sol-
skin.

Med venlig hilsen 
DCK 2153 Heidi Würtz og  

Flemming Sørensen 
 

Vidste du?
Hvor varmt er der egentlig på solen overflade?

Gennemsnitstemperaturen for so lens yderste lag er 6000 grader Celsius. Længere 
inde hersker ufattelige tem peraturer på 15 millioner varme grader og et tryk så enormt, 
at Solen fungerer som en vedvarende brintbombe.

Bankostævne • Bankostævne • Bankostævne • Bankostævne • Bankostævne • Bankostævne
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Vi glædede os til turen til Rheinland Pfalz, 
så vi drog af sted med en del forventnin-
ger!
 
Vi ankom til campingpladsen sent fredag 

aften, der var mørkt så der så vi ingen ting, 
det var bare med at få vognen på plads, så 
måtte de andre ting vente, for vi var godt 
trætte efter en lang dag på landevejen.
Nu havde vi jo så lørdagen til at komme 

ordentlig  på  plads,  og  få  hilst  på  alle  de 
som var der. Nogle havde vi aldrig mødt før, 
og der var også et par helt nye medlemmer, 
som var til deres første stævne med DCK. 
Det var måske modigt, men jeg tror nok de 
fik en lige så god tur som vi andre
Vi var til frokost om søndagen, i restauran-

ten på campingpladsen, hvis der var nogen 
som gik sulten derfra, så var det vist deres 
egen  skyld.  Campingværten  var  derefter 
guide på en længe travetur i omegnen (9-10 
km.) men der var en rigtig flot tur, selv om de 
fleste nok var godt trætte, da vi var tilbage.
Mandag kørte vi  til Ann Weiler. Der var 

guide rundt i den gamle del af byen, og er 
man  interesseret  i gamle huse ect. så er 
denne by et besøg værd, med huse tilbage 
til begyndelsen af 1600 tallet.
Onsdag en tur med den lokale bus til Kai-

serslautern,  og  en  guidet  bustur  rundt  i 

byen (guiden var svensk så det forstod de 
fleste).
Tirsdag og torsdag var mere slap-af-dage 

på pladsen, men med et godt vejr var det 
rigtig hyggeligt.
Fredag var vi på bustur, først til borgen 

Brewartstein,  en  rigtig  middelalderborg, 
hvor den nederste del er hugget ud i kalk-
sandstensklippen, og deres brønd som lig-
ger midt i borgen er hugget ned i klippen, 
med en dybde på 104 m., en imponerende 
præstation dengang, derefter gik  turen  til 
Bad  Burgheim.  Hele  byen  festede,  altså 
ikke fordi vi kom, men de havde deres år-

Efterårstur
til Sägmühle
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lige  Wyrst  und  Weinfest,  et  arrangement 
der strækker sig over hele14 dage. Jeg tror 
nok det var en flok trætte campister der ud 
på aftenen kom hjem til pladsen.
Lørdag sidste stævnedag, standerstryg-

ning og så går turen atter hjem, der er altid 
det  kedelige  tidspunkt,  især  efter  et  så 
pragtfuld  et  stævne,  hvor  der  både  var 
mange  oplevelser, men  også  plads  til  af-
slapning, og en masse fælles hygge.
Så  jeg  kan  roligt,  på  alle  deltageres 

vegne takke arrangørerne og hjælpere med 
et  virkeligt  godt  stævne,  vi  fik  alle  vores 
forventninger indfriet.

DCK 2016 Kisser & Jørn Jakobsen

Bygholmvej 27, Øsløs, 7742 Vesløs

Tlf. 9799 3139 www.bygholmcamping.dk

Hytter - Bed & Breakfast
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Jeg var ude  i garagen kiggede her og der 
efter noget som ikke er meget brugt, mine 
sejlerstøvler, blå og matte lidt revnede og 
mest af alt med meget korte skafter. Nej, 
det  går  bare  ikke!  Tankerne  går  tilbage  i 
tiden til en rigtig god tur nemlig en tur med 
DCK til Langlig. Dengang udstyret efter alle 
anbefalinger,  med  gummistøvler,  vindtæt 
tøj,  kasket mv. Dengang var støvlerne alt 
for korte i skafterne, af med støvlerne og 
derefter resten af eftermiddagen vandring 
med bare tær’, det skulle ikke ske denne 
gang. 
Hvad nu, Hvad gør jeg nu? En hurtig tur til 

Harald Nyborg, som med garanti er det sted 
hvor  de  billigste  gummistøvler  med  de 
længste skafter kunne opdrives, for hvornår 
skal  jeg  bruge  gummistøvler  igen.  Jeg  er 
helt  sikker  på  at  mange  medlemmer  har 
været  samme  procedure  igennem  der-
hjemme. Jeg registrerede i hvert fald mange 
nye skinnende gummistøvler på turen.

Hvorfor alt dette, jo, nemlig fordi vi Bent og 
jeg havde  tilmeldt os DCK turen,  »Sælsa-
fari til Mandø«.

Vi havde deltaget i en tidligere tur med en 
god  og  meget  interessant  rundvisning  af 
Thomas Jensen fra Vadehavscentret i V. Ved-
sted. Efter denne weekend talte vi om endnu 
en tur ud i vaderne, så vi var ikke i tvivl om 
at deltage i endnu en tur, nemlig en tur med 
Mandøbussen til Mandø. Så denne weekend 
har været noteret i vor kalender længe.
Vi ville blive sat af midt ude  i naturen, 

lige  bag  digerne,  sammen  med  Thomas 
Jensen, som så ville vise os sæler på sæl-
bankerne. Vi skulle gå på vaden ud til sæl-
bankerne.  Der  var  her  gummistøvlerne 
kom  på  prøve  med  skaftelængden.  Alle 
mine dispositioner var spildte, også denne 
gang måtte støvlerne af. Hoppe på et ben, 
passe på støvlerne  ikke  væltede så  van-
det alligevel kom ind i dem osv. Rigtig hyg-
geligt  var  det  og  alle  morede  sig  ikke 
mindst  alle  børnene,  jeg mener  alle  bør-
nene for på denne tur var børnetallet helt 
oppe på 13 børn / unge, så det tyder på at 
klubben er ved at komme i et generations-
skifte, i hvert fald til sådanne natur arran-
gementer,  selv  om  vi  halv  gam…  også 
gerne vil deltage. Det er rigtig dejlig at se 

Gummistøvler, lange eller korte…
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hvor god Thomas er til at få de unges inte-
resse og nysgerrighed frem. Mange spørgs-
mål  blev  stillet.  Vejret  var  helt  perfekt, 
men der var ikke Sæl garanti. Der var ikke 
mange sæler på det ønskede sted så vi fik 
med de medbragte kikkerter kun set 3 sæ-
ler på nærmeste hold. Vi så disse sæler 
hygge sig i solen vel vidende at vi menne-
sker ikke kan komme for tæt på, hvis man 
ville  det,  så måtte man af med mere en 
gummistøvlerne,  at  vade  ville  ikke  være 
nok. Den spættede sæl er det eneste hav-
pattedyr, der med sikkerhed yngler i Vade-
havet.  Sælerne  er  hele  året, men  især  i 
yngletiden  og  under  pelsfældningen,  af-
hængige  af  at  kunne  ligge  uforstyrret  på 
de  tørlagte banker. Vi så hjertemuslinger 
åbne sig stikke et ben ud og grave sig ned 
i sandet. Vi  fik mange andre oplysninger, 
om  fuglelivet,  hvor  området  er  et  vigtigt 
område  for  trækfuglene  til  spisekammer 
så de kan klare de lange træk til varmere 
himmelstrøg. Under lavvande, når vaderne 
tørlægges, opsøges de føderige område af 
tusindvis af vadefugle, for eksempel rylen, 
jeg kunne blive ved. 
Sortsol, det har vi alle hørt om, ture bli-

ver arrangeret i busser til priser så store, 
men ikke med sort sol garanti. Vi fik mulig-
hed  for  denne  oplevelse  takket  være  vor 
naturvejleder Thomas, som anbefalede os 

tidspunktet og et stedet, hvor der samme 
aften kunne være mulighed for oplevelsen 
sort sol. Vi var mange som droppede fæl-
lesspisningen til fordel for denne oplevelse 
og det har vi ikke fortrudt, medens vi stod 
der og ventede, spændte, på hver et stære 
træk som fløj ind over os, kom Thomas, og 
hermed endnu mange forklaringer på hvad 
det betyder når flokken ændre kurs, til de 
flotteste  formationer,  meget  spændende 
og en flot oplevelse.
Aftenkaffe med kage til alle… ja, Vagn er 

det en  tradition  fremover når vi ser du er 
med på træf?
Sluttelig  vil  Bent  og  jeg  sige  tak  for  et 

godt stævne, hvor Per, Kirsten, Vagn og An-
nie  ikke var bange  for at være  impulsive, 
ændre det planlagte, så vi fik endnu en na-
tur oplevelse nemlig sort sol.

Mere information om ture til vadehavet på 
www.vadehavscentret.dk

Og en rigtig god oplevelse at gå ud til sæ-
lerne,  og  så  oven  i  købet  se  sort  sol… 
FLOT – FLOT! Og en hilsen til en flok flinke 
campister.

Så tak for sidst, vi ses! 
Bent, Mads og Lene

 
DCK 2574 Mette og Bent Skov Jensen
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Velfungerende  smarte  køkkener  er  blevet 
et must i de fleste danske hjem. Farmand 
har fået en central placering, når det gæl-
der madlavningen. Og med hans nyvundne 
rolle  i  køkkenet,  stilles  der  høje  krav  til 
funktionaliteten.
En god steg og  lækkert brød er  fatters 

varemærker. Det er et faktum, som tyske 
Wilk Caravans har taget til sig. I sine splin-
ternye modeller introducerer Wilk gasbage-
ovnen som standard både i S3 og S4 seri-
erne, så nu er det slut med at stå i kø hos 
bageren for at hente morgenbrød. Fars bol-
ler smager nu engang bedst. Men er han 

endnu  ikke  hoppet  med  på  de  andre 
mænds trend, kan ovnen fravælges til for-
del for mere skuffeplads.
»Selv om Wilk nu installerer gasbageovn 

som  standard,  har man  ikke  slækket  på 
det  øvrige  udstyrsniveau.  Tværtimod  har 
man bibeholdt det høje niveau, som Wilk er 
kendt for, og som indeholder alt, hvad mo-
derne  campister  kræver«,  siger  direktør 
Steen Rasmussen, Caravan Ringen, der er 
agent for Wilk.
»Når det gælder smarte designløsninger 

til  fladskærmen,  er  Wilk  også  med  helt 
fremme. Med  forskellige modeltilpassede 

Wilk omtale!

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

Wilkøger komforten og sænker prisen
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beslag og skabe er skærmen nemt og hur-
tigt gemt væk, når den ikke er i brug«.
Til trods for de nævnte forbedringer plus 

en lang række andre designmæssige mo-
derniseringer,  er  det  lykkedes  Wilk  at 
sænke priserne  betragteligt  på mange  af 
modellerne.
»Wilk har i de sidste to år været igennem 

en  effektiv  rationaliseringsproces,  og  det 
kommer nu  forbrugerne  til gode  i  form af 
både øget komfort og lavere priser«, siger 
Steen Rasmussen og peger som eksempel 
på den rummelige familievogn i S3-serien, 
500 Dm.
»Med  adskilte  forældre-  og  børnesove-

pladser og med et stort moderne spise- og 
køkkenområde har den en stor målgruppe 
blandt  børnefamilierne  til  en  pris  af  kun 
118.000 kroner«.
»Men  det  store  hit,  bliver  den  bredere 

550’er. For kun 18.000 mere får man fuld 
bredde på 248 centimeter«.

Red.

Wilk har udviklet 22 nye modeller, hvor stilfuldt 
design og en større udstyrsliste med blandt andet 
gasbageovn som standard giver fuld valuta for pen-
gene. Wilk har nemlig samtidigt formået at sænke 
priserne.

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

Midtvejs 
Caravans

Områdets 
DCU testcenter
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Flere  og  flere  campister  udvider  cam-
pingsæsonen til at omfatte hele året
I takt med at flere og flere campister ud-

vider sæsonen til også at omfatte vinteren, 
er interessen for større helårsfortelte ste-
get mærkbart. En væsentlig del af årsagen 
er også, at helårsforteltene i dag har en så 
høj  kvalitet  og  isoleringsgrad,  at  de  sam-
men med et solidt gulvarrangement og en 
varmeovn  i  forteltet  fortsat  er  et  lunt  og 
godt  opholdssted  -selv  med  frostgrader 
udenfor.
Den  danske  forteltfabrik  Isabella  har 

mærket  tendensen ved, at mange campi-
ster  nu  bruger  helårsteltet  både  sommer 
og  vinter.  Tidligere  var  det mest  alminde-
ligt,  at  helårsteltet  blev  taget  i  brug,  når 
efteråret meldte sig og taget ned igen sidst 
på  foråret  for  at  give  plads  for  det  store 
standfortelt.
Derfor er der nu et mere udtalt ønske om 

mere plads i helårsforteltet, hvilket har gi-
vet sig udslag i en mærkbar stigning i sal-
get af fabrikkens store Universal 420. Op-
rindeligt er det opbygget som et vintertelt, 
med  stærke  Zinox  stålstænger,  knæk  og 

hældning i taget, så sneen kan rutche af, 
kraftige skumgummipuder som slutter me-
get tæt til campingvognen og meget robu-
ste materialer i tag, sider og sokkel.
Men på grund af de mange åbningsmulig-

heder i både front og gavle, er det bestemt 
anvendeligt  som  sommerfortelt.  Begge 
frontsektioner kan uafhængigt af hinanden 
nedfældes, så forteltet bliver en veranda el-
ler helt afmonteres, så det bliver et solsejl.
Et oplukkeligt myggenetspanel er place-

ret midt i fronten, og i gavlen er der ekstra 
brede døre.
Selv  om Universal 420 –  samt  seriens 

lidt mindre  fortelte  –  i  sig  selv  er meget 
stabile  og  tåler  selv meget  hårde  vejr for-
hold, så er det  tilrådeligt med en såkaldt 
vintersikring, hvis det opstilles  i de stren-
geste vintermåneder. Det er i øvrigt et krav 
for forsikringsdækning.
Vintersikringen  består  af  2  stk.  ekstra 

overliggere samt 3 stk. støttestænger
Universal-forteltene  findes  også  i  bred-

derne 360 og 300 med teltdug i blå nuan-
cer, mens 420 er i skygrey farver.

Red.

Isabella omtale!

Fortelt til brug  
sommer og vinter

Universel 420 opfylder de fleste campisters 
krav til helårscamping og mere plads…
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www.ThistedForsikring.dk

Rabataftale til DCK

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

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

Vi kan blandt andet tilbyde dig:

   Campingvognsforsikring inkl. indbo
   Bilforsikringer
   Villaforsikring
   Familieforsikring
     Fritidshus
   Trailerforsikring
   Ulykkesforsikring

Kontakt vores assurandør Jette Christensen, 
for et uforpligtende tilbud.

Jette Christensen kan kontaktes direkte på: 

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

Thyparken 16 - 7700 Thisted - www.ThistedForsikring.dk

 Tlf.: 9619 4500 - Fax: 9791 0115



Mel.: »Lilli Marleen«

Fælles Nordisk Høst-Træf
– os alle det gør godt –
vi skrattar. ler og griner
ad både stort og småt. 
Vi alle får en masse ting at se
– og tak for det –
lad det bli’ ved!
på Norsk og Svensk og Dansk
på Dansk og Norsk og Svensk.
 
Med de allervenligste hilsener

Ninna & Johs

Vers
af Johs Møller

 

1671 Trine & Jørgen Sumborg 
  8800 Viborg

1692 Jytte & Leo Hahn 
  9560 Hadsund

1693 Susanne Kyndesen 
  & Lars Andersen 

 8355 Solbjerg

2141 Finn Ploug 
  2650 Hvidovre

2314 Linda & Egon Hemmingsen 
  4773 Stensved

2385 Jan Roest 
  4733 Tappernøje

2457 Pia & Keld Brammann 

  6430 Nordborg

3217 Annette & Benny Hansen 
  3630 Jægerspris

3910 Charlotte & Kim Mikkelsen 
  6531 Ebberup

3911 Ulla Rewitz & Jan Sørensen 

 5220 Odense SØ

3912 Solveig & Erik Christensen 

  5700 Svendborg

3913 Marna & Ebbe Frederiksen 
  5220 Odense SØ

Velkommen 
til nye medlemmer!!!
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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



   •

Af Anne-Vibeke Isaksen
Fotograf Rasmus Schønning

Sverige  næststørste  sø  Vättern  byder  på 
ferier for en hver smag. Vælger man også 
at rejse ud til øen Visingsö får man oveni 
en oplevelse, der får en helt ned i  tempo 
og  glemmer  alt  om  en  stresset  hverdag. 
På Visingsö står tiden stille og det har den 
gjort i mange år.
Visingsö  ligger ud  for byen Gränna,  lidt 

nord for Jönkoping. Man kan vælge at be-
søge øen på en endags tur fra Gränna, hvor 
der  ligger  en  hyggelig  campingplads  lige 
ned til vandet og i gåafstand fra færgelejet. 
Solen  banker  ned  fra  en  skyfri  himmel.  
Der er  liv og glade dage på havnen, hvor 
små  lystbåde  vugger  i  havnebassinet, 

mens to drenge er fuldt optaget af en større 
krabbe, de lige har fisket op. 

Sejlturen
Færgen,  der  sejler  mellem  Gränna  og 
Visingsö går hver time. Den er fuldstændig 
pakket i højsæsonen, så et er en god ide 
at bestille tid, hvis man vil have sit vogn-
tog med til øen. Det første der møder mig 
er den lille hyggelige havn og Visingsborgs 
Slotsruin. Selve borgen er  fra 1500-tallet 
men brændte i 1700-tallet, således at kun 
ruinerne  står  tilbage.  Det  er  dog  stadigt 
et  flot område, hvor der er masser af ak-
tiviteter  og  underholdning  om sommeren. 
En  lille  kilometer  fra  havnen  ligger  den 
smukke Brahe Kirke fra 1100-tallet. Inde i 
kirken er der en stor samling af sølvskatte 
og midt i kirkerummet hænger en stor tand 
fra en narhval. Alt sammen vidner om en hi-

Visingsö i Vättern – tiden står stille

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

Omtale campingplads
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   •

storie, der går langt ud over øens grænser. 
Men det er længe side.

Øens eneste campingplads
Vi  triller  ind  på  Erstadvikens Camping  på 
den nordlige del af øen. I øvrigt øens ene-
ste campingplads og der er god plads. Vi 
får en plads få meter fra vandkanten, hvor 
kan sidde og nyde solnedgangen. Eneste 
lyd er  fra  fuglene ellers er  der helt  stille. 
Ingen  trafik, bilos eller andre mennesker. 
Efter et forfriskende morgenmåltid triller vi 
gennem øens pragtfulde natur. Det er midt 
i august og kornet står gult og de tunge og 

modne  korn  får  næsten  stråene  til  at 
give efter. Vinden leger og får det til bølge 
smukt.

Ældste kongeslot
På øens sydspids finder vi Sveriges ældste 
kongeslot, Visingsös Borg. Den er også fra 
midten af 1100-tallet, men i dag er det kun 
ruinerne der er tilbage. Den ligger helt ud 
til vandet med en smuk udsigt over vandet 
og kysten inde ved Gränna. På vejen tilbage 
til havnen er det blevet tid til at tanke og vi 
stopper ved øens eneste tankstation. Eller 
tankstation er måske så meget sagt. Der 
er en meget gammel benzinpumpe. Den er 
minimum  fra  50´erne, men  sådan  er  det 
med det meste på øen. Tiden er  ligesom 
gået  i  stå.  Og  det  gør  den  også  for  en, 

mens man er der, og det er nok det, som 
er så herligt ved at besøge den.

Faktaboks
Visingsö er 14 km  lang og 3 km bred og 
egner sig dermed også til cykelferie. Der er 
lige før, man kommer for hurtigt  rundt på 
scooter, men det er ganske mageligt.
Campingpladsen, Visingsö/Erstadvikens 

Camping,  er  medlem  af  SCR.  www.cam-
ping.se. Udlejer også hytter. Læs mere her 
www.visingso.net

•   Læs mere her om færgeruten her www.
jonkoping.se

•   Husk også at stoppe i Gränna, der bl.a. 
er  verdenskendt  for  sine  Polkagrise  – 
sukkerstænger.

•   Læs mere om mulighederne i Gränna på 
www.jonkoping.se/turism/index.htm

•   Læs  mere  om  Polkagrisene  her:  www.
polkapojkarna.se

•   Und  dig  selv  en  frokost  på  havnen  i 
Gränna eller på Visingsö. Der er mange 
gode fiskeretter!
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Det betyder stjernerne– kort fortalt
Af Anne-Vibeke Isaksen
Fotograf Rasmus Schønning

Det  kan  være  svært  at  få  overblik  over 
hvad campingpladsernes stjerner betyder. 
Denne guide hjælper dig på vej.

*
Der føres et dagligt tilsyn med pladsen af 
en  lejrchef. Ved  receptionen er der opsat 
opslagstavle med oplysninger om: ordens-
regler, gældende takster, pladsens klassi-
fikation, lejrchefens træffetid, -sted og tlf. 
Der er instal-
leret  min. 
en  bruser, 
omklædning 
under tag og 
alle  toiletter 
er  vandskyl-
lende.

**
Der  er  tilsyn  fra  kl.  08-20  fra  d.  20.6.  – 
20.8. Der er min. en bruser pr. 25 enheder. 
Køkkenet har min. et kogested pr. 50 enhe-
der og adgang til varmt vand fra hane. Min. 

25 % af  plad-
sens  enheder 
kan  forsynes 
med  el  fra 
eget stik. Der 
er legeplads.

***
Lejrchefen  er  ansvarlig  døgnet  rundt  fra 
d.  20.6.  –  20.8  i  højsæsonen.  Pladsens 

indkørsel skal være afspærret med bom e. 
lign. mellem  kl.  23-07.  Alle  håndvaskene 
har  varmt  og  koldt  vand.  Puslerum, min. 
et  familiebaderum  pr.  100  enheder.  Der 
er særlige borde til rensning af fisk. Lege-
plads  og  op-
ho ldss tue r. 
Min.  70%  af 
pladsens  en-
heder kan for-
synes  med  el 
fra eget stik.

****
Receptionen er åben fra kl. 08-22 i perio-
den fra d. 20.6.-20.8. Der kan betales med 
min.  to  anerkendte  kreditkort.  Butik med 
nødvendighedsartikler og madvarer  fra kl. 
08-22  i  højsæsonen. Min.  90  %  af  plad-
sens  enheder  er min.  100 m².  Der  er  et 
selvstændig teltslagningsområde og cykel-
stativer. Puslerum, min. en bruser pr. 17 
enheder.  Familiebaderum  for  hver  75  en-
heder. Handicapegnet. Der er legepladser, 
boldbane, opholdsrum med TV. Min. 80 % 
af pladsens enheder kan forsynes med el 
fra eget stik.
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*****
Stor  reception  og  vel-
assorteret butik, der er 
åben fra kl. 08-22. Alle 
enheder er min. 100 m² 
eller 120 m² plus kom-
fortpladser.  Der  er  ad-
skilte  toilet-  og  vaske-
afdelinger.  Særskilte 
sanitetsafdelinger  for 
børn.  Familiebaderum 
til  leje.  Køkken  og  in-
dendørs  spiseplads. 
Vaskeri.  Der  er  lege-
plads, opholdsrum med 
TV.  Min.  90%  af  pladsens  enheder  kan 
forsynes med el  fra  eget  stik,  og  en del 
har afløb  for spildevand og direkte vand-
tilslutning.

➠

Læs mere om stjernerne:
www.campingidanmark.dk

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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Efterårsferie! – Selv på efterløn er der brug 
for ferie. – Vi valgte at tage til Color Camp 
på Trelde næs.

Vi havde lige en fødselsdag der skulle fej-
res inden vi kørte hjemmefra, så vi var først 
fremme  ved  campingpladsen  ca.  17.30. 
Da var næsten alle ankommet.
Om aften var der kaffe og kage som Else 

havde bagt hjemmefra.
Lørdag  var  der  standerhejsning  kl.  10. 

Og stævne indbetaling, Ellers var der
ikke noget særlig på programmet, vi  la-

vede langbord til frokost og det varede hele 
eftermiddagen,  om  aften  var  der  fælles 
spisning  i  opholdsstuen,  hvor  de  fleste 
havde bestilt mad i cafeteriaet. Vi fik Trelde 
gryde og det smagte godt. Det var rart ikke 
selv at skulle lave mad. 
Søndag formiddag var der en dejlig gåtur 

i skoven ud til Trelde næs, det tog ca. 2 ti-
mer  med  en  forfrisknings  pause  indlagt. 
Derefter var der langbord, vejret var utrolig 
skønt med høj sol.
Mandag var  jo dagen vi havde set frem 

til. Da skulle vi på besøg på Arla Mejeri  i 
Taulov.  Vi  kørte  fra  campingpladsen  kl. 
12.30 i samlet trop. Der var en tre stykker 
som havde taget campingvognen med, så 

de kunne køre direkte hjem, når de var fær-
dige med besøget.
Vi blev modtaget på Arla med kaffe og 

selvfølgelig ostemadder, og imens blev der 
fortalt hvad de laver på mejeriet. Det er kun 
røde oste de  laver  i Taulov.(de bliver gule 
når de er færdiglageret.). Arlas andre pro-
dukter bliver lavet på andre mejerier. 
Vi blev delt i to hold med hver sin guide 

og  så  begyndte  rundturen.  Der  er  en  be-
søgsgang  gennem  hele  mejeriet  som  vi 
fulgte. Vi så hvor de vejede mælken ind og 
så  hele  processen med  ostekar  og  oste-
presse og deling, alting  foregår  fuld auto-
matisk. Der er ingen der rører ved ostene 
med hænderne, selv når ostene skal ven-
des bliver det gjort med truck eller en kar-
rusel. Vi var en tur i højlageret der er oste i 
mange etagers højde. Der bliver de lagret 
til de skal sælges, nogle helt op til 52 uger 
for eksempel gl. Ole. Der er temmelig koldt 
derinde, så vi var der ikke så længe.
Tilbage i kantinen fik vi lov til at smage 

på fire forskellige slags oste en Dansk – en 
Tysk og en Japansk og en gammel Ole men 
han var ung.
Jeg synes Arla er stort og fylder meget i 

Danmark, men  det  er  kun  18  procent  af 
hele Arla koncernens produktion, der bliver 

Efterårs tur til Trelde næs
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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

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

Drømmen om sol, sommer
-og familien i centrum

Parkstien 7, 2450 København SV Tlf. 36 46 98 11
www.kbh-camping.dk

KØBENHAVNS CAMPING CENTRUM

solgt i Danmark. Resten bliver solgt til ud-
landet.
Det var en spændende rundvisning og ef-

ter 2 ½ time gik turen tilbage til Teldenæs.
Tirsdag  var  der  standerstrygning  kl. 

10.30 og der var rigtig mange, der var klar 
til at køre med det samme. 
Det var et godt stævne med tid til afslap-

ning og vejret var jo med os.
Tak til Else og Helge. 

DCK 2687 Ellen Mikkelsen
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Sikkerheden skal være i orden, når man er 
på campingferie. Både for ens egen skyld 
og for ens naboers skyld er det vigtigt, at 
el- og gas-installationerne i campingvognen 
er i orden.
En  ulykke  er  en  ulykke  for  meget,  og 

mange ulykker kan forebygges ved lidt om-
tanke og kontrol.
Campingrådet og Camping Branchen op-

fordrer til, at du som campist  jævnligt får 
gennemgået gas- og el-instalitionerne i din 
campingvogne af fagfolk.
Har du forstand på teknik, kan du bruge 

12-punktslisten  nedenfor  til  at  lede  efter 
defekter. Finder du den mindste ting, skal 
du kontakte en autoriseret installatør eller 
en  godkendt  kompetent  virksomhed. 
Du kan medvirke til at nedbringe antallet af 
ulykker på campingpladsen ved at få kon-
trolleret  dine  el  og  gasinstallationer. 
Husk, at det ikke kun er dig selv det går ud 
over, hvis uheldet er ude…

Elinstallationer
For både el- og gasinstallationer gælder, at 
det kun er autoriserede
installatører  eller,  på  F-gasområdet,  en 

godkendt kompetent
virksomhed, der må udføre reparationer 

og ændringer.
El-  og  gasinstallationer  i  campingvogne 

er nemlig omfattet af
henholdsvis  stærkstrøms-bekendtgørel-

sen, elinstallatørloven og
Gasreglementets afsnit B-3.

12 måder at forebygge ulykker:

1.   Kablet  for  el-tilslutning  af  campingvog-
nen skal være svær neopren kappeled-
ning af typen H07 RN-F eller til svarende.
Den  skal  indeholde  beskyttelsesleder, 
må maksimalt være 25 meter  lang og 
have et mindste  leder tværsnit på 2,5 
mm².  Beskyttelseslederen  skal  være 
grøn/gul og nul lederen lyseblå

Sikkerhed

EL- OG GASSIKKERHED
PÅ CAMPINGPLADSEN

Pas på dem
 du holder af!
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til  apparat  kategori  I3B/P  -  30  mbar. 
Apparaterne kan være mærket med ka-
tegori I3B/P – 28 – 30 mbar

9.   Gasslangen bør efterses regelmæssigt. 
Lad  slangen  udskifte  om  nødvendigt. 
Anbefalet udskiftningsinsinterval er 2-5 
år, med mindre  slangen  viser  tegn  på 
revnedannelse eller mørning.

10.   Brug kun den  type F-gas, de  installe-
rede apparater er beregnet til.

11.   Det  er meget  vigtigt,  at  F-gasinstalla-
tioner  (herunder  gasfl  asker,  regula-
torer,  slanger  og  apparater)  betjenes 
forskrifts  mæssigt  og  ikke  udsættes 
for overlast gasforbrugende apparater, 
inkl. aftrækssystem, holdes i god stand 
ventilationsåbninger og friskluftsåbnin-
ger ikke lukkes samt at aftrækssyste-
mets udmunding ikke tilstoppes.

12.   Konstateres gaslugt eller tegn på ud-
slip  af  forbrændingsprodukter  i  vog-
nen,  skal  gasinstallationen  afbrydes 
ved fl askeventil og ikke benyttes, før 
en autoriseret eller godkendt kompe-
tent virksomhed har efterset  installa-
tionen.

Red.

2.   Stikprop og kontakt  i tilslutningskablet 
skal  være  stænktætte,  brudsikre  og 
have jordforbindelse

3.   Campingvognens  el-installationer  (220 
V - 230 V) skal være beskyttet mod stød 
(ekstrabeskyttet) og jordledningen skal 
forbindes til vognens stel

4.   Vognens  stikkontakter  skal  være med 
jordforbindelse  (beskyttelseslederen 
har stribet gul/grøn farvekode)

5.   Løse el-installationer i forteltet er også 
omfattet af punkterne 1-4

6.   Der  må  højst  være  2  gasfl  asker  af 
maksimum 11 kilo pr. stk. (netto) i hver 
campingvogn

7.   F-gasinstallationer  i  vogne  bør  kontrol-
leres  regelmæssigt  af  en  autoriseret 
eller  godkendt  kompetent  virksomhed 
mindsthvert andet år

8.   Alt gasmateriel, herunder slanger, regu-
lator og haner, skal være DG-godkendt 
til  formålet,  og alt  gasforbrugende ud-
styr skal være CE-godkendt og mærket 

Tag på

Kruså
Camping

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

H
elårsåbent

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
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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Omtale campingplads

Mjøsa Ferie og Fritidssenter ligger ca. 1,5 
km fra Brumunddal centrum og bare 800m 
fra afkørsel til E6. Området kan ses fra E6 
både  syd  og  nord  for  afkørslen,  uden  at 
dette betyder noget særligt for støj for cam-
pingpladsen. Korteste afstand fra pladsen 
til E6 er på ca. 1 km.

Andre fordele ved beliggenheden: 
•  Kun 1,5 time fra Oslo. 
•   Strandzone ved Mjøsa (vældig gode ba-
demuligheder). 

•   En  af  Norges  bedste  fiskemuligheder  i 
Mjøsa og elven Brumunda. 

•  Tæt til Mjøsby. 
•   Flot kulturlandskab (ture til Tingnes, Hel-
gøya o.l). 

•  Prøysenhuset 4 min. 

•  Snilsberg familiepark 10 min. 
•   Kort vej til Ringsakerfjellet (Jagt/turter-
reng, fiskemuligheter). 

•   Under 1  time til Hafjell, Hunderfossen, 
Maihaugen. 

•  1 1/2time til Trysilfjellet skisenter. 
•   Skimuligheter  (Nybygda/Vollkoia  med 
div. Skiarrangement) 10 min. 

•  Tørud alpinbakke 3 min. 
•  Fodboldbaner på Sveum 3 min. 
•   Fine turmuligheder i Høstbjør, Bangsber-
get. 

•   20  minutter  til  Hamar  –  Ankerskogen 
svømmehall , Domkirkeruinerne. 

•  Der er fine tilkørselsforhold til pladsen.
•   Fin  velkomst og modtagelse  i  receptio-

nen.
•  Meget fine toilet og badeforhold.

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)

Mjøsa Ferie- og Fritidssenter
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•   Mulighed for vask og tørring af tøj.
•  Særdeles fine køkkenforhold.
•   Pladserne er pænt store, der kræ-
ves dog opklodsning de fleste ste-
der.

Ulemper:
•   Utrolig mange fastliggere med stakittet, 
verandaer etc.

•   Der  er  langt  fra  de  yderste  pladser  til 
servicebygning med faciliteter.

•  Pladsen er forholdsmæssig dyr.

Se mere på www.mjosaferie.no
Tlf. +47 62359800

DCK 2903 Anne og Allan Bach
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At holde ferie i campingvogn eller auto-
camper er, som at medbringe sin egen luk-
suriøse hotelsuite.

Årets campingaktiviteter er skruet ned på 
lavere blus, selv om stadig flere campister 
vælger  at  udnytte  deres  investering  året 
rundt. Højsæsonen var som bekendt  ikke 
noget at råbe hurra for i Danmark, men for-
delen ved at holde campingferie er netop, 
at  man  impulsivt  kan  dreje  derhen,  hvor 
vejret arter sig.
»Vi mærker ikke på baggrund af vejret en 

faldende  interesse  for  vores  produkter. 
Camping er stadig en trend i rivende udvik-
ling.  De  senere  år  har  campingvogne  un-
dergået store designmæssige og tekniske 
forandringer, og det fortsætter med de nye 

Camping er en trend i rivende udvikling
2008-modeller«, siger formanden for Cam-
ping Branchen, Peter Outzen.
Samtidig med, at campingsæsonen slut-

ter på campingpladserne, begynder den hos 
campingforhandlerne.  Her  bliver  der  i  den 
kommende tid run på, når campisterne skal 
ud og opleve alle nyhederne, som netop nu 
fylder transporterne på deres vej fra produ-
centerne til forhandlere over hele landet.
»Og  der  bliver  masser  af  nyheder.  De-

signmæssigt har fabrikkerne virkelig oppet 
sig de senere år. Med  friske, smarte  far-
ver,  runde  former  og  praktiske  løsninger 
kæmper  fabrikanterne  om  campisterne 
gunst«.
»Før i tiden påvirkede vejret også indekli-

maet i campingvognene. Var det vådt ude, 
blev det fugtigt inde. I dag betyder moderne 

Transportvogne med de nye campingmodeller er på vej fra producen-
terne til campingforhandlere over hele landet.
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»Vi  kommer  til  at  se  endnu  flere  auto-
campere  på  vejene,  og  der  er masser  af 
nye modeller på vej til  forhandlerne. Lige-
som med campingvognene vil vi se en om-
fattende nytænkning  i  deres  indretninger. 
Det  gælder  tekniske  løsninger,  skabsløs-
ninger, rumfordeling og materialevalg, hvor 
blandt  andet  erfaringerne  fra  luksusyach-
ter integreres«, der sammen med sine kol-
leger landet over står foran en travl tid, når 
branchens  sæsonstart  markeres  med 
åbent  hus  hos  forhandlerne  den  sidste 
weekend i oktober.  Red. 

varme- og ventilationssystemer, at indekli-
maet altid er til hygge og samvær for hele 
familien.  For  moderne  campister  betyder 
vejret  ikke så meget, som det gjorde  før-
hen. De har al den komfort i campingvog-
nen, de kan ønske sig. At holde ferie i cam-
pingvogn  er  som  at  medbringe  sin  egen 
luksuriøse hotelsuite«.
»Samtidig  har  campingpladserne  udvik-

let deres faciliteter med gulvvarme på toi-
letter og baderum, badelande og aktivitets-
huse.  Men  er  vejret  vigtigt,  tjekker  den 
moderne  campist  vejret  i  hele Europa på 
den  bærbare  og  kører  derhen,  hvor  det 
passer til familiens ønsker«.
Frihed  og mobilitet  er  to  begreber,  der 

knytter sig uløseligt til camping som ferie-
form Og for mange er drømmen om at eje 
en autocamper også drømmen om den ulti-
mative frihed, og så er den med høje frivær-
dier blevet opnåelig for stadig flere.

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

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

TOPCAMP

 
campingplads.

  
(undtaget helligdage og skoleferier).

TopCamp Feddet er beliggende  
ved den idylliske, fredelige kystline  

ved Præstø Fjord og den friske Østersø
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Helårsåbne campingpladser i Danmark:
Navn By Telefonnummer

Ådalens Camping  6710 Esbjerg V  7515 8822

Albertinelund Camping 8585 Glesborg  8638 6233

Assentorp Camp. og Friluftsbad
  4295 Stenlille  5780 4387

Augustenhof Strand Camping
  6430 Nordborg  7445 0304

Billund FDM Camping 7190 Billund  7533 1521

Bjerge Sydstrand Camping-FDM
  4480 Store Fuglede  5959 7803

Byaasgaard Camping 3390 Hundested  4792 3102

Bygholm Camping & Motel
  7742 Vesløs  9799 3139

Camping Skovly/Tranum
  9460 Brovst  9823 5476

DCU Camping Hornbæk
  3100 Hornbæk  4970 0223 

DCU Camping Vorbasse
  6623 Vorbasse  7533 3693

Degnehavens Camping
  5900 Rudkøbing  6250 1092

DK Borrevejlecenteret Camping og Hytter
  4060 Kirke Såby  4640 0140

Egtved Camping 6040 Egtved  7555 1832

Elsegårde Camping 8400 Ebeltoft  8634 1283

Enderupskov Camping
 6510 Gram 7482 1711

Fakse Ladeplads Camping
 4654 Fakse Ladeplads 5671 6520

Feddet Camping  4640 Fakse  5672 5206

Fladbro Camping & Hytteby
  8900 Randers  8642 9361

Foldingbro Camping
  6650 Brørup  7538 1078

Frydenstrand Camping Mou
  9280 Storvorde  9831 1139

Genner Hoel Camping 6200 Aabenraa  7469 8927

Gl. Klitgård Camping & hytteby
  9480 Løkken  9899 6566

Glumsø Teltplads/naturplads
  4171 Glumsø  5764 6452

Glyngøre Camping  7870 Roslev  9773 1788

Grindsted Aktiv Camping
  7200 Grindsted  7532 1751

Guldborg Camping  4862 Guldborg  5477 0096

Halskov Camping 4220 Korsør 5837 5080

Hampen Sø Camping & Hytteby
 7362 Hampen 7577 5255

Hanstholm Camping  7730 Hanstholm  9796 5198

Helsingør Camping Grønnehave
  3000 Helsingør  2531 1212

Himmerlands Fiskepark Camping
  9240 Nibe  9868 6257

Holbæk Camping FDM
  4300 Holbæk  5943 5064

Jesperhus Camping  7900 Nykøbing M  9670 1400

Kaløvig Camping  8410 Rønde  8637 1305

Klitmøller Camping og motel
  7700 Thisted  9797 5020

Kolding City Camp  6000 Kolding  7552 1388

Kongeå Camping  6760 Ribe  7543 7104

Langå Camping  8870 Langå  8646 1302

Ledetgaard Camping og Motel
  9480 Løkken  9899 6014

Lilleådalens Camping 8382 Hinnerup  8698 5847

Lohals Camping  5953 Tranekær  6255 1460

Lyne Camping  6880 Tarm  7525 0225
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Møgeltønder Camping 6270 Tønder  7473 8460

Møns Familie Camping
  4780 Stege  5581 3456

Naldmose Camping 6440 Augustenborg 7447 4249

Orø hytte og campingplads
  4300 Holbæk  59470055

Randers Fjord Camping
  8970 Havndal  8647 2122

Rimmensgaard Familiecamping
  9490 Pandrup  9824 9157

Rosenholm Camping 3390 Hundested  4792 3049

Saltbæk Camping  4400 Kalundborg  5950 2167

Skrivergårdens Teltplads
  6230 Rødekro  7466 1534

Sletten Camping & Vandrerhjem
  3760 Gudhjem  5648 5071

Sølager Strand Camping
  3390 Hundested  4793 9362

Sønderballe Camping 6100 Haderslev  7469 8933

Storebælt Camping og Feriecenter
 4220 Korsør 5838 3805

Sundsørehus  7870 Roslev  9757 8133

Svanninge Søgaard Camping
  5600 Fåborg  6261 7794

Teglværksgårdens Camping
  4534 Hørve  5926 9018

TopCamp Feddet  4640 Fakse  5672 5206

Uge Lystfiskeri og Camping
  6360 Tinglev  7464 4498

Undinegårdens camping
  3660 Stenløse  4818 3032

Vemmetofte Strand Camping
  4640 Fakse  5671 0226

Vester Thorup Motel og Camping
  9690 Fjerritslev  9822 5136

Vesterlund Camping  6830 Nørre-Nebel  8685 5665

Vig Camping  4560 Vig St.  5931 6227

Vintercamping
Campingferie  i Danmark er  traditionelt en 
sommerfornøjelse,  og  langt  de  fleste  be-
søger  da  også  campingpladserne  i  som-
mermånederne. Men ikke alle stopper, når 
termometret falder. Et stigende antal cam-
pister ønsker at campere hele året rundt, 
hvilket  naturligvis  skyldes,  at  moderne 
campingvogne efterhånden er så godt iso-
lerede, at en efterårsstorm eller nattefrost 
ikke er noget problem. 
Vintercamping er dog ikke kun for ejere 

af  campingvogne.  Alle,  der  har  lyst,  kan 
nemlig på mange af de vinteråbne pladser 
leje  opvarmede  hytter.  Hytterne  varierer  i 
standard (jf. »Udlejning af campinghytter«), 
og kan lejes i det antal nætter, man ønsker 
– blot man husker at bestille i forvejen. 

De vinteråbne campingpladser er inddelt i 
2 forskellige grupper, afhængig af om det 
er  nødvendigt  at  ringe  til  pladsen  inden 
man kommer eller ej.

   Vinteråbent

    Vinteråbent  
ved tilmeldelse

Under alle omstændigheder er det anbe-
falelsesværdigt at  kontakte den camping-
plads, man ønsker at besøge,  for at  vide 
hvilke aktiviteter, faciliteter m.v., der tilby-
des i vinterperioden.

Red.
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Den  svenske  vinyltæppeproducent  Bolon 
præsenterer nu sit aller første tæppe, der 
kan  anvendes  til  markiser.  Det  er  udvik-
let  først  og  fremmest  med  autocampere 
i  tankene  og  passer  fint  under  markiser, 
men det har også flere brugsområder. Det 
er  enkelt  at  tage med,  let  at  holde  rent, 
miljøvenligt, behagelig at gå på og meget 
slidstærkt.
En vigtig egenskab for tæpper som bru-

ges ofte er, at de tåler at blive lagt sammen 
og bruges gang på gang, samt at de passer 
både på blødt og hårdt underlag. Der læg-
ges  stor  vægt  er  også  at  de  er  lette  at 
holde  rene. Bolon  har  tænkt  på  dette  og 

udviklet et markisetæppe, som lader sand 
og  andre  småpartikler  »slippe«  igennem. 
Tæppet rystes eller børstes ganske enkelt 
af så overfladen holdes fri for snavs. Des-
uden  tørrer  det  hurtigt  takket  være  den 
ventilerende  vævstruktur.  Dette  forenkler 
rengøringen  og  vedligeholdelsen,  og  er 
også praktisk i regnvejr. På solfyldte dage 
er  tæppets  UV-beskyttelse  af  stor  betyd-
ning,  da  det  betyder  at  farverne  bevares 
godt. 
Tæppet kan lægges direkte på jorden og 

spændes op med pløkke. Alt tilbehør følger 
med, også en pose som fungerer perfekt 
som opbevaring. 

Nyt campingtæppe
tilpasset markise 
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Fakta i korthed:
•   Vægt 400 gr./m2

•   Bredde: 250 cm
•   Flammesikret 
•   Skridsikker 
•   Krymper ikke
•   Findes i modellerne Våg 
(blå) og Vind (grå)

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

Månedens vise ord 

Når du taber så 
glem ikke at lære af det.

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk

For yderligere oplysninger, kontakt:
Marie Eklund 
Bolon AB
Box 73
SE- 523 22 Ulricehamn
SVERIGE
Tlf. : +46 321-530 440
Faks : + 46 321-530 450
E-post: marie.eklund@bolon.se
www.bolon.com

Red.

 Hovedvejen 12 | 6780 Skærbæk
 Tlf. +45 7475 3960 | Fax +45 7475 3961
 mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN

Sponsorer
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Lørdag morgen var der standerhejsning 
kl.  10,00  hvor  Bo  Madsen,  indehaver  af 
Safari Caravan, bød alle velkommen til det 
årlige stævne, og han kunne jo kun konsta-
tere at vi i år havde vejret med os. Som det 
er tradition, ser vi også på de nye vogne fra 
Polar og Cabby. I år var der noget helt nyt 
fra Polar side, man kan selv vælge farve på 
sin  Polar,  der  er  kun  en  sort  stribe  hele 
vejen  rundt  som  er  standard,  ellers  kan 
man får vognen i de farver man vil, f. eks. 
Rød, Grå eller Hvid, og det er selvfølgelig 
udvendig vi taler om. Efter denne præsen-
tation blev der budt på Gl. Dansk til alle, og 
så var der jo lige betalingen for maden, det 
skulle  jo  også  overstås,  Ved  betaling  fik 
hver vogn udleveret en flaske rødvin, og om 
eftermiddagen kom vi så til det vi var der 
for,  Bowling  mellem  Polar  og  DCK.  Her 
skulle der bruges 4 Damer og 4 Herre fra 
hver klub, og hvis der var flere end dem der 
skulle bruges, blev der trukket lod mellem 
dem  der  havde  tilmeldt  sig.  I  år  blev  føl-
gende Damer fra DCK udtrukket 2827 Nora 
Jørgensen,  2835  Grethe  Poulsen,  2646 
Jannie Lang og 2673 Bente Sørensen, og 
for herrerne blev 687 Henning Dam, 2646 

Traditionen  tro  blev  vi  igen 
i år inviteret til Safari Cara-
van  for  at  spille  den årlige 
bowlingkamp  mellem  Polar 
og DCK.
For tolvte gang i træk, var 

vi  inviteret  til  stævne  hos 
Safari  Caravan  i  Struer.  Vi 
var  nogle  stykker  der  kom 
torsdag  aften,  for  at  være 
klar til at modtage alle de DCK’ere, der ville 
ankomme i  løbet af  fredagen, men vi hyg-
gede  os  med  en  rigtig  god  gang  brunkål 
med tilbehør, og dertil var der et mindre sky-
brud over Struer. Hvor meget regn der kom 
vides ikke, men det var ikke småting, for vi 
havde faktisk en mindre svømmepøl uden 
for vognen da vi skulle  i seng. Det meste 
var væk da vi vågnede næste morgen.
Fredag morgen tidlig kom de første af de 

37 enheder, som DCK mønstrede til dette 
stævne.  Vi  ved  jo  af  erfaring,  at  der  altid 
kommer mange  fra  DCK  til  dette  stævne, 
om det er bowlingen der trækker, eller det er 
den gode mad vi altid får når vi er der, vides 
ikke, jeg tror det er en kombination af de to 
ting, plus der altid er musik og dans om af-
tenen, og i år var der RIGTIG god musik. Det 
siges, at det  var Birthe Madsen  (Bo Mad-
sens mor), der havde skaffet musikken da 
hun skal holde en mindre fest i december.
Fredag var der  rigtig godt vejr, vi kunne 

side uden for ved langbord, og der gik da et 
par  timer med det, samtidig skulle  Jacob 
og undertegnede jo stadig tage imod vogne, 
og om aften hyggede man sig med hinan-
den i vognene.

Safari træf
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Huskde store campingmesser 

Gert Lang, 2702 Ejvind Kirkegaard og 2669 
Martin  Guldbrøn.  De  fleste  havde  været 
med året før, hvor vi tabte til Polar med 4 
kegler, og det var Jacob og jeg opsat på at 
der  skulle  gøres  noget  ved.  Det  blev  der 
gjort noget ved det, for vi væltede188 keg-
ler mere  end  Polar.  Vi  genvandt  pokalen, 
som DCK nu har vundet 3 gange mod Polar 
1 gang, den første vandrepokal vandt DCK 
i 2003 til ejendom, med 5 sejre mod 3.
Udover konkurrencen mellem de to klub-

ber, var der også bowling for 
børnene, og i år var der lavet 
en speciel pokal til børnene. 
Det er ikke en vandrepokal, 
det er en de får til evig eje, 
og det syntes  jeg personlig 
var et godt tiltag fra Bo side, 
og jeg tror det faldt i god jord 
ved børnene. De resterende 
baner var til fri afbenyttelse 
i de 2 timer vi var i bowling-
hallen.  Kl.  18.30  var  der 
spisning  med  en  3  retters 
menu. Vin, øl og vand kunne 

købes til meget lave priser, og festen slut-
tede  kl.  24,00.  Søndag  middag  var  der 
standerstrygning og derefter gik det hjemad 
igen.
Til slut vil jeg gerne på DCKs vegne rette 

en stor tak til Bo Madsen og Familie samt 
personale på Safari Caravan for en rigtig god 
Weekend i Struer, og på gensyn næste år. 

DCK 2638 Ilse og Erik Frank
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Køkkenhjørnet 
 

Rejeburger med coiktailsauce

12 store rejer
2 spsk citronsaft
1 spsk sesamfrø
120 g rasp
2 spsk hakket friske koriander
1 let sammenpisket æg
2 tsk chilisauce
mel til panering
olivenolie til stegning
 
80 g mayonnaise
1 finthakket forårsløg
1 spsk tomatsauce
1 tsk worchestersauce
Chilesauce efter behag
1 spsk. citronsaft ekstra
4 hamburgerboller delt i halve
Rucolablade
1 fast moden avokado i tynde skiver
1 tsk. knust peber
 
Pil  rejerne og  træk den mørke  tarm ud af 
halerne. Flad dem let ud, så de åbner sig. 
Bland dem med citronsaften. Bland sesam-
frø,  rasp og koriander på et stykke perga-
mentpapir. Bland æg og chilisauce i en skål. 
Vend rejerne i melet og drys det overflødige 
af. Dyp dem i æggeblandingen og pres dem 
herefter fast ned i raspen. Dæk dem til og 
lad dem køle af i 10 min. Varm lidt olie op 
i stegepanden, steg rejerne i hold i 2 til 3 
min på hver side eller  til  de er  sprøde og 
gyldenbrune. Tag dem op og  lad dem køle 
af på køkkenpapir. Bland mayonnaise,  for-
årsløg,  tomat  og  worchestersause,  ekstra 
chilisauce og ekstra citronsaft i en skål.

Grill bollerne med smør efter ønske. Læg 
lidt rucola og avocado på hver bund. Drys 
med knust peber. Læg rejerne på, en smule 
coiktailsauce og til slut den øverste bolle.

Sprøde kartoffelbåde
4 pers.
 
6 kartofler uden skræl
1 spsk olie
½ tsk kylling eller grøntsagsboillion
25 g rasp
2 tsk hakket purløg
1 tsk sellerisalt
½ tsk hvidløgspulver
½ tsk rosmarin gerne frisk
 
Forvarm ovnen til 200 grader og skær kar-
toflerne i både. Dup kartoflerne tørre med 
køkkenpapir og stænk med olien. Bland de 
resterende ting sammen og vend kartoffel-
bådene  i  dette.  Fordel  dem  på  en  smurt 
bageplade og bag dem  i  40 min,  eller  til 
de er gyldne.

Dybstegt frisk tun med grønne bønner
4 pers.
 
300 g små grønne bønner
2 spsk olie
600 g frisk tunfisk skåret i små firkanter
250 g cherrytomater
16 små sorte oliven
2-3 spsk citronsaft
2 fed HAKKET hvidløg
8 rensede, afdryppede og hakkede ansjos-
filet, fra dåse
3 spsk bacilikumblade, hakkede hvis de er 
store

Nip bønnerne  i enderne og kog dem  i en 
lille gryde i 2 min. Hæld vandet fra og skyl 
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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

straks  i  iskoldt  vand. Dette  for at stoppe 
videre kogning og de beholder den grønne 
farve. Sæt dem til side. Varm en jerngryde 
eller wook op til højeste varme, kom olien 
i  (pas på det kan sprøgte) og drej gryden 
rundt. Dypsteg tunfisken i hold i ca 5 min. 
eller  til  det  er  stegt  på  ydersiden,  men 
stadigvæk  lyserødt  indeni.  Kom  cherryto-
mater, oliven og bønner i wokken og vend 
dem  let,til  de er  gennemvarmede. Rør  ci-
tronsaft, hvidløg og ansjoser i. Krydr med 
sort peber efter smag. Server retten med 
friske bacilikumblade.
 
God fornøjelse og rigtig god appetit ønsker 

DCK 966 Wini

Månedens vits
En optimist…

er en mand, der lægger en tier i
parkeringsautomaten, når hans ko-
nelige skal  ind og se, hvad der er 
kommet på udsalg.
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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 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
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Huske    listen

’07
KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen 

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

2007
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
02.11 - 04.11  ..............................Stiftungsfest

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen 

Egevej 6, 5200 Odense V 
Tlf. 6594 1401

  Fax 6615 6533

2007
30.11 – 02.12  ...............................Julestævne

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

2007
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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Afsender: Appen-dix, Sekretariaet, Højmark14, 6340 Kruså

ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S
Isabellahøj 3 . 7100 Vejle henviser til nærmeste forhandler på:
tlf. 75 82 07 55 eller info@isabella.net · www.isabella.net

Camping om vinteren...
Flere og flere opdager, at vintercamping er en 
rigtig dejlig ferieform – måske den bedste.
Men det stiller også store krav til det udstyr, man 
medbringer. Kraftige materialer, en speciel tag-
hældning for minimal sneophobning samt ekstra 
bred, udvendig lækant, et stærkt stålstel, fleksibel 
pløkning og vinduesfolie, som kan tåle ekstreme 
frostgrader gør, at Isabellas vinterfortelte står di-
stancen – selv i en kraftig snestorm.

Bundmål: Universal 240: 240 x 180 cm, Snowboy: 220 x 180 cm
Snowboy

Universal 240


