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NY!NY!

HUSK!!!HUSK!!!

 Forsidebillede: 

Vi er vel alle kommet godt 
igennem sommerferien, og 
efterårsferien er også over-
stået. Dermed har vi nogle 
oplevelser, som kan gives 
videre, nogle gode andre 
mindre gode.

Her skal vi endnu engang 
passe på med vores vægt 
på campingvognen, dette kan ikke indskærpes nok.
For det første er der ikke noget, der hedder en tole-
rance på plus 5% på max vægten iflg. loven.

Et vigtigt punkt er støddæmperen i træktøjet. Er den 
kun beregnet til campingvognens totalvægt, eller er 
den lidt overdisponeret? 

En kedelig oplevelse kan ske ved nedkørsler i 
bjerge, grundet en ældre eller for svag støddæmper 
til at holde CV fri af bilen, med efterfølgende overop-
hedede bremser. Dette kan sagtens ske selv ved me-
get lave hastigheder og lange nedkørsler.

Nu har vi lige haft et meget smukt efterår med alle de 
flotte farver. Den næste årstid er så vinter, og det 
kommer næsten altid bag på os. Har man husket at 
skifte til vinterdæk, er vognen tjekket op til vinter-
brug?

Det er denne årstid, hvor der er ventetid på værk-
stederne.

Det er ikke alle lande, der ser mildt på vores som-
mersutter eller helårsdæk, så gør vognen vinterklar.

Mange sender deres bil til service – men sker det 
samme med campingvognen? -- Bliver dæk og brem-
ser efterset? – Efter nogle lange ture i de forgangne 
ferier, skal vognen måske ud igen, men nu på lande-
veje med is og sne.

Tænk på andre og jer selv med familien!

DANSK CARAVAN KLUB – for folk på farten.

Med venlig campinghilsen
Børge Jensen, landsformand

DANSK CARAVAN KLUB
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Jørgen Friis
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Tlf./fax . . . . . . . . . . . . . . 7022 0522/7022 0524
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REDAKTION:
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Nymarksgyden 56, 5474 Veflinge
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Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2078 2588
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E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annoncer@dck.dk
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Tlf.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 800 700

Afleveringsfrist blad nr. 12 - 2008
Den 4. november 2008

Afleveringsfrist blad nr. 1 - 2009
Den 4. december 2008 

Diverse indlæg i bladet er ikke nødvendigvis 
udtryk for landsstyrelsens holdninger. Redaktio-
nen forbeholder sig ret til at redigere og/eller 
forkorte samt undlade indsendte indlæg.

Medlemsorganisationer.
APPENDIX: ISSN 0906 - 7116

De fire årstider

St. Moritz i Schweiz
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Program:
Fredag den 5. december: Ankomst fra kl. 
15.00.
Kl. 19.00: Gløgg (foregår i det fri).
Lørdag den 6. december kl. 10.00: Vi tager 
med bussen ind til julemarked i Lübeck.
Kl. 19.30: Fælles hygge i restauranten – 
evt. aftensmad.
Søndag den 7. december kl. 10.00: Af-
slutning – afsked. Vi ønsker alle en god 
hjemtur.

Pris: 
Familie med børn op til 17 år  € 49,-
Enlige: € 41,-
Middag/pr. person € 10,-
(Grønkål m. tilbehør)

Prisen indeholder følgende: Gløgg, bustur 
og erindringsgave. Betales ved ankomst.

Hvor: Travemynde, Ivendorf. Kør ad motor-
vej A 226 til motorvejsende Lübeck – Siems. 
Kør derefter ad B 75 til afkørsel Skandina-
vien - Kaj. Derefter er vejen skiltet.

Til GPS: By: 23570 Ivendorf, gade: Fran-
kenkrogwej 2-4.

Hunde er tilladt. Strøm afregnes med plad-
sen. Evt. extra overnatninger afregnes med 
pladsen. Middagsro fra kl. 13.00-15.00.

ADAC Camping venner 
Schlesvig-Holsten

DCK 2453 Hans-Peter Rønnau 

Tilmelding: Senest den 21. nov. 2008:

DCK 2565 Karl & Ingrid Larsen
mobil: 2041 4057/2134 6125

DCK 2434Eric & Joan Abrahamsen
mobil: 2032 8714/2014 8714

efter kl. 15.00

Indbyder hermed alle interesserede til julemarked 
i Lübeck fra den 5. til 7. december.

Rolig familieplads midt i Danmarks skønneste 
naturområde med direkte adgang til Rold Skov.

Rebild Bakker, Rebild, DK-9520 Skørping

SAMARBEJDSPLADS 10%
info@safari-camping.dk

tlf. 98 39 11 10 DCK 2824

Campingvennerne i SLESVIG-HOLSTEN
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Odensevej 102
5260 Odense S
tlf. 6611 4702

 
Foreløbigt program:
Fredag: Ankomst. Er der tid, kan vi køre til 
Basar Fyn.
Kl. 19.00: Gløgg, sodavand og æbleskiver 
i samlingsstuen.
 
Lørdag kl. 9.30: Standerhejsning, betaling 
af mad og stævnegebyr. Opholdet afregnes 
med campingfar. (DCK rabat gives).
Kl. 10.00: Eventuelt besøg i H C Andersen 
julemarkedet i egne biler.
Kl. 13.30: Skovvandring med indsamling af 
juledekorationsmaterialer.
Kl. 15.00: I samlingsstuen laver vi dekora-
tioner og juleklip til juletræet. Husk saks, 
lim, blyant og lignende. 
Kl. 18.30: Fællesspisning og hygge med ju-
letræsdans og sang. Julemanden kommer 
med godteposer til børnene, medbring selv 
kaffe og kage.
 
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning og så 
farvel efter en god weekend.
 

Julestævne
28.-30. november på Odense CampingOdense Camping

✰✰✰ 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

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

Stævnegebyr: 
Enhed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 100,- 
Singler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  50.-
Mad: 
Voksne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 110,- 
Børn til og med 14 år   .  .  .  .  .  .  . kr.  50,-
Menu: Svinekam m/tilbehør og ris à la 
mande.
Tilmelding med antal voksne og børn se-
nest den 13. november af hensyn til mad-
bestilling. Maks. 15 enheder. Husk at op-
lyse tlf. nr. ved tilmeldingen til:

 DCK 2957 DCK 2994 
 Inge Andreasen  Arne Glanov
 tlf. 4085 2196 tlf. 2086 7228
 ika@cdnet.dk tinggaard1@gmail.com

Vel mødt Kreds Fyns Bestyrelse
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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!



Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

Pris:
Voksen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 115,-
Børn under 12 år (samme menu) kr.  60,-
Service og drikkevarer medbringes.

Overnatning: Afregnes med campingpladsen.
Voksne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 53,-
Pensionister .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 46,-
Børn under 12 år .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . gratis
El pr. døgn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 34,-
Pladsafgift  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 20,-

Kørevejledning: Ad hovedvej 13, drej af ved 
Engesvang, følg skiltet ved kroen.

Ad hovedvej 15, drej af ved Funder Kir-
keby, følg skiltet ved kirken.

Tilmelding: Senest den 23. nov. 2008:

DCK 2870 
Anna-Lise og Leif Chr. Sørensen

tlf. 9814 3787

DCK 730
Jonna og Svend Gustausen

tlf. 9815 2208

DCU Camping Hesselhus
Moselundsvej 30

Funder
8600 Silkeborg

Program for julestævnet:
Fredag: Ankomst.
Kl. 20.00: For interesserede kan vi mødes i 
samlingsstuen med medbragt kaffe.

Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning, herefter 
indbetaling af stævnegebyr på kr. 100,-.

Efter standerhejsning er der mulighed for 
at samle dekorationsmaterialer i den nær-
liggende plantage.
Kl. 13.30: Mødes vi i samlingsstuen til 
gløgg og æbleskiver, laver dekorationer, 
danser om juletræ, og mon ikke vi kan 
regne med også i år at få besøg af nisse-
mor og nissefar.
Kl. 18.00: Spisning i samlingsstuen. 
Middag: Buffet med flæskesteg med tilbe-
hør og ris à la mande med kirsebærsovs.

Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.

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

Julestævne
5.-7. december på Hesselhusselhus
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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



Når vi i år har valgt at ændre julestævnet 
skyldes det flere ting. Ser vi tilbage i tiden, 
var der altid rigtig stor tilslutning og det er 
næsten et must, ikke fordi vi mener stæv-
net bliver bedre af stor deltagelse, men 
der er stor økonomi i det. Kredsbestyrel-
sen bruger hvert år et pænt beløb og stor 
energi på julestævnet, og det er vi naturlig-
vis også indstillet på i år. 

De senere år har der været vigende til-
slutning. En del medlemmer møder også 
op til julestævnet uden børn, og det er 
også i orden. Men lægger vi det hele sam-
men, kommer vi frem til, at der skal ske 
noget nyt. Vi vil i hvert fald prøve det i år.

Stævnet afvikles på Elverdamskroen over 
weekenden den 29. og 30. november.

Program: 
Lørdag den 29. december: Vi ankommer 
tidligst kl. 12.00, vi kan holde omkring 
kroen.
Kl. 18.30: Er der stor julebuffet. 
Søndag: Fælles morgenkaffe på kroen.

Pris: For hele arrangementet betales der 
pr. deltager .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 230,- 
børn under 12 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ½ pris
Hertil kommer drikkevare.

Der vil ikke være nogen nisse, men der er 
naturligvis gaver til alle børn op til 14 år.

Der er ikke noget stævnegebyr. Der er 
adgang til vand og toilet, men ingen 
strøm.

Tilmelding via nettet, husk at opgive 
barn/børns navne og alder.

Betaling sker også via netbank til Reg. 
nr. 2267, konto nr. 8970 789 155 og skal 
være på kontoen senest den 15. nov.

Elverdamskroen er ikke nogen tilfældig kro. 
Ejeren, Jan Cocotte Pedersen, er den første 
kok i Danmark, der opnåede en Michelling 
stjerne. Han har siden yderlig opnået en 
stjerne. Vi henleder i øvrigt opmærksomhe-
den på Elverdamskroens hjemmeside:

www.elverdamskroen.dk 

Kredsbestyrelsen Sjælland

Julestævne
Årets julestævne vil i år være noget anderledes...ære noget anderledes...
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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
 

&
46

Det er også her, I aftaler, hvad i skal lave 
af mad til nytårsaften. Adressen på forsam-
lingshuset er:

Stokkildhovedvej 3, 7400 Herning.

Stævnegebyr: Kun kr. 250,- pr. vogn inkl. 
overnatning i alle dagene.
El: Kr. 10,- pr. døgn. Kun til lys og lader. 
Bad: Der er mulighed for bad. Pris kr. 5,-.

Kørevejledning: Vej 184. 3 km mod syd til 
Lind, ved SuperBest køres efter Nr. Kol-
lund. For enden af vejen drejes til højre, 
når vejen deler sig, hold da til venstre, så 
er det kun at finde nr. 3.

Vel Mødt.
DCK 750

Ruth & Jacob Kjærsgaard
tlf. 9712 6597

Nytårsstævne
29. december 2008 til 1. januar 2009
Alle er velkommen!

SE HER

Program:
Mandag den 29. dec. kl. 12.00: Ankomst.
Tirsdag: Der fortsættes med indkøring, til 
de sidste er ankommet. 
Kl. 11.30: Standerhejsning.
Kl. 20.30: Der vil blive forsøgt afholdt fæl-
les kaffe i salen, og samtidig vil der være 
stævneindbetaling.
Onsdag kl. 10.00: Salen pyntes til om afte-
nen, de der har lyst må gerne hjælpe til. 
 Når vi er færdige med at pynte salen, vil 
der blive serveret gullaschsuppe i det fri.
Kl. 17.45: Vi mødes til Dronningens nytårs-
tale. 

Derefter det store ta’-selv-bord, med det 
vi har aftalt ved tilmeldingen. 
Kl. 24.00: Vi skåler det nye år ind med 
champagne, og de der har noget, der skal 
fyres af, går ud og gør dette.

Derefter er der dans til kl. ?, men ca. kl. 
01.00 vil der blive serveret suppe.
Torsdag kl. 11.30: Der er standerstrygning 
og kl. 12.00 spiser vi rester. Herefter er 
der afrejse.

Husk: Tilmelding senest den 15. decem-
ber.
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En weekend med afslapning, afspænding 
og råhygge. Kan du klare det? Så kom 
med. 

Program: 
Lørdag kl. 10.00: Standerhejsning
Vi snakker om, hvad vi vil, når vi ses. Jeg vil 
gerne lave lidt træning med dem, der vil (in-
gen tvang). Ellers kan vi måske fortsætte 
med hobby ting og sager, som ugen før. 
Lørdag og søndag kl. 09.15-10.00: Træ-
ning/afspænding.
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning 

Ellers kan vi gøre, det vi vil og bare være på 
vores dejlige klub plads. 

Stævnet gir’ 5 point. Tilmelding senest 
den 13. nov. via klubbens hjemmeside: 

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

Afslapning og råhygge
14.-16. november på Skamstrup

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

www.aarhus-caravan.dk
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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

11



Turen vil ligge i uge 37/2009, og vi skal bo 
på Flamingo Camping i Erd, som ligger lidt 
sydvest for Budapest. Campingpladsen er 
ikke stor, så der bliver max. 25 enheder. På 
pladsen er der en lille restaurant og uop-
varmet svømmebassin.

Turen forventes at indeholde følgende:
Busrundtur i Budapest med guide (engelsk el-
ler tysk) – oversættelse vil blive forsøgt – samt 
en sejltur på Donau med en let anretning.

Bustur til Pustaen med hesteopvisning, 
samt servering af ægte Ungarsk gullasch.

Bus til en Folklore underholdning med 
Det Ungarske Stats Folke Ensemble.

En tur i det Ungarske Stats cirkus – uan-
set hvor man sidder, har man et fantastisk 
udsyn.

Spisning en aften på campingpladsen. 
Drikkevarer til ovenstående betales sær-
skilt.

Happy Hour, 
når vi er hjemme 
på pladsen.

Alt dette samt 
syv overnatninger 
med strøm (kun lys 
og køleskab) og bad kan fås (efter de be-
regninger jeg har pt.) for kr. 3.300,-. Ende-
lige priser får jeg først i februar måned.

Har det vakt jeres interesse så send mig 
en mail, pga. deltagerantallet bliver det ef-
ter først til mølle princippet.

Med venlige campinghilsner  
DCK 2016 Jørn Jakobsen  

true@jakobsen.mail.dk

Skal vi til Budapest?
Jeg vil forsøge at lave en tur til Budapest, 
hvis der er tilslutning.

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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Når dette blad læses, har alle Dansk 
Caravan Klubs mange medlemmer mod-
taget en opfordring fra PBS vedrørende 
næste års kontingent, om tilmelding 
til betaling gennem PBS, for derved at 
spare gebyret på de vedtagne kr. 25,-.

Den fremrykkede betalingsfrist skyl-
des bl.a. produktionen af det blå og gule 
campingkort, og her især det gule cam-
pingkort, som vores sekretariat selv 
færdiggør med de krævede oplysninger. 
Det er et ganske stort arbejde, der lig-
ger i denne proces, tillige med at gan-

ske mange af klubbens medlemmer fak-
tisk har brug for deres nye campingkort 
allerede før jul eller senest mellem jul 
og nytår, da mange her drager på vinter-
ferie (udløbstidspunktet for det gule 
kort, er altid ultimo december).

Vedtægtsmæssigt er betalingsfristen 
for næste års kontingent, for at være fuld-
gyldigt medlem med stemmeret, den 10. 
januar 2009.

Tonni Hansen
Landssekretær

 

Logbøger 2007 og 2008
På kredsgeneralforsamlingen 2007 var 
der flere medlemmer, der ikke fik de 
pins, de var berettigede til. Fejlen må til-
skrives, at jeg ikke omhyggeligt nok har 
fået noteret de medlemmer op, der har 
meddelt mig deres antal point. Der var 
andre, der havde glemt at få logbogen 
indsendt, men da vi nu skal i gang med 
at bestille flere pins, kan vi tilbyde alle 
at få deres pins. 

Det fremgår af logbogen, hvor mange 
point det enkelte stævne giver. Et even-
tuelt nytårsstævne er altid det sidste 
stævne i året og tælles med der.

Jeg gør derfor venligst opmærksom 
på: De, som mener at havde pins til gode 
fra 2007, bedes sende mig en mail:

leif@hansson.dk, med oplysning om 
antal point fra 2007. De vil så blive ud-
leveret på den kommende kredsgeneral-
forsamling. 

For 2008 bedes alle, der ønsker  pins, 
sende en mail til mig med oplysning om, 
hvor mange point, de mener at være be-
rettiget til.

For at vi kan nå at få dem fremstillet 
rettidig, skal jeg havde jeres mail inden 
den 10. januar 2009.

HUSK logbogen/bøgerne skal medbrin-
ges på kredsgeneralforsamlingen, hvor 
de så kontrolleres før udlevering af pins.

Når vi har valgt denne måde at op-
tælle på, skyldes det den høje porto og 
besvær med at sende frem og tilbage.

Som sagt helst mail, har I ikke mail kan 
der ringes på 2672 1901, men det har 
vist sig, at det ofte er her, det går galt.

Læs også andet sted i bladet “Logbo-
gen stiger”.

Leif Hansson
Kredsformand

Nyt fra LANDSSTYRELSEN!
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Skt. PETERSBORG
Efter langt om længe at være sluppet gen-
nem grænsekontrollen mellem Finland og 
Rusland, ankom vi tirsdag den 15. juli kl. 
ca. 23.30 til campingpladsen i Olgino lidt 
uden for Skt. Petersborg, hvor vi skulle bo 
3 dage. Ja, campingplads og campingplads 
– jo, der var græsunderlag, el på pladsen 
samt en forholdsvis ny sanitetsbygning, 
og det viste sig da også at være det nær-
meste, vi kom på begrebet campingplads 
på turen, men efter danske forhold ville 
den dog ikke få mange stjerner. Pladsen 
lå lidt tilbagetrukket fra vejen bag et ho-
tel. Den nye sanitetsbygning var i øvrigt 
kun for udenlandske gæster, mens de lo-
kale, samt medarbejdere skulle bruge den 
gamle bygning, og den var mildt sagt ikke 
særlig tiltrækkende.

Onsdag skulle vi på bustur i Skt. Peters-
borg, og vi blev afhentet på hotellets p-
plads. Vi blev mødt af vor lokale guide un-
der opholdet her, en særdeles behagelig, 
dygtig og i øvrigt dansktalende pige, Eleina 

(Lena). Under turen ind til byen fortalte 
Lena bl.a. om byens historie og om, hvor-
for Tsar Peter den Store kunne finde på at 
anlægge en storby her ved Neva-flodens 
udmunding, der bestod af sumpede områ-
der, der ofte var oversvømmede. Peter ha-
dede Moskva af et godt hjerte efter, at han 
som 10-årig havde været vidne til næsten 
hele sin families udslettelse under en af de 
evindelige fejder mellem de forskellige 
magtgrupperinger. Endvidere ønskede han 
at få en havn mod Østersøen, idet han var 
noget irriteret over, at svenskerne stort set 
uhindret kunne foretage erobringstogter 
langt ind i Rusland i kraft af deres stærke 
flåde. Derfor tog Peter som ganske ung på 
(ud)dannelsesrejse til Vesteuropa, hvor 
han bl.a. lærte sig skibsbygning i Holland. 
Efter sin hjemkomst påbegyndte han i 
1703 grundlæggelsen af Skt. Petersborg, 
som han senere gjorde til hovedstad, og 
han tilkaldte mange vesteuropæiske arki-
tekter, kunstnere og ikke mindst skibsbyg-

(Fortsættelse af beretningen om sommerens tur til Rusland. Se første afsnit i forrige nummer af Appendix)
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gere. I 1709 vandt Peter den Store endelig 
over svenskerne i slaget ved Poltava, så 
kunne de lære det, de svenskere.

På byturen så vi byens mange fantasti-
ske bygningsværker udefra. Vi så bl.a. 
Blodskirken, der som et mindesmærke 
blev bygget netop der, hvor Tsar Aleksander 
den 2. blev myrdet i 1881, Peter-Paul kate-
dralen med sit 122 m høje forgyldte spir, 
Isaak-katedralen, en af verdens største 
domkirker, og ikke mindst Eremitagen med 
Vinterpaladset, som vi besøgte efter at 
have spist frokost og besøgte en (dyr) sou-
venirbutik.

Vinterpaladset er kort og godt umuligt at 
beskrive i en kort artikel, det er en fanta-
stisk bygning med forgyldte udsmykninger, 
kolossale kunstsamlinger og flotte rum 
med bl.a. flotte loftsmalerier. Det er kort 

sagt en bygning, der skal opleves. Be-
skæmmende er det så at se tegninger, ma-
lerier og fotografier af slottets tilstand efter 
Anden Verdenskrig. Alt var ødelagt af den 
endeløse bombning, og det må have kræ-
vet enorme ressourcer at genopbygge ikke 
alene slottet, men faktisk hele byen.

Det er dog ikke kun udefra kommende 
ulykker, der har ødelagt mange af landets 
kulturskatte. Før Oktoberrevolutionen i 
1917 var der ca. 56.000 kirker og katedra-
ler i Rusland, ved Perestrojkaen i 1989 var 
der under 9.000. Mange af de ødelagte kir-
ker er nu genopbyggede, og russernes el-
skelige ikoner er genskabt eller fundet frem 
af gemmerne.

Torsdag var vi igen på bustur, denne 
gang til Pushkin, ca. 25 km. syd for Skt. 
Petersborg, hvor vi så tzarina Elisabeth Ka-
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tarinas palads til minde om moderen tsa-
rina Katharina 1. Også dette bygningsværk 
er imponerende med forgyldte værelser, 
enorme kunstsamlinger og ikke mindst 
Ravværelset, hvor væggene var helt besat 
med ravstykker. Også dette palads blev 
først plyndret og derefter bombet under kri-
gen, men genopbygget i oprindelig stil. Det 
fortaltes, at der var over 2.000 tjeneste-
folk til at opvarte de få familiemedlemmer 
af tsarfamilien, hvilket var en af anstøds-
stenene til revolutionen. Et lille kuriosum 
var, at da vi ankom til slottet, stod der 
nogle gademusikanter og spillede “Kong 
Christian”, da vi stod ud af bussen.

Da vi kom tilbage til Skt. Petersborg var 
vi på en bådtur på byens floder og kanaler, 
hvilket også var et interessant og et flot 
skue. Desværre holdt det ikke 
helt tørvejr under hele turen.

Fredag var fridag, hvor del-
tagerne foretog sig forskellige 

ting. Vi tog bus og metro ind til centrum, 
hvor vi bl.a. så det indre af Isaak Katedra-
len med dens imponerende samling af iko-
ner. I de russiske kirker er der ikke bænke, 
man står op under Gudstjenesten.

Om aftenen var vi til et festligt og farve-
rigt folkloreshow med traditionel russisk 
optræden, virkelig flot. I pausen blev der 
serveret frugt, grønt, kaviar m.v. med vodka 
og champagne til.

Tidlig lørdag morgen var vi klar til afgang 
mod næste stop på turen. Mere derom se-
nere.

DCK 2507 
Mathilde, Ingrid og Jørgen Nielsen
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Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

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

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

Ser man det, gamle dreng – hvornår har 
du fået briller?
Det var efter en dag jeg kom hjem, hvor 
min kone bagte rosinboller, og jeg slog 4 
rosiner ihjel med fluesmækkeren…

Månedens vits
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Tjek og reparer  
CAMPINGVOGNEN INDEN VINTEREN

Det er efterår. Mange campingvognsejere 
vælger nu at sætte familiens mobile fe-
riehus i vinteropbevaring. Andre vælger at 
finde en fast plads på en af de mange vin-
teråbne campingpladser. Men inden man 
lukker vognen inde for vinteren eller får 
vognen kørt ind på en fast plads og vin-
terforteltet sat op, er der nogle ting, man 
bør gøre.

“Efter en god lang campingsæson, hvor 
vognen måske har været på langfart, er det 
en god idé at få den gennemgået for små 
og store skader, som kan være opstået i 
løbet af sæsonen. Der kan være tale om 
haglskader, buler og flækkede lygteglas. 
Næsten uanset hvilken type skade, der er 
tale om, bør man få den udbedret for at 
begrænse omfanget. Med vinterens fugt 
kan mange skader blive mere omfattende i 
de kommende måneder, hvis de ikke bliver 
repareret”.

Hos Peter Outzen, formanden for cam-
pingbranchen, og hans kolleger landet 
over, er der netop i efterårsmånederne og 
den tidlige vinter, kapacitet på værkste-
derne til at klare reparationerne uden lange 
ventetider.

“Venter man til foråret, kan det måske 
blive nødvendigt at vente yderligere, til 
værkstedet har tid, og dermed risikerer 
man at udskyde sin sæsonstart. For alle 
de mange, som efterhånden har fået øj-
nene op for vintercamperingens glæder, er 
det selvfølgelig tiden, hvor man skal over-
veje, om varmesystemet skal opgraderes 

med for eksempel Ultra Heat og gulv-
varme”.

“Under alle omstændigheder er det alfa 
og omega at få lavet gas- og varmetjek. Der 
er ikke noget værre, end at få vognen etab-
leret på sin faste plads bare for at opdage, 
at varmesystemet er defekt. Samtidig ved 
vi af erfaring, at risikoen for ulykker forår-
saget af defekte gas installationer er størst 
i de kolde måneder. Så det er altså vigtigt 
for familiens sikkerhed”.

“Og det gælder selvfølgelig også alt an-
det sikkerhedsudstyr som bremsesyste-
mer med videre. Beslutter familien sig for 
at holde jule- eller vinterferie i campingvog-
nen, er det rart at vide, at man kan tage 
beslutningen uden at tænke på, at vognen 
skal ind over værkstedet, før man kan tage 
af sted”, siger Peter Outzen.

Red.

Det er vigtigt for familiens sikkerhed at få lavet 

gastjek jævnligt. Ulykker forårsaget af defekte gas 

installationer er størst i vintermånederne.
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Kom til åbent husKom til åbent hus
Gå på oplevelse i vort
store campingcenterstore campingcenter

Fredag den 7. nov.:  
kl. 10.00 og helt til 22.00

lørdag & søndag den 8. – 9. nov.:
kl. 11.00 – 16.00

Vi byder på forfriskninger 
hele weekenden:

Ta’ til Nibe              www.nibecaravan.dk

Medlem af 
Campingbranchens
Garantifond og
Reklamationsnævn

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

HobbyHobby SS PP EE CC IIAA LLVV
ÆÆ

RR
KK
SS
TT
EE
DDDin garanti

for en reel handel

Campingshop.dk
Campingudstyr til rigtige campingpriser

Din campingbutik på nettetDin campingbutik på nettet

s

p
p gudstyr til rigti e campingpris

• 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

r
h di l

Bomose Allé 19  3200 Helsinge  Tlf. 48 79 31 10  Åbent: Hverdage 10 - 17  Lørd. 10 - 14  Sønd. 11 - 16.

BESØG NORDSJÆLLANDS HYGGELIGSTE CAMPINGCENTER

www.bije.dk
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Med afsæt i Dansk Caravan Klubs 50 års 
jubilæumsreception på Bøsøre Camping, 
stod der ferie på programmet, med områ-
det Toscana i Italien som mål.

Der var jo god tid – ca. 4 uger, så det var 
egentligt lidt svært at forlade Danmark i en 
af dette års rigtig gode sommerweekender, 
men beslutningen var taget, så vi drog af 
sted efterladende de andre DCK campister, 
som ligeledes havde været til Jubilæums-
reception.

Første stop blev hos en campingforhand-
ler på Fyn i Blommenslyst, på baggrund af, 
at chaufføren på vogntoget ved ankomsten 
til Bøsøre dagen før, glemte at afmontere 
sikkerhedskæden, et stunt som mange vel 
har prøvet. En sådan en var ikke lige hylde-
varer i den butik, så med stor hjælp fra 
personalet og mig som ikke særlig teknisk 
cv ejer, lykkes det, at få gjort sikkerhedsli-
nen sikkerhedsmæssig forsvarlig, og vi var 
kun blevet ca. 1½ time “forsinket”.

Turen gik nu videre mod Tyskland, hvor vi 
skulle møde et andet hold DCKere, så efter 
optankning af diverse “nødvendigheder” 
ved grænsen, vi var jo på vej til et dejligt 
vinland, gik turen til området ved Soltau, 
hvor de andre DCKere, jo det er Anni og 
Wagn Tornbo, Esbjerg, de havde her fundet 
en rigtig dejlig campingplads, hvor der så-
mænd var ild i pejsen inde ved vaskerum-
met om morgnen, jo det er rigtigt. De 
havde, som først ankomne forberedt en 
dejlig middag, som var klar, så efter den 
sædvanlige velkomst, var det med at få be-
nene skruet ned, og en hyggelig aften tog 
sin begyndelse.

Næste dag gik turen hurtigt mod noget, 
der skulle vise sig at være noget mere 
varme himmelstrøg, ca. 30 grader med var-
medug på forruden, dette skønt vi “kun” 
var nået til Heidelberg, hvor vi nød den 
gode aften på en dejlig plads ned til floden 
Neckar.

Toscana  ITALIEN
En tur i eftersommeren 2008 med flittigt brug af Campingcheuq og ACSIkort.
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Første egentlige feriemål var Schweiz, 
mere præcist Vierwaldstättersøen, hvor vi 
fandt en plads lige ned til søen ved byen 
Luzern. Selvom det var september, var der 
ganske pænt besøgt på pladsen, vi fik næ-
sten de sidste pladser, selvom vi kom først 
eftermiddagen. Vi kunne her godt for-
nemme, at vores almindelige camping-
vogne fyldte lidt meget, sådan som denne 
plads var disponeret. Vi blev nogle dage og 
nød det dejlige vejr. Vi kørte ligeledes en 
rigtig smuk tur rundt om søen, hvor natur-
oplevelserne var rigtig flotte, i dette særde-
les velordnede land, hvor der syntes, at 
være ganske rent og god orden i både by 
og på land.

Tiden nærmede sig næste etape mod 
målet Italien, hvor starten skulle have væ-
ret ved Lago Maggiore, men på grund af ret 
voldsom regn gennem nogle timer på ve-
jen, besluttede vi at køre længere ned, 

hvor det nye mål blev Camping River tæt på 
byen La Spezia. Dette var en plads med 
rigtigt dårlige tilkørselsforhold og næsten 
fyldt helt op, og meget kedelig ved første 
øjekast, men, men, vi blev faktisk i fire 
dage, det viste sig at være en rigtig dejlig 
velordnet plads og et godt udgangspunkt 
for spændende ture i området, dette være 
sig både i bil og på cykel, så jo, du læste 
rigtig. 

Fortsætter i næste nummer.

DCK 699
Janne Kroman og Tonni Hansen
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Sølager 
den 19.-21. september 2008

Vi vil bare gerne sige tak for en dejlig 
weekend.

Det var første gang vi skulle på stævne, så 
vi var lidt spændte.

Men det gik rigtigt godt, vi blev budt vel-
kommen af  Pia Svitzer ved standerhejs-
ning. 

Hun kaldte os op, så vi kunne præsen-
tere os, der fik jeg lidt kriller i maven, det 
havde jeg ikke ventet! 

Nåh, men det gjorde nu ikke ondt og vi 
overlevede. Det var jo ikke den store for-
tælling vi leverede, men vi sagde vores 
navne og hvor vi kom fra. Så blev der råbt 
hurra. Og så var det overstået.

Det er faktisk en rigtig god ide med, at 
nye medlemmer lige kommer op og præ-
senterer sig. På den måde føler man sig 
rigtig velkommen, tak for det!

Vi var jo heldige med vejret, og det var et 
rigtigt dejligt sted med mange dyr (inkl. 
masser af  fluer) og skøn natur.

Der var både mulighed for en ridetur på 
hest og sejltur i kano. Vi nøjes dog med at 
kigge på nogle af de andre “modige” ryt-
tere, måske tør vi 
næste gang!

Vi fik også en 
rundvisning, både i 
stald og på mark. 
Vi var helt ude og 
hilse på tyren og 
der var også 
nogle modige folk 

(dck’er er åbenbart ikke bange af sig!). De 
rørte ved ham!!! Jeg må nok sige, at jeg 
kunne sagtens se, hvad jeg skulle se – på 
afstand!! Han var sgu stor, men så nu fre-
delig ud, men som jeg tænkte, da jeg stod 
der (et godt stykke fra, kylling er man jo) 
skindet kan jo bedrage!

Vi skulle have gris lørdag aften, jeg tror 
der gik lidt “ged” i det. Men der var masser 
af tilbehør, så jeg tror alle blev mætte. Til 
dessert fik vi dejlig is, uhm!

Pia Svitzer optrådte på slap line med gæt 
og grimasser.

En særlig tak skal lyde 
til min søster Lone og 
svoger Lars, som fik os 
med, nu forstår vi bedre 
jeres “camping-gen”. 
Også en stor tak til “gen-
boerne” som måtte træk-
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kes med “de nye”, som manglede 
alting og skulle hjælpes! Tak for 
suppe, pølser og godt selskab og je-
res tålmodighed med os. Og tak for 
lån af kiler. Tak for “dimserne” vi fik til 
at sætte under benene på camping-
vognen. 

Søndag skulle vi så tage flaget ned 
og synge igen (vi sang for øvrigt også 
ved standerhejsning).

Det var helt vemodigt. Alle gav hin-
anden knus til afsked.

Så gik den weekend, den gik sørme 
stærkt. Men sådan er det når man er i godt 
selskab.

Tusind tak skal lyde fra os, vi glæder os 
allerede til næste gang, vi skal på 
stævne.

Mange glade hilsner fra 
DCK 2311

Pia og Claus Andersen

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

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

www.campinggaarden-ormslev.dk

Månedens vise ord 
Livet er en tragedie, når 
man ser det i nærbillede, 
men en komedie set på 

afstand.

Charlie Chaplin
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FjordensFjordens DAGDAG
Det var atter en succesfuld dag på 
Klintebjerg.

Solen skinnede og de mange besø-
gende, deriblandt også DCK’ere, 
havde kanonhumøret med hjemme-
fra og oplevelser skortede det ikke 
på.

Tak til de besøgende, der kiggede 
på vore fotos og fik en god camping-
snak.

DCK 2948
Inge Christensen

Formand for Kreds Fyn

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

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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Logbogen  STIGER
Logbogen stiger, men det er i værdi jo æl-
dre den bliver. Selv har jeg været medlem 
i klubben i mange år. Den gang syntes jeg 
det var noget pjat med den logbog. Jeg fik 
dog enkelte stempler i den, jeg tror nok, det 
mest var min kone, der sørgede for det.

I dag kan det ærgre mig, at jeg ikke 
brugte den mere den gang. De få stempler 
vi fik for de mange år siden, har givet anled-
ning til fornøjelig timer siden hen, når vi 
sidder og bladrer i den. Dejlige og sjove op-
levelser dukker op i erindringen. Logbogen 

kan også ofte give svar på diskussioner, 
om hvor var det nu, det var og hvornår.

Jeg vil derfor opfordre de, som ikke i dag 
benytter sig af logbogen, til at komme i 
gang. De pins man kan opnå ved at have 
deltaget i et antal stævner på et år, er jo 
kun en sidegevinst.

Det kunne være sjovt at se, hvem der 
kan komme med den ældste logbog på den 
kommende kredsgeneralforsamling. 

DCK 239 
Leif Hansson

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
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Pas på  DIN GPS

hvis turen går til Schweiz

Står dig og familien og skal på tur til e
ller 

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 19
8.000,-

Isabella og Ventura

fortelte

Alt i udstyr, tilbehør

og 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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har derimod ikke denne funktion. 

Vi er LMC exk siv forhandler med ver 30 års er aring

med de tyske kvalitetsvogne fra LMC. 

Vi er selv aktive helårscampister, så vi hjælper gerne 

med at med at med at med atmed at tilpasslpastilpalpp e vogn og udstyr til dine ønsker, drømme og behov.

Udviklingen  

GÅR HURTIGT
I det netop udkomne medlemsblad Appen-
Dix, er der på side 43 en artikel om GPS og 
herunder den særlige funktion “automatisk 
hastighedskontrol”, en funktion som er 
ulovlig at køre med i Schweiz, og som der-
for kan medfører konfiskering af GPS’en.

I artiklen oplyses det fejlagtigt, at Gar-
min’s GPS’er ikke har denne funktion.
Det viser sig nu, at de nye modeller, så 
som GARMIN NÜVI 255 WT, har denne 
funktion.

Vær derfor opmærksom på, at når der 
købes en ny GPS, om den har funktionen 
“automatisk hastighedskontrol”.

Det ville jo være ærgerligt at få den kon-
fiskeret i et land, som ikke tillader denne 
funktion.

Red.

 

Der skal herved gøres opmærksom på at logbøger 
der ønskes optalt med henblik på at erhverve pins 
for bronze, sølv og guld skal indsendes til kredsenes 
formænd inde 1. januar.

Red.

Logbøger TIL OPTÆLLING

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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Campingrådet informerer
Sæson 2008 fornuftig, men august skuffede 

og fremtiden tegner bekymrende.

CAMPING
RÅDET

Tirsdag offentliggjorde Danmarks Stati-
stik overnatningstal for august måned. 
Desværre må de danske campingplad-
ser notere en forventet tilbagegang på 
næsten 10% i forhold til august 2007.

Samlet set tegner 2008 dog til en 
fremgang på mellem 3-4% i forhold til 
2007. Langt mere bekymrende er det, 
at antallet af udlændinge igen falder, og 
dansk turisme fortsat taber markedsan-
dele til udlandet.

– Dansk camping må desværre no-
tere en tilbagegang i august på næsten 
250.000 overnatninger, små 10%, i for-
hold til august 2007. Tilbagegangen var 
dog forventet pga. det dårlige august-
vejr. Samlet set tegner 2008 ganske 
fornuftig med en samlet fremgang i cam-
pingovernatninger på små 4%, siger 
Poul Fejer Christiansen, direktør i Cam-
pingrådet, der dog samtidig peger på 
den bekymrende udvikling i antallet af 
udenlandske overnatninger i Danmark:

– Desværre forsætter tendensen med 
færre tyskere og generelt færre udlæn-
dinge. Antallet af tyskere, hollændere, 
svenskere og andre udlændinge, der 
holder deres campingferie i Danmark, er 
fortsat faldende.

Vi taber simpelthen markedsandele i 
den globale konkurrence. Kigger man 
overordnet på dansk turisme, er der 
desværre grund til dyb bekymring. Mens 
camping kan notere fremgang, må re-
sten af erhvervet notere stilstand eller 
direkte tilbagegang. Rigtigt bekymrende 
bliver det, når man alene kigger på an-
tallet af udenlandske overnatninger i 
Danmark. Alene i 2008 står dansk tu-
risme nu til at tabe mere end 1 million 
udenlandske overnatninger og det kom-
mer oveni tidligere års tilbagegang. 
Overnatningstal som disse, kombineret 
med en lurende økonomisk krise kalder 
ganske enkelt på handling i den kom-
mende turismepolitiske redegørelse.

Red.
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Knaus-Tabbert Gruppen   

I BETALINGSSTANDSNING
Torsdag den 9. oktober 2008 indgav Knaus-
Tabbert Gruppen betalingsstandsning til 
amtsretten i Passau i Tyskland.

Svigtende afsætning igennem 2008 på 
de europæiske markeder førte til, at likvidi-
teten blev meget stram, og efter mange 
ugers forhandlinger med de involverede 
banker, der ikke gav det ønskede resultat, 
har gruppens ledelse taget dette skridt for 
at få tid til en omstrukturering.

Den igangværende verdensomspæn-
dende finansielle krise har nok ikke været 
befordrende for en aftale med bankerne.

Sådan en situation er naturligvis ubeha-
gelig, men som ledelsen af gruppen udtryk-
ker det, giver den også mulighed for en ef-
terfølgende positiv udvikling, idet en sane-
ring af gruppen i betalingsstandsningspe-
rioden vil kunne danne baggrund for et godt 
og sundere udgangspunkt for en ny inve-
stor.

Der er investorer, både finansielle og 
brancherelaterede, der er interesseret i 
gruppen, og forventningerne er, at forhand-
linger med disse nu går i gang.

Amtsretten i Passau har udpeget en me-
get anerkendt saneringsekspert, Dr. Mi-
chael Jaffé, til at varetage kontrollen og 
ledelsen af gruppen i saneringsperioden.

Intercamp, som repræsenterer to af 
Knaus-Tabbert Gruppens produkter: Tab-
bert gennem sit datterselskab Procamp og 
Wilk gennem Caravan Ringen, ser på trods 
af situationens alvor positivt på fremtiden 
for de danske ejere af de to mærker. Den 
danske salgsorganisation vil naturligvis 
fortsat yde serviceopbakning til alle sine 
kunder.

Det er vigtigt at slå fast at produktion og 
udlevering af vogne til gruppens forhand-
lere fortsætter, udtaler Steen Reinholdt 
Rasmussen, der er direktør for Intercamp. 
Vi vil naturligvis gøre vores ypperste for at 
vore danske forhandlere og kunder kom-
mer til at mærke så lidt til situationen som 
muligt.

Fra direktør Per Dubienko, Knaus Skandi-
navia, er til eftermiddag udsendt en lig-
nende bulletin.

Red.

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

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk
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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. 

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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Campingpladsanmeldelse

I vores “sommerferie” (okt. 2008) var vi 
på Velling Koller Camping (kollen betyder 
toppen), 20 min. kørsel fra Silkeborg. Det 
er et sted med en over 100 år gammel hi-
storie. Det ser man dog ikke lige, for byg-
ningerne ser meget nye ud. Det skyldes 
en ildebrand i 1988 der ødelagde meget 
på stedet. Lejrcheferne er Joan Rhod, hvis 

familie stammer fra området, Brian Ankær 
og deres fire piger. Stedet er Danmarks hø-
jest beliggende campingplads (125 m over 
havet) og der er plads til 129 enheder, der 
hver har 100 m2 og strøm. 

Der er også restaurant, cafe, hotel med 
14 værelser, selskabslokale til 130 men-
nesker, to tipier med plads til hver 15, lej-
lighed (den i servicebygningen) og kursus-
muligheder. Statsskoven, som får lov til at 
ligge som naturskov (bliver ikke vedlige-
holdt) ligger lige op til pladsen, hvor der er 

Velling Koller  Velling Koller  CAMPING

Adresse:  Velling Koller Vej 4, 
8654 Bryrup 

Telefon: 75 75 62 04
Fax:  75756206
E-mail:  velling-koller@mail.dk
Website: www.velling-koller.dk

Restauranten og privaten.

Den helt nye servicebygning.

Legepladsen.

Skoven ligger lige op ad pladsen.
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mange tur muligheder. På en del af plad-
sen, hvor der er gamle træer, er der lege-
plads, petanquebane, folde til heste og 
æsel, der er racehøns og -duer, geder, æn-
der og gæs.

Den to år gamle facilitetsbygning inde-
holder familierum, bruserum, toiletter, va-
skeri, frisør rum, handicap rum, stort fami-
lierum med store og små toiletter, køkken, 
opholdsstue og en lejlighed. Stedet har 
endnu ikke internet til campisterne, men 
det arbejdes der på.

I Bryrup, 1½-2 km fra pladsen, er der 
Daglig Brugs, frisør, urmager, blomster-
handler, pizzaria, bager og flere andre for-
retninger.

Stævnemæssigt, er stedet på visse må-
der god at bruge pga. de mange mulighe-
der, men samtidig svær, da deltagerne kan 

komme til at ligge noget fordelt forskellige 
steder på området (der er fastliggere på 
selve campingområdet). Der kan etableres 
ekstra pladser, hvor der ikke er strøm til, i 
haven og en fold.

Hele året er der rabat på den måde, at 
man kan overnatte fire nætter og kun be-
tale for tre. En nat for en voksen koster 65 
kr. og 35 kr. for børn. Man betaler 30 kr. i 
afgift for vand, renovation osv. (pladsafgift 
på andre pladser – men det dækker jo over 
det samme!). Strøm koster 20 kr. pr. døgn 
plus 3 kr. pr. kW i 2008. En fastplads ko-
ster 3.900 kr. for et halvt år.

Vi spiste i restauranten en aften. Det var 
en meget spændende, flot og velsmagende 
oplevelse. Det er Joan selv, der står i køk-
kenet.

Der er en vidunderlig udsigt fra pladsen 
meget langt mod syd til marker, skove og 
hegn. Lejrcheferne er meget reelle og ven-
lige. Der er meget fint 
rent over alt, dyrene på 
stedet har det tydeligvis 
godt, og der er en fin, 
afslappet stemning, 
der gør, at pladsen ab-
solut er et besøg 
værd.

Prøv det! Vi er sikre 
på, du ikke bliver 
skuffet!!

Mange hilsener
DCK 2175

Sanne og Søren 
Christiansen

Vores udsigt.

En slugt i Velling Skoven.

Noget af udsigten fra Velling.
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Bag om stjernerne!
Det er Campingrådets klassifikationssy-
stem, der ligger bag stjernesystemet, og 
det er på den baggrund, at campingplad-
serne får tildelt sine stjerner. Men det be-
tyder ikke, at der går en hemmelig inspek-
tør rundt, forklædt og i det skjulte tjekker 
campingpladserne – lidt som man forestil-
ler sig, at det foregår, når den berømte Mi-
chelin guide tjekker restauranter.

Tildelingen af stjerner er et langt mere 
åbent system, hvor den enkelte camping-
plads i samarbejde med en af Campingrå-
dets konsulenter, hele tiden arbejder mod 
at forbedre pladsen indenfor de ønsker, 
som ejeren måtte have. Men derudover, så 
tager Campingrådets konsulenter hvert år 
på uanmeldt besøg, for at gennemgå de 
krav, som campingpladsen, qua deres stjer-
ner, skal leve op til, og disse besøg kan føre 
til en ændring af stjernernes antal.

Campingrådets konsulenter
Det er det gode samarbejde mellem plad-
serne og Campingrådets konsulenter, der 
oftest bærer de enkelte campingpladsers 
udvikling. Her bruges konsulenterne som 
sparringspartnere, enten hvis camping-
pladsen er ved at tabe gejsten, eller hvis 
campingpladsen ønsker at få en stjerne 

mere. Især i den sidste situation er sam-
arbejdet helt essentielt, da netop konsu-
lenterne har et godt overblik over, hvad der 
kræves for at få en stjerne mere.

Et klassifikationsværktøj
Netop det sidste er værd at lægge mærke 
til. Stjernesystemet er nemlig ikke tildelt 
på baggrund af subjektive holdninger, som 
for eksempel om campingpladsen er hygge-
lig. Stjernesystemet ser heller ikke på, om 
hækkene er klippede, græsset er slået, ve-
jene fejet og om rengøringen på toiletterne 
kan leve op til den højeste rengøringsstan-
dard. Hvis man ønsker den vurdering, skal 
man se på Campingrådets kvalitetsvurde-
ring, hvor hver campingplads vurderes ud 
fra antallet af stjerner, kigger på tre ting, 
nemlig: Bygninger, arealer og faciliteter, 
samt kvaliteten af vedligeholdelsen, ma-
terialevalget og den håndværksmæssige 
udførelse.

Stjernesystemet er altså et klassifikati-
onsværktøj, hvor man som campinggæst 
er sikret, at Campingrådet har godkendt 
pladsen, og at den lever op til de ting, som 
er beskrevet i stjernesystemet. Stjernerne 
guider vej til, hvad man helt præcist kan 
forvente af en plads.

Red.

De danske campingpladser er klassificeret efter et stjernesystem, som starter ved 1 stjerne og slutter ved 5. Det ved de 
fleste af os ved, at den 5-stjernede campingplads er dyrere og mere luksuriøs end den 1-stjernede. Men hvad stjernerne 
ellers dækker over, er der ofte usikkerhed omkring.

Stjernernes HEMMELIGHED
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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

Ny lejrchef
FDMs campingplads i Holbæk ledes pr. 1. november af Thomas 
B. Tøstesen. Han lover, at han vil fortsætte den arbejdsindsats, 

som det tidligere lejrchefpar har lagt for dagen. 

Der vil fortsat stadig være 1. klasses 
wellness og camping på FDM camping 
Holbæk Fjord, men pr. 1. november er 
det ikke længere under ledelse af Anette 
og Ole Dziegiel. I stedet bliver Thomas 
B. Tøstesen ny lejrchef. Gennem de sid-
ste par år har han været lejrchef på FDM 
camping Holmsland Klit og har tidligere 
arbejdet på FDM camping Billund. 

FDM camping Holbæk Fjord er en helt 
særlig plads, som især er kendt for sit 
luksuriøse wellnesscenter, de gode golf-
muligheder og den betagende udsigt 
over Holbæk Fjord. 

FDM camping Holbæk Fjord har åbent 
året rundt, og om vinteren er det især 
de mange wellness tilbud, som er efter-
spurgte. Men også mulighederne for at 
opleve julemarkedet i Andelslandsbyen 
trækker gæster til, mens andre benytter 
pladsen som udgangspunkt for et besøg 
i København. Pladsen ligger kun en ti-
mes kørsel fra København.

Red.

33



KøkkenKøkkenHJØRNETHJØRNET
Farserede tomater 
4 pers.

8 store (1½ kg) modne 
tomater
¾ dl olivenolie
3 store løg, finhakkede
1 2/3 dl runde ris
2/3 dl tomatpasta
2½ dl bredbladet persille, grovhakket
salt og peber fra kværn efter smag
1 ¼ dl vand
2 spsk. olivenolie

1. Skær undersiden af tomaterne med en 
skarp kniv. Læg dette “låg” til side. Klem 
forsigtigt tomaterne for at fjerne kernerne. 
Skrab kødet ud med en lille ske; hak to-
matkødet fint.

2. Varm olien i en tykbundet gryde. Tilsæt 
løg og svits dem for svag varme i 20 min. 
under jævnlig omrøring. Tilsæt ris og svits 
dem i 3 min. Tilsæt tomatkød og tomatpa-
sta. Bring det i kog, dæmp varmen og lad 
det simre under låg i 7 min. Tag gryden af 
varmen og lad det køle lidt af. Rør persille 
i og smag til med salt og peber.

3. Ovnen forvarmes til 180˚. Fyldet kom-
mes i de udhulede tomater og låget lægges 
på. Sæt tomaterne i et dybt ovnfast fad.

4. Hæld vand i fadet, og stænk tomaterne 
med olie. Fadet dækkes med alu-folie, ba-
ges i ½ t. Folien fjernes og tomaterne bages 
yderligere ½ t. De dryppes med stegeskyen 
lige inden serveringen. Serveres varme.

Græske frikadeller med kartofler og løg. 
30 stk.

1 stor kartoffel, 
skrællet
1 stort løg
500 g hakket oksekød
1 spsk. rødvinseddike
1 sksp. tomatpasta
1 æg, sammenpisket 
1 2/3 dl rasp
1 tsk. tørret oregano
¾ dl bredbladet persille, hakket
½ tsk. hvid peber
salt efter smag
¾ dl hvedemel
¾ dl olivenolie

1. Riv kartoffel og løg groft i en stor skål.

2. Tilsæt kød, vineddike, tomatpasta, æg, 
rasp, krydderurter, peber og salt efter smag. 
Farsen æltes grundigt sammen i 3 min. 
Dækkes med film og stilles koldt 1 time.

3. 1 spsk. af farsen formes til små, flade fri-
kadeller, lidt spidse i enderne, de pudres let 
med hvedemel; ryst overskydende mel af.

Olien opvarmes på en pande. Steg frika-
dellerne for jævn varme ad flere omgange, 3 
min. på hver side, til de er gennemstegte. 
Tages forsigtigt op med en tang eller hulske. 
Lægges på sugende papir og holdes varme.

Grofthakket kød er bedst til denne opskrift, 
ellers bliver farsen klistret at arbejde med.

God appetit ønsker DCK 2903 Anne
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Manøvrestævne  
PÅ HESSELLUND SØ CAMPING, KARUP, SEPTEMBER 2008

Efter mange år på/ved Jyllands Ringens 
Camping, fandt manøvreafdelingen det 
passende, at undersøge mulighederne for 
nye “græsgange” til dette arrangement.

Efter grundige overvejelser og et møde 
med Hessellund Sø Campings altid posi-
tive lejerchef, faldt der en god og fornuftig 
aftale på plads. Næste års aftale med et 
indholdsmæssigt endnu større arrange-
ment er allerede på plads, så derfor reser-
ver allerede nu weekenden den 28.-30. 
august 2009, hvor der er stor høstfest på 
pladsen.

Dette års arrangement havde også god 
deltagelse, der var mange aktører på de to 
baner begge dage. Nogle ville øve kunsten 
at kører vogntoget, andre havde konkur-

rence-“genet” fremme. For de, der ikke 
kørte, var der nogle naturmæssige dejlige 
omgivelser at færdes i ved Karup Å.

Resultatet af årets anstrengelser blev føl-
gende: 
Guld:
DCK 1621 Erik Christensen
Guld 2:
DCK 2547 Dirk Frahm
Guld 4:
DCK 2507 Jørgen Nielsen
DCK 2960 Henning Katborg
DCK 2970 Jesper Katborg

Med campinghilsen 
Team Caramba Jylland

Der varmes op inden stævnet, bl.a. med ballonoppustning...

Hygge på stævnet i dejlige omgivelser.
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Nyt fra REDAKTØREN

Ved en beklagelig fejl hos en af vore sam-
arbejdspartnere, den som står for pak-
ning og sampak af de to nævnte blade, 
er der sket det uheldige, at medlemsbla-
det Appendix er blevet sendt ud før frem-
komst af bladet Campingferie.dk.

Vi skal derfor opfordre Dansk Cara-
van Klubs mange medlemmer til selv, at 
afhente Campingferie.dk hos nærmeste 
campingvognsforhandler, Suzuki bilfor-
handler, Monarch restaurant eller OK/
DK tank med butik.

Bladet vil ikke blive eftersendt be-
grundet i den ret så betragtelige ekstra-
omkostning, det vil heller ikke blive ud-
sendt sammen med november udgaven 
af Appendix, da ganske mange af jer 
modtagere vil have været til et eller flere 
af de mange åben hus arrangementer, 
der vil finde sted her i oktober måned, 
hvor forhandlerne præsenterer en stor 
del af de nye modeller for 2009.

Bladudvalget

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)

SensommerSensommer
NR. 10 · OKTOBER 2008 · 45. årgang 

www.dck.dk 

CCaravanbladetaravanbladet

DANSK CARAVAN KLUB
DANSK CARAVAN KLUB  ––   for folk på farten

for folk på farten

Beklagelig fejl vedr. Appendix/Campingferie.dk
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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

Campingplatz Jarplund
24941 Jarplund · Europastraße
Tel  0461/979024

Internet:
www.campingplatz-jarplund.de

BÜRSTNER . SPRITE . WILK . BEYERLAND . KABE

www.vest jyskcamping.dk

VESTJYSK CAMPING CENTER
SIR - 7500 HOLSTEBRO · TELEFON 97 43 22 11

Velkommen hos VESTJYSK 
CAMPING CENTER

– vi gør drømme til virkelighed
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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

’08/09
SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup, 
 4440 Mørkøv
 E-mail: skamstrup@dck.dk
2008 
07.11 - 09.11 ................... Hobby-hygge stævne
14.11 - 16.11 ................. Afslapning og råhygge
28.11 - 30.11 ................. Informationsmøde om 
 Serbien tur

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2008
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
2009
27.03 - 29.03 .......................Generalforsamling
 og fødselsdagsstævne
04.06 - 07.06 ..............................Skydestævne
Uge 42 .................................... Lang efterårstur
27.11 - 29.11 .................................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
07.11 - 09.11 ..........................Gourmetstævne
05.12 - 07.12 .................................Julestævne
30.12 - 02.01 2009 ....................Nytårsstævne

Vidste du?
Hvorfor har præster sort 

kjole på, når de prædiker?

Præstekjolen, som vi kender den, kan føres 
tilbage til 1500-tallets Tyskland, hvor det var 
en gængs dragt for den borgerlige befolkning. 
Herhjemme blev den hovedsagelig båret af 
akademikere, og fra 1620’erne og 30’erne 
blev der udstedt officielle påbud om, at sort 
kjole og pibekrave var den korrekte embeds-
dragt for en præst.

Efter midten af 1700-tallet bliver det mere 
udbredt, at præster går i “almindeligt” tøj og 
kun bærer kjolen ved kirkelige handlinger. I 
vore dage ser man i nogle kirker messehag-
ler, ofte med symbolsk udsmykning og meget 
smukt tilvirkede.

Oplysningerne stammer fra Hanne Frøsig 
Dalgaard’s bog “Præsteklæder”.
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ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
Henvisning til nærmeste forhandler: tlf. 75 82 07 55 · info@isabella.net
www.isabella.net Medlem af Camping Branchen

Snowboy

Snowboy Lux

på 1. klasse
Flere og fl ere 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 taghældning for minimal sneop-
hobning samt ekstra bred, udvendig lækant, et stærkt 
stålstel, fl eksibel pløkning og vinduesfolie, som kan tåle 
ekstreme frostgrader gør, at Isabellas vinterfortelte står 
distancen – selv i en kraftig snestorm.

Vintercamping
asse
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