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HUSK!!!

Forsidebillede: Julestævne Kreds Sjælland

År 2007’s 
sidste Appen-Dix

Aldrig tidligere har Appen-Dix udkommet 
med så mange sider som i år 2007. Jeg hå-
ber du har nyt artiklerne, de flere ny heder 
og andre gode beretninger, der i årets løb 
er skrevet i bladet.

Nu er årstiden med vintercamping kom-
met godt i gang med meget flotte sen-
efteråsweekender.

Skoven har haft de mest fantastiske 
farver og sneen har allerede ladet sig vise 
forskellige steder i Danmark.

Foran ildstedets gnitrende flammer kan 
man i ro og mag tænke tilbage på de mange 
dejlige ture året har budt på, såvel inden-
lands som udenlands og nu er kredsenes 
sidste aktivitet for året vel gennemført, 
nemlig juleweekenden. 

Familiehyggen i juledagene skal snart 
forberedes og det kommende års ture drøf-
tes ved julelampens skær.

Nogle planlægger skituren andre overve-
jer turene til foråret eller sågar den store 
sommertur til Rusland i juli måned 2008.

Uanset hvorledes du vælger at fejre din 
jul, skal der lyde en glædelig julehilsen fra 
klubben og dens ledelse.

På gensyn i 2008!
Carsten D. Appelt
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Julen nærmer sig med raske 
skridt, butikkerne er fulde af julepynt og 
maser af gave muligheder, vi skal alle ud 
og købe ind, og pakkes ind. Der skal bages 
og steges. Vi går alle en travl tid i møde.

Her vil vi benytte lejligheden til at sige 
tak for et dejligt år med masser af gode 
oplevelser på stævner og udlandsture, 
som medarrangører eller  gæster.

Det har været en fornøjelse at være en 
del af det fællesskab mellem glade og 
hjælpsomme mennesker. 

Kredsbestyrelsene ønsker alle en 
glædelig Jul og et lykkebringende nytår

Kære alle 
i DCK…

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

I lighed med tidligere år, vil DCK også i 
2008 været repræsenteret med en spæn-
dende stand ved dette store tilløbsstykke, 
ligeledes er planerne om en DCK camp un-
der forberedelse.

Så derfor reserver allerede nu dagene 
fra d. 22 til d. 24 februar 2007 til denne 
begivenhed.

Mere specifik information om tilmelding 
med mere følger i Appendix nr. 1 / 2008.

Red.
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D. 29. december-
1. januar 2008

 i Nørre Kollund Forsamlingshus
Stokkildhovedvej 3, 7400 Herning

Alle er velkommne!
Fra lørdag d. 29/12 kl. 12.00 er der an-
komst. 

Søndag fortsættes der med indkøring, til 
de sidste er ankommet. 

Der vil blive standerhejsning kl. 11.30 og 
søndag aften kl. 20.30 vil der blive forsøgt 
afholdt fælles kaffe i salen. Samtidig vil 
der være stævneindbetaling

Mandag kl. 10.00 salen pyntes til om af-
tenen. De der har lyst må gerne hjælpe til. 

Når vi er færdige med at pynte salen, vil 
der blive serveret Gullasch Suppe i det fri.

Kl. 17.45: Mødes vi til dronningens nyt-
årstale, og 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 .

Tirsdag kl. 11.30 er der standerstryg-
ning og kl. 12.00 spiser vi rester. Herefter 
er der afrejse.

Husk! Tilmelding senest d. 15 december.
Det er også her, I aftaler, hvad I skal lave 
af mad til nytårsaften.

Stævnegebyr:
Kun kr. 235,- pr, vogn inkl. overnatning i 
alle dagene El: kr. 10,- pr. døgn – kun til 
lys og lader. 

Der er mulighed for bad. (pris 5 kr.)

Kørevejledning:
Vej 184. 3 km. mod syd til Lind. Ved Super 
Best køres efter Nr. Kollund.

Vel Mødt! 

DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard
Tlf. 9712 6597

Kl. 24.00:
champagne, 
fyres af, går 
dans til kl. ?
serveret sup

Nytårsstævne

www.ballum-camping.dk

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

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

46

✰✰✰ 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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Shark &
 Co.

Fendt Kvaliteten

Læs mere på www.fendtinfo.dk

Shark &
 Co.

På Fendtcaravan fabrikken i Mertingen, Tyskland, er der siden 1963 blevet kælet for 
hver en detalje. En Fendtvogn er ægte håndværk, og ikke ’samlebåndsarbejde’. Der 
bliver kælet for hver en liste, sammenføjning og hver en skrue der skrues i.

Fugt og utætheder er generelt et stort problem for campingvogne – men ikke for en 
Fendt. Alle håndværkere på Fendtfabrikken er stolte af at være en del af en tradition, 
hvor kun det bedste er godt nok. 



Den 18.-20. januar
Aarhus Caravan Center

Grenåvej 627, 8541 Skødstrup

Fredag: Ankomst efter kl. 16.00 – skal re-
spekteres – og kl. 20.30 er der fælles kaf-
febord. Medbring selv kaffe eller te. Vi har 
brød med til alle. 

Lørdag er der standerhejsning kl. 9.30 
og ca. en halvtime herefter er der afgang til 
bowlingcenteret, da vi skal spille kl. 
11.00.

Der bliver fællesspisning om aftenen, 
hvor der også vil bliver præmieoverræk-
kelse.

Stævnegebyr: kr. 25,- pr. vogn, som 
dækker brød fredag aften.

Ved tilmelding bestilles bowling kr. 80,00 
pr. næse inkl. sko,

El i meget begrænset omfang: kr. 15,- 
pr. dag.

Husk venligst bord og stole.

Tilmelding: Senest den 12. januar p.g.a. 
bane leje.

Kørevejledning: 
Motorvejsafkørsel nr. 46 Aarhus N. – kør 
derefter i retning mod Aarhus.

Ved IKEA rundkørslen mod Grenå. Når i 
kommer til Grenåvej, drejes der til venstre 
mod Grenå, ca. 9 km. Ved motorvejens 
start drejes til venstre i lysreguleringen, 
ind på Grenåvej til man kommer til første 
vej på venstre hånd og herefter er der skil-
tet med DCK skilte

DCK 2672 Lene & Jan Notler
Tlf. 8622 4260

DCK 2638 Ilse & Erik Frank
Tlf. 8611 4288

18 20 j

Bowling-
stævne 

 

www.oecc.dkwww.oecc.dk

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

· 60 brugte vogne fra 3.500,- til 148.000,- kr.

· LMC Caravan – Info, lager og demovogne

· Isabella fortelte – Nye og brugte

· Værksted

· Tilbehør

· Financiering: Fast rente fra 5,5%

· Aktuelle varer og tilbud denne måned

SS
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det kræver det, at alle der har nogle tørklæ-
der i forskellige farver, tager dem med, så 
kan man holde dem op og se om det klæ-
der dig/mig med de forskellige farver. 

Med venlig hilsen
DCK 3381
Inge & Jens Christiansen 

DCK 2090
Pia Svitzer Andersen & Jørn Andersen 

Tilmelding senest den 16. januar 2008 på 
nettet www.dck.dk  eller til DCK 2090 Pia 
& Jørn Andersen, e-mail p.svitzer@webs-
peed.dk, telefon 4817 4282/2095 4283

Så prøver vi igen et nyt tiltag. Vi vil gerne 
være med på noderne, også når det gæl-
der frisurer og stil og farver. Campister er 
og vil være med også når det gælder farver 
og stil.

Derfor har vi arrangeret et stævne med 
nogle frisører Nadia og en kollega, der vil 
råde og vejlede os, lægge make-up o.s.v.. 
Skal lokkerne sættes eller klippes er det 
for egen regning.

Fredag den 18. januar: Ankomst og almin-
delig hygge.
Lørdag den 19.januar: Kl. 09.30 er der ind-
betaling af stævnegebyr. 

Derefter starter arrangementet i klubhu-
set begyndende med frisører mv. Tag selv 
shampo og håndklæder med.

Kl. 18.30: Fælles spisning i klubhuset 
for dem der har lyst, med egen medbragt 
mad.
Søndag den 20. januar 2008: Kl.11.00 
standerstrygning. Man kan blive på plad-
sen evt. til mandag. Alle afregner selv for 
overnatning, men vi siger tak for denne 
gang.

Stævnegebyret på kr. 100,- pr vogn. Pen-
gene går til frisører mv. og materialer.

Vi forbeholder os ret til evt. mindre æn-
dringer i programmet. Vi vil forsøge at vise 
jer/os noget med farver, sommer – efterår 
– vinter og forår, ud fra hvilken type vi er. Til 

Stævne om stil og farver 
med frisører mv.
Den 18.-1. januar 2008
på Skamstrup, Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv

SSkamstrup•
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Vi siger igen, bryd de lange kolde vinter 
dage med noget indendørs hygge på vores 
egen campingplads i Skamstrup. Temaet 
er hygge, hobby – klip, sy, strik, lav kort, 
eller hvad du vil, evt. lære andre. Alle er 
velkomne også selvom man ikke vil lave 
noget andet end at bruge snakketøjet.

Program:
Fredag den 25. januar: Ankomst, nogle be-
gynder på syslerne i klubhuset.
Lørdag den 26. januar: Standerhejsning kl. 
10.00. Derefter indbetaling af overnatning. 
Stævnegebyret er kr. 30,- pr. vogn. Derefter 
hygge/sysler i klubhuset. Kl. 18.00 Fælles-
spisning for dem der har lyst i klubhuset.
Søndag den 27. januar:Standerstrygning 
kl. 11.00.

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

Hvis Du/I vil blive på Skamstrup ugen 
efter og fortsætte med at klippe – klistre 
eller hvad du vil, så må du skrive det på din 
tilmelding. Det koster klubbens alm. over-
natnings pris mv. samt naturligvis at man 
rydder op efter sig i klubhuset. 

Nu er det jo ikke bare en kvinde weekend, 
mændene må meget gerne være med, ellers 
kan man måske hygge sig med et spil kort, 
lave model fly/biler eller en travetur, eller 
den almindelige dejlige dck- hygge, som er 

det at være sammen med vennerne.
Har du vinterferie så bliv hele ugen på 

Skamstrup, vi er nogle stykker som bliver 
der. Den efterfølgende weekend er der fa-
stelavn, husk også tilmelding hvis du bliver 
til det, eller bare kommer igen.

Stævnet gir’ 5 point. 

Tilmelding senest den 23. januar via klub-
bens 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
Tlf. 4817 4282/2095 4283
p.svitzer@webspeed.dk

DCK 3019 Bente & Finn Ende
Tlf. 2639 4075
endel@pc.dk 

DCK 2153 Heidi Würtz 
& Flemming Sørensen
Tlf. 2191 2964
fles@hvidovrenettet.dk

Hobby-Hyggestævne 
Den 25.-27. januar 2008 
på Skamstrup, Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv

SSkamstrup•
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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

9



Interessen for NCT 2008 (Nordisk Cam-
ping Treff 2008) har vært veldig stor, og 
arrangøren (Norsk Caravan Club) regner 
med at man når grensen for antall delta-
gere lenge før påmeldingsfristen går ut 
30. april 2008. I begynnelsen av novem-
ber 2007 måtte NCC sette en midlertidig 
stopp for påmeldinger. Da var 80% av alle 
plasser allerede belagt.

Det er første gang Norsk Caravan Club 
bruker internett for påmeldinger til NCT. 
Tidligere har deltagerne måttet benytte på-
meldingsskjema som har stått i medlems-
blader tidlig på vårparten samme år som 

treffet arrangeres. I 2006 startet Dansk 
Caravan Klub med direkte påmelding via 
internett, noe NCC har fulgt opp. Og der-
med har også påmeldingsmuligheten vært 
åpnet alt et år før treffet – samtidig med at 
foregående års NCT er i gang.

For NCT 2008 betød dette at man i løpet 
av tre måneder på høsten 2007 fikk belagt 
alle de cirka 500 plassene som ble lagt ut.

Fortsatt har vi i underkant av 100 plas-
ser igjen, sier presidenten i NCC. Kjell-Pet-
ter Kolberg, men disse venter vi med å 
legge ut inntil vi har kunnet informere alle 
caravanmedlemmer i de nordiske land. Det 
er ikke alle som har internett, og vi må der-
for være sikre på at alle har kunnet lese 
om treffet og påmeldingsmulighetene gjen-
nom sine medlemblader. Vi kommer derfor 
ikke til å åpne for nye påmeldinger før 25. 
februar 2008, og da gjelder »først til mølla 
får først malt«, sier Kolberg.
Mere info i de kommende numre!

Red.

Nordisk Nordisk 
Camping Treff 2008Camping Treff 2008

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

GPS koordinater: N61.08.09 E10.30.14

Sponsorer
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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

Københavnsvej 277, 4000 Roskilde

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

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30  

lørdag fra 10.00 til 15.00

søndage- og helligdage fra 11.00 til 16.00

Campingvogn? 
Se det store udvalg med 
Kim Larsen og Hans Dideriksen

D
et

h
le

ff
s-

sp
ec

ia
li

st
en

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

AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABEL
LLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS A
RIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT

WT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA IS
ABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAU
AUS ADRIA KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS
AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABEL
LLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS A
RIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT

WT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA IS
ABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABELLA DWT KNAU

AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABE

Drømmen om sol, sommer
-og familien i centrum

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

KØBENHAVNS CAMPING CENTRUM
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   •

Hvad ønsker man 
når man skal ud-
vælge en cam-
pingplads?

• God beliggen-
hed i skøn natur. 
• Gode køkken- 

og toiletfaciliteter. 
•  Godt beliggende i forhold til de ønsker om 

oplevelser du gerne vil have dækket. 

Så har jeg her et godt forslag, som du bør 
prøve – nemlig Camping Blomme haven, Ør-
neredevej 35, 8270 Højbjerg. 

Her får du praktisk talt alt hvad du kan 
ønske dig. 

Pladsen er placeret i Marselisborg Skov, 
så her er både skov og strand. 

Samtidig har du gode muligheder for at 
komme nemt til Århus - enten i egen bil el-
ler i sæsonen med bus, som holder lige 
uden for døren. 

Århus byder på 
alt fra det finkultu-
relle til de små 
værtshuse langs 
Århus Å – kana-
len. 

Hov – glemte 
jeg at fortælle, at campingmut-
ter og -fatter – nemlig Anette og Hans Lund 
er på pletten, også hvis du har specielle øn-
sker eller der opstår problemer. 

Vi har været der mange gange hvert år 
og får hver gang en meget venlig vel-
komst. 

God fornøjelse når du besøger Blommeha-
ven!

DCK 2870 
Anna-Lise og Leif Christian Sørensen

Camping BlommehavenCamping Blommehaven  
Omtale campingplads

Hv
nå
væ
p

•
h
•

il f ili

ampingmut-

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

Midtvejs 
Caravans

Områdets 
DCU testcenter

 

1681 Annette & Roland Hansen
 8600 Silkeborg

1694 Birgit & Ole Nielsen
 8752 Østbirk

2076 Jens Havmand
 2730 Herlev

2181 Eva Ståhlbrand & Sys Kastrup
  2100 København Ø

2343 Jørgent Raagart
 4200 Slagelse

2344 Sissel Kvame & Peter H. Jensen
 N-4012 Stavanger

2388 Inge & Hans Jørgensen
 4130 Viby Sj.

Velkommen til nye medlemmer!!!

2389 Elise & Knud Lund-Ringsing
 4100 Ringsted

2391 Hanne & Søren Balle-Jensen
 3550 Slangerup 

2650 Else Riis & Poul Fjordside
 8800 Viborg

2651 Birthe & Per Holt
 8981 Spenstrup

2826 Connie Odsinger
 9600 Aars

2886 Kirstine & Christian P.Christensen
 7752 Snedsted

3916 Carina & Klaus Hynkemejer
 6000 Kolding

20
de
lig
de

fra
be

me
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Igen i år havde 
Merrit og Bent 
arrangeret fælles 
nordisk høst træf 
og det foregik i 
Soltau lidt syd for 
Lüneburg.  Plad-
sen vi boede på 

hedder Scandinavia og den ligger i et na-
turskønt område med masser af skov, så 
der var rig mulighed for gode vandreture og 
kør selv udflugter. Det var 5. år dette træf 
blev afholdt, og der var mange som havde 
været med alle 5 gange.  

Som sædvanlig glædede vi os til dette 
herlige træf, hvor vi mødes med mange dej-
lige mennesker fra både Norge og Sverige.  
Ikke mindre end 9o vogne var tilmeldt. Al-
lerede lørdag aften fik vi vores traditionelle 
og meget populære sildebord med en lille 
snaps til eller to, og så var den gode stem-
ning lagt. 

En af de arrangerede udflugter gik til 
Celle. Her fik vi en fin guidet rundtur i byen 
som er en skøn gammel by med næsten 
ene gamle flotte bindingsværkshuse og et 

stort slot, som var omkranset af en kæmpe 
park. Slottet har speciel tilknytning til Dan-
mark og Norge, idet Christian den 7. gif-
tede sig med den kun 15 år gamle Caroline 
Mathilde. Ægteskabet var ulykkeligt og 
dronningen indledte et forhold til kongens 
livlæge Struense, hvilket resulterede i, at 
hun fødte en datter. Ægteskabet med kong 
Christian blev ophævet og Caroline Ma-
thilde måtte gemme sig og stedet blev slot-
tet i Celle. Hun døde kun 24 år gammel af 
tyfus og ligger begravet i byens kirke, hvor 
en prægtigt sarkofag er bevaret. 

Vi var heldige og få en dansktalende 
guide som kunne sin lektie godt, så vi fik 

Fælles nordisk høsttræf  i Soltau i Soltau 
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mange gode historier 
fra byen. At vejret var 
flot og solrigt gjorde 
bestemt heller ikke da-
gen dårligere. Vi sluttede af med en god 
middag på Rådhuskroen inden vi blev frag-
tet hjem med bussen igen. 

En anden busudflugt gik til Hamborg, 
men desværre var der meget kø på motor-
vejen, så vi nåede ikke helt så meget af 
Hamborg som planlagt. Dog fik vi en fin 
rundtur i bussen både på den berømte 
gade Reberbahn og den mere eksklusive 
del af byen. Hamborg bød på masser af 
grønne parker og spændende kvarterer.  
Noget man måske ikke lige forventer af 
Hamborg, hvis man ikke har været der før. 
Også her sluttede vi af med et dejligt buf-
fetbord i et gammelt bryggeri. 

Om fredagen var der et norsk par som 
havde guldbryllup. At de havde valgt at til-
bringe den store dag på det på dette træf 
taler næsten for sig selv.  I Norge har man 
ikke danskernes tradition med æresport 
og skjold, så overraskelsen var stor, da no-
gen i DCK har sørget for at binde en smuk 
krans i efterårets mange farver og lyng. Et 
guldskjold og masser af danske, svenske 
og norske flag var der også sørget for.  Kl. 
8 om morgenen stod alle deltagere i stæv-
net og sang morgensang på rigtig dansk 
maner. Et par friske fyre klarede musikken 
på harmonika og guitar. Det forlød, at vores 

guldbrudepar hav de 
ligget og snakket 
om, at det var for 
dårligt med så høj 

musik på denne tid af dagen. De blev ban-
ket op et par gange før det gik op for dem, 
at musikken var til ære for dem. 

Man kan vist roligt sige, at de blev taget 
direkte på sengen, hvad billederne også 
taler for.  Men en festlig morgen var det og 
ikke mange øjne var tørre. 

Efter standerstrygning og happy hour om 
fredagen var der arrangeret bålaften, hvor 
vi fik pølser og koteletter fra grill. En hyg-
gelig afslutning på en dejlig uge. 

En stor tak skal lyde til Merrit og Bent for 
det store arbejde som ligger i at arrangere 
sådan et kæmpetræf.

DCK 1360 Bodil ogJørgen Brohus

• Fælles nordisk høsttræf i Soltau • Fælles nordisk høsttræf i Soltau • Fælles nordisk høsttræf i Soltau •
les nordisk høsttræf i Solt
les nordisk høsttræf i Solt
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Vi var 2 bo biler fra Harstad og omegn 
caravanklubb som var påmeldt til treffet, 
nemlig os selv og Odd og Olaug Gunnar-
sen.

Vi startede hjemmefra den 3. Sept. og  
kjørte nedover i Norge i nydelig høstvær. I 
Trøndelag møtte vi et andet par, Aud og Ot-
tar Fjordbakk fra Melbu. De skulle også til 
Soltau. Senere skiltes vi dog med dem, da 
de skulle over Langesund med ferge.

Vi kjørte videre til Sverige, hvor vi over-
nattede i Erikstad, hvor vore danske cara-
vanvenner Merrit og Bent Slotved bor. Vi 
campet der selv om de allerede var dratt til 
Soltau, siden de var vertskap for treffet.

I Danmark møtte vi våre venner fra Oslo, 
Eli og Claus Hansen. De ledet oss sydover 
mot Berlin. Vi campet i Kladow i fire dager, 
med utflukter til Postdam og området rundt 
der. Vi var også en dag med buss til Berlin, 
der det var guidet sightseeing i 2etg åpen 
buss. Det var en opplevelse å se Berlin på 
denne måten, så stor takk til Eli og Claus 
for Berlinturen.

Neste dag etter noen mil på veien var vi 
i Soltau, der vi ble mottatt av vertskapet 
Merrit og Bent. Etter noen dager var vi sam-
let 90 ekipager fra DCK, CC og NCC. Vi 
skulle campe en uke. Dette ble en uke med 

nydelig vær, festelig samvær og Happy 
Hour hver dag.

For Marith og meg ble dette et flått og 
minnerikt treff. Vertskapet hadde på for-
hånd fått vite at jeg hadde 77-årsdag og att 
vi hadde 50-års bryllupsdag (Gullbryllup) 
fredag 21. Sept.

Torsdag kveld fikk vi beskjed fra Olaug og 
Eli at vi ikke måtte komme ut av bobilen før 
neste dag, når de banket på døren. De ville 
ordne frokost for oss i forteltet.

Der er et ordtak som sier at man bliver 
tatt på sengen, og det blev vi virkelig. Halvt 
påkledd gikk vi ut, og der stod der oppstilt 
over 100 treffdeltagere fra Norden. En 
spilte trekkspill og en spildte guitar, de an-
dre vifte med danske, norske og svenske 
flagg, mens de sang: I Østen stiger solen 
opp.

Vi stod der barbeint, halvt påkledd og 
med tårer i øynene og vinket tilbake.

Vi vil gerne takke alle danske, svenske 
og norske caravanvenner som var med på 
å feire dagen vår på denne måten.

Dette var en opplevelse som vi aldri kom-
mer til å glemme. Tusen takk til dere alle.

Med caravanhilsen fra 
Marith og Karstein Solheim

En høsttur til Tyskland En høsttur til Tyskland 
– og DCK’s høsttreff – og DCK’s høsttreff 

i Soltau den 13. – 22. September 2007i Soltau den 13. – 22. September 2007
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Mosevej 1 • DK-6000 Kolding
Tlf. 7633 2080 • fax 7633 2088

ÅBNINGSTIDER: Hverdag 10.00 - 17.00
Lørdag & søndag 10.00 -16.00

 SE ALLE VORE BRUGTE VOGNE 
PÅ WWW.KG-CAMPING.DK

Vi ønsker alle vore kunder
et rigtigt godt camping år!

Skaber
fremtidens 
camping
Eksklusive  luksus model-
ler, populære fritidsklasse.
Nyskabende bestseller-
modeller.
Genial begynderklasse.

På tur uden 
forhindringer
Gode køreegenskaber, 
sikker plads til at sove, til at 
lege, sidde og opbevare.
Kort sagt Knaus har et utal 
af indretnings løsninger.

Action, Altea, 
Adora, 
Classic eller 
Adiva
Adria har modeller for en-
hver smag og pengepung.

C A M P I N G  –  D E  S K Ø N N E S T E  Ø J E B L I K K E  I  L I V E T



Hobby-hyggestævnet den 9.-11. november 
blev endnu et dejligt stævne på Skamstrup 
Camping. Et stævne med 22 vogne og et 
fyldt klubhus, der vrimlede med aktiviteter 
alt fra morgen gymnastik, til julenisser i 
alle afskygninger, kort, brodering, fiske-
tur, symanskinesyning, bolsjer og chokola-
defremstilling, kaffebrygning/drikning og 
hygge snak, ja kun fantasien sætter græn-
ser. Dorthe og Jørgen Schmidt havde lavet 
et mega stort middagsbord med gryderet 
og tilbehør man kunne vælge sig til på, 
et fint initiativ. Det er skønt at også nogle 

jyder havde fundet vejen til Sjælland og de 
blev heldigvis dejligt overrasket over den 
gode stemning og den dejlige klubplads 
som DCK ejer. I 2008 er der allerede et nyt 
Hobby stævne i januar, som allerede er godt 
igang med at blive et tilløbsstykke. Der er 
rigtig mange kreative DCK’ere.

På arrangørernes vegne 
Heidi og Flemming, Bente og Finn 

DCK 2090 Pia og Jørn S. Andersen

Hobby-hyggestævneHobby-hyggestævne  
på Skamstruppå Skamstrup
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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

Hobby-hyggestævneHobby-hyggestævne  på Skamstruppå Skamstrup
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imod gæster i lavsæsonen er den nye ud-
gave af Camping Cheque Europa Guide en 
smart idé. 

Guiden koster i 2008 fortsat kun kr. 45,- 
(+evt. porto). Med guiden følger et praktisk 
Europa Kort med pladserne på. Beskrivel-
serne indeholder billeder, kørselsvejled-
ning, åbningstider for faciliteter, antal 
standpladser, seværdigheder i nærheden 
og mere. 

Oplysningerne findes ligeledes på www.
campingcheque.dk.

Bag guiden står Camping Cheque organi-
sationen, det største europæiske netværk 
af kvalitetscampingpladser. 

Camping Cheque’s nye Europa Guide 
2008 med 576 pladser vil være i handlen 
fra januar 2008. Bestilles på www.cam-
pingcheque.dk eller hos DCU, DCK m.fl.. 
Kan endvidere købes hos størstedelen af 
landets campingforhandlere.

Kontakt:
Camping Cheque Scandinavia, Informa-
tions- og Marketingchef Camilla Dvinge, 
camilla@ccd.dk eller tel. 2322 040.

Der er penge at spare for danske campister 
på 576 kvalitetscampingpladser i Europa. 
Med rabat-systemet Camping Cheque kan 
du holde ferie på dyre pladser til en bil-
ligere pris.

Betal mindre for høj kalitet 
Med Camping Cheques betaler du kun kr. 
108,- pr. nat inkl. 2 personer, vogn/cam-
per, el, og evt. hund i lavsæsonen uanset 
normalprisen. Campingpladserne er 3-, 
4- og 5-stjernede og ligger i de skønneste 
ferieområder i Europa eller tæt ved store 
byer og seværdigheder.

Mød andre rejsende
Med Camping Cheque kommer du altid til 
pladser, der er fuldt åbne i lavsæsonen. 
Der er ofte aktiviteter og altid andre campi-
ster fra hele Europa, der har valgt at rejse 
uden for den hektiske højsæson. På euro-
pæisk niveau står Camping Cheque for 3 
millioner overnatninger i lavsæsonen på 
576 pladser. 

Køb bogen og bliv godt kørende…
Vil du have gode campingoplevelser til en 
rimelig pris på pladser, der gerne tager 

2008
Ny Europa Guide Ny Europa Guide 
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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

Vidste du?
Hvornår fik vi julekalendere?

Ligesom så mange andre juletraditioner er denne hentet i Tyskland. De første dansk 
producerede julekalendere blev udgivet af I. Chr. Olsens Kunstforlag i København 
i begyndelsen af 1930’erne. De var flade, men lige før Anden Verdenskrig kom de 
tredimensionale kalendere, som man selv kunne samle, og i årene efter krigen 
begyndte gavekalendere så småt at vinde frem.

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

 Nr. Campingplads Adresse Postnummer Telefon Webadresse Symbol

 2 Copenhagen Camping  Bachersmindevej 13 2791 Dragør 3294 2007 www.copenhagencamping.dk 
 3 Ishøj Strand Camping Ishøjvej 13 2635 Ishøj 4353 5015 www.ishojhostel.dk 
 6 Absalon Camping Korsdalsvej132 2610 Rødovre 3641 0600 www.camping-absalon.dk 
 7 Hundige Strand

  Familiecamping Hundige Strandvej 72 2670 Greve 4390 3185 www.hsfc.dk 
 8 Undinegårdens

  Camping Undinevej 3,Ganløse 3660 Stenløse 4818 3032 www.undine dk 
 16 Helsingør Camping

  Grønnehave Strandalleen 2 3000 Helsingør 4928 1212 www.helsingorcamping.dk 
 20 Hornbæk Camping Planetvej 4 3100 Holbæk 4970 0223 www.camping-hornbaek.dk 

 22 Skibstrup Camping Stormlugen 20 3140 Ålsgårde 4970 9971 www.dk-camp.dk/skibstrup 

 25 Vejby Strand Camping Rågelejevej 37 3210 Vejby 4870 6788 www.vejbystrandcamping.dk 
 29 Smidstrup Camping Helsingevej 44 3230 Græsted 4831 8448 www.smidstrup-camping.dk 
 38 Byaasgaard Camping Amtsvejen 340 3390 Hundested 4792 3102 www.byaasgaard.dk 

 39 Rosenholm Camping Torpmaglevejen 58 3390 Hundested 4792 3049 www.rosenholm-camping.dk 

 40 Lynæs Camping Søndergade 57 3390 Hundested 4793 7322 www.lynaes-camping.be 

 41 Sølager Camping Kulhusvej 2 B 3390 Hundested 4793 9362 www.dk-camp.dk/solager 

 47 Nyrup Camping Kongevejen 383 3490 Kvistgård 4913 9103 www.nyrupcamping.dk 

 75 Bådsted Camping Sdr. Strandvej 91 3760 Gudhjem 5648 4230  

 88 Borrevejle

  Camping-Hyt’otel Hornsherredvej 3 4060 Kirke Såby 4640 0140 www.borrevejlecenteret.dk 

 91 Skovly Camping Nebs Møllevej 65 4100 Ringsted 5752 8261 www.skovlycamping.dk 

 92 Grønnegårde Camping Slimmingevej 86 4100 Ringsted 5687 9182 www.groennegaarde-camping.dk 

 98 Sorø Camping Udbyhøjvej 10 4180 Sorø 5783 0202 www.soroecamping.dk 

 104 Storebælt Camping

  og Feriecenter Storebæltvej 85 4220 Korsør 5838 3805 www.storebaeltferiecenter.dk 

 106 Lystskov Camping Korsør Lystskov 2 4220 Korsør 5837 1020 www.lystskovcamping.dk 

 109 Skælskør Nor 

  Camping Kildehusvej 1 4230 Skælskør 5819 4384 www.kildehuset.dk 

 110 Campinggaarden

  Boeslunde Rennebjergvej 110 4242 Boeslunde 5814 0208 www.campinggaarden.dk 

 114 Assentorp Camping Højbodalvej 35 4295 Stenlille 5780 4387 www.assentorp-camping.dk 

 116 Holbæk Fjord Camping Sofiesminde Allé 1 4300 Holbæk 5943 5064 www.holbaek.fdmcamping.dk 

 117 Orø Camping Nørrestængevej 27 4300 Holbæk 5947 0055 www.oroecamping.dk 

 122 Gedebjerg Camping Haveborupvej 168 4360 Kr. Eskilstrup 5918 0193 www.gedebjerg.dk 

 124 Tempelkrogens 

  Familiecamping Krogvej 2 4390 Vipperød 5918 1307 www.tempelkrogen.dk 
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Helårsåbne campingpladser i Danmark:
 Nr. Campingplads Adresse Postnummer Telefon Webadresse Symbol

 128 Saltbæk Camping Saltbækvej 88 4400 Kalundborg 5950 2167 www.kalundborg-camping.dk 

 134 Urhøj Camping Urhøjvej 14 4480 St. Fuglede 5959 7200 www.urhoej-camping.dk 

 135 Bjerge

  Sydstrand Camping Osvejen 30 4480 St. Fuglede 5959 7803 www.bjerge.fdmcamping.dk 

 142 Teglværksgårdens

  Camping Teglværksvej 9 4534 Hørve 5926 9018  

 145 Kongsøre Camping Egebjergvej 342 4560 Vig 5932 9080 www.kongsoerecamping.dk 

 146 Vig Camping Ravnsbjergvej 29 4560 Vig 5931 6227 www.vigcamping.dk 

 148 Sejerø Camping Sejerøvej 3 4592 Sejerø 5959 0138 www.sejeroe.dk 

 153 Stevns Camping Strandvejen 29 4671 Strøby 5657 7003 www.stevnscamping.dk 

 155 Rødvig Camping Højstrupvej 2A 4673 Rødvig Stevns 5650 6755 www.rodvigcamping.dk 

 156 TopCamp Feddet Feddet 12 4640 Fakse 5672 5206 www.feddetcamping.dk 

 157 Vemmetofte Strand

  Camping Ny Strandskov 1 4640 Fakse 5671 0226 www.vemmetofte.dk/camping 

 158 Feddet Camping Feddet 12 4640 Fakse 5672 5206 www.feddetcamping.dk 

 161 Lægårdens Camping Vemmetoftevej 2A 4653 Karise 5671 0067 www.laegaardenscamping.dk 

 163 Faxe Ladeplads

  Camping Hovedgaden 87 4654 Fakse Ladeplads 5671 6520 www.faxe-ldp-camping.dk 

 169 Præstø Camping Spangen 2 4720 Præstø 5599 1148 www.praestocamping.dk 

 171 Heino’s

  Camping-Tappernøje Hovedvejen 47B 4733 Tappernøje 5596 5322 www.heinoscamping.dk 

 178 Ore Strand Camping Orevej 145 4760 Vordingborg 5537 0603 www.orestrandcamping.dk 

 181 Keldby Camping Møn Pollerupvej 3, Keldby 4780 Stege 4040 1156 www.keldbycampingmoen.dk 

 195 Guldborg Camping Guldborgvej 147 4862 Guldborg 5477 0096 www.guldborgcamping.dk 

 199 Falster Familiecamping Tværmosevej 2 4871Horbelev 5445 5219 www.199.dk 

 202 Marienlyst Ny Camping Sillestrup Øvej 14A 4872 Idestrup 5413 0243 www.marienlystnycamping.dk 

 203 Laxenborg Camping Laksenborgvej 20 4873 Væggerløse 5413 6289 www.laxenborgcamping.dk 

 204 Østersøparken Bøtøvej 243 4873 Væggerløse 5413 6786 www.oestersoe.fdmcamping.dk 

 214 Nysted Camping Skansevej 38-40 4880 Nysted 5487 0917 www.nystedcamping.dk 

 229 Rødby

  Lystskov Camping Strandvej 3 4970 Rødby 5460 1216 www.rodbycamping.dk 

 241 Odense Camping Odensevej 102 5260 Odense S 6611 4702 www.camping-odense.dk 

 243 Campingpladsen

  Blommenslyst Middelfartvej 494 5491 Blommenslyst 6596 7641 www.blommenslyst-camping.dk 

 245 Kerteminde Camping Hindsholmvej 80 5300 Kerteminde 6532 1971 www.kertemindecamping.dk 

 247 Fynshoved Camping Fynshovedvej 748 5390 Martofte 6534 1014 www.dk-camp.dk/fynshoved 

 251 Kyst Camping-Bogense Østre Havnevej 1 5400 Bogense 6481 1443 www.kystcamping.dk 

 259 Båringskov Camping Kystvejen 4 5466 Asperup 6448 1053 www.baaringskov.dk 

 262 Hindsgavl Camping Søbadvej 10 5500 Middelfart 6441 5542 www.hindsgavl-camping.dk 

 269 Røjle Klint Camping Røjleklintvej 29 5500 Middelfart 6440 1381 www.rojleklintcamping.dk 

 279 Faaborg Camping Odensevej 140 5600 Faaborg 6261 7794 www.faaborgcamping.dk 

 297 Løgismosestrand

  Camping Løgismoseskov 7 5683 Haarby 6477 1250 www.logismose.dk 
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 Nr. Campingplads Adresse Postnummer Telefon Webadresse Symbol

 306 Tåsinge Camping Sundbrovej 130 5700 Svendborg 6254 1327 www.campingferie.dk 

 320 Kongshøj

  Strand-Camping Kongshøjvej 5 5871 Frørup 6537 1288 www.dk-camp.dk/kongshoj 

 332 Langelands

  Camping&Motel Spodsbjergvej 277 5900 Rudkøbing 6250 1092  

 334 Færgegårdens Camping Spodsbjergvej 335 5900 Rudkøbing 6250 1136 www.spodsbjerg.dk 

 343 Lohals

  Camping-Nordlangeland Birkevej 11 5953 Tranekær 5837 5080 www.lohalscamping.dk 

 357 Søby Camping Vitsø 10 5985 Søby 6258 1470 www.soeby-camping.dk 

 361 Kolding City Camp  Vonsildvej 19 6000 Kolding 7552 1388 www.koldingcitycamp.dk 

 364 Egtved Camping Veerstvej 9 6040 Egtved 7555 1832 www.egtvedcamping.dk 

 373 Gl. Ålbo Camping Gl. Aalbovej 30 6092 Sdr. Stenderup 7557 1116 www.gl-aalbo.dk 

 381 Aarø Camping Aarø 260 6100 Haderslev 7458 4482 www.aaro-camping.dk 

 385 Gammelbro Camping Gammelbrovej 70 6100 Haderslev 7458 4170 www.gammelbro.dk 

 389 Sønderballe Camping Diernæsvej 218 6100 Haderslev 7469 8933 www.sonderballecamping.dk 

 390 Gåsevig

  Strand Camping Gåsevigvej 19 6100 Haderslev  7457 5597 www.gaasevig.dk 

 392 Genner Hoel Camping Haderslevvej 462- 464 6200 Aabenraa 7469 8927 www.gennerhoel.dk 

 393 Fjordlyst Camping Vandrehj.

   Sønderskovvej 100 6200 Aabenraa 7462 2699 www.fjordlyst.dk 

 398 Terkelsbø

  Lystfiskeri & Camping Terkelsbøl Bygade 50 6360 Tinglev 7464 2371 www.tingle.dk/lystfiskeri 

 399 Uge

  Lystfiskeri&Camping Aabenraavej 95 6360 Tinglev 7464 4498 www.uge-lystfiskeri.dk 

 400 Møgeltønder Camping Sønderstrengvej 2 6270 Tønder 7473 8460 www.mogeltondercamping.dk 

 405 Ballum Camping Kystvej 37 6261 Bredebro 7471 6263 www.ballum-camping.dk 

 413 Rinkenæshus

  Camping  Sejrsvej 41-43 6300 Gråsten 7465 1808  

 418 Spar-Es Camping Skeldebro 32 6310 Broager 7441 1418 www.spares-camping.dk 

 426 Kruså Camping Åbenråvej 7 6340 Kruså 7467 1206 www.krusaacamping.dk 

 427 Frigård Camping Kummelefort 14 6340 Kruså 7467 8830 www.fricamp.dk 

 434 Augustenhof

  Strand Camping Augustenhofvej 30 6430 Nordborg 7445 0304 www.dk-camp.dk/augustenhof 

 438 Augustenborg

  Yacthavns Camping Langdel 6 6440 Augustenborg 7447 1562 www.augustenborg-yachthavn.dk 

 439 Hertugbyens Camping Ny Stavnsbøl 1 6440 Augustenborg 7447 1639 www.hertugbyenscamping.dk 

 441 Naldmose Camping Naldmose 12 6440 Augustenborg 7447 4249 www.naldmose.dk 

 447 Sønderkobbel Camping Piledøppel 2 6470 Sydals 7440 5162  

 462 Enderupskov

  Camping og Vandrehjem Ribe Landevej 30 6510 Gram 7482 1711 www.enderupskov.dk 

 466 Arrild-Ferieby-Camping Arrild Ferieby 5 6520 Toftlund  7383 0044 www.arrild-camping.dk 

 474 Holme Å Camping Baldersbækvej 21 B 6682 Hovborg 7539 6777 www.holmeaacamping.dk 

 475 Vorbasse Camping Drivvejen 28 6623 Vorbasse 7533 3693 www.camping-vorbasse.dk 

HelårsåbneHelårsåbne  campingpladser i Danmark…campingpladser i Danmark…
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 Nr. Campingplads Adresse Postnummer Telefon Webadresse Symbol

 479 Foldingbro Camping Kongeåvej 1 6650 Brørup 7538 1078 www.foldingbro.dk 

 485 Ådalens Camping A/S Gudenåvej 20 6710 Esbjerg 7515 8822 www.aadal.dk 

 495 Rødgård

  Familiecamping Kirkevejen 13 6720 Fanø 7516 3311 www.rodgaard-camping.dk 

 501 Darum Camping Alsædvej 24 6740 Bramming 7517 9116 www.darumcamping.dk 

 504 Ribe Camping Farupvej 2 6760 Ribe 7541 0777 www.ribecamping.dk 

 505 Kongeå Camping Bækvej 39 6760 Ribe 7543 7104 www.kongeaacamping.dk 

 506 Ribehøj Familepark Ribevej 34 6683 Føvling 7539 8532 www.ribehoej.dk 

 507 Skærbæk 

  Familie Camping Ullerupvej 76 6780 Skærbæk 7475 2222 www.skaerbaekfamiliecamping.dk 

 509 Motel Sydvest Vinumvej 1 6780 Skærbæk 7375 2050 www.motelsydvest.dk 

 513 Kommandørgårdens

  Camping& Feriepark Havnebyvej 201 6792 Rømø 7475 5122 www.kommandoergaarden.dk 

 523 Nymindegab

  Familie Camping Lyngtoften 12 6830 Nr. Nebel 7528 9183 www.nycamp.dk 

 528 CampWest  Baunhøjvej 34 6840 Oksbøl 7527 1130 www.campwest.dk 

 533 Stjerne Camping I/S Vejers Havvej 7 6853 Vejers Strand 7527 7054 www.stjernecamping.dk 

 538 Henne Strand

  Camping Henne Strandvej 418 6854 Henne 7525 5079 www.hennestrandcamping.dk 

 551 Lyne Camping Hustedvej 5 6880 Tarm 7525 0225 www.lyne-camping.dk 

 553 Tarm Camping Vardevej 79 6880 Tarm 9737 1330 www.tarm-camping.dk 

 558 Skjern Å Camping Birkvej 37 6900 Skjern 9735 0861 www.skjernaacamping.dk 

 570 Nørre Lyngvig

  Camping Holmsland Klitvej 81 6960 Hvide Sande 9731 1231 www.lyngvigcamping.dk 

 581 Fjand

  Camping & Feriecenter Klitvej 16 6990 Ulfborg 9749 6011 www.fjandcamping.dk 

 582 Rejkjær Camping Holstebrovej 151 6990 Ulfborg 9749 1211 www.rejkjaer-camping.dk 

 589 Color Camp

  Trelde Næs Trelde Næsvej 297 7000 Fredericia 7595 7183 www.colorcamp.dk 

 591 Mørkholt Strand

  Camping Hagenvej 105 B 7080 Børkop 7595 9122 www.morkholt.dk 

 599 Vejle Fjord Camping Strandvejen 21 8721 Daugård 7589 5254 www.vejlefjordcamping.dk 

 600 Tørring

  Camping og Kanoplads Bredgade 67 7160 Tørring 7580 2085 www.toerring-camping.dk 

 606 Billund Camping FDM Ellehammer Allé 2 7190 Billund 7533 1521 www.billund.fdmcamping.dk 

 607 Grindsted

  Aktiv Camping Søndre Boulevard 15 7200 Grindsted 7532 1751 www.dk-camp.dk/grindsted 

 608 Sdr. Felding

  Camping & Hytteby ApS Søndergade 7 7280 Sdr. Felding 9719 8189  

 610 Faarup Sø Camping Fårupvej 58 7300 Jelling 7587 1344 www.dk-camp.dk/faarup-soe 

 619 Hampen Sø

  Camping & Hytteby  Hovedgaden 31 7362 Hampen 7577 5255 www.hampencamping.dk 

 620 Hærvejens Ro Torvevej 2 7362 Hampen 8686 9011 www.turist-them.dk 
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 Nr. Campingplads Adresse Postnummer Telefon Webadresse Symbol

 621 Herning Park-camping Ringkøbingvej 86 7400 Herning 9712 049 www.herningparkcamping.dk 

 635 Toftum Bjerge

  Camping Gl. Landevej 4 7600 Struer 9786 1330 www.dk-camp.dk/toftum-bjerge 

 641 Thyborøn

  Camping og Hotel Idrætsvej 3 7680 Thyborøn 9783 1277 www.thyboroncamping.dk 

 645 Thisted Camping Iversensvej 3 7700 Thisted 9792 1635 www.thisted-camping.dk 

 648 Klitmøller

  Camping & Motel Vangvej 16 7700 Thisted 9797 5020 www.klitmoller-camping.dk 

 650 Nystrup Camping

  Klitmøller Trøjborgvej 22 7700 Thisted 9797 5249  

 654 Hanstholm Camping Hamborgvej 95 7730 Hanstholm 9796 5198 www.hanstholm-camping.dk 

 659  Thy-Camping Bygholmvej 27 7742 Vesløs 9799 3139 www.bygholmcamping.dk 

 671 Skive Flyndersø

  Camping Flyndersøvej 29 7800 Skive 9753 4024 www.flyndersoecamping.dk 

 673 Trandum Camping Falhedevej 1 7800 Skive 9754 7328 www.trandum.camping.dk 

 681 Limfjords

  Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 7860 Spøttrup 9756 0250 www.limfjords.dk 

 682 Glyngøre

  Camping & Feriecenter Sundhøj 20 7870 Roslev 9773 1788 www.glyngore-camping.dk 

 687 Jesperhus Feriecenter Legindvej 30 7900 Nykøbing M 9670 1400 www.jesperhus.dk 

 693 Aarhus Camping Randersvej 400 8200 Århus  N 8623 1133 www.aarhuscamping.dk 

 700 Saksild Strand

  Camping Kystvejen 5 8300  Odder 8655 8130 www.saksild.dk 

 709 Elsegårde Camping Kristoffervejen 1 8400 Ebeltoft 8634 1283 www.egcamp.dk 

 710 Krakær Camping Gl. Kærvej 18 8400 Ebeltoft 8636 2118 www.krakaer.dk 

 711 Mols Camping Dråbyvej 13 8400 Ebeltoft 8634 1625 www.camping-mols.dk 

 713 Ebeltoft Strand

  Camping Nordre Strandvej 23 8400 Ebeltoft 8634 1214 www.ebeltoftstrandcamping.dk 

 716 Kaløvig Strandgård

  Camping Strandvejen 150 8410 Rønde 8637 1305 www.kaloevig-camping.dk 

 728 Djurs

  Hytteby & Camping Stationsvej 64 8581 Nimtofte 8639 8500 www.djurshytteby.dk 

 734 Dalgård Camping Nordkystvejen 65 8961 Allingåbro 8631 7013 www.dk-camp.dk/dalgaard 

 736 Albertinelund Camping Albertinelund 3 8585 Glesborg 8638 6233 www.albertinelund.dk 

 741 Gudenåens Camping

  Silkeborg Vejlsøvej 7 8600 Silkeborg 8682 2201 www.gudenaaenscamping.dk 

 747 Hesselhus Camping Moselundvej 30 8600 Silkeborg 8686 2066 www.camping-hesselhus.dk 

 755 Trust Camping Sørkelvej 12 8882 Fårvang 8687 1141 www.dk-camp.dk/trust 

 759 Velling Koller Camping Velling Koller 4-8 8654 Bryrup 7575 6204 www.velling-koller.dk 

 778 GudenåCamping

  Brædstrup Bolundvej 4 A 8740 Brædstrup 7576 3070 www.gudenaacamping.dk 

 796 Camping Ulbjerg Skråhedevej 6 8832 Skals 8669 7093 www.ulbjerg.dk 

 804 Langå Camping Skovallé 16 8870 Langå 8646 1302 www.langaa-camping.dk 
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 Nr. Campingplads Adresse Postnummer Telefon Webadresse Symbol

 808 Fladbro Camping Hedevej 9 8900 Randers 8642 9361 www.fladbrocamping.dk 

 814 Auning Camping  Reimersvej 13 8963 Auning 8648 3397 www.auningcamping.dk 

 817 Randers Fjord

  Camping Midtvasen 21 8970 Havndal 8647 2122 www.randersfjord.dk 

 821 Aalborg Camping Skydebanevej 50 9000 Aalborg 9811 6044 www.bbbb.dk 

 831 Himmerlands

  Fiskepark Halkjærvej 179 9240 Nibe 9868 6257 www.himmerlandsfiskepark.dk 

 832 Sølyst Camping Nibe Løgstørvej 2 9240 Nibe 9835 1062 www.dk-camp.dk/soelyst 

 835 Dokkedal Camping Kystvej 118 9280 Storvorde 9831 1171 www.dk-camp.dk/dokkedal 

 837 Frydenstrand

  Camping Mou Frydenstrand 56 9280 Storvorde 9831 1139 www.dk-camp.dk/frydenstrand 

 852 Lagunen Strand

  Camping Lagunen 8 9370 Hals  9825 3055 www.lagunen.dk 

 865 Rødhus Klit Camping Rødhusmindevej 25 9490 Pandrup 9824 8340 www.dancamp.dk 

 870 Skovly/Tranum

  Camping Solsortevej 2 A 9460 Brovst 9823 5476 www.camping-skovly.dk 

 892 Gl. Klitgaard

  Camping & Hytteby Lyngbyvej 331 9480 Løkken 9899 6566 www.gl-klitgaard.dk 

 915 Safari Camping Rebildvej 17 A 9520 Skørping 9839 1110 www.dk-camp.dk/safari 

 926 Aars Camping Tolstrup Byvej 17 9600 Aars 9862 3603 www.aars.dk 

 927 Himmerland

  Camping og Feriecenter Bjørnstrupvej 45 9600 Aars 9866 2222 www.camping-himmerland.dk 

 934 Hvalpsund

  Familie Camping Overgade 24 9640 Farsø 9863 8123 www.hvalpsundcamp.dk 

 935 Myrhøj Camping Løgstørvej 69 9640 Farsø 9863 6065 www.myrhojcamping.dk 

 937 Trend Camping Trendvej 6 9670 Løgstør 9867 8250 www.trend-camping.dk 

 940 Løgstør Camping Skovbrynet 1 9670 Løgstør 9867 1051 www.logstor-camping.dk 

 948 Jammerbugt Camping Thistedvej 546 9690 Fjerritslev 9822 5136 jammerbugtcamping.dk 

 966 Sindal Camping Hjørringvej 125 9870 Sindal 9893 6530 www.sindal-camping.dk 

 967 Tolne Bakker Camping Stenderupvej 46 9870 Sindal 9893 0266 www.tolne.camping.dk 

 970 Soldalens Camping Gaden 91 9870 Sindal 9893 5255 www.soldalenscamping.dk 

 979 Svalereden

  Camping & Hytteby Frederikshavnvej 112 A 9900 Frederikshavn 9846 1937 www.svalereden.dk 

 980 TopCamp Nordstrand

  Frederikshavn Apholmenvej 40 9900 Frederikshavn 9842 9350 www.nordstrand-camping.dk 

   Vintercamping

   Vintercamping ved tilmeldelse

OBS!OBS!
Oplysningerne til denne liste er hentet fra 
Campingrådets bog 2007, campingrådets 
hjemmeside og DK camps liste over vin-
teråbne pladser.
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Vi har i år meldt os ind i DCK, og det har vi 
ikke fortrudt et øjeblik. Vi har nu deltaget i 
2 udenlandsture og flere træf, hvor vi har 
mødt en masse dejlige mennesker og fået 
nogle uforglemmelige oplevelser, som vi 
ikke ville have fået på samme måde, som 
når vi er med DCK. 

Det har ligeledes været fantastisk at op-
leve, at der stadig er mennesker, der vil 
bruge deres fritid på at tilrettelægge uden-
landsture og stævner, så vi vil benytte lej-
ligheden til at sige tak til alle, der har med-
virket til at gøre vores første år som DCK’ere 
til et af de bedste camping år for os.

Turen til Dresden var ingen undtagelse! 
Artiklen Dresden – Nordens Firenze, som 
var i Appen-dix i september 2007, beskri-
ver på bedste vis byens seværdigheder og 
historie, så det vil vi springe over, men vi fik 
oplevet det hele og mere til. Vi ankom lør-
dag lige før middag og blev hjertelig modta-
get af Leif og Børge, vi fik udleveret en 
pose der indeholdt alt tænkeligt, i brochu-
rer om byen og omegnen, de blev grundigt 
studeret efter at vi var kommet på plads og 
fået sat fortelt på.

20072007
Dresden i efterårsferienDresden i efterårsferien
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Ud over dejlige kulturelle- og naturople-
velser nød vi hyggen og samværet med de 
62 andre DCK’ere – dejligt at der blev udle-
veret navneskilte ved ankomsten! Trods 
antallet kom man til at snakke med de fle-
ste - især om aftenen, når der var Happy 
Hour, ved fælles middage samt på bus og 
sejlture. 

Det var en vel tilrettelagt tur, og hermed en 
stor tak for det arbejde som I har gjort, for at 
vi skulle have en god oplevelse, i fik tændt en 
ild som brændte ud, men der er stadig gløder 
tilbage, så hold dem ved lige, lad dem blusse 
op igen når du er rede til det.

Tak for en rigtig dejlig tur.

DCK 2801 Gertrud og Knud Tage
DCK 2329 Jette og André Kristiansen

Campingpladsen er god, med en god 
beliggenhed for ture i byen og på landet. 
Bussen lige uden for døren og op til spor-
vognen, afslappet tur ind til centrum, in-
gen kamp om parkeringsplads, dejlig af-
slappet og tid til at se, det man kører 
forbi. Alt efter hvor man skal hen kan man 
skifte sporvogn og bus, – der er nok at se 
og opleve.

Ud over turistattraktionerne i Dresden 
oplevede vi på en bustur det Sächsische 
Schweiz med bl.a. besøg i Bastei, hvor vi 
ikke kunne få nok af panoramaudsigten til 
store saltstensklipper og træer klædt i ef-
terårets farver. Turen blev krydret med en 
lækker middag (en egnsret) på panorama-
restauranten med udsigt over Elben.

Den sidste dag sejlede vi på Elben til Pil-
lnitz, hvor vi bl.a. besigtigede slottet.

➠
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Flere glimt fra Dresden…Flere glimt fra Dresden…
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Tak for de mange dejlige ind-
læg om turen til Dresden

Desværre kan vi ikke bringe 
dem alle, så jeg har tilladt 
mig at sammenflette to ind-
læg fra nye medlemmer. Hå-
ber alle kan acceptere dette 
tiltag.

Endnu engang tak for alle 
indlæg – det er det der gør 
det sjovt og spændende at 
varetage jobbet som redak-
tør!

Tak…Tak…

3131



Hjemkommet fra en dejlig efterårstur til 
campingpladsen Doktor See i Tyskland, vil 
vi gerne fortælle lidt om turen.

Vi fandt campingpladsen og blev vel 
modtaget af Inge og Per.

Om søndagen var der tur til Hameln hvor 
der var guidet rundvisning på tysk. Det er 
en skøn by med mange velbevarede huse, 
som vi så på rundturen. Historien om rot-
tefængeren blev opfrisket og vi kunne se 

på vores tur rundt, at de virkelig er stolte 
over byens historie, der er souvenirs over 
alt. Samtidig var der høstmarked i byen 
med mange små boder.

Mandag havde vi på egen hånd, hvor vi var 
i Rinteln og gik tur i deres gågade, hvor vi så 
de mange smukke gamle huse. Butikker er 
der også mange af, så specielt mange sko-
butikker, som blev studeret flittigt, da der var 
penge at spare, i forhold til Danmark.

Tirsdag gik turen til slottet Bucheburg 
hvor der også var guided rundvisning. Der 
var fotografering forbudt, men det var ikke 
alle der havde forstået det, selv om Inge 
havde gjort opmærksom på det.  Inge var 
dog hurtig til at få det stoppet. Bagefter var 
der middag i restauranten i Parken, og her-
efter  var der tid til at se lidt af byen, hvor 
der også var små boder.

Onsdag var til børn og barnlige sjæle, der 
var vi i Pott´s Park. Det var et arrangement, 

Dejlig efterårstur Dejlig efterårstur 
til Rinteln med kreds fyn uge 42til Rinteln med kreds fyn uge 42
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arrangørerne laver noget som børn er vel-
komne til i uge 42, vi hører så tit, at der 
skal børnefamilier til for at DCK skal kunne 
udbygges.

Arrangementet var som sidste gang vi var 
med kreds Fyn, igen godt tilrettelagt af 
Inge, Per og deres hjælpere, vi kan kun an-
befale deres ture.

DCK 3381
Mette, Mads, Irene og Sven Christiansen

som faldt i manges smag, voksne blev børn 
og børnene havde en dejlig dag.

Vi var også ude og sejle på Weser den 
eneste dag med lidt regn og blæst, der var 
kaffe, te og mulighed for varm kakao og 
der var god plads på båden. Også en god 
oplevelse.

Vi var i Minden og så slusen mellem Mit-
telland og Weser. Det var imponerende at 
se slusen i arbejde, også for børnene.

Derefter gik vi ud og så hvor flodkrydset 
med Mittelland og Weser krydser hinan-
den, med Weser nederst, man har da bare 
lavet en vandbro for Mittelland. 

De der havde lyst kunne gå ned til Weser 
og så gå under vandbroen over til den an-
den side, hvor den gamle bro fra 1914 sta-
dig stod.

Kort fortalt var det en tur som var velar-
rangeret og der var også tænkt på børnene, 
som havde efterårsferie. Det er dejligt at 
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Familie- & Wellnessferie

mellem havene

Familie- & Wellnessferie

mellem havene

b
HelårsHelårsåb

enåben
„vi taler

 dansk – 
„vi taler

 dansk – 

         v
i ses på Mitte“

         v
i ses på Mitte“

Camping Mitte GmbH & Co.KG (GPS: Hauptstr. 1, D-24994 Medelby)
Tel. +49 4605 20 93 23 · info@camping-mitte.de · www.camping-mitte.de

Camping 
Mitte 

I det nordlige Tyskland, tæt ved den dan-
ske grænse ligger, en lille landsby kaldet 
»Medelby« rundt regnet ca.15 km vest for 
Flensborg. I udkanten af byen fandt vi en 
nyanlagt campingplads, som hedder »Cam-
ping Mitte«.

Den besøgte vi i uge 42, for første gang, 
men det er ikke sidste gang vi besøger 
den. Vi boede nederst på pladsen, lige 
overfor en dejlig nyopført toiletbygning med 
familiebaderum, alm. bad og toilet. Alt var 
pænt og rent, masser af varmt vand, som 
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var gratis, dejlig varme på alle rum i bygnin-
gen.

Et stort køkken med keramiske kogepla-
der, vaskemaskiner, tørretumbler, med 
møntindkast. 

På pladsen findes der udendørs pool, men 
den indendørs svømmehal, som var opvar-
met, var nu at foretrække. Der findes saunal-

Månedens vits
»Du skal ikke sidde og gabe, når jeg 

taler til dig«, sagde hustruen

»Jeg gaber ikke, jeg prøver at komme 

til orde«…

andskab, fitneesrum & fysioterapi, mod min-
dre betaling. Personalet taler dansk. 

Pladsen har åbent hele året.
Modtager camping check, men betaler 

man kontant, får DCK medlemmer 15% ra-
bat (ifølge aftale med Thomas).

Med camping hilsen
DCK 730 Jonna & Svend Gustausen 

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

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

Tlf. 9888 4433
www.gronhoj-strand-camping.dk
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Vi besøgte Himmerlands Camping og Ferie-
center,  www.camping-himmerland.dk  

Himmerlands camping og Feriecenter lig-
ger på Bjørnstrupvej 45 Hornum, 9600 
Års.

Den første uge i 
august 2007 for nok ca. 15 gang , besøgte 
vi pladsen -  denne gang en udsøgt fornø-
jelse. Pladsen ligger »langt« ude på landet i 
et område hvor jeg er kommet hele livet, min 
fars barndomsegn. Nå, men pladsen er re-
noveret så det siger spar to, der er alt muligt 
med indendørs svimmingpool, wellness, na-
tur, dejlige store pladser, servicebygninger 
med alt hvad man kan ønske sig. DCK har 

faktisk en aftale med pladsen så vi blev 
mødt ovenud venligt og fik 15% rabat. Lejr-
chefen savnede dog at flere DCKere fandt 
pladsen. Der er ca. 30 km. til Ålborg og det 
samme til Viborg. Der vil være mange mulig-
heder for en ferie eller et lidt større stævne 
da der er festsal, og vilje til at møde os 
DCKere. Hvis man vil spille golf, fiske, cykle, 
handle eller andet, er der mulighed for det, 
men der er til gengæld også fred og ro, en 
duft af gylle så man ikke glemmer hvor man 
er, ikke generende, men som det kan være 
når vinden lige kommer. Det med stjerner er 
svært at give, kunne jeg ville jeg give den 
dejlige plads mindst 5 stjerner. De er i gang 
med at udbygge vist med 80 pladser til.

Vi har faktisk været til stævne der for 
nogle år siden, men prøv at se pladsen og 
brug de pladser vi selv har lavet samar-
bejdsaftaler med.

Billederne er fra campingpladsen, er det 
ikke bare flot og indbydende!

Med venlig hilsen fra en DCKer der også 
har jyske rødder på fædrenes side, og det 
er vel ik’ så ringe endda. 

Med venlig hilsen 
DCK 2090 Pia Svitzer Andersen 

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk

Den første uge i

Omtale campingplads

Himmerland er dejlig…Himmerland er dejlig…    
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Camping 2008 Camping 2008 
præsenteres i samarbejde med:præsenteres i samarbejde med:  

Kom og besøg Danmarks mest oversku-
elige og besøgsvenlige messe og se flere 
hundrede virksomheder præsentere:

• Campingvogne 
• Teltvogne
• Autocampere 
• Fortelte
• Turtelte 
• Udstyr
• Tilbehør 
• Finansiering
• Organisationer
• Campingpladser 
• Forlag
• Videncentre 
• Trafik 
• Og meget mere…

De mange udstillere vil fylde hver krog af 
de 10.000 m2 og de præsenterer det ny-
este campingudstyr, som kan gøre livet 
endnu mere komfortabelt og oplevelsesrigt 
på campingpladsen. 

Der bliver god lejlighed til at hente ny vi-
den og inspiration, så du er forberedt og 
veludstyret til kommende campingture og 
ophold i ind- og udland.

Legested til børnene
I forbindelse med CAMPING 2008, opretter 
vi et herligt legested til børnene ved Gar-
derobegaden. Her bliver der mulighed for 
forskellige aktiviteter.

Officiel åbning fredag 8. februar 2008
Anne-Vibeke Isaksen, Rejsejournalisten, 
der er kendt fra DR1s Ud i det blå, BTs 
campingsider og DK4s Anne-Vibeke Rejser 
åbner messen.

Red.

Tag på

Krusåssssssåååååååååå
ppå

Camping

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

H
elårsåbent

Kom og besøg Danmarks mest oversku-
elige og besøgsvenlige messe og se flere

Leg
I fo
vi 
de

Velkommen til Camping 2008
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Ca. 50 vogne var mødt op til årets sidste 
manøvrestævne i Kreds Sjælland. 

Det var måske det mindste antal deltager i 
mange år. Grundene kan bl.a. være; minus 
adgang til vand og toilet; begrænsning i 
deltagerantal, og ikke mindst større tilslut-
ning til forårsmanøvrestævnet. 

Dog må det siges, at de, der deltager, 
må være såkaldte »hardcore« campister 
med hang til en naturoplevelse af de 
store.

Denne weekend blev en af de smukke-
ste i mange år, – næsten ingen skyer på 
den blå himmel, en stjerneklar nat, der tog 
pusten fra en, samt et ikke ukendt fæno-
men, nemlig en hård blæst, som til tider 

gjorde det til en kold fornøjelse, at rende 
rund på banen.

Lørdagen gik med øvelseskørslen, hvor 
nogle var nye, andre lidt garvede; men mon 
ikke alle lærte et eller andet.

Julen er vist nok også moderne i det 
Nordsjællandske, – der var en del, der be-
nyttede lejligheden til at besigtige det lo-
kale julemarked, og til at gøre de indle-
dende øvelser for denne højtid.

Søndag vågnede alle op til den flotteste 
morgen; koldt, men ikke så meget blæst.

Og så var det store køredag for alle di-
plomkørerne. Der var ikke så mange, der var 
oppe, men der blev alligevel bakket, kørt sla-
lom og kantstensparkeret til den store me-
dalje, der var dog nogle enkelte »ommere«.

Manøvrestævne i Tisvilde 
Manøvrestævne i Tisvilde 

den 4.-5. november 2007
den 4.-5. november 2007

Stævnets yngste deltager…

deltager…s yyyyynngste dSSSSSSSSSSSttttttttææææææææææææææææævvvvvvvvvvnets 
deltager…s yyyyynngste dSSSSSSSSSSSSSSttttttttttttttttttttttttttttttttttttttææææææææææææææææææææævvvvvvvvvvvnnnnnnneets 
deltager…s yyyyynngste SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSStttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttæææææææææææææævvvvneets 

e deltager…s yyyyynngsteSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSttttttttttttttttttæææææææææææææææææævvvvvvvvvvnnneeetts 
e deltager…s yyyyynngsteSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSttttttttttttttttææææææææææææævvvvvvvvvvvvnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeetttttttsss 
e deltager…s yyyyynngsteSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSttttttttttttæææææææææævvvvvvvvvvvvvnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeetttttttttsssss 

te deltager…s yyyyynngstSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSttttttttttttttttttttttttttææææææææææææææææææææææææævvvvvvvvvvvvvvnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeetttttttttttttssssss 
te deltager…s yyyyynngstSSSSSSSSSSSSSSSSSttttttttttttttttæææææææææææææææææævvvvvvvvvvvvvvvvvnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeettttts 

ste deltager…s yyyyynngstSSSSSSSSSSSSSSSSSSStttttttttttttæææææææææææææææææævvvvvvvvvvvvvvvvvvnnnnnnnnnnnneeeeets 
ste deltager…s yyyyyngsSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSttttttttttttttttttttttææææææææææææææævvvvvvvnnnets 
ste deltager…s yyyyynngsSSSSSSSSSSSSStttttttttææææævnets 

gste deltager…s yyyyynngStævnets 
gste deltager…s yyyyynngStævnets
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Det flotte resultat Det flotte resultat 
af diplomkørslen:af diplomkørslen:

Bronze
DCK 1162 Bent Madsen

Sølv
DCK 1105 Dan Havmand

Guld 2. gang
DCK 2275 Steen Jørgensen

Tillykke til alle fra manøvregruppen!

Tak til alle, der deltog, og til BIJE Fritid og 
Camping for lån af campingvogne,

På vegne af Manøvreafdelingen 
DCK 1292 Klaus Jensen 

Velkommen hos Antons Camping

www.antonscamping.dk

Stort udvalg af 
nye og brugte vogne, 

fortelte, telte, 
udstyr og tilbehør

Falkevej 1 - Videbæk - Tlf. 97 17 13 79
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Camping 2008
Camping08 bliver den største nogensinde 
på Sjælland - der er nemlig udvidet med en 
hal på 4.500 m2.

Den nye hal bliver fyldt med autocam-
pere, og det giver så mere plads i de øvrige 
haller. Så ud over det store udvalg af cam-
pingvogne, fortelte, teltvogne og udstyr, 
kommer der en meget stor stand med telte, 
lige fra tunneltelte til store villatelte. Vi har 
ikke tidligere kunnet præsentere et så 
stort udvalg.

Der er også igen et stort udbud af cam-
pingpladser fra ind og udland.

Nyhed: Markedspladsen i Hal B6
Her kan du møde udbydere af tøj, udstyr, 

tilbehør osv. - mange af dem med messetil-
bud. Så husk at tage penge med - måske 
kan du gøre et godt kup.

Lørdag den 19. og søndag den 20. ja-
nuar kan du teste dine evner i at køre med 
campingvogn – DCU står for testkøreba-
nen. Du kan bare møde op – DCU sørger for 
bil og campingvogn. Det foregår på forplad-
sen ved indgang Vest.

Parkering
Der er parkeringsautomater ved Bella Cen-
ter. Her kan benyttes kontanter eller kredit-
kort (Dankort, Visa, Diners etc.).

Det koster kr. 18 pr. time. Dog er der loft 
på kr. 70, så selv om man parkerer i mere 
end 4 timer, koster det stadig kr. 70.

Vi anbefaler at bruge kreditkort, da man 
så ikke risikerer at tiden er løbet - der går 
tit mere tid på messen end man tror. Læg-
ger man kontanter i automaten, så læg hel-
lere lidt ekstra. Der bliver udskrevet bøder 

Camping 2008Camping 2008
et kvarter efter tiden er overskredet. Bøden 
er på kr. 510.

 

Velkommen
til Camping08, 18.-20. januar,
og 25.-27. januar sammen med Ferie08

Åbningstider & Entré
Åbningstider

Fredag den 18. Kl. 10 - 18 Kun Indgang Øst

Lørdag den 19. Kl. 10 - 18 Indgang Øst og Vest

Søndag den 20. Kl. 10 - 17 Indgang Øst og Vest

Sammen med Ferie08  

Fredag den 25. Kl. 13 - 18 Indgang Øst og Vest

Lørdag den 26. Kl. 10 - 18 Indgang Øst og Vest

Søndag den 27. Kl. 10 - 17 Indgang Øst og Vest

Entrépriser

18.-20. januar 

Voksne kr. 55

Børn (4 - 12) kr. 30

2 voksne, 1 barn kr. 120

2 voksne, 2 børn kr. 130

25.-27. januar 

Voksne kr. 85

Børn (4 - 12) kr. 40

2 voksne, 1 barn Kr.  180

2 voksne, 2 børn kr. 190
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Månedens vise ord 
Husk at det kan være 
en stor lykke ikke at 

få dine ønsker opfyldt.

Dalai Lama

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)

Bygholmvej 27, Øsløs, 7742 Vesløs

Tlf. 9799 3139 www.bygholmcamping.dk

Hytter - Bed & Breakfast

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

 mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN
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Toldvejen 50, 8300 Odder
Tlf. 86 55 63 06

www.odderstrandcamping.dk
info@odderstrandcamping.dk

Åben 1/4 - 23/9

 Du/I sidder nu med årets sidste nummer 
i hånden.

Mange stævner er 
afholdt i løbet af året 
og det har givet rigtig 
mange dejlige beskri-
velser til bladet.

Tak for alle ind-
læg, store som 
små.

Det er dejligt, at 
der nu også kommer fine anmeldelser af 
forhandlere og af campingpladser.

Alle indlæg er med til at gøre bladet læ-
seværdigt og spændende.

Alle ønskes hermed en rigtig glædelig jul 
samt et godt og lykke-
bringende nytår.

Mange hilsner
DCK 2903 

Anne og Allan

Deadline for Appen-dix 2008
Blad nr. 1 . . . . . 04.12.07
Blad nr. 2 . . . . . 04.01.08
Blad nr. 3 . . . . . 04.02.08
Blad nr. 4 . . . . . 04.03.08
Blad nr. 5 . . . . . 04.04.08
Blad nr. 6 . . . . . 04.05.08
Blad nr. 7/8  . . 04.06.08
Blad nr. 9 . . . . . 04.08.08
Blad nr. 10. . . . 04.09.08
Blad nr. 11. . . . 04.10.08
Blad nr. 12. . . . 04.11.08
Blad nr. 1 ’09 . 04.12.08
Blad nr. 2 ’09 . 04.01.09

Nyt fra Redaktøren
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KABE - elsker alle årstider

KABE er fuldstændig uimponeret af klimaet udenfor. Om der er en for-
skel på 45°C mellem ude- og indetemperatur. Om frosten bider eller
solen bager ubarmhjertigt. Om det regner, blæser eller sner.

Indenfor har du den temperatur, du ønsker. Og al den komfort, du kan
tænke dig. Du kan vælge mellem Royal eller Ædelsten modellerne.
Uanset hvad du vælger, får du en helårsvogn i særklasse – med det bed-
ste af alt.

Se de kolde facts og varme nyheder på www.kabe.dk

KABE ROYAL 780 GLE

Mest købte helårsvogn i 
Danmark 1998-2007

E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

Aabybro Camping & Fritid 9824 4800
Bije Fritid & Camping, Helsinge 4879 3110
Biler og Campingvogne Stenseby 5648 8365
Campinggaarden, Ormslev 8628 3566
Camping & Fritid Fyn, Odense 6597 2040

Camping-specialisten.dk, Herning 9712 5366
Caravan Centret, Nr. Alslev 5445 7879
Lunderskov Camping 7558 5400
NH Camping, Rødekro 7466 2363 
Slagelse Camping og Fritid 5570 0020

Top Camping, Køge 5665 4272
Vest Camping, Esbjerg 7545 0546
Vestjysk Camping Center, Holstebro 9743 2211

FORHANDLERE:  

- vi bestræber os lidt mere

Se mere på www.kabe.dk – hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev-service.
Flere fordele end i banken



Jyttes lette mayonaise
2 tsk. alm. sennep
1 tsk. citronsaft
1 helt æg
¼ tsk. vineddike el. alm. eddike
3 ½ dl rapsolie
salt, peber og sukker efter behag, sukker 
må ikke undlades ca ¼ tsk.
 
Kom alle ting i en høj skål, litermål eller lig-
nende, det er nødvendigt med høj smal ting 
at røre i, start stavblender og i løbet af få 
sekunder har du den fineste mayonnaise. 
Synes du den er for tyk, kom mere olie i. Jo 
mere du pisker jo tykkere bliver den. Denne 
kan holde sig i køleskab ca. 2 uger. Kom et 
par dråber atamon i hvis du ønsker længere 
holdbarhed.
Denne mayonnaise er næsten umulig at få 
til at skille. Mine ting, olien, æg og sennep 
er direkte fra køleskab.
Kan du lide den franske Aioli kommer du 
nogle dråber hvidløgssaft i efter smag. Og 
måske lidt mere salt.

Og så til det søde…

Hvid chokolademousee 
med kanel og citron
(8-10 personer)

400 g hvid god chokolade
8 æggehvider
1 ½ tsk. stødt kanel
1 spsk. citronsaft
1 ½ tsk. fint reven citronskal
4 dl piskefløde
 
Hak chokoladen fint og kom den i en skål i 
vandbad. Pas meget på at vandbadet ikke 

bliver for varmt. Chokoladen skal lige akku-
rat smelte. Tag skålen fra varmen og stil den 
til side.
Pisk æggehviderne meget stive.
Pisk hurtigt den lune hvide chokolade ind 
i æggehviderne. Hviderne vil falde lidt og 
dette er også meningen.
Tilsæt kanel, citronsaft og den revne skal.
Pisk fløden let til skum. Vend den forsigtigt 
i chokolademassen. Hæld cholkolademous-
sen i en skål, dæk den til med husholdnings-
film og stil den koldt natten over, så mous-
sen sætter sig bedre.
Inden serveringen kan man forme flotte æg 
af moussen med en varm ske. Pynt tallerke-
nen med frugt og lidt grønne blade.

Chokoladefondue
(4-6 personer)
 
100 g hasselnødder
3 spsk. melis
100 g finthakket mørk chokolade af mindst 
50% kakaoindhold
200 g finthakket hvid chokolade af mindst 
50% kakaoindhold
3-4 spsk. grand marnier eller anden god li-
kør
1 dl. fløde 13%
Tilbehør til at dyppe:
Små tørre kager af god kvalitet, f.eks. 
biscotti, stykker af frisk frugt eller italienske 
mandelkager. Se opskriften nedenfor.

Rist hasselnødder på en pande eller en ovn 
på 180 gr. i nogle min. Pas på de ikke får 
for meget så bliver de bitre. De skal kun 
lige slippe den yderste skal/hinde. Lad nød-
derne køle af og gnid skallen af.
Kør nødderne igennem en mandelkværn 
eller i foodprocessor sammen med sukkeret til 
det er helt fint. Kom denne pasta i en gryde el-
ler skål der tåler vandbad. Rør hele tiden i mas-
sen med en træske. Tilsæt til sidst fløden.

Jyttes lette 
2 tstsskk almm ss

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 
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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

Hæld blandingen over i en flot skål og ser-
ver lun eller server den i en fonduegryde, 
kun beregnet til chokolade og hold den varm 
med et fyrfadlys.
Dyp frisk frugt eller kager i chokoladen.

Italienske mandelkager
(Småkager)
 
125 g mandler med skal
1 stort æg
1 stor æggeblommer
125 gr. sukker
½ tsk. bagepulver
130-140 g hvedemel
1 æggehvide til pensling
 

Pisk æg, æggeblomme og sukker til en tyk 
cremet masse. Rist mandlerne på en tør 
pande. Lad dem svale lidt, inden de blandes 
i dejen sammen med resten af ingredien-
serne. Ælt dejen sammen, den skal kunne 
trilles uden at klistre. Tril et par pølser 4 cm 
brede, og kom dem på bagepapir lagt på ba-
gepladen. Tryk dem lidt flade og pensl dem 
med æggehviden. Bag dem i ovnen ved 200 
gr. i 15 til 20 min. Skær pølserne ud i 1 cm 
tykke skiver lidt på skrå og tør dem i ovnen 
ved 125 gr. De skal være tørre og knase lidt. 
Opbevares i kagedåse.
Kan evt. dyppes i sherry eller anden sød 
vin.
 

En rigtig glædelig jul og godt nytår ønsker 
DCK 966 Wini
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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

’08
KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

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

2008
29.12.07 - 01.01.08 .. Nytårsstævne Nr. Kollund
18.01 - 20.01 ........... Bowlingstævne Skødstrup
01.02 - 03.02 ..................Hattefest, Nr. Kollund
22.02 - 24.02 ..................Ferie for alle, Herning
29.02 - 02.03 .............. Generalforsamling, Give
01.05 - 04.05 ... Kristihimmelfartsstævne, Tolne
09.05 - 12.05 .................. Fiskestævne, Lundby
30.05 - 01.06 ..........................................O-løb
05.06 - 08.06 .............................Fugleskydning
01.08 - 03.08 ................Fiskefestival, Hirtshals
22.08 - 24.08 ................NC samarbejdsstævne
29.08 - 31.08 ... Manøvrestævne, Jyllandsringen
03.10 - 05.10 ..............................Safari, Struer
24.10 - 26.10 ............................. Bankostævne
07.11 - 09.11 ..........................Gourmetstævne
05.12 - 07.12 .................................Julestævne

SKAMSTRUP:
Adr. Grydebjergvej 32, Skamstrup, 
4440 Mørkøv
E-mail: skamstrup@dck.dk

2008 
31.12 - 01.01.08 ........................Nytårsstævne
18.01 - 20.01 .............Stævne om stil og farver
25.01 - 27.01 ..................Hobby/Hygge stævne
01.02 - 03.02 .......................Fastelavnsstævne
19.03 -24.03 ....................Påske på Skamstrup
20.06 - 22.06 .......... Midsommer på Skamstrup
22.08 - 24.08 ......... Sommerfest på Skamstrup
26.09 - 28.09 ............. Heste/Kræmmermarked

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2008
15.03 - 24.03 ........... Lang Påsketur til Wolfburg
17.04 -- 20.04 ............. Landsgeneralforsamling
 og 50 års jubilæum, Middelfart
30.04 - 05.05 .............. 30 års jubilæum Leipzig
09.05 - 12.05 ....Pinsestævne i Neumünster, Da/Ty
13.07 - 19.07 .... Nordisk Camping Træf i Norge, 
 Lillehammer
20.06 - 22.06 .................... Kielerwoche, Da/Ty
10.08 - 24.08 ..................... Polen m. Kreds Fyn
24.07 - 04.08 ........................................F.I.C.C
11.09 - 14.09 ......................................... Elmia
10.10 - 19.10 ................. Lang Efterårstur til Ivø
05.09 - 07.09 .................... Dragefestival Da/Ty
31.10 - 02.11 .....................Stiftungsfest Da/Ty

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. 6594 1401

 Fax 6615 6533

2008
4. marts ...............................Generalforsamling
23.05 - 25.05 ........Kreds Fyns 25 års jubilæum 
 på Tårup Strand Camping
20.06 - 22.06 ..............................Skydestævne
14.09 ..........................................Fjordens dag
28.11 - 30.11  ................................Julestævne

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

2008
01.02 - 03.02 .......................... Gullash stævne
20.03 - 24.03 ............................. Kort Påsketur
04.04 - 06.04 ............................Forårsmanøvre
01.05 - 04.05 ...............................Fiskestævne
09.05 - 12.05 .........Pinsestævne på Skamstrup
13.06 - 15.06 ................Kvindemanøvrestævne
25.07 - 03.08 ...................... Langelandsfestival
05.09 - 07.09 .............................Fugleskydning
28.11 - 30.11 ............................... Juletræsfest
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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


