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Livstil!

Forsidebillede:  Skampstrup Camping
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Ferie – Fritid – Livstil?

Ferie ’07 – Ferie for alle 
2007 – i henholdsvis Bella 
Center og Messecenter 
Herning sætter stor fokus på 
camping. Begge messer er 
meget opmærksom-me på, 
at branchen er i stor vækst.

Camping er jo ikke altid lig 
med ferie!

For mange mennesker er 
det en livsstil!

Der er campister, som ligger fast med campingvognen 
med tilhørende fortelt, og her er der jo ikke blot tale 
om ferie.

Der er campister, som primært i sommerferien og 
måske også påske- og pinseferien kører til et 
veludrustet camping ferieland og her er der tale om 
ren feriefor-lystelse.

Og så er der de campister, for hvem det at rejse er 
en livsstil.
At være “en fri fugl” til at køre hvorhen hvornår du 
har lyst – og her er der ikke blot tale om ferie, men 
om en livslyst til nye oplevelser blandt andre 
mennesker såvel herhjemme som i andre lande. 

Det at rejse, og dele oplevelserne med andre 
mennesker med samme rejselyst, er en fantastisk 
oplevelse.

Dansk Caravan Klub har netop sit fokus på det at 
rejse med sin campingvogn, såvel i Danmark, som i 
udlandet. Vi benævner det træf og stævner med et 
tematisk indhold. Kultur, seværdigheder, 
virksomhedsbesøg, natur, hygge og ren afslapning 
er blandt temaerne.

At samles til et fælles Nordisk Camping Træf til 
sommer, er Dansk Caravan Klubs hidtil største 
projekt. Vi håber på, at 1.800 familier fra Norge, 
Sverige, Finland og Danmark vil tage imod vort tilbud 
om 1 uges ferie, aktiviteter, udflugter, fest, musik, 
dans, kammeratskab, hygge og meget mere til kun 
kr. 1.495,- for hele hus-standen i en hel uge. Og har 
du brug for det, må du komme nogle dage i forvejen 
og blive et par dage bagef-ter uden merbetaling og 
det er endda lige midt i sommerhøjsæsonen. 

Se www.nct2007.dk 

Kom og oplev Dansk Caravan Klub som vært – det 
er livsstil!

Carsten D. Appelt
Landsformand
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Der indkaldes hermed til Dansk Caravan 
Klub’s Landsgeneralforsamling 2007, der 
vil blive afholdt på Fedgården ved TopCamp 
Feddet, 4640 Fakse, i forbindelse med det 
årlige Landsstævne i Bededagsferien.

Landsgeneralforsamlingens afvikling følger 
vedtægternes §4.

Yderligere information følger.
Tonni Hansen

Landssekretær

Indkaldelse

Så er tiden kommet hvor alle DCK’ere 
skruer benene op og får lastet campingvog-
nen med festtøj, blanke sko og masser af 
højt humør. Det er nu, I skal vise, at vi er et 
folk på farten. Kom, kom til landsstævne, 
det foregår igen på TopCam Feddet.

Vi i kredsbestyrelsen synes, at I skal 
havde en rigtig god oplevelse ligesom sidst.

Der kom godt nok en lille bitte hestepæ-
rer på tværs. Den er blevet tør, så den har 
jeg givet et ordentlig slag med golfkøllen, så 
den er røget af H-til ingen har set den siden. 
Så den skal ikke havde skylden for, I ikke 
kommer.

I år kan I komme en eller to dage før, og 
disse dage er ganske gratis, dog uden 
strøm. Vi er ved at lære det, det der med 
jyske priser. Hertil skal I lægge det tilbud 
som Skamstrup tilbyder, det kan I læse 
mere om på side 21 i Appen-dix nr. 1-2007

Jeg har vist en enkel gang glemt at nævne 
fynboerne, det har jeg beklaget, så for at 
råde bod på det en gang for alle, får alle 
fynboer en lille flaske gammel Dansk ved 
ankomst af mig personlig. Så der er ingen 
grund til at blive hjemme.

En generalforsamling kan ofte være en 
laaang og kedelig omgang – gaaab. Det 
skal være slut nu, lad os få den overstået i 

en fart og så komme hinanden ved, det er 
så sjældent vi ses.

Fredag formiddag er der opsat en lille bod 
omkring Nordisk Camping Træf 2007, her 
kan du/I blive informeret om seneste nyt. 
Det er også her du/I kan tilmelde dig/jer 
stævnet eller som hjælper, køen bliver sik-
ker lang, der jo tradition for at alle træder til 
i DCK når det gælder, så hav tålmodighed.

Alt det sjove begynder allerede fredag af-
ten, hvor vi spiser vores medbragte mad i 
festlig lag med hinanden og lidt underhold-
ning af den gode slags.

Lørdag aften – den store festaften. Der får 
den gas, efter en lækker middag m/bøf fra 
åben grill og lækker dessert, kommer vores 
store 16 mand DCK orkester med sangerinde. 
Det er her I får slidt jeres lædersåler op. 

Søndag, skal I havde lov at sove længe, 
der er naturligvis franskbrød til morgenbor-
det. Det er der også fredag og lørdag.

Tiden er inde til igen at skrue benene op 
og tage hjem med en god oplevelse i ryg-
sækken, men ønsker I at slappe af hele 
søndagen, ja så er I velkomne til at blive til 
mandag (uden strøm) uden beregning.

Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer.
Et mere deltaljeret program i næste nr. af 

Appen-Dix.

Indbydelse til

Landsstævne
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Tjelevej  10 ·  Tjørr ing ·  7400 Herning ·  Tlf.  97 26 80 55 ·  www.campingparken.dk
ÅBNINGSTIDER:  MANDAG– FREDAG 9 –17 •  LØRDAG – SØNDAG 10 –16

AUTOCAMPERE FRA

DET STØRSTE UDVALG FINDER DU HOS:

Vi har f.eks. del-
integrerede modeller

under 6 meters 
længde med 
dobbeltseng

fra KUN 399.900

Vi har tænkt os at lave en lille på-
ske tur til Hamburg, da flere har 

opfordret os til det. Vi tænker på at lave 
en byrundtur – en havnerundfart og 
ellers lave et program, som bliver af-
talt mellem deltagerne hver mor-
gen til en briefing, da vi mener, 
at alle skal have chance for at se 
netop det, de kunne tænke sig. 

Vi vil så være der og være be-
hjælpelig – så vidt evnerne rækker. 

Vi kan oplyse, at i påsken er der D.O.M. i 
HH Nordeuropas største tivoli. Der vil også 
være tid til en lille strejftur på REBERBAHN 
og ligeledes vil vi ta’ jer med til FISCH 
MARKT søndag morgen. 

Vi skal ligge på campingpladsen: SCHEL-
SEN NORD, og vi forsøger at få en rabat der. 

Det kan dog være vanskeligt, da vi 
ikke kan sige, hvor mange vi kommer. 

Fra pladsen er der fine busforbin-
delser til byen. 

Er dette noget, der har fanget 
jeres interesse, hører vi gerne 
fra jer og kørsels vejledning og 

andet praktiske oplysninger gives 
ved tilmelding.

Mvh DCK 2413
Bente og Johan O. Rasmussen

TLF. 5091 2292 og 2512 9910
Mail: ole.bente@kabelmail.dk

PÅSKETUR
Hej DCK venner!
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læs mere på www.fendtinfo.dk
HER FINDER DU OS:
Tarup Campingcenter · Odense · tlf. 66 16 18 18  |  Neergårds Camping · Hedehusene · tlf. 46 56 16 98
Fredericia Campingcenter · tlf. 75 92 33 00  | Køge Caravan Center · tlf. 56 65 16 61
Vonsild Camping · Kolding · tlf. 75 50 36 11  |  Camping Parken · Herning · tlf. 97 26 80 55
Midtjysk Caravancenter · Silkeborg · tlf. 86 82 49 26  |  Østjydsk Caravan · Århus · tlf. 86 28 39 33
Hinshøj Caravan · Randers · tlf. 86 46 60 72  |  Møllegårdens Camping · Thisted · tlf. 96 19 10 20
Nibe Caravan Center · tlf. 96 71 62 00  | LE Camping · Frederikshavn · tlf. 98 47 91 11
Holbæk Caravancenter · tlf. 59 46 46 36  | Hedensted Caravan · tlf. 75 89 06 77

Hvorfor ikke bare sige det, som det er?

Fendt er bedste kvalitet fra inderst til yderst. 

Shark &
 C

o.



Dette kommer i år til at foregå på Rudbøl 
camping i gåafstand til den dansk/tyske 
grænse, med 3-retters festmenu på Rudbøl 
Grænsekro. 

Lørdag en fælles tur til Tønder for at gå en 
strøgtur og se det gamle apotek,hvor man 
kan købe alt i pynteting.

Søndag skal vi ud og se Zeppelin og Gar-
nison museum. Sæt allerede nu et kryds i 
kalenderen, så vi kan få en hyggelig week-
end. 

Dansk/Tysk udvalg 
DCK 2565 Ingrid og Karl Chr Larsen
DCK 2434 Joan og Eric Abramsen

DANSK-TYSK
Pinsestævne den 25.-28. maj 2007

• 52 funktionelle indretninger i str.
fra 400 til 720, til priser fra
109.700,- til 217.800,-

2006 nyheder:
• Nyt design ude og inde
• Bredere indgangsdør

Vandbåren gulvvarme fåes
nu både i forbindelse med
Truma blæservarme og
Alde centralvarme.

LMC Caravan 
- kombinationen af
den bedste skandina-
viske varmekomfort i
tysk kvalitet...

FORHANDLERE:
SJÆLLAND:

Østsjællands Camping Center, tel. 56 14 33 55
Fredensborg Caravan, tel. 48 48 09 70

Campinggården, tel. 58 54 40 03

FYN:
SK Caravan, tel. 65 96 71 05

Faaborg Camping Center, tel. 62 61 71 05

JYLLAND:
Løgstør Caravan Center, tel. 98 67 30 93

Brønderslev Caravan, tel. 98 82 28 75
Christiansfeld Camping Center, tel. 74 56 21 00

Krone Camping, tel. 74 74 52 00
Campingcentret Vejle A/S, tel. 75 85 79 00

Ikast Camping & Fritid, tel. 97 15 54 94
Kronjyllands Camping Center Randers, tel. 86 42 86 94
Fri Camping ApS, tel. 97 97 10 10

Hør om muligheden for at skræddersy
vognen til dine drømme, ønsker og behov...

LMC • KOMFORT • KVALITET• DESIGN

Du kan se mere på: www.lmc-caravan.dk

LMC Dominant
De kræsne helårscampisters foretrukne valg...
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Tabbert - fremtidens caravan 
til nutidens familier...

Frisk, fræk og charmerende fritidsfornøjelse for hele familien
Begynderklassen byder også på det helt store børneværelsesprogram

med ikke mindre end 4 forskellige grundplaner. Bl.a. den største børne-

værelsesvogn på markedet, med op til 4 sovepladser i separat børne-

værelse. DaVinci fås i længder fra 4,5 - 7 meter.

Mere plads overalt og langt større bevægelsesfrihed
Vivaldi har siden introduktionen i 2003 selvsikkert erobret mange 

campisters hjerter, og er i dag Tabberts populæreste modelrække.

Denne nye fritidsklasse, der fås i længder fra 4,5 - 6, 85 meter, over-

beviser på alle områder. Prøv at gå en inspirationstur i denne vogn.

Ren wellness - også i ferien
Den nyeste teknik og førsteklasses design på højeste niveau.

For dem, der ikke vil give afkald på hjemmets høje komfort i ferien.

Belysningssystemer, boligtekstiler og udsøgt møbeldekor er elegant

afstemt efter hinanden. Puccini fås i længder fra 5,4 - 6,85 meter.

Uimodståelig charmerende. Irriterende billig
T&B er en meget anderleders campingvogn. Skabt til dem, der hellere

vil bruge penge på oplevelser - uden at give afkald på den behagelige

rejse- og boform. Kan trækkes af selv de mindste biler. Ualmindelig 

lavt luftmodstand – derfor let og billig at køre med. Skal ses!

T@B

Tabbert hører til branchens bedste producenter - fremtidssikret og topmoderne.

Lige fra begynderklassen til den eksklusive luksusklasse. Det er kun et spørgsmål

om behov, ønsker, stil og smag. Alle modeller er forsynet med det udstyr,

man kan forvente af denne klasse.

www.tabbert.dk

Klarup Caravan Center, Ålborg

Tlf. 98 31 88 88

Fri Camping, Thisted

Tlf. 97 97 10 10

Midtvejs Caravans, Randers

Tlf. 86 44 35 11

Antons Camping, Videbæk

Tlf. 97 17 13 79

KG Camping, Kolding

Tlf. 76 33 20 80

Odense Caravan, Odense

Tlf. 66 13 61 78

Campinggården Slagelse,

Slagelse

Tlf. 58 54 40 03



www.buerstner-autocamper.dk

En Bürstner autocamper er 
indbegrebet af frihed...
Bürstner autocamper har Europas bredeste program med de fleste mulig -
heder for individuel indretning. Leveres som alkove, del-og fuldintegreret
modeller på chassis fra Fiat og Renault. 

Priser fra kr. 481.100

Marano Solano Delfin Delfin
Performance

MegaVan Aviano Elegance Levanto

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

ttttttt  

Skræddersyede tæpper til
enhver campingvogn
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SPEJDERSTÆVNE
Den 20.-22. april

Kom og vær spejder for en weekend.
Vi har lånt en spejderhytte og en flok 

spejdere, som vil vise os, hvordan det er at 
være spejder. De har lovet at lave nogle 
spejderting sammen med os om lørdagen.

Det bliver en aktiv weekend, hvor vi skal 
være meget i det fri, så husk tøj efter vejret.

Dette er et stævne for alle aldersgrupper, 
men vi håber selvfølgelig på at se en masse 
børn og unge. Der bliver en konkurrence, 
hvem er den bedste spejderfamilie?

Vi parkerer på hyttens grund og bruger 
hytten til hygge om aftenen.

Adressen er: 
FDF spejderne – Uglereden

Ugledigevej 100, Ørslev, 4760 Vordingborg.

Fredag: Kl. 15.00 Ankomst
Søndag: Kl. 14.00 Standerstrygning

Stævnegebyr, som ombefatter leje af hytte 
hvor der er toiletter og to stk baderum – ak-
tiviteter og frokost lørdag. Inkl. strøm kun til 
lys og køleskab. IKKE VARME. Kr. pr. enhed 
350,- som indbetales på: Konto nr 5494-
193509 Mrk.: Spejderstævne & DCK nr.

Bindende tilmelding senest 31. marts.
www.dck.dk eller 

DCK 3310 Lotte & Flemming Persson
Tlf. 2578 7416

Da der er begrænset pladser, er det efter 
først til mølle princippet!
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Manøvrestævne 
den 27.-29. april, 
ØA Lammefjordsvej 3, 4520 Svinninge 

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

Vi får gæster, der vil vise os det sidste nye 
af udstyr til campingbrug af tallerkener, kop-
per, glas mv. i let og hårdført materiale fra  
Global Wombat/Michael Bille.

Vi håber mange vil prøve at køre og evt. 
gå til prøve. 

Skal man bruge generator i denne week-
end, skal det meddeles ved ankomst, så 
bliver man placeret, så man generer mindst 
muligt.

Program:
Fredag: 
Indkørsel fra kl. 16.00, respekter venligst 
dette.

Lørdag: 
Standerhejsning kl. kl. 09.00, derefter 
stævne indbetaling kr. 120,- , pr. enhed. 

Tildeling af køretider. Manøvrekørsel be-
gynder præcist kl. 09.30 til ca. kl. 16.00. 
(Banen gåes efter af dem, der skal køre, så 
alle er informeret om baner og regler).
Søndag: 
1 stk. morgenbrød pr. vogn fra kl. 07.30 
ved vogn med stort gult skilt, hvor der står 
BRØD.

Diplomkørsel fra kl. 09.00 - ca. kl. 13.00 
derefter standerstrygning og udlevering af 
diplomer.

Tilmelding inden den 22. april. 

DCK 2090 Pia Svitzer Andersen på 
p.svitzer@webspeed.dk eller 
på 4817 4282/ 2095 4283

Kom godt hjem og på gensyn 
fra Manøvreafdelingen

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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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. 
Isabellas vinterfortelte står distancen, selv i en 
kraftig vinterstorm.

Jydsk Camping Industri A/S

oplyser om nærmeste forhandler på

tlf. 75 82 07 55

e-mail: info@isabella.dk

Vintertelte

Universal 360

www. i s abe l l a . ne t

Snowboy

Universal 240

148x210 DCK_Appendix.indd 1 05/09/06 9:03:20



Kreds Sjælland inviterer til stævne på Kø-
benhavns helt nye plads, der åbner den 1. 
april 2007 på Bachersmindevej 13, 2791 
Dragør, www.copenhagencamping.dk  

DCK er den første klub, der skal besøge 
den helt nye plads i København. Vil I med? 
Vi har i første omgang reserveret 50 plad-
ser, så tilmeld jer hurtigt. Er der mange om 
budet, forhandler vi igen om flere pladser. 

Pris kr. 140,- pr. overnatning pr. enhed, 
derudover kommer der strøm/bad efter for-
brug. Stævnegebyr er kr. 80,-. Indkvarte-
ring fra kl. 16.00 den 16. maj. 

Der er mange ting at se i Dragør, som er 
kendt for alle de smukke bevaringsværdige 
huse og en dejlig havn, desuden er det ikke 
langt fra centrum, så mulighederne for at 
tage en Tivolitur, prøve Metroen, cykle en 
tur, hygge sig med en tur til Flyvergrillen og 
... ja mange andre ting er der.

Tilmelding er bindende, til Pia eller på 
klubbens hjemmeside www.dck.dk inden 
den 22 april.

Der vil være franskbrød fredag/lørdag mor-
gen fra kl. 8, hentes ved en af vores biler.

På gensyn 

DCK 2096 Lone & Lars Lehtonen 
L.Lehtonen@kabelmail.dk

DCK 2153 Heidi Würtz & Flemming 
fles@hvidovrenettet.dk 

DCK 2090 Pia S. & Jørn Andersen 
p.svitzer@webspeed.dk 

Tlf. 4817 4282 / 2095 4283

Kristi Himmelfarts træf  
Den 16.-20. maj 2007

www.SINDAL-CAMPING.dk
Hjørringvej 125 · DK-9870 Sindal

Telefon +45 98 93 65 30

15% Rabat + gratis internet til DCK

✰✰✰ 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

Bygholmvej 27, Øsløs, 7742 Vesløs

Tlf. 9799 3139 www.bygholmcamping.dk

Hytter - Bed & Breakfast
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Mest købte helårscampingvogn i Danmark
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Ekstrem komfortabel
– hele året

KABE - det varmeste navn i
campingvogne siden 1958.

Nye modeller
■ Smaragd GLE (540 cm)■ Ametist GLE

■ Onyx GDL KS
■ Royal 560 XL
■ Royal 590 XL
■ Royal 610 DXL KS

Nyheder/ændringer bl.a.:■ Ny front
■ Nyt møbeldesign
■ Ny toning af vinduer■ Natbelysning 

■ Nye lamper
■ Ny belysning af baderum (TDL, DXL)■ Ny emhætte (dobbelt hastighed)■ Nyt ventilationssystem (Variovent)■ Forteltlampe med bevæg elsessensor(ekstraudstyr)

■ 7 helt nye hyndestoffer

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Takket være KABEs geniale konstruktion, isolering, ventila-
tion og varmesystem kan denne svensk producerede
højkvalitetsvogn snildt klare temperaturforskelle på 45°C
mellem ude- og indetemperatur. Derfor får du den højeste
bokomfort, uanset om du camperer en vinterdag på
Norkapp eller en sommerdag på Gibraltar.

- vi bestræber os lidt mere

www.caravanringen.dk

FORHANDLERE:  
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, Lind, 9712 5366 . Caravanhuset, Hvalsø, 
4646 1288 . Caravan Centret, Nr. Alslev, 5445 7879 . Lunderskov Camping, 7558 5400 . 
NH Camping, Rødekro, 7466 2363 . Slagelse Camping og Fritid, 5570 0020 . 
Top Camping, Køge, 5665 4272 . Vestjysk Camping Center, Holstebro, 9743 2211 .
Aabybro Camping & Fritid, 9824 4800

Flere fordele end i banken

Derfor Caravan Ringen...

■ Campingvogne fra 

93.700 - 497.600

■ Mere end 130 modeller

■ Landsdækkende med 

14 caravancentre

■ Tæthedsforsikring

■ Service

■ Udlejning

■ Finansiering

■ Gratis instruktions-DVD med

nye vogne

■ VintercampingMAGASINET 2007

■ Rejseshoppen med 

tips og ideer til ferien

Åbent Hus 
Weekend

10.+ 11. marts 
kl. 10-16



Ankomst Onsdag
Standerhejsning: Torsdag kl. 10.00
Standerstrygning: Mandag kl. 12.00

Stævnet vil foregå som et slap-a’-stævne, 
hvor vi vil arrangere nogle forskellige spil, 
nogle køreture i omegnen og måske også 
nogle traveture. Der er også mulighed for at 
tage en tur med Veteranbanen fra Bryrup til 
Vrads, endvidere kan man tage til torvedag 
i Silkeborg om lørdagen. 

Og skulle der være nogen, som er bidt af 
en gal fiskestang, så er der også mulighed 
for fiskeri i nærheden. Men det er alt sam-
men noget, vi snakker om, når vi er der.

Ta’ for en sikkerhedsskyld nogle pølser 
med, det kan jo være der bliver vejr til at 
starte Grillen, så har vi kul med. 

Der bliver mulighed for fællesspisning, da 

der er en stor opholdsstue, men det bliver i 
såfald sammen med dem, der på pladsen.

Vi har foreløbig reserveret 20 pladser, 
men er der flere end 20 vogne, vil forsøge 
at skaffe flere pladser. Kan vi ikke det, så 
er det efter først til mølle princippet.

Overnatningspris har vi forhandlet om, så 
vi få 50% i rabat, pr. person kr. 68,- voksen 
kr. 48,- børn. + pladsgebyr kr. 20,- og el kr. 
30,-. Stævnegebyr kr. 20,-.

Sidste tilmelding den 12. marts 2007.

DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard
Tlf. 9712 65 97 

DCK 2822 Lilly & Niels Jørgen Hastrup 
Tlf. 9621 3258

DCK 2638 Ilse & Erik Frank
Tlf. 8611 4288

KORT PÅSKETUR 
Den 4.-9. april 2007 på Bryrup Camping, 
Hovedgaden 58, 8654 Bryrup

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

Midtvejs
Caravans

Områdets
DCU testcenter
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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

Safari har Danmarks største 
udvalg i nye campingvogne
Nu 7 mærker under samme tag

- Som du ønsker.
- Fuld tilfredshed for hele familien.
- Bedste vintervogn til prisen.

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

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

- Danmarks 
mindste og billigste.

- En lille let vogn til de mindste biler.

- Supermoderne med 
spændende indretninger, 
specielt tilpassetdet danske marked.

Kip - visionær design
Super aerodynamisk og 
fantastiske køreegenskaber... 
Den ultimative  rejsevogn.

Danmarksmesteri hæve-tags 
vogne

- Tysk kvalitet til den krævende campist.
- For enhver familie.
- Fås også som 

autocamper.



Velkommen til det 37. DNS/Pinsetræf 
Vi har valgt Danmarks 2. nordligste cam-

pingplads på toppen af Danmark til træffet. 
Campingpladsen er kendt af mange. 

Mange er kommet her år efter år, og vi vil nu 
lægge vort træf her. 

Skagen er kendt for mange ting, bl.a. ma-
lerne Anna og Michael Ancher, havnen med 
dets pulserende liv, fiskeforretningerne/re-
stauranterne, Grenen, Den tilsandede Kirke 
osv. Vi har valgt at lave et par fælles ture i 
og omkring Skagen, nogle byture for de, der 
har lyst. Vi vil grille, have fælles langbord, 
små konkurrencer mv. 

Standerhejsning lørdag kl. 10.00.  
Standerstrygning mandag kl.10.00. 

Pris for stævnet pr. enhed inkl. 3 overnat-
ninger kr. 370,-. Enlige pr. enhed kr. 200,-. 

El i begrænset omfang betales særskilt 
til pladsen. 

Bindende tilmelding senest 10. maj til: 

DCK 609 
Stinne K. og Peder Frederiksen 

Tlf: 8627 4976 eller 

DCK 723 
Lise og Finn Christensen 

Tlf: 9741 4826

Dansk-norsk-svenskDansk-norsk-svensk campingtræf
på Skagen den 25.-28. maj. Poul Eeg Camping, 
Batterivej 21, 9990 Skagen

3 stjernet campingplads i 5 stjernet natur

Rolig familieplads midt i Danmarks skønneste
naturområde med direkte adgang til 

Nationalparken og Rold Skov.

Tlf. 9839 1110 · Fax 9839 1794 · info@safari-camping.dk
www.safari-camping.dk · 9520 Skørping

 SAMARBEJDSPLADS 15% DCK 2824

ÅBENT HELE ÅRET

SAMARBEJDSPLADS 10%
Kystvej 37, Ballum · 6261 Bredebro

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

www.aarhus-caravan.dk
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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



HUSK PINSE OG FISKETRÆF  
i Terkelsbøl 
– en perle i det 
Sønderjyske

Campingværterne Hanne og Allan Breds-
gaard glæder sig til at byde DCK velkommen.

På campingpladsen vil vi opleve et dyrerigt, 
naturskønt område med egen fiskesø ned til 
Terkelsbøl mose.

Fra netop denne perle af en campingplads 
kan tilbydes følgende:
•  Dejlig opholdsstue med plads til 45 pers.
• Sommerland syd et stenkast der fra.
•  Inden for en radius af 20 km. har vi Padborg 

grænse. 
•  Møgeltønder med de gamle huse og bro-

stensbelagte gader.

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

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

HD Camping

Industrivej 54, 7080 Børkop. Tlf: 75 86 25 11

Åbningstider: Hverdage kl. 10-17 . Weekend kl. 10 -16.

- altid 200 nye og brugte vogne på lager

HD Camping

www.hd-camping.dk

NYHED!

HOME CAR

autocampere

•  Tønder med en gågade der vil få den bedre 
halvdel op på tåspidserne.

•  Højer mølle og ikke at forglemme sluserne.
•  Og ikke mindst den dejlige sønderjyske 

grønlangkål og de fantastiske pølser.

På dette pinse- og fisketræf vil vi besøge et or-
gelbyggeri beliggende i umiddelbart nærhed 
af campingpladsen.

Derudover, som overskriften antyder, afhol-
des en fiskekonkurrence, det siges i øvrigt at 
fiskene ligger i tre lag ude i søen. 

Ydermere vil der blive afholdt happy hour, 
samt naturligvis den obligatoriske pinsefrokost.

Dette er blot en reminder til alle fra DCK, 
der kunne få lyst til at opleve et stykke af Dan-
marks smukkeste steder. 

DCK 2601 Lisbeth og Michael S. Hansen
DCK 730 Jonna og Svend Gustausen
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Fire modelrækker, uendelig mangfoldighed

Bürstner caravans vækker berettiget opsigt, hvor de

kommer frem. Deres design, former og farver signale-

rer ferieglæder og afslappet livsstil. Lige så forskelli-

ge vi er, lige så forskellige er vore forestillinger om

den idelle caravan. Derfor tilbyder Bürstner fire

modelrækker, som henvender sig til campister

med forskellige behov.

Bürstner
- arkitektur

på
hjul

Premio Let og prisgunstig, 3 modeller, pris fra 95.580

Flipper Ung, sjov og populær, 12 modeller, pris fra 113.980

Belcanto Mere af alt, 20 modeller, pris fra 126.780

Belcanto X-tra luksus, 4 modeller, pris fra 129.900

Trecento Banebrydene luksus, 9 modeller, pris fra 144.980
X - C L U S I V E

- vi bestræber os lidt mere

www.caravanringen.dk

FORHANDLERE:
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, Lind, 9712 5366 .
Caravanhuset, Hvalsø, 4646 1288 . Caravan Centret, Nr. Alslev, 5445 7879 .
Lunderskov Camping, 7558 5400 . NH Camping, Rødekro, 7466 2363 .
Slagelse Camping og Fritid, 5570 0020 . Top Camping, Køge, 5665 4272 .
Vestjysk Camping Center, Holstebro, 9743 2211 . Aabybro Camping & Fritid,
9824 4800

Flere fordele end i banken

Derfor Caravan Ringen...

■ Campingvogne fra

93.700 - 497.600

■ Mere end 130 modeller

■ Landsdækkende med

14 caravancentre

■ Tæthedsforsikring

■ Service

■ Udlejning

■ Finansiering

■ Gratis instruktions-DVD med

nye vogne

■ VintercampingMAGASINET 2007

■ Rejseshoppen med

tips og ideer til ferien

Åbent Hus
Weekend

10. + 11. marts
kl. 10-16



Drillenissen har haft en finger med på ta-
staturet i turen til Idar Oberstein.

Prisen for turen er kr. 2.100,- og ikke 
som skrevet kr. 2.000,-.

Redaktionen beklager meget denne 
fejl.

Vi kan oplyse at alle pladser på Påsketu-
ren til Holland er optaget.

Venlig hilsen
DCK 2090 Pia S. Andersen

Rettelse til navn og telefonnummer til 
fødselsdagsstævnet på Fyn side 8 i for-
rige blad.

Det rigtige navn og telefonnummer er:

DCK 2957
Inge Andreasen og Jørgen Andreasen

Tlf. 4085 2196

OBS!! OBS!!
VIGTIGE INFORMATIONER

Skellerupvej 38 - 8600 Silkeborg
Tlf. 8685 3176 - www.resenbrocamping.dk

Et naturligt midtpunkt for en god ferie

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

Frederiksværk Caravancenter
HOBBY  ADRIA  DETHLEFFS  CARAVELAIR 

FORTELTE FRA ISABELLA

Vi har åbent til 24/10

Råkilde Camping & Lejrskole
Råkildevej 6 · 7884 Fur · Tlf. 9759 3333

karlejner@raakilde-camping.dk · www.raakilde-camping.dk

Råkilde Camping
 & Lejrskole

Friluftsliv – for hele familie
• Stor solaropvarmet swimmingpool 
(10x25 m) • Nye sanitetsbygninger 
• Købmand og cafeteria • Hunde-
friluftningsområde • Luksus hytter 

• Trådløst internet Hotspot

Stistrup Camping
Gl. Viborgvej 13, Stistrup
9640 Farsø
Telefon 9863 6176
www.stistrup-camping.eu
stistrup@dk-camp.dk
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DANSK CARAVAN KLUB

NCT 2007 
– nærmer sig nu med raske skridt ! 
Nu 879 tilmeldte enheder!
NCT 2007 nærmere sig nu med hastige 
skridt, arrangementet tager mere og mere 
form, tilbudene bliver flere og flere, antallet 
af heldige vindere er stigende og sådan kan 
vi blive ved... 

Beslutningen om hvor familiens sommerfe-
rie eller evt. del af sommerferien skal tilbrin-
ges, skal for de fleste familiers vedkommende 
tages i ganske nær fremtid. Derfor er det vig-
tigt, at følge med på www.nct2007.dk, 
så man kan se hvilket overflødighedshorn 
af tilbud til hele familien, der tilbydes på 
Feddet ved Fakse i forbindelse med NCT 
2007 i uge 28, med mulighed for 14 (4-7-3) 
dages campingophold i bl.a. meget smukke 
og spændende naturomgivelser, med store 
muligheder for mangeartede adspredelser 
og familieoplevelser inden for passende af-
stand fra campingområdet.

Præsidenterne fra de deltagende klubber 
– Bjarne Jensen (DCU), Bill Arne Andersson 
(CC), Kjell Petter Koldberg (NCC), Eero Ollila 
(SFC) og Carsten D. Appelt (DCK) var i den 
sidste weekend af januar samlet til det år-

lige januarmøde i Nordisk Caravan Råd 
(NCR). Mødet foregik på Sjælland, og i den 
forbindelse var de til besigtigelse af områ-
det for NCT 2007, hvor repræsentanter fra 
Feddet – ved ejeren baron Ivan Reedtz-Thott 
og lejrchef Peter Lûtzen fortalte om deres 
forventninger til samarbejdet og arrange-
ment. Styregruppens medlemmer frem-
lagde ligeledes ved denne lejlighed, hver 
især dele af indholdet i deres ansvarsområ-
der, dog uden af at løfte sløret for hele ind-
holdet af arrangementet, men deltagerne 
fik bl.a. at vide, at der planlægges afholdt 
et bryllup blandt de norske deltagere.

Efter denne præsentationen udtrykte 
NCR’s nuværende præsident Kjell Petter 
Koldberg fra NCC, stor tillid til arrangemen-
tet og dets afholdelse, ligeledes fandt han 
samarbejdet mellem Feddet og DCK inte-
ressant. ▼

 

▼
 

▼
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Tilbudene er mange …
Turisten og Naturen – her er mange mulig-
heder både på egen hånd og sammen med 
andre, da der er færdigt beskrevne ture til 
kør-selv-turisten og til dem der evt. vil med 
bus. Disse ture går bl.a. til København, 
Tivoli, Gisselfeld (aftentur), Møn, Stevns, 
Roskilde, BonBon-Land, Fakse Kalk, Bogø, 
Møns Klint og Bordershop Fehmern m.m. 

Ungdommen vil have disco hver aften og 

får bl.a. besøg af en dobbeltdækkerbus ind-
rettet med diskotek...

Børnene vil dagligt blive adspredt og un-
derholdt med alle de aktiviteter, som bl.a. 
også bliver afholdt for TopCamp Feddets 
børn, men alt dette vil ske separat for NCT...
Se de mange muligheder for børn, som ste-
det/området byder på: 

www.feddetcamping.dk

Lystfiskeri er en fritidsfornøjelse der kan 
dyrkes “lige” uden for campingvognsdøren 
under NCT...

Golf, som i dag er en stigende aktivitet 
blandt campister, har særdeles fine mulig-
heder i området med mere en 20 baner. 
Under NCT vil der blive afholdt en match gå-
ende over flere dage på forskellige baner.

Musikfestivalen – underholdningen har 
mange tilbud i forskellige musikgenrer til de 
4 store telte, hvor der vil være underhold-
ning hver aften hele ugen.

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
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Forsøget på at fortælle om og beskrive 
alle de mange tilbud og muligheder under 
NCT 2007 er ganske umuligt på denne 
plads, så derfor vil vi anbefale alle jer mange 
interesserede, at gå ind på NCT’s hjemme-
side www.nct2007.dk hvor mange af de 
her kort beskrevne muligheder findes i væ-
sentlig mere uddybende udgave.

Prøv eksempelvis at gå ind på:
www.feddetcamping.dk, hvor der er rigtig 
gode muligheder for, at se de mange for-
skelligartede muligheder for hele familien.

Prisen for denne enestående oplevelse 
– årets campingbegivenhed 2007 – kun kr. 
1495,- … følg den løbende udvikling på 
www.nct2007.dk

Styregruppen NCT 2007

Vindere i februar 2007: 
NCC 163 Arne Torbjørn Lie
DCK 2746 John Pedersen
DCK 2180 Ove Andersen
SF-C 30229 Koskinen Jouko
CC 67769 Intet navn?

Vindere i januar 2007:
CC 8440 Bengt Eriksson
CC 52725 Per Allan Andersson
CC 38725 Monica Nilsson
CC 41629 Barnt Turreson
DCK 2225 Bjarne Rusbjerg

Flere vindere...
Der er endnu mulighed for at deltage i de 
resterende 3 lodtrækninger som udgør 15 
enheder, der alle har mulighederne for, at 
vinde halvdelen af træfafgiften. Alle der har 
tilmeldt sig og indbetalt depositum deltager 
i lodtrækningen, så derfor jo hurtigere til-
melding jo flere chancer.

Vidste du?
Hvor varmt er der på Solens 

overflade?

Gennemsnitstemperaturen for Solens 
yderste lag er 6000 grader Celcius. 

Længere inde hersker ufattelige tem-
peraturer på 15 millioner varmegrader 
og et tryk så enormt, at Solen fungerer 

som en vedvarende brintbombe.

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

Hobby og Dethleffs vintervogne
med gulv- og centralvarme -  
priserne starter under 150.000,-
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Som noget helt nyt skal DCK nu kædes 
sammen med Jazz på Femø, i år og forhå-
bentlig i mange år frem, man bliver nemlig 
afhængig. Femø Jazz festival løber af sta-
belen fra tirsdag den 31. juli til søndag den 
5. august, fem fede dage for fuld musik 
på Femø. Det er en festival med traditio-
nel Jazzmusik af bedste skuffe, bøjet på 
alle leder. Det første orkester, der åbner 
stævnet, er det uforlignelige New Orleons 
Delight, med den pragtfulde sangerinde fra 
Australien Lee Gunnes, vi garanterer for, at 
det er musik for øre og lise for sjælen.

Det endelige program bliver først offent-
liggjort den 7. marts i Kulturhuset på Is-
landsbrygge i København. Med så mange 
Jazzmusikere på denne skønne Ø er der ga-
ranti for Jazz for enhver. 

Campingpladsen, i forbindelse med festi-
valen, er åben fra fredag den 27.7. kl. 
16.30 til onsdag den 8.8. kl. 18.00. Der er 
bad og toilet og vand. Der er ingen strøm, 
men der må lades med generator på be-
stemte tider. Der er kro, kirke og købmand 

Jazz på FemøFemøMed kreds Sjælland tilMed kreds Sjælland til

Månedens vise ord 

Det er bedre at tænde et lille lys end 
at forbande mørket.
Kinesisk ordsprog

på øen, og der er et cafeteria på festival-
pladsen, hvor der blandt andet kan købes 
morgenbrød. Medbragt øl og vand må ikke 
medbringes til musikområdet, men købes 
der. Dette gælder naturligvis ikke på cam-
pingområdet, hvor der i øvrigt er en fanta-
stisk stemning (døgnet rundt), de proffe 
jazzer kan efter sigende nå at spise frokost 
3-4 gange i døgnet. Campingområdet ligger 
helt ned til stranden, så mange vælger de-
res morgenbad der, husk cyklerne, øen er 
utrolig smuk og kan nemt nås på cykel.

Femø nås med færge fra Kragenæs på 
Nord Lolland. Pladsbestilling færge på 
tlf. 5950 5075.

Pris for al musik, underholdning, fest og 
farver og op til 12 dages camping kr. 825,- 
pr. person inkl. stævnegebyr. Er man to i 
vogne: Kr. 1650,- for 12 dages ferie på en 
skøn ø, hvor det aldrig regner, for fuld mu-
sik, man aldrig vil glemme. Det kan vist ikke 
blive ret meget billigere.

Tilmelding og indbetaling af kr. 825,- pr. 
person inden 19. maj.

Indbetaling på DCK konto nr. reg. nr. 
2267 konto 8753170506.

Tilmelding på DCK’s hjemmeside,
www.dck.dk eller til 

DCK 3336 
Kirsten og Allan Larsen

Tlf. 5599 9353
e-mail skovly@larsen.tdcadsl.dk

Vi glæder os til at se rigtig mange.
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Feddet 12 · 4640 Fakse · tlf. 5672 5206
info@feddetcamping.dk · www.feddetcamping.dk

TopCamp Feddet er beliggende ved den 
idylliske, fredelige kystline ved 

Præstø Fjord og den friske Østersø
•             campingplads.
• Smuk børnevenlig badestrand.
• Et stort aktivitetsprogram for hele familien. 
• Guidede ture med selvpluk af sæsonens 

frugt og bær, dyrket økologisk.
• Velassorteret købmandsforretning.
• Helårsåbent.
• Specialaftale for medlemmer af DCK 

(undtaget helligdage og skoleferier).

Feddet er vært for NCT 2007!
– book venligst plads på 

www.nct2007.dk

Ekstrem komfortabel
- hele året

Øvrige nyheder/ændringer bl.a.:

■ Ny front

■ Nyt møbeldesign

■ Ny toning af vinduer

■ Natbelysning

■ Nye lamper

■ Ny belysning af baderum (TDL, DXL)

■ Ny emhætte (dobbelt hastighed)

■ Nyt ventilationssystem (Variovent)

■ Forteltlampe med bevægelsessensor

(ekstraudstyr)

■ 7 helt nye hyndestoffer

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

Hverdage kl. 9.30-17.30 · Lørdag kl. 10.00-13.00
Søn- og helligdage kl. 12.00-16.00
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2007
Af de 16 delstater, som Forbundsrepu-
blikken Tyskland består af, skal vi i år 
besøge Niedersachen, der med sin hoved-
stad Hannover, ligger kun få timers kørsel 
fra den dansk-tyske grænse.

Hesten i Niederrsachens våbenskjold 
burde udskiftes med en bil. En folkevogn 
for at være helt præcis, for VW’s hoved-
kvarter i Wolfsburg udgør, sammen med 
flere fabrikker i Braunschweig og i delstads-
hovedstaden Hannover, det solide funda-
ment for økonomien.

Omfattende handel med omverdenen er 
ikke kun et fænomen i nutidens Niedersa-
chen. Allerede i middelalderen var der indu-
striproduktion i området. Det gjaldt dati-
dens livsvigtige mineral – saltet. Det blev 
fortrinsvis anvendt til al form for konserve-
ring, hvilket var nødvendigt, da frysebok-
sen endnu ikke var opfundet. Det var frem 

for alt en stor eksportvare til landene om-
kring Østersøen.

Byen Lüneburg hviler bogstaveligt talt på 
en saltkilde. Men for at udvinde saltet var 
der brug for energi, dvs. brænde og de op-
rindelige egeskove forsvandt efterhånden 
og gav plads til lyngen. Da egeskovene for-
svandt, blev terrænet overtaget af store 
fåreflokke, som holdt lyng og enebærbuske 
i ave. Da den store energikilde blev olie, 
blev brændet erstattet med olie, og helt 
frem til oliekriserne i 70’erne blev saltet 
udvundet i Lüneburg. Derefter var det ikke 
rentabelt mere og samtidig kom det euro-
pæiske samarbejde i gang. Bilindustrien 
eskalerede og anden form for produktion 
gav beskæftigelse til beboerne og fåreav-
len var nu heller ikke rentabel længere. 
Heden sprang i skov igen og fåreavlen blev 
indskrænket til kun at blive drevet på fri-

Fælles Nordisk Høsttræf 
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tidsbasis. Produkterne, som kommer af 
denne fritidsbeskæftigelse, kan i dag ses, 
idet mange af produkterne sælges fra små 
boder ude ved landevejen. Netop i septem-
ber måned er det meget smukt og farve-
strålende, når man kører forbi disse små 
boder. Der er honning, kartofler, alle mu-
lige uld produkter fra fåreavlen, grøntsager 
og de flotte orangefarvede græskar.

Lüneburger Heide
Kernen af Lüneburger Heide ligger imellem 
de to gamle byer Lüneburg og Celle, men 
strækker sig helt til Bremen i vest og til 
nabostaten Sachsen-Anhalt i øst.

Et stykke af heden er bevaret i den 
20.000 ha. store naturpark Lüneburger 
Heide nord for Soltau.

Fugleparken Walsrode
Af seværdigheder i området kommer man 
ikke uden om Fugleparken i Walsrode. Det 
er verdens største fuglepark med 4500 
fugle af 750 forskellige arter. Parken i sig 
selv er en attraktion med eksotiske plan-
ter. Der er mulighed for overnatning i cam-
pingvogn/autocamper på p-pladsen uden 
for parken. www.vogelpark-walsrode.de

Heidepark Soltau
For børn og barn-
lige sjæle  ligger 
denne velkendte 
forlystelsespark 
lige ved Soltau. 
Der er ikke kun forlystelser, men også dag-
lige opvisninger af søløver, delfiner og kro-
kodiller. Desuden er den, som mange andre 
forlystelsesparker, også smukt anlagt med 
masser af bevoksning. www.heide-park.de 

Serengeti Park
Dyrepark der ligger ved Walsrode. Her kan 
man køre inden for indhegningen og iagt- ▼

 

▼
 

▼

tage løver, elefanter, næ-
sehorn, giraffer og andre 
dyr på nært hold. 
www.serengeti-park.de

FloraFarm Ginseng
I 2007 er det jubilæumsår, nemlig 25 år si-
den denne eksotiske park blev åbnet. Her 
kan man lære om, hvorledes denne Kore-
anske Ginseng urt dyrkes. Få kendskab til 
hvorledes læger anvender urten som læ-

gemiddel og har gjort det gennem 
mange tusinde år. Der er også en 

butik, hvor man kan købe produk-
terne. www.florafarm.de

Soltau
Ud over at besøge det lille legetøjsmuseum 
og i det hele taget kigge på butikker med eg-
nens specialiteter, kan man også forkæle 
sig selv med at aflægge et besøg i Soltau 
Therme. Det er et aktivitetscenter med alt 
hvad hjertet kan begære af helseoplevel-
ser. Svømmehal, sauna,  fitness, solarier 
osv. Hyggelige restauranter og cafeer. 
www.soltau-therme.de 

Byen Lüneburg
Absolut et besøg værd med saltmuseum, 
bryggerimuseum og ikke mindst torvemar-
kedet på torvet foran rådhuset. Udvalget er 
overvældende. 

Ikke lang fra byen Lüneburg ligger skibs-
elevatoren i Scharnebeck. Elevatoren ligger 
på en sidekanal til Elben. Den løfter ski-
bene 38 m op (model kan ses i Legoland).

Celle
Bykernen kan deles op i to. Den vestlige 
bydel består af slottet og parken mens den 
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østlige del består af 
byens huse, hvoraf 
et stort antal er 
velbevarede. Byen 
undgik  de alliere-
des bombardemen-
ter under krigen, 
da hovedkvarteret 
for Røde Kors var 
placeret her.

Slottet har spe-
ciel tilknytning til 
Danmark idet Dan-
marks konge Chri-
stian den 7., der 
som bekendt var lettere mentalt forstyrret, 
giftede sig med den kun 15 år gamle Caro-
line 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 Mathilda 
måtte gemme sig og stedet var slottet i 
Celle. Hun døde meget ung af tyfus, kun 24 
år gammel. Hun ligger begravet i byens 
kirke, hvor et prægtigt sarkofag er bevaret.

Alt i alt et spændende område med mas-
ser af seværdigheder. Ganske vist bliver 
det denne gang ikke et storbys arrange-
ment, men det kan da være rart med lidt 
forandring. 

I et senere nummer af Appendix vil der 
blive bragt en specifik omtale af de plan-
lagte busudflugter og oplysninger om til-
melding og betaling.

På gensyn
DCK  2828 Merrit og Bent Slotved

Kilde: Politikens rejsebog: Turen går til 
Midt Tyskland.

Laserudmåling af campingvogn/trailer
Aksel, trækstang og chassis
er din og familiens sikkerhed når i kører.
Er din campingvogn eller trailer
hård ved dækkene?

Hvis ja -
så er
løsningen
her...

Rekvirer brochure

Hirsevej 23-25 • Industri Syd • 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 11 48 • Fax 74 52 11 46

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter
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Det endelige program bliver fastlagt i 
marts, men som hovedpunkter bliver der 
besøg i Semperoper (Dresdens Operahus) 
og tur til Sächsische Schweiz, hvor vi skal 
besøge Bastaibroen som forbinder en gam-
mel fæstning og herfra er der fin en udsigt 
over Elben. En tur med tog langs Elben og 
tilbage til Dresden med skib.

Det vil blive en DCK tur hver anden dag. Vi 
har med vilje lagt turen, så der bliver mulig-
hed for selv at bestemme, udleve egne øn-
sker og måske holde en dag i hjemlig hygge. 

Vi kan kun sige, at der er rigtig mange 
muligheder i og omkring Dresden, som vi 

kan anbefale; såsom slotte, landskab, mu-
seer eller det gl. Dresden/Neu Dresden, ja 
der er nok at se.

Vi kan give nogle forslag! Meisen med 
den berømte porcelænsfabrik, samt Slottet 
Albrechtsburg. Maisen ligger også ved det 
sidste stykke af Deutsche Weinstrasse og 
vinen herfra kan godt anbefales, og der er 
ikke mangel på restauranter, hvor denne 
ædle drik udskænkes.

På den højre side af Elben, i vestlig ret-
ning fra Dresden, ser man de Lössnitzbjerge, 
som er centrum for det Säshsischen vinland 
og i midten af disse vinbjerge ligger byen 
Radebeul, hjemby for den berømte forfatter 
Karl May (1842-1912) og i hans specielle 
hus (Villa Shatterhand) er der en udstilling.I 
et Blokhus ved siden af (Villa Bärenfett) er 
en udstilling om Prærieindianers liv med en 
samling på 850 effekter, en af de mest 
unikke etnologiske samlinger i Europa. 

Ca. 10 km nordlig for Radebeul finder vi 
Slot Moritzborg, som August den Stærke 
lod bygge som sit jagtslot, og det er bygget 
på en kunstig ø. Hvis man er til nostalgi, 
kører der en smalsporbane fra Radebeul.

I selve slottet er der en jagtstue med en 
meget stor samling krondyrgevirer, det stør-
ste er 2,40 m i spændvidde og vejer 20 kg, 
samt mange smukt dekorerede værelser 
med samlinger af dekoreret porcelæn o.m.a.

På genhør i de næste numre af APPEN-
DIX.

Med venlig DCK hilsen
DCK 239 Dorthe & Leif Hansson
DCK 1168 Lene & Børge Jensen

Kom og se...

mange af de nye 2007-modeller fra Adria,
Dethleffs og Tabbert i vores store udstilling

Sorøvej 97 · 4200 Slagelse · Tlf. 5854 4003

www.campinggaarden-slagelse.dk

Åbningstider: Hverdage 9-17 · Onsdag lukket · Lørdag 10-14 · Søndag 10-16

DRESDENDRESDEN
i uge 42  
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NYT NYT 
NYT NYT

NYT NYT 
NYT NYTTOP

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

I en tid hvor man næste har opgivet at kong 
vinter kommer til Skamstrup, planlægger 

driftsudvalget 2007’s aktiviteter. Men det 
er ikke til at starte de helt store udendørs-
projekter op i januar, februar og marts, når 

man ikke er herre over vejret. På billedet 
kan man se hvorledes vi tænker kreativt. 

Flere steder er påskeliljerne begyndt at 
pible op af jorden. P.g.a. den våde vinter er 
pladsen temmelig våd og sumpet flere ste-
der. Hvis man kom forbi i weekenden 2.-4. 
februar, kunne man måske tro at vi var i gang 
med at grave ud til et nyt vandland. Ak nej, 
det var blot et vandrør, der var sprunget læk 
og efterlod den øverste del af pladsen under 
vand, til stor glæde for vores lille dreng.  

I forbindelse med Hyggestævnet blev re-
sten af nabogrundet ryddet for krat og træer. 
Tilbage står nu kun en etablering af, ja hvem 
ved? Det er ikke helt afgjort hvad der skal 
ske med området, og det var i første om-
gang også kun vigtigt at få ryddet det for at 
markere vores ejendomsret. Til alle de 
DCK’ere der hjalp med dette: Tak tak. Jeg 
ved om noget, at det er benhårdt arbejde. 

Klubben er så småt ved at etablere et 
aktivitetsudvalg, der skal stå for koordine-
ringen af fremtidige stævner på Skamstrup. 
Det ser vi meget frem til, for når vi arbejder 
på at pladsen bliver forbedret, skal den da 
også bruges og vises frem. 

Hvis det er muligt, vil vi forsøge at skaffe 
rigtig petanquegrus til den store turnering.

Og så lige en lille undren. Hvor bliver alle 
de nye medlemmer af som klubben får? Er 
der da ingen der vintercampere mere? Kom 
nu forbi og se pladsen. Vi har som regel 
altid kaffe på kanden.

Med venlig hilsen
Betina Danielsen

Koordinator på Skamstrup 

Nyt fra Skamstrup
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Følgende regler og vilkår skal være opfyldt 
for at kunne deltage:
•  Man skal være fuldgyldigt medlem af DCK 

med eget medlemsnummer.
•  Begge ægtefælder kan deltage, men ikke 

deres børn.
”  Man skal opholde sig på Skamstrup i den 

weekend hvor man deltage i turneringen 
(fredag til søndag). 

•  Der er 5 turneringsdage med efterføl-
gende finale, for at kunne deltage på fina-
ledagen skal man have deltaget i mindst 
3 turneringsdage.

Turneringsweekenderne er: 16.-18. marts, 
20.-22. april, 11.-13. maj, 8.-10. juni, 17.-
.19. august.

Finaleweekend: 14.-16. september. Turne-
ringsdagen er lørdagen i den pågældende 
weekend. Der startes kl. 10.00, hvor et 
kredsbestyrelsesmedlem eller dennes re-
præsentant, er til stede for optælling af 
point, der noteres på en scoringsliste. 

Ved uvejr: stormvejr, snevejr. kraftigt regn-
vejr (lettere regnvejr tæller ikke), kan turne-
ringslederen aflyse eller flytte turneringen 
til næste dag.

Tilmelding: Man skal tilmelde sig til 3, 4 el-
ler 5 turneringsdage. Møder man ikke på til-
meldt turneringsdag fratrækkes der 2 point 
fra ens scoringsliste. 

 
Der dannes hold således: Før start på tur-
neringsdagen trækkes der et nr. fra en 
lottopose med numre fra 1 til 100, hver del-
tager trækker et nr. De tre laveste numre 
danner første hold, de tre næst laveste 
danner næste hold, osv. Bliver der to delta-
gere tilbage danner de et hold. Er der kun 
tilmeldt en spiller til en turneringsdag, sco-
rer spilleren et point uden spil. 

 Spilleregler for denne turnering er til gen-
nemsyn i en spillerforening og vil komme 
på nettet eller kan sendes på forespørgsel 
til leif@hansson.dk 

Hovedgevinsten (sponseret af Hansson 
Lædervarefabrik A/S) er en rejsekuffert til 
kr. 5.000,- (trolley) i håndforarbejdet itali-
ensk kalveskind, i en størrelse der gør den 
velegnet til en forlænget weekend.

Tilmeldingsfrister: se under huskelisten

Månedens vits
Manden: Nu er jeg kommet med i be-
styrelsen for foreningen til Byens for-
skønnelse.
Konen: Det var fint. Så vil du vel ikke 
have, at jeg skal gå rundt med den 
gamle pels længere?

2007PETANQUE TURNERING

Bjørnstrupvej 45 · Hornum · 9600 Aars · Telefon 98 66 22 22
camping@camping-himmerland.dk · www.camping-himmerland.dk

Himmerland CampingHimmerland Camping 
& Feriecenter& Feriecenter

Naturskøn familie plads med svømmehal og saunaNaturskøn familie plads med svømmehal og sauna
Ny servicebygning og legeplads med hoppepudeNy servicebygning og legeplads med hoppepude

Nye luksus hytter med toilet og badNye luksus hytter med toilet og bad
Tæt på fiske søer og golfanlægTæt på fi ske søer og golfanlæg

Åben hele året!Åben hele året!
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Kan elektrisk strømstrøm
løbe baglæns?baglæns?

Ham, der har stillet det spørgsmål (og det 
er altså mig), er da vist ikke rigtig klog, thi 
selvfølgelig ka’ elektrisk strøm da ikke løbe 
baglæns. Se – nu behøver man ikke nødven-
digvis at være rigtig klog, når man er med-
lem af DCK, fordi der i DCK er så mange 
kloge mennesker, man kan spørge til råds 
om næsten alting; og det er lige præcis det 
jeg har gjort – dog ikke om alting – men om 
råd i forbindelse med installation af en sol-
celle med en dertil hørende akkumulator. I 
drømmer ikke om, hvad jeg har fået af god 
vejledning om dette, hvilket vil sige noget om 
akkumulatorens placering, kapacitet og art, 
men ikke et ord om farven. Så har jeg også 
fået noget at vide om invertere, convertere, 
ladeensrettere, ledningskvadrat, transfor-
mator, kontrolboks og meget meget mere. 
De kære campingdamer, læg nu mærke til, 
at jeg ikke har fået noget-som-helst at vide 
om farverne på nogle af disse for camping-
vognens funktion så væsentlige dimser. En 
ven fortalte mig, at jeg skulle være meget 
påpasselig med at hindre strømmen fra sol-
cellens akkumulator i ikke løb ind i bilens 
akkumulator (og løber strømmen så ikke 
baglæns, når den løber ind i bagenden af 
bilen?) Hvis ikke ledningsnettet er kvadre-
ret til dette baglæns forløb, risikerer jeg, at 
hele lortet brænder af – og det er jo ikke 
så godt. Endvidere blev jeg også belært om 
noget af min ungdoms barnelærdom, at en 
akkumulator, der lades, danner knaldgas, 
som kan være livsfarlig.  Den oplysning var 
jeg meget glad for at blive erindret om, da 
jeg har til hensigt at sætte akkumulatoren 

i soveafdelingen, hvor der vel nu og da, af-
hængig af, hvad man har spist, kan være 
rigelig med gas i forvejen? Tænk engang, 
hvis al strømmen er omdannet til knaldgas 
og er løbet baglæns ud i bilen og man tæn-
der en lighter, for se, hvad klokken er blevet, 
så risikerer du jo knap nok at opleve dette 
sidste knald. Kære alle sammen – ingen 
nævnt, ingen glemt – jeg takker for alle re-
levante oplysninger, også de mange fiduser, 
der ikke her er plads til.

Men nu til noget helt andet, som man i 
tidernes morgen sagde derovre i Århus, 
nemlig noget andet campingvognsinteriør-
relevant, som Ninna interesserer sig for. 
Det forholder sig således, at Ninna ikke in-
teresserer sig så meget for kugletryk, egen-
vægt, farve på en akkumulator og andre 
væsentlige dimser, medmindre disse for 
campingtilværelsen så væsentlige installa-
tioner skal stå i vinduet, hvilket vil kræve en 
så anselig mængde af similiorkideer til ca-
mouflage, at dagslyset ikke i almindelighed 
ellers ville kunne trænge ind – og det er jo 
ikke så godt, thi det vil kræve en større sol-
celle, en større akkumulator (mere knald-
gas), en større campingvogn og yderligere 
parkeringsplads ved vort hus, hvilket igen vil 
kræve investering i en større og tungere bil 
og et andet kørekort. Hvis nu de forskellige 
dimser ellers kunne placeres i et højere ni-
veau, så kunne der jo være nogle flere 
grænsebajere i soveafdelingen og i de ma-
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gasiner, hvor alle dimserne er placeret.
Nå – den holdning holder nok ikke i det 

lange løb. Altså – nu kommer vi så til et an-
det relevant emne, hvorom vi vil være meget 
glade for fiduser. Vore hynder (og paneler), 
som er udmærkede at sidde og ligge på, 
trænger til at blive ombetrukket af forskel-
lige årsager. Ninna siger, at hun er ligeglad 
med farverne på akkumulatorer (medmin-
dre de skal stå i vinduet) og andre dimser, 
hvis hun kan få lov til at bestemme farverne 
på nyt betræk og nye gardiner. Omvendt – 
så er jeg (næsten) ligeglad med farven på 
hynderne, idet denne ikke har nogen indfly-
delse på det at sidde og/eller ligge, omend 
– indrømmet – at der selvfølgelig også skal 
være noget for øjnene, men det får man jo 
sjældent ondt i ryggen af?

Vi har lidt forsigtig spurgt til, hvad det vil 
koste at få nyt betræk på hynder og paneler. 
Det beløber sig til et sted mellem kr. 8.500 
og kr. 10.420, idet vi har i alt 8 hynder og 6 
paneler. Så er sengetæppet og fragt ikke 
indregnet. Og – nu kommer så spørgsmålet 
til alle DCK-medlemmer, om det er muligt 
noget sted i rigsfællesskabet, at få ombe-
trukket hynder og paneler et eller andet sted 
til en lavere pris, hvis vi selv leverer stof?

OBS! Det er ikke udelukket, at vi kan pla-
cere akkumulatoren i vinduet, hvis den bliver 
betrukket med samme stof som hynderne, 
men det vil jo nok gå lidt ud over begrebet 
metercenterhøjden, som har en vis betydnin-
gen for campingvognens stabilitet ved visse 
vindstyrker og ved høj hastighed i kurver.

Hvis det økonomisk kan lade sig gøre, 
uden at skulle spise mursten (det koster jo 
noget at få dem gjort møre), at gennemføre 
ovenanførte projekter, så vil vor ydmyge 
campingbolig få et efter vores meninger, til-
trængt såkaldt “lift”.

Mange tak for tilflydte og kommende fidu-
ser.

Emeritus.

Nr. Hostrupvej 27
6230 Rødekro . Tlf. 7466 2363 

E-mail: NH@nhcamping.dk. 
www.nhcamping.dk

- vi bestræber os lidt mere

Flere fordele end i banken

Åbningstider:

Man-fre 10.00-17.30

Lørdag 10.00-15.00

Søndage 13.00-17.00

Se nyheder, tilbud og brugte vogne på 

www.nhcamping.dk

Velkommen til NH Camping 
– altid et besøg værd

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

3333



Velkommen 
til nye medlemmer!!!
1146 Torben Strøm, 2650 Hvidovre
1339 Søren Benthin, 3670 Veksø Sj
1340 Gitte & Erling Jensen, 3320 Skævinge
1343 Anne Dorthe & Jørgen Schmidt, 4540 Fårevejle
1347 Charlotte & Pia Wermundsen, 3310 Ølsted
1380 Annette & Dennis Hjorth, 3450 Allerød
1383 Hanne & Hardy Nielsen, 4660 St.Heddinge

1507  Hanne Eriksen & Brian Raaholt,
7000 Fredericia

1676 Jørgen Zacher Sørensen, 8882 Faarvang
2113 Mai-Britt & Lars Helms, 2600 Glostrup
2248 Marianne & Henrik Nakskov, 3550 Slangerup
2249 Mona & Ebbe Rasmussen,2600 Glostrup
2270  Susanne K.Pedersen & Kurt Mogensen, 

2970 Hørsholm
2335 Lis & Renee Olesen, 4160 Herlufmagle
2336 Lars Ninn, 4700 Næstved
2472 Aase & Helge Olesen, 6630 Rødding
2774 Hanne & Thorkild Jensen, 7330 Brande
2779 Rene’ Østergård, 6990 Ulfborg
2946 Ida & Ib Rasmussen, 5874 Hesselager

Er man campist, følger man med i, hvad der 
rører sig. Følger man med, kender man også 
Kabe. Den svenske campingvognsfabrikant 
er synonym med kvalitet, luksus og ikke 
mindst helårscamping. 

Og helårscamping i alle begrebets afskyg-
ninger bliver stadig mere populært. Fra sy-
dens sol og hede til de norske fjelde eller 
Alperne med tocifrede kuldegrader. 

Kabe har specialiseret sig i vogne, der 
tåler mosten og sikrer dens indvånere et al-
tid behageligt indeklima. Og netop, som 
man troede, at nu kunne det ikke gøres 
bedre, introducerer Kabe et par revolutione-
rende forbedringer af netop indeklimaet. 

“Specielt det danske klima med de mange 
vinter- og efterårsdage og temperaturer svin-
gende nogle få grader omkring nul giver me-
get fugtighed, der sætter sig som kondens i 
campingvognen. Kabe har nu udviklet og pa-
tenteret et helt nyt ventilationssystem, som 
fuldstændig kan eliminere det problem”, 

Systemet kalder Kabe for VarioVent, der 
indikerer noget med variabel ventilation. 

“Og det er lige hvad det er. Systemet er 
regulerbart, og i kombination med varmean-
lægget sikrer det en langt bedre ventilation 
af vognen. Ved at regulere luftudskiftningen 
i campingvognen, kan man hele tiden fast-

holde et behageligt indeklima”, siger Steen 
Rasmussen og peger på endnu en betydelig 
forbedring i de i forvejen luksuriøse model-
ler: 

“Campister, der kører dieselbiler, kender 
problemet med dieselpartikler og lugt i vog-
nen. Det kommer af, at for eksempel ud-
stødningsgas trænger ind i vognen og sæt-
ter sig i interiøret. Kabe har udviklet en sær-
lig finne ved de lovpligtige ventilationsåbnin-
ger i gulvet, der under kørsel skaber et 
overtryk inde i vognen og forhindrer udstød-
ningsgasserne i at trænge ind”. 

Kabe’s 2007 modeller har fået en ny 
aerodynamisk front, helt nye møbler og et 
væld af andre nye detaljer. 

“Når man tænker på, at Kabe nok har 
markedets bredeste model-sortiment med 
over 100 

planløsninger fordelt på hele 24 modeller, 
at modellerne fås i to bredder, og at det 
unikke Flex-line system giver mulighed for at 
vælge 14 forskellige indretningskombinatio-
ner til modellerne. Ja, så kan det være 
svært at fremhæve den ene frem for den 
anden. Der er simpelthen modeller og løs-
ninger for enhver smag”, siger Steen Ras-
mussen. 

Red.

Igen revolutionerende nyt fra Kabe
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Hobby-hygge stævne på Skamstrup ne på Skamstrup 
den 12.-14. januar 
Det er yderst sjældent, vi har været på et 
så afslappet og hyggeligt stævne, som det 
vi lige er kommet hjem fra. Pia og Jørn S. 
Andersen, Heidi Würtz og Flemming Søren-
sen og Bente og Finn Endel var arrangører 
og vi var i alt 13 vogne der deltog. 

Programmet var ikke stort, men alligevel 
fløj tiden af sted, med de arrangerede akti-
viteter. Pga. den megen regn der har været 
på det sidste, var pladsen godt pløret da vi 
kom. Nogen fandt 
ud af, at det var 
bedst, at lægge sig 
et andet sted end de 
først havde tænkt 
sig. Brandstorm var 
der også denne 
weekend, så det ru-
skede godt i presse-
ningen om terrassen 
på klubhuset, bån-
dene der var sat op 
som afspærring der 
hvor der var aller-
mest pladret og i 
vognene.

Heldigvis skulle vi være inden døre ved 
brændeovnens varme (da det lykkedes at 
skaffe noget TØRT brænde), hvor vi hyggede 
os med diverse hobbys som fremstilling af 
kort til diverse anledninger, kortspil, strik-
ning og syning af bamse. Vi hyggede os 
også med hinanden; snakken gik rigtig godt 
hele tiden, skyllet godt ned med mængder 
af især the! Fredag aften drak vi aftenskaf-
fen i klubhuset og enkelte nørklede. Lørdag 
var der standerhejsning og gang i hobbys og 
hygge. Søren og jeg måtte dog lige køre en 

tur til Helsinge (vi kørte inden der var andre 
der var vågnet), for vi skulle begynde hunde-
træning med vores lille hvalp og vi ville ikke 
gå glip af hverken det ene eller det andet, og 
det lykkedes da også at få begge dele med. 
Da vi kom tilbage til Skamstrup, var der fuld 
gang i aktiviteterne; nogen arbejdede med 
rydning af den “nye” del af grunden, nogen 
var på indkøb, en (Søren Mikaelsen) stod på 
taget af sin vogn og skrubbede og skurede 
den og inde i huset var der pause, men det 
var kun for at få lidt i skrutten.

Lørdag aften spiste vi så sammen. Me-
nuen stod på ris med kødsovs, revne gule-
rødder flütes og til dessert havde Pia S. 
fremstillet fire lækre lagkager i anledning af 
sin fødselsdag den 15.1. Kaffen blev også 
indtaget i klubhuset. Og så var jeg færdig og 
måtte til køjs – men, vi havde jo også været 
oppe siden kl. 6.

Søndag var der så standerstrygning, dvs. 
nok nærmere lidt af en slåskamp for at få 
flaget ned. Den nederste knude var nemlig 
gået op i nattens storm, så vi var for længst 
færdige med flagstrygningssangen, da fla-
get var vel i hus! Selvom der havde været 
standerstrygning, var der ikke den sædvan-
lige afgang fra pladsen. Faktisk blev de fle-
ste og arbejdet og hyggen gik videre. Der er 
endda nogen der bliver der i flere dage.

Sådan et deltager vi gerne i igen!

Mange hilsener
DCK 2175 Sanne og Søren Christiansen

35



Da jeg her i januar måned havde besluttet 
mig for at tage på vinterferie, på et træf i de 
Bøhmiske bjerge i Tjekkiet, ja så så man sig 
om efter artikler om vintercamping.

Der var mange gode artikler om vintercam-
ping. De fleste handlede om, hvordan jeg 
skulle sikre mig mod frosne rør – have god 
varme og så videre. Alt sammen kunne bru-
ges. Hvad med lovligheden i mit køretøj?

Jo – jeg har en 1 år gammel KABE – den 
er der vel ikke noget i vejen med – lys, brem-
ser og så videre er upåklagelig.

Bilen, den har jeg netop købt i december 
2006 og den har kørt 2000 km. Der er nye 
dæk på og alt er i orden – hov! DÆK.

Der sad vinterdæk såkaldte M/S dæk på 
bilen, men hvad sad der på campingvognen.

Ganske almindelig dæk uden M/S mærk-
ning. Hvad nu? Ind og kigge på nettet i di-
verse campingforum om vinterkørsel i Tysk-
land og Tjekkiet. Det lod sig ikke rigtig finde. 
Dem jeg skulle sammen med, meddelte 

mig, at jeg skulle have vinterdæk på bil og 
campingvogn. Der blev henvist til artikel i 
APPEN-DIX skrevet af Anne-Vibeke Isaksen 
og til artikel i FDM’s MOTOR.

Anne-Vibeke Isaksen har skrevet en ny-
delig artikel om vintercamping. Hun gør op-
mærksom på en masse gode ting, ligesom 
hun fortæller, at det optimale selvfølgelig 
er vinterdæk med M/S mærkning på 
både bil og campingvogn. Alt dette vil jeg 
ikke benægte, men kræves dette i lan-
dene jeg skulle til, og var det påbudt. 
Altså at mit køretøj først var lovligt, når 
jeg kørte med vinterdæk på både bil og 

campingvogn. Alle andre artikler jeg fandt 
frem var ligedan. Ingen påbød mig at køre 
med M/S dæk på både bil og campingvogn. 
Der blev nu fra forskellig side fortalt mig at 
det var jo ligesom i Danmark, jeg skulle 
have ens dæk på bil og campingvogn. Se 
dette ved jeg er forkert, og derfor vil jeg lige 
gennemgå de danske regler, hvis nogen er 
interesseret i at læse om dette.

Færdselsloven §2 nr. 2 redegør for, hvad en 
bil er: BIL er et køretøj på 4 hjul eller flere 
eller forsynet med valser/meder ... osv.

§2 nr. 17: Påhængskøretøj bliver trukket 
af andet køretøj ... og inddeles i påhængs-
vogn, sættevogn og  påhængsredskab.

§2 nr. 18 fortæller mig at en camping-
vogn anses som påhængsredskab.

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 
154 af 20/4-77 kap. 7 §34 fortæller mig, at 
en påhængsvogn skal være forsynet med 
dæk og mønsterdybden på mindst 1,6 mm.

§40 fortæller, at et registreringspligtigt 
påhængsredskab skal opfylde bestemmel-
serne i kap. 7 og §43 a, at en bil kun må 
have pigdæk på i tiden fra den 1/11 til den 
15/4 og kun hvis hele vogntoget er forsynet 
dermed. Så nu ved jeg, at min campingvogn 
skal køre med pigdæk, hvis min bil er forsy-
net med pigdæk.

Detailforeskrifter afsnit 8.02.002 giver 
mig oplysning om, at disse dæk for køretø-
jer under 3500 kg skal være forsynet med 
slidindikator.

DÆKDÆK
Noget om
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Flere fordele end i banken

- vi bestræber os lidt mere

WWW.B IJE.DK

Afsnit nr. 5 fortæller, at på samme aksel 
skal man have samme type dæk og samme 
dimension. (Dog siger afsnit 8.02.021, at 
en bil under 3500 kg skal have samme type 
på alle 4 hjul).

Afsnit nr. 6 fortæller at dæk inddeles i
a)  opbygning: 

- radialdæk
- diagonaldæk

b)  anvendelseskategorier:
- alm. dæk (uden M/S mærkning)
- terræn- og vinterdæk (med M/S mrk.)
- dæk til midlertidig brug (nød-reservehjul)

afsnit 8.02.100 og 8.02.141 redegør for, 
at dækkene på campingvognen skal på alle 
hjul være egnet til mindst 100 km/t.

Sammenfattet kan det siges sådan: 
Har du pigdæk på bilen, skal du have pig-
dæk på campingvognen og omvendt.

Har du vinterdæk på bilen, behøves du 
ikke vinterdæk på  campingvognen eller 
omvendt.

Har du 2 aksler på campingvognen, kan 

den ene aksel køre med M/S dæk og den 
anden køre uden M/S dæk.

Jeg håber, jeg har forklaret reglerne tyde-
ligt, ellers må man selv slå det efter i de 
lovbøger, jeg henviser til.

Jeg tager nu på vinterferie med god sam-
vittighed, idet min bil og min campingvogn 
er forsynet med lovlige dæk.

Ifølge vejdirektoratet er det forbudt at 
køre med pigdæk i Tyskland og Tjekkiet, el-
lers ser reglerne ud til at være ligesom i 
Danmark.

Vejdirektoratet skriver på sin hjemmeside 
angående Tyskland:

“Køretøjets dæk skal tilpasses vejrfor-
holdene. Det er førerens ansvar, at køretø-
jet har tilstrækkeligt vejgreb. Det vil sige, at 
brug af vinterdæk er obligatorisk på sne- og 
isglatte veje.”

Så er vi, hvor vi startede, dette gælder 
også for campingvognen. 

Venlig hilsen 
DCK 3249 Stig Olkjær
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Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 
En dejlig frugtsalat: Finca de fruta 

2 bananer 
2 appelsiner 
2 æbler 
1 kiwifrugt 
1 håndfuld snittede mandler u/skal 
1 håndfuld soltørrede rosiner 
100 gr. mørk chokolade fint skåret ud 

Skær bananen 2 gange på den lange led 
så de danner en firkant. Den ene appelsin 
deles i både og skæres i 3 dele. Æblerne 
skrælles og skæres ud som appelsinerne. 
Kiwien skrælles og deles i både tilsvarende 
det andet. Alle frugtstykkerne kommes i en 
frugtskal og blandes med mandler og halv-
delen af chokoladen, som er hakket med 
en kniv eller i foodprocesseren. 
Dernæst blandes de soltørrede rosiner 
i. Den sidste appelsin presses og saften 
hældes over frugtsalaten. Til slut drysses 
resten af chokoladen over som pynt. 
Opbevares den i køleskab, vent da med 
at pynte den med chokoladen til den skal 
spises. 
Brug ikke flødeskum til denne dessert. 

Auberginer i tomatsovse 
4. personer 

5 Auberginer 
½ dl olivenolie 
1 groft hakket løg 
6 fed finthakket hvidløg 
5 tomater 
1 tsk. salt 
1  spsk. sukker 
2 friske kviste rosmarin 

Skær auberginerne i skiver på en cm tyk-
kelse. Læg dem i saltvand en times tid 

(trækker det lidt bitre ud), tør dem grundigt. 
Steg dem i olivenolie og læg dem derefter i 
en gryde sammen med hakket løg, tomater 
i skiver, hvidløg, rosmarin, salt sukker og 
peber. Tilsat lidt vand og lad det hele simre 
i ca. 25 min. 

Mandelpure 
Bruges som dip eller i bagte kartofler 

50 gr. malede mandler 
2 fed presset hvidløg 
1/2 tsk. salt 
3 mellemstore tomater 
evt. 1/2 dl olie 

Mandler, hvidløg, salt og tomater blendes 1 
min. Evt. kan olien tilsættes lidt efter lidt, 
så bliver pureen mere blank. Kan evt. kryd-
res med oregano, basilikum, paprika eller 
cayenne. 

Langustinos i chili 
4 personer 

400 gr. upillede langustinos, store rejer 
4 fed hvidløg 
1 chilipeber 
½ tsk. salt 
½ tsk. peber 
6 spsk. olivenolie 
1 lille bdt. persille 
ca. 1 dl hakket persille 

Pil de rå langustinos, men lad halen sidde 
på. Kan også købes dybfrosne kun m/hale 
Fjern frøene fra chilien, husk også det hvide. 
Skær det i bitte små stykker. Svits langus-
tinos, chili og finthakket hvidløg i olie ved 
kraftig varme til langustinoerne er  røde og 
gennemstegte. Smag til med salt og peber. 
Drys en håndfuld persille over før retten 
serveres. Giv godt brød til uden smør. Dyp 
brødet i væden. Her serveres det rygende 
varmt og meget stærkt i lerskåle. 

I ønskes god appetit af 
Torben og Wini 966
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Huske    listen

’07
KREDS JYLLAND:
Formand:
Anni Tornbo, tlf. 3013 8963
Spangsbjerg Haven 125, 6700 Esbjerg
E-mail: jylland@dck.dk

2007
02.03 - 04.03  .......................Ministævne, Give
03.03 ......................... Generalforsamling, Give
04.04 - 09.04 ...................... Kort påskestævne
 Bryrup Camping  
17.05 - 20.05  ........................Tulipanfest, Ribe
17.05 - 20.05  .......................... Minitræf, Tolne
25.05 - 28.05  ...................... Fisketræf, Lundby
25.05 - 28.05  .............Pinsestævne, Terkelsbøl
25.05 - 28.05  .............................DNS, Skagen
25.05 - 28.05  ...................Dansk/Tysk, Rudbøl
08.06 - 10.06  ....................... O-løb, Midrjylland
15.06 - 17.06  .....Cykeltur fra Tønning, Tyskland
10.08 - 12.08  ............................Fugleskydning
17.08 - 19.08  ..Samarbejdsstævne m. Nordjysk
24.08 - 26.08  ....................Ho Fåremarked, Ho
31.08 - 02.09 ... Manøvrestævne, Jyllandsringen
14.09 - 16.09  ..........................Svampestævne
05.10 - 07.10  .......................Safaritræf, Struer
13.10 - 15.10  ................... Mejeribesøg, Taulov
09.11 - 11.11  .................................. Ståbanko
23.11 - 25.11  ................................Julestævne
December  ................Nytårsstævne, Nr. Kollund

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

2007
16.03 - 18.03  .............Pentaque turnering nr. 1
20.04 - 22.04  .............Pentaque turnering nr. 2
11.05 - 13.05  .............Pentaque turnering nr. 3
08.06 - 10.06  .............Pentaque turnering nr. 4
17.08 - 19.08  .............Pentaque turnering nr. 5
14.09 - 16.09  ......... Pentaque turnering FINALE

Op til en uge før hver turnering kan man tilmelde 
sig hos: 
DCK 2090 Pia S. Andersen, tlf. 4817 4282 eller 
på www.dck.dk.

27.04 - 29.04  ..................................... Fortræf 
25.05 - 28.05  ............................. Pinsestævne 
22.06 - 24.06  ....................Midsommerstævne 
24.08 - 26.08  .............................. Sommerfest 
28.09 - 30.09  .............. Hestekræmmermarked
26.10 - 28.10 ....................... Halloweenstævne
31.12- 01.01.08 .........................

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2007
01.04 - 09.04  .. Lang Påsketur til Idar Oberstein 
01.04 - 08.04  ....................Påsketur til Holland
04.04 - 09.04  ................. Påsketur til Hamborg
03.05 - 06.05  .................Landsstævne, Feddet
05.05 ............. Landsgeneralforsamling, Feddet
25.05 - 28.05  ................Dansk/Tysk Pinsetræf
08.07 - 14.07  .......Nordisk Camping Træf 2007
18.07 - 29.07  ............................ F.I.C.C, Irland
13.09 - 16.09  ............................. Elmia Messe
15.09 - 22.09  Fælles Nordisk Høst Træf Soltau 
07.10 - 13.10  .....Lang efterårstur til Sägmühle,
  Tyskland
13.10 - 21.10  ....................................Dresden

KREDS FYN:
Formand:
Inge Christensen, tfl. 6594 1401
Egevej 6, 5200 Odense V

2007
09.03 - 11.03 ................Fødselsdagsstævne og 

generalforsamling
22.06 - 24.06  .........Skydestævne og Sct. Hans
03.08 - 05.08  .................................. Ø-stævne
09.09 ..........................................Fjordens dag
uge 42  ....................................Kort efterårstur
30.11 – 02.12  ...............................Julestævne

KREDS SJÆLLAND:

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

2007
22.03  .........................Kredsgeneralforsamling
20.04 - 22.04  .........................Spejder Stævne
27.04 - 29.04  .........................Manøvrestævne
17.05 - 20.05  ........... Kristi Himmelfart stævne
25.05 - 28.05  .................. Kano-stævne (Pinse)
08.06 - 10.06  ................ Kvinde-manøvrekørsel
01.07 - 03.07  ..........................Forløber til NCT
31.07 - 05.08  ..................................Femø-Jazz
03.08 - 05.08  .....................Løvenborg Stævne
10.08 - 12.08  ..............................Badestævne
31.08 - 02.09  ............................Fugleskydning
21.09 - 23.09  .................... Rødspætte stævne
02.11 - 04.11  .........................Manøvrestævne
23.11 - 25.11  .............................. Juletræsfest
December  .............................. Nytårsstævne??
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Afsender
APPEN-DIX
ID-nr.: 05052
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- importør af Solifer i mere end 30 år

Se det komplette program hos:

Hovedgaden 532, 2640 Hedehusene
Tlf. 46561698, Fax 46590010

E-mail: info@neergaard.com
Internet:  www.camperferie.dk


