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Forsidebillede: 
Stedet for Nordkalotträffen 2012

Ja, indtil nu har der da været 

flere spændende udfordringer 

i år, nogen mere spændende 

end andre så lad os begynde 

med de gode: 

I Herning var der flere posi-

tive møder mellem udstillerne 

og DCK, vi mødte en stor vel-

vilje fra mange campingfor-

handlere, som ønskede os velkommen til åbent hus 

hos dem, og det er nogle af de tiltag, som vi vil gøre 

bruge af.

Jeg vil her bringe en velkomst til vores nye med-

lemmer, og håber de må få gode oplevelser i DCK, 

samt sende en tak til alle frivillige hjælpere bl.a. ved 

FERIE FOR ALLE messen.

Dansk Caravan Klub skal være mere synlig, det er 

et af vores mål, og i det næste nummer af Camping-

ferie.dk har DCK et indlæg om Nordisk Camping 

Træf, hvor og hvad er DCK i den sammenhæng.  

Vi er meget interesseret i at vide, hvordan det nye 

Camping Key Europe (CKE) kort bliver modtaget 

rundt om i Europa, så vi gerne have en tilbagemel-

ding til kredsene eller hertil, efter en forhåbentlig vel-

lykket ferie i det udenlandske. I de nordiske lande er 

det fortrinsvis kun CKE kortet, der kan benyttes, dog 

er der nogle pladser i Norden, der stadig tager i mod 

CCI kortet.

Ved den kommende Landsgeneralforsamling, 

kunne der fremkomme et par spørgsmål om Dansk 

Caravan Klub, som vi alle i klubben skal tage stilling 

til, så kom og brug jeres stemme i en demokratisk 

ledet klub.

DANSK CARAVAN KLUB 
– for folk på farten – hele året

Med venlig camping hilsen
Børge Jensen, landsformand
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– bliver et spændende år!
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Aldrig har der været så mange gæster til “Ferie 
for alle” messen i Herning.

Aldrig har der været flere vintercampister på 
lejrområdet ved hallerne (755 enheder).

Aldrig har der været så mange DCK’ere, 
som vintercamperede ved hallerne (57 enhe-
der).

Henning og Lillian stod for 12. gang for det 
store arbejde med at få gelejdet alle på plads. 
En opgave der blev løst til alles tilfredshed. 
Mange havde valgt at komme om torsdagen 

for at kunne være på plads, når messen åb-
nede.

Vor fine DCK stand blev på skift, med to ti-
mers vagter, dækket af medlemmer fra hele 
landet.

Lørdag kl. 17.30 var der Happy Hour, hvor 
alle samledes for at hygge, få en øl eller vand, 
samt lidt godt til maven i form af grillpølser.

Venligst
DCK 2869 Ulla & Søren Kirk, Mosbjerg

Ferie for Alle 2012

 

rekordernes træF i

Messecenter Herning
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Det startede med, at der på vores hjemmeside 
blev efterlyst medlemmer, som ville hjælpe 
med at passe klubbens stand på messen.

Sku’ vi ta’ på feriemesse ?
Tja, det var jo 15-20 år siden vi sidst var på en 
feriemesse, så var det ikke på tide. Det var 
en ledig weekend, og vi kunne da vist godt 
trænge til at komme lidt hjemmefra.

Mon der stadig var brug for hjælpere? En 
kontrolopringning til Jørn Jakobsen afgjorde 
det. Jo, det var der stadig brug for. Vi blev 
skrevet på hjælpelisten og tilmeldte os turen.

Vi ankom til lejrpladsen på messeområdet 
torsdag aften og blev vist på plads i DCK-om-
rådet. Vi var overrasket over, hvor mange der 
var, ikke bare DCK’ere men på lejrpladsen i 
det hele taget.

Fredag morgen kom Lillian med “vagtske-
maet”. Vi fik en 2-timers tjans både fredag og 
lørdag.

Hvad mon vi skulle lave og hvordan foregik 
det mon? Da vi ikke havde prøvet at stå på 
stand for klubben før, gik vi til standen i god tid 
for at få lidt instruktion af de andre. Lene og 
Børge forklarede og viste os tilrette.

Opgaven gik ud på at fortælle om klubben, 
og hvad vi som klub kan byde på samt fortælle 
om, hvor vi skiller os ud fra de øvrige cam-
ping-/fritidsorganisationer og -klubber. Der 
var forskelligt materiale om klubben og vores 
arrangementer, som vi skulle uddele til de in-
teresserede.

Der var også lidt effekter til salg. Vi fik da 
solgt lidt og fik også anledning til at afprøve 
dankort maskinen, det virkede minsandten, 
når man fulgte vejledningen.

Det var hyggeligt at hilse på de mange 
DCK’ere, der kiggede forbi til en snak, men 
det var virkelig fornøjeligt at snakke med de 
forskellige gæster og gøre dem interesserede 
i klubben.

Så i kan nok se, at vi havde “en hård tjans”. 
Til gengæld synes vi at Lene, Børge og Tonni 
fortjener stor ros. De slæbte til og fra standen, 
arrangerede og var der rigtig meget i alle tre 
dage.

Nu er vi så spændte på, om det store ar-
bejde har båret frugt. Hvor mange nye med-
lemmer fik vi?

Tak for en dejlig weekend til alle jer, 
der deltog.

Hilsen
DCK 2022 Ulla & Bjarne Christoffersen

Ferie for Alle 2012

En “Frygtelig hård” 

arbejdsweekend
Vores deltagelse på messen  

“Ferie for alle” i Herning
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Gl. Viborgvej 392 • Ålum, 8920 Randers NV • Tlf. : 86 46 60 72 • www.hinshoj.dk

VI ER BLEVET NY
CABBY FORHANDLER!

For os er det lige så selvfølgeligt at nyde
campinglivet om vinteren som i den varme del
af året.
Derfor er vores Cabbyvognene konstrueret,
bygget og udstyret med vores nordiske vintre i
tankerne.
Med markedets bedste isolering bliver den
også den mest svale og behagelige vogn, når
temperaturen befinder sig i den anden ende af
skalaen. Cabby er en vogn, man har glæde af
året rundt!
Hos Hinshøj Caravan A/S byder vi velkommen i en
verden af camping.
Vi har været på campingmarkedet gennem flere
generationer og står klar til at vejliede dig i alt
indenfor campinglivet.
Vi forhandler et bredt udvalg af de kendte
mærker, og glæder os til at byde dig velkommen.

Den ægte vintervogn

Kørselsvejledning Hinshøj Caravan A/S
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Den nye KABE Classic er en rigtig KABE – bare 
lidt billigere i anskaffelse. En KABE Classic har 
samme fine ALDE-varmesystem og vandbåret 
gulvvarme, AGS II, som KABE’s Ædelstenserie. 
Konstruktion, isolering, ventilation og chassis 
– er alle gennemprøvede KABE løsninger. In-
teriør, vinduer, køkken og snedkeri er alt sam-
men af højeste KABE kvalitet. Alle disse KABE-
dyder gør KABE Classic til det rette alternativ til 
de modeller, som flere europæiske fabrikker i 
disse år lancerer i markedet som “vintervogne”, 
men som ikke er bygget med baggrund i 50 års 
erfaring for den rette konstruktion som vinter- 
og helårsvogne.

KABE Classic opfylder alle disse grundlæg-
gende betingelser og er derfor perfekt til en 
behagelig og funktionel feriebolig – vinter og 
sommer.

Enkeltsenge, dobbeltseng eller køjevogn?
Det er dit valg, baseret på din families størrelse 
og behov. KABE Classic-serien tilbydes med 
tre forskellige senge-løsninger – To komforta-
ble enkeltsenge, eller dobbeltseng med eller 
uden køjesenge. Alle grundrids i Classic-se-
rien, hører til blandt bestsellere.

KABE Classic-serien består af 4 modeller. 
De to mindste har dobbeltseng. De to største 
modeller kan vælges i to udgaver – enkelt-
senge eller dobbeltseng med køjer overfor. 
Målene angiver omtrent den indvendige 
længde. Alle grundplaner er i fuld bredde 2,48 
meter (King Size).

“Med den nye KABE Classic ser vi store mu-
ligheder for at nå ud til et nyt segment af campi-
ster. Med en pris på kun kr. 226.900,- bliver 
KABE Classic et godt alternativ for alle campi-
ster, der ønsker den høje KABE kvalitet til den 
bedste pris”, udtaler Steen Reinholdt Rasmus-
sen fra importøren Intercamp i Lunderskov.

KABE – Sveriges mest købte campingvogn
KABE fabrikken, der ligger i Tenhult i Småland, 
har produceret campingvogne siden slutnin-
gen af 50’erne. Deres mange års erfaringer har 
gjort, at de ved, hvad der fungerer i et nordisk 
klima, derfor har de løbende forbedret og for-
finet deres vogne. Deres caravans er således 
bygget på en solid viden og erfaring. De er 
også et resultat af deres egne og kunders øn-
sker og – ikke mindst – af deres egen kvalitets-
udvikling. Med hjælp fra dygtige håndværkere 
og faglærte teknikere, samt den nyeste tekno-
logi, kan Kabe i dag producere op til 3.000 
campingvogne årligt.

Den nye KABE Classic er, som alle KABE 
campingvogne, beregnet til helårsbrug. Hård 
vinterstorm eller hedebølge betyder ikke noget. 
Du kan trygt campere med din KABE året rundt. 
Jeres rejse vil opleves behagelig, og I vil kunne 
nyde komforten og hygge jer indendørs uanset 
årstiden. At KABE også har et landsdækkende 
forhandler-net gør kun valget nemmere.

  Red.

KABE Classic 
er den nye generation af højkvalitetsvogne fra KABE, hvor 
den højeste kvalitet går hånd i hånd med den bedste pris.

Pressemeddelelse
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Det var første gang, vi skulle på skiferie, og 
vi har aldrig haft ski på fødderne, så vi var 
spændte på, om det var noget for os. Vi sej-
lede Frederikshavn-Göteborg torsdag aften. 

Fredag eftermiddag kom vi til campingplad-
sen CC Tandådalen, og vi fik campingvognen 
på plads. Der var masser af sne på pisterne og 
pladsen, men det var fint ryddet, så det gik 
meget nemt. 

Lørdag skulle der lejes ski og prøves, om det 
nu kunne lade sig gøre. Det var ikke så nemt, 
som det så ud, men øvelse gør mester. En tur 
på skiskole et par timer hjælper på det, og Tonni 
lærte os at “pløje”. En tur på familiebakken gik 
lige stærkt nok for Faren, så vi tog en tur over på 
Hunfjeldet, man kan tage skiliften derhen. På 
Hunfjeldet er der nogle grønne pister, som er 
mere sikre for os uøvede. Rundt i området om-
kring campingpladsen er der mange langrend-
spister, som Moren kunne gøre “usikre”. 

Søndag var der så standerhejsning og 2 
nye hold medlemmer blev budt velkommen, 
og om aftenen var der ryste-sammen-aften i 
Storstugan, en flot og hyggelig bjælkehytte 
som var dejlig opvarmet og med et godt køk-
ken. Hver aften kl. 18:00 var der sauna med 
en lille øl, for dem der havde lyst. 

Mandag eftermiddag var der 16 ude at køre 
gocart på isbane. Vi var delt op i 2 hold, og det 
var hyle sjovt. 

Tirsdag var nogle af os ude at se og prøve 
at køre Volvo på isbaner og i terræn, og det var 
lærerigt. Om aftenen var der hyggelig burger-
aften med underholdning, hvor børn og unge 
havde lavet mad under kyndig vejledning fra 
voksne. 

Onsdag havde de arrangeret tur på sne-
scooter med guide, det var sjovt og en rigtig 
flot tur oppe på højfjeldet i solskin og blæse-
vejr, med en fantastisk udsigt. Vi var 8 scoo-
tere af sted, to kørte solo, resten med passa-
gerer. Om eftermiddagen grillede vi pølser og 
slog katten af tønden, både børn og voksne. 
Andreas havde fødselsdag og der blev sunget 
fødselsdagssang for ham, så han måtte give 
en lille én.  

Torsdag var der afslutningsfest i Storstuga, 
hvor Karsten, Jan og Benny havde lavet mad 
til alle. Det smagte rigtig godt. Bagefter var der 
hygge og underholdning. 

Fredag var så sidste dag, nu var vi endelig 
blevet “gode” til at stå på ski, alpin og lan-
grand. En rigtig god uge var allerede slut. 

En stor tak til Dorthe og Leif Hansson, der 
havde tilrettelagt turen og til alle dem, der la-
vede mad de to aftener. Vi glæder os til at del-
tage næste år og stå på ski i Sälen, et rigtig 
godt område. 

Mange hilsner  DCK 4157  
Andreas, Bente og Jens Ejnar Mogensen 

Vinterferie
med dCK til Sälen 2012 
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Vinterferie
i Sälen med dCK 

Lørdag den 11. februar tog hele familien Ma-
thisen afsted på vinterferie. For 4. år i træk gik 
turen mod Tandådalen – en vinterferie som hele 
familien glæder sig til på hver sin måde. 

Alle glæder sig til sneen, som altid ligger i ri-
gelige mængder, noget man alt for sjældent 
oplever herhjemme. Og selvfølgelig er hoved-
formålet at komme ud på ski – fjeldet byder da 
også på alt imellem familiebakken til den beryg-
tede “Muren” – så det er muligt at finde en løjpe, 
der passer til alles behov.

I år skulle tre af familiens medlemmer boltre 
sig på løjperne, nemlig far Bo, Anton på 14 år og 
Laura på 9 år. Forrige år var Laura på skiskole 
deroppe – vi valgte enetime til hende, og de 
penge er bestemt godt givet ud. 

Vi andre tre i familien skulle ikke stå på ski – 
Tobias på 15 år er en stor dreng med vokseværk 
i knæene, så de skulle hviles i vognen, hvor han 
på ægte teenager-maner hyggede sig med 
PlayStation spil, og leg i sneen med sin lillesø-
ster Olivia. Hun er 6 år og elsker at kælke om-
kring vognen, men nyder kun vintervejret i små 
doser, da hun hurtigt kommer til at fryse. Jeg 
selv, mor Tina, har faktisk engang prøvet at stå 
på ski, men det er absolut ikke noget for mig. 
Nogen mener, at snowboard så må være sa-
gen, meen.. ej.. jeg hygger mig i vognen, og har 
taget lidt hobby-ting med til at fordrive tiden 
med.

Og selvom vi tre har valgt at blive i vognen, har 
det bestemt ikke været kedeligt at være afsted 
– vi hygger os nemlig! Og ikke kun alene i vog-
nen, mens de andre er på ski. 

Mandag bød på fælles ice-gokart kørsel for 
drengerøve og seje tøser. 

Tirsdag aften var der fællesspisning for alle i 
Storstügen – menuen var burger og alle bør-
nene var om eftermiddagen indbudt for at 
hjælpe med madlavningen. Og alle dukkede 
glade op, så lynhurtigt var alt gjort klart.

Onsdag til frokost-tid blev grillene hevet frem, 
og alle medbragte hver især pølser og brød, 
som blev grillet, og derefter nydt i sneen. Vi fik 
også fejret en fødselsdag den dag, og slået kat-
ten af tønden – vi var jo i fastelavns-ugen.

Torsdag var der igen fællesspisning i Storstü-
gen med masser af hamburgerryg og endnu 
flere kartofler.

Hver aften kl. 18 var der, for dem der havde 
lyst, en tradition for at mødes i saunaen. Nu har 
jeg af naturlige årsager ikke deltaget i mænde-
nes sauna, meen de ender vist med at få sau-
naen for sig selv ;) Og de aftner, hvor der ikke er 
fællesspisning i Storstügen, mødes vi alligevel 
deroppe til aftenkaffe og hyggesnak.

Lørdag den 18. februar gik turen atter hjemad. 
Vi drog afsted i samlet flok, og hyggede med 
auto-bingo over walkie-talkien. For os blev 
hjemturen dog lidt mere dramatisk, end vi havde 
regnet med – vi tabte simpelt hen et hjul på cam-
pingvognen! Heldigvis var der kun sket materiel 
skade, og ved fælles hjælp og nogens værktøj 
og andres bolte, kom hjulet på igen, så turen 
mod Danmark kunne genoptages. 

Så en stor tak til alle – ikke mindst for hjælpen 
på hjemturen, men også for at lave en tur, hvor 
alle kan deltage og hygge sig, uanset om man 
er til ski eller ej.

Vi ses helt sikkert igen til næste år.. måske 
endda på et snowboard ;-)

DCK 4057 Tina Mathisen
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Vinterferie
i Sälen med dCK 

Vi, Claudia og Bernd, nye medlemmer fra 
Tyskland, er for første gang med til Sälen på 
skiferie. Vi havde hørt en masse om stedet, 
men havde aldrig været der.

Fredag morgen mødtes vi med et par andre 
DCK’er ved færgen Helsingør-Helsingborg og 
kørte sammen videre mod Grums. Det var en 
sjov tur, da Merete og Jan underholdte os alle 
med “Autobingo”, så turen ikke blev så lang. 
Over walkie blev tallene råbt op, og vi kunne på 
vores udleverede bingokort afkrydse tallene. 
Gevinsterne blev så senere udleveret ved Sälen.

Da stort set alle havde GPS installeret og 
som selvfølgelig viste forskellige ruter, blev vi 
allerede ved Göteborg spredt i to kolonner. 
Men efter ca. 1 ½ time var vi igen samlet. Den 
første nat tilbragte vi på en parkeringsplads 
nord for Grums og den næste morgen forsatte 
vi mod Sälen. Da vi ankom til Sälen, skulle vi 
lige besøge Outlet-centeret og købe de sidste 
ting, så vi var klar til skiløb.

Vi ankom til Tanådalen lidt i 12, men kunne 
først komme ind på pladsen kl. 14:00. Derfor 
kørte vi ned og lejede alpinudstyr, så vi den næ-
ste morgen var klar til at tørne ud på pisterne. 
Derefter tjekkede vi ind på pladsen og nød vo-
res anviste plads, udsigten og de smukke om-
givelser resten af dagen. Den næste dag (søn-

dag) ville vi køre ned og stå på ski, men opda-
gede, at bilen desværre var punkteret. Vi pum-
pede den op manuelt og kørte derefter af sted, 
pisten skulle jo ikke snydes for os.

I den mellemliggende tid havde Torben lovet 
os at køre med ned til nærmeste tankstation for 
at få lappet vores dæk. Ved tankstationen var 
der et Testcenter for Volvo, hvor man kunne 
prøve en XC90 eller en V70 på glatisbane. Vi 
prøvede og det var vældig sjovt og kostede in-
tet. Ved samme sted kunne man også leje go-
kart og snescooter.

Fra tirsdag af var vi konstant på pisterne, vej-
ret var dejligt og pisterne ligeså.

Vi kørte derhen med flere andre DCK’er og 
tilbragte der en masse tid sammen. Der blev 
taget højde for alle, så alle havde det sjovt de-
nede. Hver aften kl. 18:00 gik vi alle i sauna 
(herrer og damer) og ca. kl. 20:00 mødtes vi 
igen i “Storstuen” for at drikke kaffe, spise og 
blot for at være sammen. Det var altid skægt og 
underholdende.

Lørdag gik det igen hjemad og alle havde 
overtalt Merete og Jan til endnu engang Auto-
bingo. Der var ligeledes et par enkelte uheld 
som “løbsk hjul” fra Bo og Tina’s campingvogn 
og Karsten punkteret (fast ritual). Alle holdt 
sammen og hjalp hinanden og derved kom alle 
sunde og hele hjem.

Turen var fed og der kan kun siges “det bør 
man opleve”. Tak for en dejlig tur. 

DCK 4162 Bernd & Claudia Kremer
“Die Romantische Kneipe”

I næste nr. kommer der en artikel mere om Sälen
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Nordiska Kalott Träffen ordnas vart annat år. 
Detta år står Finland i tur att ordna träffen.

Träffen ordnas vid Caravan Ruununhelmi i 
Vaala kommun vid Oulujärvi strand 17 – 
19.08.2012. Tilläggs information: www.
ruununhelmi.com

Ruununhelmi är en fritidscenter vid Oulu-
järvi (Ule Träsk), som överraskar med sin 
mångsidighet, naturskönhet och olika aktivite-
ter. Området är känt mötes och nöjesställe 
året om. Där finns ett stort 400 platsers cara-
vanområde med elplatser och högklassiga 
servicebyggnader.

Ruununhelmi har hotell och stug övernatt-
nings möjlighet samt restaurang av hög klass 
”Kainuun meri”, Oulujärvi har utmärkta möjlig-

heter för bla. fiske, paddling, roddturer samt 
olika vattenaktiviteter. Det finns även möjlighet 
att köpa färsk bröd från bageriet på området.

Avstånden till Ruununhelmi är från Uleåborg 
104 km, Kajaani 85 km, Helsingfors 605 km 
och Kuopio 216 km. Skyltning från riksväg 22 
”Oulujärven  vapaa-aikakeskus”.

Kalottdagarna erbjuder program åt var och 
en. Förutom träffens öppnande och flagghiss-
ning erbjuds paddlings möjlighet av Oulujärven 
Melojat ry. Och guidad rundtur till Säräisniemi 
by. Fastän man inte är riktigt i Lappland så finns 
på plats en äkta lappmora med sina produkter 
och kaffe i lappkåtan. Det finns även fisk, bak-
verk och ost försäljning. Man kan även sjunga 
karaoke spela minigolf, tennis, petanque, vol-
leyboll samt ridning. Båda kvällar ordnas dans 
till tonerna av Frinds från Jakobstad, som spe-
lar dansmusik lämplig för oss nordbor.

Träffavgiften för Kalott Träffen är 65 euro/
vagn/husbil till dem, som har förhands anmält 
sig, och 75 euro/ekipage för icke förhandsan-
mälda. Avgifter betalas vid campingens recep-
tion.

Nordiska kalottträffeN 
vid Caravan Ruununhelmi

NCR arrangement
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Tilläggsuppgifter:
www.karavaanarit.fi/nordkalottraffen
SF-Caravan, tel: +358 3 615 3121, 
e-mail: sf-caravan@karavaanarit.fi
Lars Andersson, tel +358 400 265 228, 
e-mail: lars.andersson@karavaanarit.fi
Kenneth Björkskog, tel +358 50 422 3381, 
e-mail: kenneth.bjorkskog@karavaanarit.fi

Red.

I priset ingår vagnsplats, laddningsström, 
inträde till restaurang, bastu och dansbiljett för 
båda kvällarna. 

Kalott dagarna ordnas av Nordiska Caravan 
Rådet samt SF-Caravan rf. För de praktiska ar-
rangemangen svarar SF-Caravans lägerchef 
Eino Impola och Caravan Ruununhelmi. 

Förhandsanmälningen slutar den 3.8.2012.

FiCC i Holland 2012
Det årlige FICC træf afholdes i 2012 i Canada. Men der afholdes også et FICC træf i Holland i 2012, 
måske som en form for kompensation. Da det nok er ganske få, der tager til det store træf i Canada.

I perioden fra den 15.-22. juni afholdes der et alternativt FICC blomsterrally i nærheden af byen 
Venlo i Holland.

For interesserede, som naturligvis er i besiddelse af det internationale FICC campingpas, er det 
muligt at deltage.

Yderligere informationer og tilmeldingsformular findes på:
www.autocaravaning.eu/p/international-floriade-ntkc-100-rally.html

Vi er allerede bekendt med, at der er medlemmer af dansk caravan klub, der ønsker at del-
tage. Evt. Interesserede kan henvende sig til  redaktøren.

Red.
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Vinderne fra 
bowlingstævnet i kolding 

2012
Damer :
 
Nr 1
DCK  548 Irma Gade

Nr 2
DCK 2672 Lene Notler

Nr 3
DCK  618 Solveig 
Rasmussen

 
 

Herrer:
 

Nr 1
DCK 2638 Erik Frank

Nr 2
DCK  531 Hugo Jensen

Nr 3
DCK 2434 Erik 

Abrahamsen 

DCK 2672 Jan Notler

D e n
B AY R IS K E  Øi S ønde r jylla nd

Kristianshaab
Camping

Kristianshaabvej 5 ·
 
6372

 
Bylderup-Bov

Tlf. 74 76 16 16 · kristianshaab@ferie.dk

- en lille

hyggelig 

plads!

Familie og børnevenlig, tæt ved fin sand-
strand • Specialpriser for pensionister i 

vinterhalvåret • Åbent hele året med Bar- & 
Restau rant • Udlejning af mobilhome, luksus-

huse og hytter • Camping op til 100 m2

– el, vand og kloak • Stedet Senior ophol-
der sig over længere tid i vinterhalvåret • 
Trådløs internet • Indendørs svømmepøl • 

Se venligst vores hjemmeside.

CampIng VIlanoVa paRk

mail venligst til: 
kamma@vilanovapark.com

Camping Vilanova Park / Kamma  Apdo. Correos 64
E-08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona – España

Tlf/fax: 0034- 977 66 27 61  (Kamma)

SpanIEn - BaRCElona (30 mIn. SYD) CTRa. aRBoC km 2,5

Besøg denne dejlige  
fire-stjernet ferieplads. 

Garraf Bjergkæden sikrer et 
mildt klima året rundt. 
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I en KABE har du lyst til 
at være længe væk...

Danmarksmester hvert år siden 1998. 
KABE er Danmarks mest solgte helårscampingvogn for 14. år i træk.

Camping hele året med KABE

www.kabe.dk
www.caravanringen.dk

 - vi bestræber os lidt mere

Royal 560 LGLE

Royal 590 LGLE

Udpluk af nyheder 2012
■ Det elektroniske anti-slingersystem iDC er nu standard i alle modeller
■ Længden på trækstangen er øget med ca. 30 cm
■ 1.900 kg aksel (tilvalg)
■ Nyt indgangsparti med 5 cm bredere dør og opvarmet dørtrin
■  Ny forteltlampe med sensor, der samtidig aktiverer den indvendige lampe

(tyverialarm/tilvalg)
■ LED belysning i vindueslisten i højre side som lyskilde i forteltet
■ Nyt udvendigt farvedesign
■ Smukt hvidt laminatkøkken (tilvalg)
■ To nye Royal modeller med enkeltsenge og vinkelkøkken (560 LGLE og 590 LGLE)

Fuld vinterstorm eller hedebølge spiller ingen rolle. Med din KABE føler du dig hjemme hele året rundt. 
Det kan vi love dig af en enkel grund: KABE er bygget til at holde varmen væk om sommeren og inde om 
vinteren. Smarte løsninger i vægge, gulv og tag gør, at luften kan cirkulere og fugt transporteres væk. 

Løsninger, der gør indendørsklimaet skønt i al slags vejr. 
Men som også gør, at vognen føles ny og frisk 
i mange år fremover.

 E L S K E R  A L L E  Å R S T I D E R

Royal 590 LGLE

Royal 560 LGLE 



Nyhed

BÜRSTNER . SPRITE . WILK . BEYERLAND . KABE

www.vest jyskcamping.dk

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

Velkommen hos VESTJYSK 
CAMPING CENTER

– vi gør drømme til virkelighed Mere gas 
Mindre vægt
Mindre flaske

www.primagaz.dk

Alkohol-tester
lovpligtig i Frankrig

Fra 1. juli er det ikke nok, at man har en advar-
selstrekant og en fluorescerende sikkerheds-
vest med, når man kører i Frankrig. Den fran-
ske regering har taget forskud på sommerens 
glæder med et glas vin rouge eller to i de lune 
sommeraftener ved allerede nu at udstede 
en lov, der påbyder bilisterne at altid have en 
funktionsdygtig alkoholtester med i bilen, og 
det gælder også turister. Meningen er, at man 
skal kunne teste sig selv inden man sætter sig 
bag rattet, hvis man er i tvivl om sin promille.

Har man ikke en tester med i bilen er bøden 
11 euro, ca. 80 kr. Men de franske myndighe-
der begynder først at håndhæve den nye lov 
fra 1. november.

Vær på den sikre side
Promillegrænsen i Frankrig er 0,5, og den kan 
man sagtens være over om morgenen/formid-
dagen, hvis aftenen før udviklede sig til en re-
gulær fest til ud på de sene timer, se f.eks. 
Motor 12/2009. FDM anbefaler derfor, at man 
altid benytter sig af sin sunde fornuft uanset 
hvor i verden man befinder sig.

– Man kan ikke have fuld tillid til en alkohol-
tester, der er købt på en tankstation eller i et 
supermarked. Den kan sagtens give grønt lys 
for kørsel, selv om promillen er for høj, siger 

afdelingschef i FDMs juridiske og tekniske 
rådgivning, Per Alkestrup.

FDM peger også på, at der går ca. 45 mi-
nutter fra indtagelse af den sidste genstand, 
før effekten af den kan måles i en test, så det 
sikre råd er: Lad være med at drikke alkohol, 
når du kører bil. 

Husk også at tjekke forlygterne
Det forventes, at der vil blive rig mulighed for 
at købe de snart efterspurgte alkoholtestere 
bl.a. på tankstationer og i supermarkeder 
herhjemme og i udlandet. Det vil også både 
her, i Motor og i nyhedsbreve fra FDM vil blive 
oplyst, om FDMs bilistbutikker/netbutikken vil 
forhandle de små apparater, og hvilke typer, 
de franske myndigheder anderkender. Ejere 
af smartphones kan også holde sig opdateret 
via FDMs app “Min bil”.

Set på fdm.dk
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Stævneannoncer
Kreds Jylland vil gerne invitere til påske-
stævne. Stævnet vil være uden fast program, 
vi kan tage stilling alt efter vejret.

Vi vil lave en tur til Ree Park, der vil der være 
mulighed for at se bl.a. de 4 små løveunger.

Der vil være mulighed for at købe stegt 
flæsk m/persillesovs torsdag, hvorefter der vil 
være banko bagefter. Køber man mad, får 
man udleveret en bankoplade, det er cam-
pingpladsen, som arrangerer, prisen er kr. 
75,- pr. person, som afregnes med plad-
sen, helst bestilling ved tilmelding. Man er vel-
kommen til at komme før til samme overnat-
ningspris.

 Søndag vil de være mulighed for påskefrokost 
i Caféen med egen mad og drikkevarer

Stævnegebyr: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  50,-
Enlige.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  25,-
Pris for overnatning pr. døgn:  .  .  . kr.  120,- 
Enlige.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr.  75,-
inkl. 5 kw. strøm.

Tilmelding senest den 28. marts til:

Helge Poulsen, tlf.: 8692 8134 / 2892 3634

Mail: helge.poulsen@mail.tele.dk

Eller direkte på www.dck.dk

mini påskestævne
Den 4.-9. april 2012

på Krakær camping, Gl. Kærvej 18, 5400 Ebeltoft
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manøvrestævne
Den 20.-22. april 2012 hos Gelsted Markedsforening & 
Vognmand Anders Sundahl, Søndergade 78, 5591 Gelsted

Kreds Fyn afholder igen i år manøvrestævne, 
med hjælp fra manøvreteamet i Kreds Jylland. 

Ved stævnet er der ikke mulighed for at tage 
mærker, så det er kun træning. Vi skal over-
natte på Markedspladsen, og der er ikke toi-
letter og strøm, ej heller mulighed for at få tømt 
potten. Men der vil kunne fås vand.

Prisen vil være 125,- kr. pr. vogn for hele 
weekenden, og derfor ser vi frem til stor op-
bakning til dette arrangement.

Kom nu ud af busken, det fås ikke billigere. Ind-
betaling af stævne beløb vil blive fredag aften.

Tilmelding senest 15. april 2012 på 
www.dck.dk 

eller 
DCK 1645 Lillian & Henning Hansen

Tlf. 40543587 efter kl. 16
eller

DCK 3888 Rita & Per Jensen
 Tlf. 72201358/62263258

Firskovvej 32
2800 Lyngby
Telefon: 45 27 07 07
mail: camping@fdm.dk
www.fdmcamping.dk

Hindsgavl Camping

v/Erika & Lars BLom
Søbadvej 10 · 5500 Middelfart · Tlf. 6441 5542 

ÅBEnt hELE ÅrEt

www.hindsgavl-camping.dk

C aravanservice 
BM

Vi udfører alle former for reperationer og 
service på campingvogne og trailere. 
Vi udfører de �este reperationer hos kunden. 

v/Benny Madsen   E-mail: BM@caravanservice.dk 
Mobil: 20 65 32 07    WEB: www.caravanservice.dk

        SONNENHÜGEL  1 · DE.  24994  MEDELBY
0049 (0) 4605  189 391

www.camping-mitte.de
ÅBEN HELE ÅRET · 15% RABAT

Camping Mitte  Nordtyskland

16



stævneannoncer stævnean- noncer stævneannoncer 
stævneannoncer stævneannon- cer stævneannoncer stævne- annoncer stævneannoncer stævnean-noncer stævneannoncer stævneanon-cer stævneannoncer stæv- 
neannoncer stævneannoncer  
stævneannoncer stævne annoncer stævneannoncer stæv 
neannoncer stævneannoncer 
stævneannoncer stævneannoncer stævneannoncer stæv
neannoncer stævneannoncerstævnean-noncer stævneannoncer 

Untitled-2   1 13/08/09   13:43:21

stævneannoncer stævnean- noncer stævneannoncer 
stævneannoncer stævneannon- cer stævneannoncer stævne- annoncer stævneannoncer stævnean-noncer stævneannoncer stævneanon-cer stævneannoncer stæv- 
neannoncer stævneannoncer  
stævneannoncer stævne annoncer stævneannoncer stæv 
neannoncer stævneannoncer 
stævneannoncer stævneannoncer stævneannoncer stæv
neannoncer stævneannoncerstævnean-noncer stævneannoncer 

Untitled-2   1 13/08/09   13:43:21

17



stævneannoncer stævnean- noncer stævneannoncer 
stævneannoncer stævneannon- cer stævneannoncer stævne- annoncer stævneannoncer stævnean-noncer stævneannoncer stævneanon-cer stævneannoncer stæv- 
neannoncer stævneannoncer  
stævneannoncer stævne annoncer stævneannoncer stæv 
neannoncer stævneannoncer 
stævneannoncer stævneannoncer stævneannoncer stæv
neannoncer stævneannoncerstævnean-noncer stævneannoncer 

Untitled-2   1 13/08/09   13:43:21

stævneannoncer stævnean- noncer stævneannoncer 
stævneannoncer stævneannon- cer stævneannoncer stævne- annoncer stævneannoncer stævnean-noncer stævneannoncer stævneanon-cer stævneannoncer stæv- 
neannoncer stævneannoncer  
stævneannoncer stævne annoncer stævneannoncer stæv 
neannoncer stævneannoncer 
stævneannoncer stævneannoncer stævneannoncer stæv
neannoncer stævneannoncerstævnean-noncer stævneannoncer 

Untitled-2   1 13/08/09   13:43:21

Forårs manøvrestævne
Den 11.-13. maj 2012 
på det gamle militære område, Tjærebyvej 212 i Tune

Det er et stort naturskønt område, der normalt 
kun bliver brugt til opbevaring af camping-
vogne, så der er god plads at boltre sig på. 

Vi håber vejret er med os, så vi kan lave 
langbord og hygge os sammen. 

Der er toilet og vand til fri afbenyttelse. Der 
er et franskbrød pr. vogn søndag morgen. Der 
vil, som vi plejer, være manøvre lørdag og di-
plomkørsel søndag, men meget mere om det 
i programmet, som udleveres ved ankomsten. 

Ankomst fredag efter 16.00
Stævnegebyr . . . . . . . . . . . kr. 130,- 

som skal sættes ind på konto nr.  
2267 6273849716

Tilmelding inden den 6. maj på  
www.dck.dk eller til 

Niels Døssing på tlf.: 4816 0403.

Manøvreteam Sjælland

R
eb

ild
 Bakker – Rold Skov – åben hele året!

tlf. 9839 1110

TAASINGE · 5700 SVENDBORG
Besøg os eller ring på  

www.62225384.dk
CC@SYDFYNSMAIL.DK

SAMARBEJDSPLADS 10%
Ligger smukt i det sydfynske ø-hav

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Tlf. 9888 4433
info@gronhøj-strand-camping.dk
www.gronhoj-strand-camping.dk

Samarbejdsplads 15% ✰✰✰ 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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kr. himmelFartsstævne
Den 16.-20. maj 2012 på Tolne Camping

I år er det 15 år siden at vi første gang 
var på Tolne Camping

Søndag kl. 11.00: Standerstrygning.

Priser:
Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 25,-
Overnatning,  voksen   .  .  .  .  .  .  .  . kr. 55,-  

børn –15%   .  .  .  .  .  . kr. 30,-   
Miljøafgiftpr. vogn pr. dag .  .  .  .  .  . kr.  5,-

HUSK!!!!!  der kan kun betales med 
kontanter.

Tolne Bakker Camping
Stenderupvej 46 Tolne
9870 Sindal

Sidste tilmelding til stævnet  
onsdag den 6. maj. 

DCK 750 Ruth & Jacob Kjærsgaard, Tlf.: 
9712 6597

DCK 2822 Lilly & Niels J. Haastrup,  
Tlf. 2250 2038

DCK 2638 Ilse & Erik Frank,  
Tlf.: 2890 4288

Traditionen tro holder vi stævne på Tolne 
Camping i Kr. Himmelfartsferien.

Det er fra onsdag den 16/05 til søndag den 
20/05 2012.

Med Helstegt Pattegris   
Plus underholdning af  

Kurt og 2 andre spillemænd

Onsdag og torsdag: Ankomst.
Torsdag kl. 9.30: Standerhejsning. 
Derefter er der mulighed for at køre til Sindal 
marked, hvor der serveres sildemadder.
Fra kl. 11.00: Det er et stort marked, som  
afholdes hvert år i Kr. himmelfartsferien.

Fredag kører og går vi en tur i den flotte 
natur i området og måske griller vi ude i sko-
ven. Så det vil være en god ide, om I havde 
pølser med på turen. 

Lørdag vil DCK 2854 Eigil Bach komme og 
lave helstegt pattegris til os, og det til en pris 
á 45 kr. pr. næse, tilbehøret skal man selv 
medbringe. Her får pladsens øvrige gæster til-
budt at købe kødet på lige fod med vi andre.
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Fredag den 25. maj
fra kl. 15:00:  Ankomst og tilmelding.
fra kl. 18:00:  Vi mødes til en lille Imbis, med-
bring selv bord, stole og bestik, der efter vel-
komst.

Lørdag den 26. maj
fra kl. 08:15: Rundstykker kan afhentes ved 
tilmelding 2 stk. pr. person. 
kl. 10:00: Standerhejsning.
kl. 18:30: Festaften i lokal “Zum Klüthsee” 
med spisning og derefter dans.

Søndag den 27. maj
fra kl. 08:15: Rundstykker kan afhentes 
samme sted som lørdag.
kl. 17:00: “HAPPY HOUR”
kl. 18:00: Hvis vejret tillader det fællesspis-
ning v/langbord.

Mandag den 28. maj
fra kl. 08:15: Rundstykker kan afhentes  
samme sted som søndag.
kl. 10:00: Standerstrygning. Farvel og tak for 
i år. 

Tilmelding senest den 6. maj 2012
Pris pr. enhed 2 personer .  .  .  .  . . 99,00€
5 KW pr. dag, ekstra forbrug . 0,50 pr. KW, 
morgenbrød, spisning lørdag, erindingsgave.
1 barn til 14 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .. 0,00€ 
(ekskl. spisning lørdag . 13,00 + morgen-
brød . 0,40€ pr. stk.) 

pinsestævne
Fra den 25.-28. maj 2012  

På campingplads Klüthsee Camp Seeblick, Klüthseehof 2, 23795 Klein 
Rönnau – www.kluethseecamp.de

Dansk - Tysk Stævne

Fra barn nr. 2 til 14 år  .  .  .  .  .  .  .  . 11,40€ 
(ekskl. spisning lørdag . 13,00 + morgen-
brød . 0,40€ pr. stk.) 
Børn fra 14 år  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 24,90€ 
(ekskl. spisning lørdag . 13,00 inkl. morgen-
brød) 
Medrejsende fra 18 år .  .  .  .  .  .  . . 48,50€
Enkelt rejsende .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 75,00€

Kørselvejledning
Fra A7 til afkørsel Bad Bramstedt derefter på 
B206 i retning Bad Segeberg. I begyndelsen 
af byen “Bockhorn” er der en Stærekasse. 
Fortsæt til Bad Segeberg af B206 til afkørsel 
B432 retning Puttgarden. Kør igennem Klein 
Rönnau (ca. 4 km) drej til højre og kør af ga-
den Klüthseehof til campingplads, der ligger 
på venstre side. Der vil være en fra den tyske 
klub til at modtage jer.

Hvis man kommer før den 24. maj kl.12:00 
bliver man placeret på en anden plads, da 
pladserne, hvor vi skal være, er optaget, så iI 
må regne med en ext. flytning og ekstra dage 
afregnes med pladsen, der kan betales med 
campingcheque.

DCK 2565 Ingrid & Karl Chr.Larsen 
Tlf.: 2134 6125 / 2041 4057                              

Efter kl. 17:00 – er arbejdsramt!

DCK 2434 Joan & Eric Abrahamsen
Tlf.: 2032 8714 / 2014 8714
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Fredag: Ankomst
Lørdag kl. 9.00: Standerhejsning og indbe-
taling af stævnegebyr og overnatninger.
Ca. 9.15: Fiskekonkurrence til kl. ??
Kl. 12.00-13.30: Frokostpause, fiskeri kun 
for børn.
Kl. 18.30: Langbord med fællesspisning og 
uddeling af præmier. Der er fri fiskeri til kl. 
23.00.
Søndag kl. 13.00: Pinsefrokost ved lang-
bord.
Kl. 14.30: Er der muligt at fiske i den lille sø 
for et lille beløb pr. stage indtil kl. 23.00.

Mandag kl. 10.00: Standerstrygning
Lørdag og søndag morgen er der et lille 
franskbrød pr. vogn.

Priser:
Campingvogn & 1 person . . . . . kr. 310,-
Campingvogn & 2 personer .  .  .  . kr. 500,-
Ekstra voksen i 3 dage  .  .  .  .  .  .  kr. 180,-
Børn indtil  14 år .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 100,-
Strøm kr. 25,-/døgn og fiskeri i den store sø 
afregnes med campingværten.

Tilmelding senest 20. maj 2012 til
DCK 2672 Lene & Jan Notler

Tlf.: 4091 5493

pinse og Fiskestævne
Fra den 25.-28. maj 2012 
på Himmerlands Fiskepark, Halkær 179, Nibe

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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Pris pr. døgn inkl. Strøm   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NOK 150,-
 
Lørdag er der Frimarked i Gamlebyen, og Kong Frederik IV kommer 
med sitt hoff .

Og har du tid, så oplev den 17. maj i Norge, det er Norges national-
dag.

 Tilmelding senest den 14. maj 2012
 

DCK 609 Peder Frederiksen
Tlf.: 2644 1500

DCK 723 Lise & Finn Christensen
Tlf.: 9741 4826

Ønsker velkommen til

dns/pinsetreFF
den 25.-28. maj 2012 på Frederikstad Motell & Camping, Norge

NCC avd. Borg

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

www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk

KANONTILBUD TIL DCK  
på færger til Sverige Pinsen 2012 

(den 16.5-4.6 2012) kr. 700,- retur!

Gælder kun ved samlet tilmelding gennem  
Finn Christiensen inden den 1. maj 2012
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I år har vi valgt, at vores cykeltur skal udgå fra 
Henneby Camping, som flere tidligere har be-
søgt og været begejstret for.

Selve ruten er for alle, da 95% af turen fore-
går på asfalterede stier langs en nedlagt jern-
bane, altså uden biler. Bakker er der næsten 
ingen af, så vi bliver ikke overanstrengte. Vi 
skal cykle i alt ca. 25 km. Ved Nymindegab 
Strand vil der være mulighed for at bade, hvis 
man har lyst til det.

Vi tager vores mad og drikke med hver især, 
så får vi, hvad vi gerne vil have.

Hvis vejret ikke arter sig, som vi ønsker (sol 
og vindstille), vil vi føre jer til en overdækket 
hytte i skoven med grill, borde og bænke lør-
dag aften, så vi kan spise sammen i tørvejr.

Fredag aften arrangerer vi en lille tur til 
Filsø, så I har mulighed for at se området, in-
den det skal laves om til en stor natursø. Her 

drikker vi vor medbragte kaffe, og så går turen 
tilbage til pladsen. Turen er på ca. 5 km i alt.

Ved ankomsten fredag skal I køre forbi re-
ceptionen til højre, hvor vi vil være og anvise 
jer en plads. Alle er velkommen, også hvis 
man ikke ønsker at deltage i cykelturen.

Da vi skal modtage penge for overnatning 
m.v., bedes I have kontanter med.

Stævnegebyr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-
Pris pr. overnatning pr. person   .  .  . kr. 50,-
Strøm til ladning og køleskab  .  .  .  . kr. 30,-
Børn under 12 år   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   gratis

Tilmelding senest den 28. maj til
DCK 2560 Anni & Wagn Tornbo

Tlf.: 3013 8963
Mail: tornbo@esenet.dk

Eller på hjemmesiden: www.dck.dk

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

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

46

Cykeltur
Den 1.-3. juni 2012  
på Henneby Camping, Hennebyvej 20, 6854 Henne
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Vi i DCK er blevet inviteret af vores venner fra 
Slesvig-Holsten A.D.A.C.

En kort beskrivelse af pladsen for dem, der 
ikke har deltaget før: Pladsen er en brostens-
belagt båd- og p-plads, der ligger lige bag en 
sejlsporteklub, hvor vi må bruge deres facilite-
ter: toilet og bad, afstand til kajkanten er ca. 
200 m.

Foreløbig program:
fredag den 15. juni: Ankomst.
fra kl.14.00-16.00: Stævneindbetaling.
kl. 18.00: Standerhejsning og velkomst. og 
musik med “Rollenden Kiste”
kl. 19.00: Bliver øl- og Imbis og grilboden åb-
net og dans på brosten. 

Lørdag den 16. juni:
Dagen er fri – for dem, der vil ind til byen, 
kører bussen nr. 41, 42 og 43 lige uden for 
pladsen. For dem, der har lyst til en sejltur på 
Kieler Fjor, er der en gåtur på ca. 15 min. til 
Bellevue kajen. 
kl. 18.00: Øl- og pølseboden åbner, 
og vi hygger os. Dem, som har mere 
energi, kan gå en tur langs kajen, der 
er oplyst og fuld af liv og underhold-
ning.

Søndag den 17. juni:
kl. 10.00: Standerstrygning og afsked.

Deltagergebyr:
Pris pr. enhed  
2 voksne og børn indtil 10 år kr.  49,-€

Personer over 10 år.   .  .  .  .  .  .  .  . kr. 15,-€
Enlige.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr. 45,-€
Strømtilslutning er kun til lader og køleskab.

Tilmelding senest den 15. maj 2012

DCK 2565 Ingrid & Karl Chr. Larsen                       
Tlf.: 2041 4057/2134 6125                  

Efter kl. 17.00 vi er arbejdsramt.
eller

DCK 2434 Joan & Eric Abrahamsen
Tlf.: 2014 8714/2032 8714

Kørselvejledning:
500 m før slutning af A 215/A250 køres i ret-
ning Eckernförder-Universitet på vej B 76.

Drej ved 3. afkørsel retning Universitet på B 
76. Drej til venstre i lyskurve nr. 2 ind på Paul 
Fus-Strase.

Fortsæt lige ud til en firkantet rundkørsel. 
Her forsættes lige over ad Kosterallee, plad-
sen ligger på venstre side. Der vil være 
A.D.A.C. vejviser. Kiel, Koesterallee 21.

kieler WoChe
Fra den 15.-17. juni 2012

Dansk - Tysk Stævne
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sankt hans
Den 22.-24. juni 2012 på Skamstrup

Igen i år er der Sankt Hans fest på Skamstrup. 
(Med et nyt hold arrangører).

Ankomst den 22. juni 2012. 
Kl. 20:00: Standerhejsning (og hvis nogen har 
bagt og medbragt kage, får vi selfølgelig det).

Lørdagens Program 23/6 2012: 
Kl. 10:30: Hygge i børnehøjde (heksen laves). 
Kl. 14:00: Hygge i voksenhøjde. Petang og 
hyggeligt socialt samvær.
Bål opbygges (hygge i børnehøjde).
Kl. ca. 16:30: Grillen tændes (hvor  man 
medbringer egen mad til grillen). 
Kl. ca. 18:00: Forventet spisetid. 
Vi går i optog til bålpladsen bålet tændes ca. 
kl. 21:00 (og vi bryder ud i fælles sang). 

Vi forsøger at fremskaffe en båltaler. 

Søndags program 24/6 2012:   
Kl. 9:00: Fælles morgenmad i klubhuset. 
Kl. 11:00: Standerstrygning. Tak for denne 
gang!

Stævnegebyr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 80,-  
Enlige.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 40,-

Indbetaling: 
Til Nordea bank reg.nr. 2267 kontonr. 
6275127041 senest den 15. juni 2012.
Overnatning/el afregner man selv med pladsen.

DCK 2198 Lone & Henrik, tlf.: 2024 7780
DCK 3282 Linda & Benny, tlf.: 2666 1648

Program:
Ankomst fredag til Hirtshals Camping til mini-
stævne.
Fredag kl. 19.30: Happy Hour.
Lørdag kl. 10.00: Flaget hejses, herefter er 
dagen fri til at besigtige de mange boder, som 
er opstillet i byen.
Lørdag kl. 18.00: Fælles langbord, hvis vej-
ret tillader det.
Søndag kl. 10.00: Standerstrygning.
Lørdag morgen udleveres der et lille fransk-
brød pr. enhed.

Stævnegebyr: 
Pr. enhed    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 30,-
Pladsen afregnes til normal pris.

Tilmelding senest den 8. juli

Hvis man ønsker at komme før fredag, gives 
besked ved tilmelding, så vi kan komme til at 
ligge sammen.

På www.dck.dk eller til

DCK 4152 Suzanne & Henrik, tlf.: 2463 3102 
DCK 2864 Kirsten & Jørgen, tlf.: 5152 8880

hirtshals FiskeFestival
Fra den 3.-5. august 2012 
på Hirtshals Camping
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For at skabe de rette rammer for campingferien 
og plads til hele familien er det nødvendigt at 
gøre sig nogle tanker om størrelsen på fortel-
tet. Det skal kunne rumme spiseplads, plads til 
leg og opbevaring – kort sagt – leverum. Man 
siger gerne, at størstedelen af campingferien 
leves i forteltet, og Isabella A/S giver dig valget 
mellem flere store modeller med individuelle 
indretningsmuligheder.

“Penta-forteltet er med sin ekstremt stærke 
konstruktion det oplagte valg til standcamping. 
Med den specielle, femkantede form og 3,5 
meters dybde er der masser af plads til hele 
familien og stor rummelighed i forhold til f.eks. 
en traditionel forteltdybde på 2,5 meter”, siger 
Morten Kjeldsen fra Isabella A/S.

Penta-modellen fås i to udgaver i hvert deres 
design og materialevalg: “Penta Concept” 
samt nyheden “Penta”. Penta Concept er 
fremstillet i IsaTex belagt polyester – et yderst 
vedligeholdelsesvenligt materiale – gearet til at 
modstå vind og vejr i lange perioder. Penta er 
fremstillet i slidstærkt og gennemfarvet Isacryl, 
der trods den tætte vævning, lader forteltet 
ånde, så kondensdannelse minimeres.

“Begge Penta-modellerne har et omløbende 
udhæng. Det hindrer snavs og forurening i at 
løbe ned ad siderne. Så alle muligheder er til 
stede for at bruge ferien til alt andet end vedli-
geholdelse”, fortæller Morten Kjeldsen, og 
fortsætter: “At opholde sig i forteltet selv på 
varme dage, skal dog også være rart. Et godt 
indeklima er sikret med mange åbningsmulig-
heder og myggenetvindue med folieklap i 
begge gavle i Penta Concept, og i den ene 
gavl på Penta. Transparente ovenlyspaneler i 
taget samt store vinduespartier gør det til et 
behageligt opholdsrum. I Penta er vi endda 
gået et skridt videre og har anvendt mørktonet 
vinduesfolie, for at dæmpe solens skarpe strå-
ler”.

Hvis man har brug for endnu mere plads, er 
der udvidelsesmulighed ved tilkøb af et annex. 
Gavlpanelet på teltet lynes af og annexet påly-
nes herefter. Man kan lukke af for annekset 
inde i teltet ved tilkøb af en skillevæg eller mon-
tere det eksisterende gavlpanel i en ekstra ind-
vendig lynlås, som sidder på selve annexet.

Udover annex fås også dørmarkise til begge 
Penta-modellerne som ekstraudstyr, hvis man 
ønsker lidt ekstra læ ved indgangsdøren.

Læs mere om Penta-modellerne og det øv-
rige forteltprogram på www.isabella.net

Fortelte fra Isabella

leverum med 
plads til hjerterum
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lørdag den 16. april var Elias vort barne-
barns 6 års fødselsdag, derfor startede dagen 
med en gammel dansk og en jægermester og 
derefter gik turen med en helt ny moderne 
Volvobus med klimaanlæg til en gammel by  
Volubilis, hvor romerne kom til i det 2. århund-
rede på grund af den meget frugtbare jord. 
Byen er nu kun ruiner, den var bygget op i 
romersk arktiktur med marmorsøjler og kob-
bertage med store huse på 400 til 800 m2, 
badeanstalter, butikker, nogle meget velbeva-
rede mosaikgulve, som hele malerier, hoved-
gade med kloaksystemer, vandforsyning fra 
bjergene via aquadukter, elskovshuse m.m. 
Her kom hovedstaden i den romerske koloni 
Mauretania Tingitana til at ligge. Der er forbav-
sende meget tilbage af den gamle romerby.

Mange af de værdier, som ikke var blevet 
stjålet, er nu på museum i Rabat. Da araberne 
kom til Marokko i det 6. århundrede, fandt en 
sultan, Idriss, byen beboet og slog sig ned der 
og gjorde dermed denne romerske handelsby 
til Marokkos første hovedstad, senere gjorde 
den efterfølgende sultan Idriss II Fes til den rig-
tige hovedstad. 

Vi havde to fantastiske morgentimer her med 
sol, +20º, bølgende græs- og vilde blomster-
marker, en lille fugl som lærken der sang og 
storkepar i massevis, som fløj omkring os med 
en fantastisk udsigt så langt som øjet rakte. Vi 
forsatte med bus til byen Fes, også en kongeby, 
en tur på ca. 100 km. Turen gik af snirklede 
bjergveje og med udsigt ud over store marker. 

Byen Fes består af to enheder, det nye Fes 
med alt hvad der hører til en moderne by super-
marked, tankstationer, cafeer m.m. hvorimod 
den gamle bydel “Medersa” er et kapitel for sig 
selv. Her er koranskoler og moskéer samt be-
boelser. Der er ca. 9.000 handelsgader, som 
alle ligner hinanden kun 1,5 til 2,0 m brede.

Boderne er meget små, kun så store at en 
mand kan være derinde sammen med det, han 
sælger. Der handles med grønsager, fisk, sko, 
tøj, helt friske levende snegle og høns som bli-
ver slagtet efter koranen. Nogle havde set, at 
hønsene i løbet af 1 minut først blev plukket, 
slagtet og indvoldene pillet ud, ja i denne ræk-
kefølge og derfor meget frisk. Alt transport i 
gaderne af varer foregik ved hjælp af æsler og 
små heste samt små trækvogne, som trækkes 
af mennesker. Der var også skrædderier, sned-
kerbutikker, skomager som havde sko produk-
tion samt væveværksteder.

 Vi besøgte også et meget stort farveri for får 
og kohuder. Der arbejdede dagligt ca. 2.000 
mennesker uden nogen form for mekaniske 
hjælpemidler, til indfarvningen anvendte de kun 
naturfarver uden kemikalier, påstod persona-
let. Vi gik rundt derinde ca. 4 timer. Derefter gik 
turen hjem igen til Marokkansk diner med lokal 
underholdning. En meget lang og spændende 
dag var afsluttet.

søndag den 17. april, dagen skulle starte 
kl. 9.00 med traditionel marokkansk morgen-
mad, myntete, noget som lignede pandekager, 
et kagestykke som mindede om semuljegryn 

marokko 
 

– en drømmerejse
i foråret 2011

Afsnit 2 af 3
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af, er mig en gåde. Der var også høje tinder af 
bløde lersten, som kollapsede, når disse var 
tilstrækkelige våde. Efter en lang kørsel i dette 
terræn ændrede det sig lige pludselig til san-
dørken med palmeoaser, men dagen i dag var 
meget blæsende, så turen sluttede med en re-
gulær sandstorm ca. 20 km før, vi nåede cam-
pingpladsen. Det var en underlig fornemmelse 
at opleve en sandstorm i 30º varme med 10-15 
cm høje sanddriver over vejen. Dagen sluttede 
med diner, folkeloren med en gruppe Gnaoua 
danser.

tirsdag den 19. april var dagen, hvor vi 
med 8 stk. Nissan Patrol og Toyota Landkruser 
skulle ud i ørkenen og køre. Når jeg siger ørke-
nen, er det faktisk på en del af ruten Paris-Da-
kar. Vi startede kl. 9.00 med at besøge en virk-
somhed, som fremstillede bl.a. håndvaske, 
bordplader, søjler og andre prydgenstande af 
fossilsten, som hele dette område består af.

Fossilsten er undergrunden, det er en sten-
ørken uden nogen form for bevoksning, hvor 
der er dyr, som har levet i vandet for 3. mio. år 
siden, dyrene er gået i kemisk forbindelse med 
undergrunden. Disse stenflader bliver hugget 
op og skåret til med en diamantskive, bearbej-
det, og er så klar til salg – alt foregår manuelt 

som i couscous. Det er ikke verdens bedste 
sammensætning, de fremstiller noget af ver-
dens bedste marmelade, som kun indeholder 
frugt, og med det ovenpå var det sådan set et 
OK morgenmåltid. Vi skulle ud at gå med 5 æs-
ler, som vi skiftevis kunne ride på. Turen gik op 
til en lille landsby El-Merhaslyne ca. 1,5 km fra 
campingpladsen. I byen var der det traditionelle 
marokkanske marked (souk), hvor alt kan kø-
bes fra marokkanske sko til levende høns (fås 
også grydeklar) ventetid ca. 3 min., der var 
også slagtning af får efter koranen, men det så 
jeg ikke.

Vi gik tilbage til campingpladsen igen og spi-
ste frokost, og aftensmaden tilberedte vi selv, 
det var dejligt med en god svinekotelet og der-
tilhørende udskårne kartofler, løg, hvidløg og 
frisk ananas på grillen og god marokkansk rød-
vin, det var bare dejligt. Alle råvarer ekskl. svi-
nekoteletter var indkøbt på det lokale marked.

mandag den 18. april var transitdag. Vi 
skulle tidligt op, for turen skulle gå over Atlas-
bjergene til ørkenbyen Erfoud, en tur på ca. 
400 km. Så alle var forventningsfulde og var 
tidlig oppe og vi kørte kl. 7.30. Turen ind over 
Atlasbjergene er ubeskrivelige, det skal prø-
ves, vi var helt oppe i godt 2.100 m højde, ve-
jene var ikke de allerbed-
ste, men det var de lokale 
lastbilers trækkraft heller 
ikke. På nogle stræknin-
ger havde vi svært ved at 
holde 30 km/h. 

Denne tur var fanta-
stisk at opleve, stenør-
ken hvor der var store 
Berbergerske lands-
byen, husene er opført 
i rødbrunt ler og sten, 
eneste byggemateriale 
der findes, som fuld-
stændig falder sam-
men med det den 
golde stenørken. 
Hvad disse folk lever 
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altså med håndkraft. Man kan se disse stenfla-
dere overalt i naturen. 

onsdag den 20. april var relaxing day, da-
gen, hvor vi kan sove længe, dagen hvor vi kan 
spise morgenmad, så længe vi vil. Vi brugte 

formiddagen til at vaske lidt, og få 
fejet noget rødt sand ud af cam-
pingvognen. Campingpladsen lig-

ger 80 km uden for Erfoud 
ude i ørken og er omgivet af en 
2,0 m høj mur hele vejen rundt 
for at sikre pladsen mod sand-

fygning. Hver dag har vi 
sandfygning ca. 2-4 ti-
mer, og det er normalt 
her. Eftermiddagen 
brugte vi til besøg i byen 
på egen hånd. Det skal 
siges, at byen var meget 
besøgt meste af specielle 
køretøjer 4-hjulstrækker 
og boggies af de meste 
ubestemmelige arter. 

Vi besøgte også en lille 
butik med diverse souve-
nirer. Butikkens ejermand 
var en berber på 30 år, 
som fortalte, at han var født 
i dette område ude i ørke-
nen. Hans far ejede en 
dro-

medarkaravane og tjente penge ved transport. 
Familien bestod af faderen, moderen og 3 børn 
2 drenge og 1 pige. Ingen af børnene havde 
gået i skole, da der stadig ikke er skoler for ber-
bere. Da hans far døde for nogle år siden blev 
dromedarkaravanen solgt og de to brødre 
skulle investere pengene i noget, som alle 
kunne leve af samt sørge for deres moder, så 
længe hun levede.

Pengene blev investeret i en lille butik, som 
han var meget stolt af. Han fortalte, at han 
kunne tale lidt engelsk, tysk, fransk, og lidt ita-
liensk, som han havde lært sig under Paris-Da-
kar Rallyet. Jeg syntes, det var helt fantastisk, 
at han kunne så mange sprog uden at havde 
gået i skole, hans engelsk var udmærket. Vi 
blev inviteret på myntete, og derefter spurgte 
han os, om vi ville se hans campingplads. Ude 
bag ved butikken var der en dejlig camping-
plads med nogle få hytter og ca. 15 berbertelte 
med madrasser, dyner og puder hver til to per-
soner. I midten af disse telte var der en spise-, 
og danseplads, det hele var dækket med tæp-
per, som man kan sidde eller ligge på. Jeg vil 
tro, der var plads til ca. 15 campingvogne eller 
autocampere. Vi købte nogle småting hos ham 
som tak for den gode snak, vi havde med ham.

Turen gik videre mod det endelige mål, at 
købe en stensøjle med fossiler, diameter ca. 
20 cm og højde ca. 1,1 m vægt ca. 60 kg, som 
skal placeres i vore nye hall. Den blev købt 

samt andre gaver i fossiler til vore 
børn og børnebørn. Pris, ja 

den skal forhandles 
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hjem, rabat ca. -40% Dette er vel OK, vi var til-
fredse.

Turen hjem fra byen i pivende sandstorm 
med fuld lys på og +34º Da vi kom hjem, havde 
vi glemt at lukke taglugen helt, så ny rengøring 
kunne påbegynde. Om eftermiddagen fik vi be-
søg af vore hollandske venner fra gruppen til 
kaffe og roulade. Aftenen sluttede med marok-
kansk dinner kl. 21.00. Endnu en oplevelsesrig 
dag er afsluttet.

torsdag den 21. april, 4 stk. minibusser på 
tur til en oase by Sijilmassa, hvor den første re-
gent boede, en sultan med hele sin familie. 
Slottet er på Unescos liste for bevaringsvær-
dige bygninger, og det er derfor nu under re-
staurering. Det er stadig beboet af 4. genera-
tion af denne sultan, en mand på ca. 45 år med 
hans familie. Det var også en oplevelse, som 
ikke kan beskrives – den skal opleves. Turen 
afsluttede med prøvesmagning af den lokale 
form for pizza.

fredag den 22. april var transitdag, vi 
skulle kører ca. 400 km til camping Relais Ha-
mada i Du Draa dalen. Vi startede kl. 7.30 fra 
camping Tifina mod kurs stik syd. Vi har indtil nu 
haft lidt glæde af vor GPS, men nu siger hun, 
der er ingen vej, så vi må sætte den på direkte 
rute og vi får så en pil at køre efter. Turen går nu 
ud i både stenørken og sandørken med 15-20 
cm sanddriver, utrolige smukke bjergpas som 
er ret stejle og høje med en udsigt som igen 
ikke kan beskrives, men skal ses, gennem 
landsbyer og oaser.

Nu er det ligesom mange af de gamle lands-
byer, som er opført af palmegrene, ler fra de 
omkringliggende områder og lort fra dyrene, er 
regnet væk og dermed er forladt. I stedet for er 
der påbegyndt opførsel af nye murstenshuse i 
to og tre etager, hvor folk er flyttet ind i. Vi nær-
mere os nu byen Zagora en ret stor by, som er 
omgivet af oaser, floder med vand og en masse 
turister hele året rundt i 4x4 hjulstrækker, med 
store hoteller og restauranter.

De sidste 80 km er kun en smal vej, kun til én 
bil, så når der er modgående trafik, må vi ud i 

siden i sandet uden belægning. Vi nåede frem 
til Camping Hamada og fandt ud af, at vor køle-
skab og alt vor elektronik i vognen var holdt op 
med at fungere. Vor ungarske ven i gruppen var 
svagstrømsingeniør og fik fikset en elforbin-
delse direkte fra batteri til køleskabet, så elek-
tronikken her fungerede igen, så vi kunne køre 
på gas. Næste morgen virkede det hele igen, 
jeg tror det har været varmen og sandet over 
bjergene, vor termometer i bilen viste +38º 

lørdag den 23. april – min fødselsdag! 
Morgenkaffe med nyindkøbt lokalt brød og en 
“gammel dansk” – det var herligt. Vi skulle i dag 
vandre i oasen ca. 6 km igen til en landsby Kas-
bah. Oasen er et smørhul, hvor der er et sind-
rigt vandingssystem, hvor vandet ledes rundt i 
kanaler til små marker fra 100-1.000 m2, hvor 
der dyrkes hvede, havre, lucerne og også lave 
solsikker. Vandet kommer fra bjergene, hvor 
der stadig på de højeste punkter ligger sne.

Byen er støttet af Rotary International med 
bl.a. hjælp til skolen. Skolen består af fire klas-
ser med 40 elever i hver klasse i forskellige 
aldre, både drenge og piger. I de små klasser 
lærte de matematik og koranen på arabisk og 
de store klasser havde det samme, men på 
fransk. De næste 3 dage var der ingen under-
visning, fordi lærerne strejkede, men ingen vi-
ste hvorfor.

Vi besøgte også en familie i denne by, hvor vi 
fik myntete og spiste vores medbragte sand-
wichs. Kl. 14.00 gik vi tilbage til campingplad-
sen og tog en tur i poolen, det skal nævnes, at 
vandet i poolen var uden klor eller anden kemi-
kalie, kom men direkte fra bjergene. Hver nat 
blev det lukket ud til vanding af blomster og 
planter på campingpladsen og nyt blev lukket 
ind.

Igen en oplevelsesrig dag med mange ind-
tryk. Klokken er nu 18.30, Mette har lige brugt 
en time for at fjerne det værste støv, og jeg er 
begyndt at skrive om dagens oplevelser. Det er 
blæst lidt op, lidt mere end normalt. Lige plud-
selig kommer stormen som lyn fra en klar him-
mel, og sandet står om ørerne på os. Alle vin-
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Turen tilbage til campingpladsen foregik i 
sandstorm det meste af vejen med meget ringe 
sigt, men det blev to fantastiske dage. Vi er nu 
kommet hjem til campingpladsen, skal en tur i 
poolen og fejre min fødselsdag sammen med 
vore hollandske venner – et godt stykke grillet 
kød og en flaske vin, der har ikke været tid før.

tirsdag den 26 og 27. april var transit-
dage, hvor vi kørte fra M’Hamid i øst over Atlas-
bjergene til Camping Toubkal i Taliouine, hvor 
vi overnattede og kørte videre til camping Terre 
D Ocean lidt nord for Agadir med udsigt over 
Atlanterhavet, en tur på ca. 580 km. Det var en 
meget spændende tur fra sandørken med 
sandfygning, som var det vinter med snefyg-
ning, over stenørken, høje bjerge med klippe-
formationer, store slugte med udtørre floder 
nogle med flere hundrede meters bredde, som 
i regntiden gør det umuligt, at passere området 
fordi disse løb over vejene.

Vest for Atlasbjergene bliver landskabet 
mere venligt, der kan dyrkes korn, lidt græs, 
appelsin- og olivenlunde. Til eksempel kan det 
nævnes, at seks store meget saftige og velsma-
gende appelsiner kan købes for kr. 0,65-1,00. 
Nogle af de veje vi har kørt på, er kun max. 5,0 
m brede og så en kant ned på 10-15 cm og 
meget ujævne, jo det trænede lidt på at be-
dømme vognbredden 2,5 m. Turen gik godt, vi 
har nu fået vasket bilerne og fået muget sand 
ud af campingvognen, campingpladsen har 
været vært for aftensmad til os, så vi er nu friske 
til en ny dag i morgen.

onsdag den 28. april, en dag i himlen Pa-
radise Valley er en tur i bjergene nordøst for 
Agadir. Vi startede om morgenen i tre næsten 
nye Mercedes 16-personers busser og kørte 
op i bjergene, hvor vi bl.a. besøgte en Souk. 

Vi kørte videre til et vandfald i 400 m fald 
højde, hvor der også var muligheder for at 
bade, men vandet var koldt, så det blev ikke til 
noget. Vi kørte videre til et gammelt hus, hvor 
der stadig efter gamle traditioner blev fremstil-
let koldpresset olivenolie. Huset var bygget i 
1334 og restaureret i 1943, det var meget 

duer og døre bliver lukket, men for sent støvet 
ligger igen tykt inde i vognen, bil og camping-
vogn er rød af støv. Der ankommer nu carava-
ner af 4x4 hjulstrækker ind fra ørkenen, alt lig-
ner tilsyneladende et mindre kaos. Vi får se 
hvad aftenen bringer.

søndag den 24. og mandag den 25. 
april. I dag skal vi på dromedarridt i 3 timer, 
hvor vi skal have frokost ved en lille oase. Der-
efter går turen videre ud i ørkenen med store 
4x4. Vi skal tilbagelægge ca. 340 km herude 
over de næste 2 dage. Turen omfatter også 
overnatning i berber telte inkl. underholdning 
og aftensmad, som er 2 stk. lam stegt i en jord-
ovn (sand), solnedgang om aftenen fra en 50-
100 m høje sandbakke og solopgang om mor-
genen for de meget morgenfriske. 

Det blev nogle meget oplevelsesrige døgn. 
Kørsel i ørkenen er ikke for folk, som ikke er 
kendt. Vor chauffør fortalte, at det var tit de 
fandt turister i ørkenen, som var strandet med 
deres bil enten fastkørt i sand eller som ikke 
anede, hvor de var. Området vi kørte i, var både 
stenørken og sandørken, området er så stort 
og så ens, at vi havde ingen anelse om, hvor vi 
var – godt vi havde en stedkendt chauffør.

For få timer siden var der godt at køre, men 
nu er der sandbjerge på 3-4 m, som skal pas-
seres, så det er godt med den store Toyota 
med de mange HK. Bilerne vi kørte i, var alle 8 
personers, de fleste var Toyota Landcruser, 
Nissan Patrol og enkelte Defender, men disse 
havde for lille motor eller også forkert gearing, 
det var altid Defenderen som kørte 
fast. 
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stort med mange værelser, da der var plads til 
mange koner og derfor også mange børn. Hu-
set var bygget som en fæstning med gitter for 
alle vinduer, for at tyve ikke skulle stjæle olien 
og for at passe på pigerne i familien.

Vi skulle spise til middag her, vi prøvesmagte 
blandt andet den olivenolie, som der fremstilles 
her som ren vare, men også iblandet honning, 
også med tilsat jordnødder og en blanding 
mere, som vi ikke fandt ud af, hvad var. Vi fik 
serveret det sædvanlige runde hjemmebagte 
brød, som vi dyppede i blandingerne, det 
smagte fantastisk godt. Efter denne prøve-
smagning blev der serveret cuscus, som var 
det bedste cuscus, vi har fået indtil nu.

Derefter forsatte turen langs en flod, som om 
vinteren oversvømmede et stort område. Be-
folkningen i bjergene var for det meste berbere, 
hvorimod befolkningen ved kysten og i storby-
erne mest er arabere. Denne tur strakte sig over 
ca. 300 km, og det var en tur, som er svær at 
beskrive, den skal opleves. Bjergene er så 
stejle, at alperne ligner myretuer og ind imellem 
er der plateauer med vand, hvor der er oaser 
med palmer og frodige kornmarker og en udsigt 
så fantastisk, som ikke findes i Europa.

Vejene i bjergene er meget smalle uden auto-
værn og med mange hundrede meter ned og 
mellem hvert sving er der 100- 200 m, så her 
ruster styretøjet på bilerne ikke sammen. Dagen 
sluttede med mad på campingpladsens restau-
rant, opvisning af folklore gruppe med musik og 
dans og ildsprudende akrobater. For første 
gang siden vi kørte gennem Paris for en måned 
siden, har det været lidt overskyet i dag og klok-
ken er nu 23.30 lokal tid og det regner lidt.

torsdag den 29. april. Det har regnet og 
tordnet i nat, men det var tørvejr til morgen, 
temperaturen er ca. 10º lavere herude ved ky-
sten, som normalt dansk sommervejr. I dag 
skal vi med bus til Agadir og se bl.a. en meget 
stor Souk. Uden for byen har vi besøgt en 
stor og moderne Medina, som er bygget af 
en italiensk rigmand og er derfor meget itali-
ensk inspireret i arkitekturen, her fik vi vores 

frokost. Efter en rundvisning kunne vi besøge 
de forskellige kunstnere, som arbejdede her, 
der var træskærer, maler, smykkekunstner, for-
skellige helbredende urter og andet vi kunne 
købe. 

Turen gik videre mod det mondæne havne-
område med hoteller, natklubber, kasinoer og 
barer. Turen forsatte forbi fiskerihavnen, hvor 
der dagligt ligger flere hundrede fiskekutter, 
som hver morgen lander millioner af sardiner, 
der køres ind i store haller og bliver solgt på 
aktion. På toppen af Agadirs forbjerg i 236 m 
højde, kan vi kigge ud over havneområdet, og 
vi står i en gammel fæstning, der blev bygget i 
1540 af araberne og blev forstærket i 1752, for 
at holde portugiserne væk. Ved det store jord-
skælv i 1960 væltede alle indermure og kun 
den udvendige ringmur stod tilbage, der blev 
dræbt ca. 16.000 mennesker i Agadir ved dette 
skælv. Dagen sluttede med dancing dinner 
med levende musik.

lørdag den 30. april er fridag. Det har igen 
regnet i nat, men i dagtimerne er det rimeligt 
vejr. Alle har travlt med at vaske tøj, caravan og 
bil for at få skyllet det sidste sand af. Min tank-
måler til drikkevand har ikke virket i nogle dage, 
men det viste sig, at der også var kommet sand  
i tanken, sammen med påfyldning af vand, efter 
at den blev tømt og ca. ½ cm sand var tørret op 
virkede denne perfekt igen. Dagen slutter med 
dinner i restauranten.

DCK 2574 Mette og Bent Jensen,  
Hedensted

Afsluttes i næste nr. af Appen-Dix
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Velkommen til Bardu
Nordisk Camping Treff 2012 arrangeres av Norsk Caravan Club og finner sted  

i Nord-Norge, nærmere bestemt i Bardu som tilhører Troms fylke.

I løpet av treffperioden blir det mulighet for å delta på guidede fjellturer,  
båtturer og bussturer til naturskjønne turistattraksjoner.

Det vil også være mange aktiviteter innenfor treffområdet, og hver kveld er det ulike  
underholdningstilbud. Ungdomscamping for ungdom mellom 13 - 18 år.

Mellom en værhard og dramatisk kyst og de fjerne grensefjellene mot Sverige med de vide viddene av 
urørt natur, ligger de frodige dalene med furuskog og den rike dølakulturen. Bardu kommune  

i Midt-Troms er stedet hvor årets Nordiske Camping Treff skal avholdes.

Husvagn 
Husbil

Elmia

Bardu - Troms

15. - 21. juli

Over 500 enheter er påmeldt allerede og det er en bra fordeling  
mellom glade campere fra alle de nordiske landene.

Les mer på www.nct2012.no

                   
 

Påmelding til 

Nordisk Camping Treff 

Bardu 15. - 21. juli 2012 
Etternavn: Fornavn: Klubb: 

 
Adresse: Medlemsnummer:

 
Postnr./sted: Mobiltelefon:

 

Øvrige personer i enheten Voksen 13-18 år 0-12 år 

  
  
  
  

Deltakeravgift: KR: 1.695,- NOK 
 

Ved annullering senest 20/6 tilbakebetales 90 %. 
Ved annullering senest 27/6 tilbakebetales 50 %. 

Fra og med 28/6 er det ingen tilbakebetaling. 
Ved annullering pga. sykdom refunderes 90 % av betalt treffavgift mot bevis på legeattest. 

De som ønsker plassering ved siden av hverandre bør ankomme sammen. 

Påmelding må skje innen 1. mai. 
 

Skjemaet sendes til: 
Norsk Caravan Club, Postboks 104, 1921 Sørumsand 

Norsk Caravan Club sender betalingsgiro når påmeldingen er mottatt. 
Deltakelse er ikke endelig før betaling er registrert. 

SKyND DIg! 
1. maj stiger prisen med 20%
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hunde med til norge og 
sverige!
Man bør selv undersøge reglerne for at 
medtage dyr til især de nordiske lande. 
Reglerne er eks. forskellige, om man 
tager over Sverige til Norge, eller man 
rejser direkte til Norge.

Red.



Skiveren Camping er blevet udnævnt til 
“Superplatz” af ADAC (det tyske FDM), og cam-
pingpladserne Bøsøre Strand Feriepark, 
Hvidbjerg Strand Feriepark, Jambo 
Feriepark, Klim Strand Camping og 
TopCamp Bøjden Strand er blevet genud-
nævnt til “Superplatz”. 

Med seks “Superplatz” er Danmarks place-
ring som et af de absolut bedste campinglande 
i Europa blevet understreget. I det øvrige Nor-
den er der kun én anden plads, der er “Super-
platz”, og det er en campingplads i Sverige. 

“Udnævnelsen af en ny og genudnævnelse 
af fem danske campingpladser til ”Superplatz” 
viser, at Danmark fortsat er med i den europæ-
iske top. Vi er blandt de lande i Europa, der har 
det højeste antal “Superplatz” i forhold til lan-
dets samlede antal campingpladser. 

Det flotte resultat understreger den retning 
med komfort og kvalitet, som alle danske cam-

pingpladser har fulgt i de senere år,” siger di-
rektør i Campingrådet Poul Fejer Christiansen. 

Betegnelsen “Superplatz” svarer til restau-
ranternes Michelin-guide. Det er derfor af stor 
betydning, når en campingplads bliver udnævnt 
til “Superplatz” af ADAC. 

Selvom Danmark til stadighed fremhæves 
som et af Europas bedste campinglande, kom-
mer der færre og færre udenlandske gæster.  

“Ja, vi må desværre konstatere, at specielt 
de tyske og hollandske gæster synes, at det er 
for dyrt at holde campingferie i Danmark: Det er 
meget ærgerligt, når vi nu har sådant et godt 
produkt. Men det er svært at tiltrække gæster, 
når de f.eks. kan læse, at det dyreste sted i 
Europa, man kan købe en cafe latte, er i Dan-
mark. Vi håber virkelig snart, at regeringen vil 
give os en hjælpende hånd, så vi kan blive 
mere konkurrencedygtige.” siger Poul Fejer 
Christiansen.  Red.

Færgerabatter
Stena Line er genforhandlet med samme struktur som sidste år! 

Se de øvrige færgerabatter på hjemmesiden.

TåRS-SPODSBJERG  
Perioden fra 1/5 til 31/10 2012: 
Spodsbjerg-Tårs   .  .  .  .  . kl. 05.15 og 06.15
igen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl. 21.15 og 22.15 
Tårs-Spodsbjerg   .  .  .  .  . kl. 05.15 og 06.15
igen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kl. 21.15 og 22.15 
Antal pladser: begrænset antal 
Pris: 255,- kr. pr. enkelt tur for bil og cam-

pingvogn/trailer over 6 m lang eller autocam-
per over 6 m lang, begge inkl. 9 personer.
Betaling: Kreditkort ved booking eller kredit-
kort/kontant i afgangshavnen. 
Ændring/refundering: Efter alm. bestem-
melser for standardbilletter. 
Billet: Mail/print selv, udleveres ved check-
in/udskrives i automaten.

Pressemeddelelse

seks danske Campingpladser
udnævnt til ADAC ”Superplatz” 
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FYLD TIL MADPANDEKAGER

500 gram kyllingebryst
olie til stegning
2 løg
10 gram smør
24 skiver cheddarost
½ iceberg
3 tomater
½ agurk
1 lille dåse majs  

Skær kyllingebrystet i strimler og steg det i lidt 
olivenolie. Det skal være gennemstegt.

Løgene skrælles og skæres i skiver som 
brunes i 10 gram smør på en pande. Drys med 
lidt salt. Iceberg skæres i strimler, agurk og 
tomat skæres i små tern og væden hældes fra 
majs. Anret i små skåle. Madpandekagerne 
foldes på midten, læg et par skiver cheddarost 
på den underste del og opvarm forsigtigt i mi-
kroovn. Osten skal smelte. Fordel salat, kyllin-
gestrimler, lidt brunede løg på hvedetortillaen 
og sæt på bordet sammen med skålene med 
grøntsager. Salsaen hældes ind i tortillaen og 
er nu klar til at spises! 

KARTOFFELMOS MED BASILIKUM 

3 store bagekartofler el. 500 gr. nye kartofler
6 friske basilikumblade
Havsalt
Peber
4 spsk olivenolie

Kog kartoflerne møre. Nye kartofler kan man 
nøjes med at vaske grundigt. Bagekartofler 
skrælles og skæres i skiver. Hæld vandet fra 
de kogte kartofler og lad dem stå lidt. Hæld kar-
toflerne i en skål, tilsæt olivenolie, hakket basi-
likum, salt og peber. Pisk til kartoffelmosen er 
luftig og smag evt. til med mere salt og peber.

køkken
BANANKAGE

2 æg
250 gram sukker
150 gram margarine
250 gram hvedemel
2½ tsk bagepulver
1 lille tsk salt
2½ tsk kanel
2 tsk vanille
5 modne bananer

GLASUR:
75 gram smør
20 gram kakao
1 spsk mælk
150 gram flormelis
1 tsk vanillesukker

Smelt margarinen og lad det køle lidt af. Pisk 
æg og sukker godt sammen i en stor skål. 
Bland mel, bagepulver, salt, kanel og vanille-
sukker i en anden skål. Mos bananerne godt. 
Brug eventuelt stavblender - det går hurtigere!

Bland alle tingene godt sammen og hæld 
blandingen i en smurt rugbrødsform. Banan-
kagen skal bages i en forvarmet ovn på 220 
grader i cirka 1 time.

Glasur:
Smelt smørret i en gryde og tag den af var-
men. Kom resten af ingredienserne i og rør 
godt sammen. Fordeles over banankagen.

Maja

VELBEKOMME
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2012
huske listen
LANDSSTÆVNER OG  
UDLANDSTURE:
2012

01.04 - 08.04 ......... Lang påsketur til Berlin

03.05 - 06.05 ........ Landsstævne i Hammel

26.05 - 28.05 ...........................DNS i Norge

15.07 - 21.07 ...........................NCT 2012 i Bardu

01.09 - 08.09 ...........Nordisk Høsttræf 2012

06.09 - 09.09..........................................Elmia

DANSK-TYSK UDVALG:
   Ingrid & Karl Chr. Larsen 

Mobil: 2134 6125 

E-mail: ingkar@larsen.mail.dk 

 

Joan & Eric Abrahamsen 

Mobil: 2014 8714 

E-mail: lundenea@danbonet.dk

2012

26.05 - 28.05 .............................. Pinsetræf

15-06 - 17-06 ...........................Kieler Woche

31-08 - 02-09 ..................... Dragerfestival, Rømø

05-10 - 07-10 .................Oktoberfest,Byllerup Bov

02.11. - 04.11 .........................Stitungfest i Nortorf 

07-12 - 09-12 ................Julefrokost, Friedrichstadt

KREDS JYLLAND:
Fungerende  formand:  

Næstformand Henning Hansen 

Tlf. 4054 3587 efter kl. 17.00 

E-mail: jylland@dck.dk

2012

04.04 - 09.04 ........................ Kort påsketur

03.05 - 06.05 ......... Landsstævne, Hammel

16.05 - 20.05 ..........Kr. Himmelfartsstævne

25.05 - 28.05.............Fiskestævne, Lundby

Nyt fra redaktøren

Nyt omkring 
landsstævne 2012

I forbindelse med Landsstævne 2012 i Ham-
mel, er der blevet lavet en spændende og 
“umulig” aftale med Frisenborg Slot omkring 
besøg i slotshaven og ikke mindst i maskin-
huset.

Red.

4165 Kate & Erik jensen, 3250 Gilleleje 

4166  Ingemarie & Finn Nielsen,  
4241 Vemmelev

4167  Tove Madsen & Karl Erik Pedersen,  
7400 Herning

4168 Ruth & Erik Christensen, 9300 Sæby

4169 Ann & John Dawall, 4440 Mørkøv

4170 Gurli & Mogens Larsen, 4622 Havdrup

4171  Katrine B. Jensen & Kim E. Rasmussen, 
4340 Tølløse

4172  Karin Edal & Bjarne Marinussen,  
5700 Svendborg

4173  Esther & Martin Hansen,  
6430 Nordborg

4174  Ida & Flemming Christiansen,  
4000 Roskilde

4175  Marianne & Max Johnsen,  
3460 Birkerød

4176  Helle & Claus Tagesen,  
5550 Langeskov

4177 Hanne & Hardy Hansen, 7120 Vejle Ø.

4178 Helle & Rolf Hansen, 6710 Esbjerg V.

4179  Kirsten & Claus Olsen,  
8355 Ny-Solbjerg

4180  Conny & Leif M. Johansen,  
2680 Solrød Strand

4181  Lone & Hans Peder Mathiassen,  
6705 Esbjerg Ø

Velkommen 
til nye 

medlemmer
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2012
huske listen

01.06 - 03.06 .............. Cykeltræf i Henneby

03.08 - 05.08 ......... Fiskefestival, Hirtshals

24.08 - 26.08 ...........Manøvre- & Høsttræf, Karup

07.09 - 09.09 .............. Fugleskydning, Resenbro

18.10 - 21.10 .... Mini efterårs ørnetur, Christianshåb

09.11 - 11.11  ..............................Stå banko, Kruså

30.11 - 02.12 ......Julestævne fælles med kreds Fyn

 i Årøsund 

31.12 - 01.01 2013 ................. N ytårstræf i Kollund

KREDS FYN:
Formand:  Per Jensen 

Assensvej 306, 5771 Stenstrup 

Tlf. 7220 1358/6226 3258 

E-mail: fyn@dck.dk

2012

20.04 - 22.04  ..... Manøvrestævne i Gelsted

17.05 - 20.05 ..........Kr. Himmelfartsstævne

17.08 -19.08 ............................ Petanquestævne

21.09 - 23.09 ..........Natur- og førstehjælpsstævne

30.11 - 02.12 . Julestævne fælles med kreds Jylland 

 i Årøsund

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Karsten Andersen  

4420 Regstrup 

Tlf. 4032 2462 

E-mail: sjaelland@dck.dk

2012 

01.04 - 08.04 ......... Lang påsketur til Berlin

20.04 - 22.04.................... 70’er - 80’er fest

11.05 - 13.05........................ Forårsmanøvre

26.05 - 28.05 .............................Veteranstævne

01.06 - 03.06 .......................... Fuglestævne 

24.08 - 26.08 ...................... Bondegårdsstævne

07.09 - 09.09 ......................................Høstfest

14.09 - 16.09 ...........................................O-løb

21.09 - 23.09 ............................ 4x4 stævne

05.10 - 07.10 .................................... Sprogø-tur

02.11 - 04.11 ...............Manøvrestævne Tisvildeleje

23.11 - 25.11 .....................................Julestævne

SKAMSTRUP:
 Grydebjergvej 32, Skamstrup

 4440 Mørkøv  

 E-mail: skamstrup@dck.dk

2012

20.04 - 22.04.................... 70’er - 80’er fest

01.06 - 03.06 ........................Fugleskydning 

22.06 - 24.06 .......................Sankt Hans stævne

17.08 - 19.08 ................... Sommerfest Skamstrup

28.09 - 30.09 ......................... Kræmmermarked

26.10 - 28.10 ....................................Halloween

De med fed markerede stævner kan læses på 

www.dck.dk 

husk  
tilmelding til  

landsstævne 2012 
i hammel

Se Appendix nr. 6/2011 side 4 & 5 
og på www.dck.dk.
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Download 2012 kataloget på www.isabella.net eller besøg din lokale Isabella-forhandler 
og hør mere om Isabellas udvidede program - fyldt med nyheder og smarte accessories!

Nyheder fra Isabella

Kontakt for nærmeste forhandler:
Isabella A/S · 7100 Vejle · Tel. 75 82 07 55 · info@isabella.net
www.isabella.net
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