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NY!NY!

HUSK!!!HUSK!!!

Forsidebillede: Sct. Hans på Skamstrup

Sommerferieturen har 
længe været under for-
beredelse, for nogen 
er ferien startet og 
campingvognen pak-
ket og klar til oplevel-
ser, men pas på over-
vægten det er ærgerligt at skulle læsse nogle 
overflødige kilo af på en rasteplads og så 
måske få en bøde oveni.

Dansk Caravan Klub er i et jubilæumsår, 
vores klub blev stiftet en august dag for 50 
år siden. Mon de der tog denne beslutning 
havde forestillet sig, vi ville blive en så stor og 
righoldig medlemsskare fra alle samfunds-
lag?

DCK har sin egen campingplads, som med 
glæde mange benytter sig af – den er nu i en 
udvikling, der bliver plantet blomster – græs-
set bliver slået jævnligt, så det er en fryd for 
øjet. Der er blevet etableret internet opkob-
ling på pladsen – der er mange andre idéer 
på vej, det lover godt til glæde for alle DCK 
medlemmer.

Det vil være en stor glæde for dem der pas-
ser på vores plads, at så mange som muligt vil 
besøge den - jo mere pladsen bruges des flere 
ideer bliver der plads til – ideer koster ingen 
ting, men når de skal udføres er det noget an-
det. Lige nu er der en stor iderigdom.

Landsstyrelsen ønsker kreds Fyn tillykke 
med 25 års jubilæet. Kredsen ønskes god 
fremgang med mange gode ture, til glæde 
for medlemmerne i de næste mange år.

Vi er folk på farten …
Børge Jensen
Landsformand
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Den meget brede strand på Rømø er hvert 
år i den første

Weekend (startende med fredag) af sep-
tember, hjemsted for det største danske dra-
getræf, hvor drageflyvere i tusindtal fra nær 
og fjern mødes. Dragetræffet giver alle rig 
mulighed for at flyve, vise ens drager, og se 
hvad andre drageflyvere har fundet på af 
nyt.

Stranden har de bedst tænkelige forhold 
til drageflyvning, med et bredt fladt område 
hvor vinden kommer uforstyrret ind fra Ve-
sterhavet det meste af tiden.

Rømø er også meget andet end en god 
strand, så derfor er der mange der gemmer 
en uges ferie til en oplevelse i september.

Fredag: Ankomst

Lørdag: Kl. 10.00: Standerhejsning og vel-
komst. resten af dagen til egen dispotion, 

der er forskellige aktiviteter på stranden 
også for børn.

Kl. 21.00-22.30: Natflyvning med drager.
Søndag:
Kl. 10.00 Stranderstrygning og afsked.

Stævnegebyr: ...................................... kr. 25
Overnatning/strøm afregnes med pladsen.

Tilmelding: Senest den 15. juli 2008.

DCK 2565 Ingrid og Karl Larsen
Tlf. 2041 4057 og 2134 6125 

DCK 2434 Joan og Eric Abrahamsen
Tlf. 2014 8714 og 2032 8714

Vi skal ligge på Lakolk Strand Camping.

RRømøømø  20. internationale 20. internationale DDragetræfragetræf
5.-6.-7. 5.-6.-7. september 2008september 2008  

Dansk/Tysk
Dansk/Tysk
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Landsstyrelsen 2008/2009
Jeg skal for god ordens skyld gøre opmærk-
som på, at medlem af landsstyrelsen Arnth 
Nielsen af personlige årsager, har ønsket at 
træde ud af landsstyrelsen, hvilket er taget 
til efterretning.

På den baggrund er suppleant Allan Lar-
sen indtrådt i landsstyrelsen.

Tonni Hansen
Landssekretær

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

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

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

www.ap-camping.dk

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

Nyt fra 
Landsstyrelsen

Ørneredevej 35 . DK-8270 Højbjerg . 86 27 02 07
www.camping-blommehaven.dk . www.dcu.dk

Pladsen er åben i perioden: 24. marts - 21. oktober 2007

46

Dejlig naturplads kun 700 m fra havet

Samarbejdsplads 15%

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

C aravanservice 
BM

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

v/Benny Madsen   E-mail: BM@caravanservice.dk 
Mobil: 20 65 32 07    WEB: www.caravanservice.dk
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Læs mere og find nærmeste forhandler på www.fendtinfo.dk

”Bo Bedre” i din campingvogn

Mennesker, der sætter pris på og anerkender ægte gedigen kvalitet, er ikke i tvivl, når der skal vælges campingvogn.
Arkitekttegnede møbler – funktionelt, stilrent og moderne design samt en helt igennem flot finish. 
Du har ikke oplevet ’ægte håndværk’ – før du har oplevet en Fendt.

Shark &
 Co.



Kreds Sjælland afholder lang efterårstur. 
Fra den 13.-18. oktober laver vi det vi kan af 
spændende ting på Ivö. Tag evt. cykler, fiske-
stænger og praktisk tøj med. Man kan køre 
ned til færgelejet og tage den lille færge, som 
sejler i fast rutefart hele tiden. Den er gratis 
også med campingvogn og bil. Vær opmærk-
somme på, når I ankommer til øen, så er det 
ikke første campingplads, der er en CC plads, 
det er længere ude af vejen til højre. 

Mandag den 13. oktober
Kl.10.00 er der standerhejsning og notering 
i logbøger. Kl. 13.00 laver vi frokost til alle 
(måske varme pølser), medbring selv tallerk-
ner, og drikkevarer.

Tirsdag den 14. oktober
Kl.10.00 Bustur til Kristianstad, det gamle 
danske område.

Onsdag den 15. oktober
Måske tur til den store porcelænsfabrik IFÖ. 
Når vi kommer hjem vil der blive lavet varm 
kakao til alle, husk krus.

Torsdag den 16. oktober
Fri på øen. Kl.19.00 er der aftentur til Bispe-
kælderen, tag godt med tøj på og lamper og 
noget at drikke med, samt nogle gode histo-
rier. Der bliver lavet mad til alle den dag til 
frokost, husk tallerkner mv.

Fredag den 17. oktober
Fri hygge på øen. Langbord kl. 13.00, hvis 
vejret er til det.

Lørdag den 18. oktober
Kl.11.00 Standerstrygning. Alle afregner selv 
for overnatning. Vi har forhandlet overnat-
ningspris på 100 sv. kr. pr. døgn inkl. strøm 

Ivö i SverigeIvö i Sverige  
fra den 13.-18. oktoberfra den 13.-18. oktober  

3 stjernet campingplads i 5 stjernet natur

Rolig familieplads midt i Danmarks skønneste
naturområde med direkte adgang til 

Nationalparken og Rold Skov.

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

 SAMARBEJDSPLADS 15% DCK 2824
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til ladning, billigere kan det vist ikke gøres. Vi 
får 60 sv.kr. i rabat pr. døgn per person. 

Stævnegebyret 500 danske kr. pr. enhed, 
pengene går til busser, mad 2 gange, kakao, 
slik mv. (Der er ens stævnegebyr for alle en-
heder). Stævneindbetalingen er bindende 
den 1. oktober, (ved afbud får man ikke pen-
gene tilbage efter denne dato). Man kan evt. 
tegne en rejseforsikring. Husk at skrive 
navne og DCK nr. på indbetalingen.

Indbetaling skal ske inden den 1. oktober 
på følgende: Reg. nr. 2267 konto 8478 481 
773.

Vi kan råde over 50-60 pladser, når der er 
fyldt op bliver det skrevet på DCKs hjemme-
side. Vi forbeholder os ret til evt. mindre æn-
dringer i programmet.

Tilmelding senest den 1. oktober på nettet 
www.dck.dk eller til:
DCK 2090 Pia & Jørn Andersen
E-mail: p.svitzer@webspeed.dk 
Tlf. 4817 4282/2095 4283

Vi glæder os til at se mange DCK’ere igen! 
Vel mødt og på gensyn Kreds Sjælland. 

Kørevejledning: 
Man kommer til Ivö fra Barum med Skånes 
eneste »landevejsfærge« Færgen sejler 3 

gange i timen,og kan rumme 21 biler, den er 
gratis. Overfarten tager 7 min. Kør forbi den 
første campingplads kør til 4-vejkryds sving 
til højre, der står Söndre mark. Ved en 90 
graders kurve, sving til højre og ind på grus-
vej, du er nu ved CC plads. 

Kreds Sjælland

Samarbejdsforhandler
10% til DCK
medlemmer

7



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

mail@bronscaravan.dk | www.bronscaravan.dk

BRØNS C RAVAN

Fugleskydning

Den 20.- 22. juni 2008 

På Sandager Næs Camping,
Strandgårdsvej 12, 5610 Assens
Sandager Næs står på side 47 i ACSI bogen

Program:
Ankomst: Fredag eller lørdag morgen.

Lørdag:
Kl. 13.00: Standerhejsning.
Fra kl. 13.30: Skydning.
Ved aftenspisningen kl. ??: Præmieuddeling. 
Vi håber på kanon vejr.

Søndag:
Kl. 11.00: Standerstrygning.

Stævnegebyr: 
Pr. enhed ................................................kr. 50
Singler ...................................................  kr. 25

Deltagelse i skydning 
med luftgevær: .....................................kr. 25.
Deltagelse for damer 
med luftpistol: ....................................... kr. 10
Alt betales straks efter standerhejsningen.

 
Tilmelding senest den 16. juni til:
DCK 2994 Arne Glanov 
Tlf: 2086 7228 
eller på mail: Tinggaard1@gmail.com
 
DCK 2949 Mogens Hansen 
Tlf: 6441 3811

 
Vel mødt!
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Manøvrestævne 
Den 13.-15. juni 2008
Sjælsmark Kaserne · Sandholmgårdsvej · Hørsholm

Speciel indbydelse 
til DCKs kvinder!

Program
Kredsen afholder igen  

manøvre for DCK kvinder. Vi skal ud og trille 
på Sjælsmark kaserne.
•  Hvis I kører ad Kongevejen skal i dreje ved 

Blovstrød. 
•  Kommer I af Helsingørs motorvejen, kør 

af afkørsel nr. 9 mod Hillerød, så møder 
man også Sjælsmark kaserne ved Sand-
holmgårdsvej.

Mændene må gerne være med, men må ikke 
være med på banen eller se på. Mændene 
aktiveres andets sted mens der bliver kørt. 
Manøvreteamet er meget opsat på, at dette 
stævne skal være for de kvinder der vil køre 
eller overvejer det. Det skal således ikke 
være sådan at man bare tilmelder sig for at 
se på, så ødelægger man ideen med stæv-
net. Hele weekenden bliver tilrettelagt netop 
ud fra de behov der er for at genoptræne 
køre færdigheder og prøve at køre med eller 
uden campingvogn på en lukket bane, med 
instruktørerne fra DCK. Vort ønske er at alle 
skal føle sig trygge. Jørn Andersen, der er 
ansvarlig for kasernen, fortæller os hvor på 
området vi må være og ikke være, det er jo 
militært område, dette skal respekteres. De 
eneste mænd der vil være på banen er ma-
nøvreteamet. Desuden vil Aase Nielsen være 
med som instruktør.

Indkørsel fra kl. 16.00-19.00 (giv gerne 
besked om tidspunktet i kommer, da alle 
skal låses ind og ud). Vi skal bede om ALLE 
deltageres fulde navn(e) ved tilmelding.

Lørdag
Kl. 9.30: Standerhejsning og derefter indbe-
taling af stævnegebyr på kr. 200,- som inklu-
derer middagsmad (som mændene står for). 
Mens mændene bliver aktiveret med teknik 
og mad, har kvinderne fred og ro til at køre 
med eller uden campingvogn, ikke jeres egen 
men lånte campingvogne til det samme. Der-
efter manøvrekørsel, med eller uden cam-
pingvogn. ALLE kvinder kan være med.

Søndag
Kl. 8.00: Morgenbrød. 
Kl. 13.00 Forventet standerstrygning

Der er toiletter og vand. Husk venligst at tage 
jeres eget affald med hjem. Vi låner blot ka-
sernen og skal efterlade den i samme stand 
som vi overtog den.

Stævnet giver 5 point i logbogen.

Tilmelding senest den 2. juni på www.dck.
dk eller til Henriette Knudsen på tlf. 4871 
1024

Ret til ændringer forbeholdes.

På gensyn Kreds Sjælland manøvreteam

9



Hyggestævne
Den 1.-3. august 2008
på Vesterlyng Campingplads, Ravnholtvej 3, Havnsø
www.vesterlyng-camping.dk

»Løvenborgstævnet« bliver i år afholdt på Ve-
sterlyng camping 
• Der er begrænset antal pladser.
•  Vi sætter et par telte op ved fælles hjælp 

fredag.
•  Resten af weekenden er der dømt rå-

hygge.
•  Der er mulighed for en gåtur til Havnsø el-

ler en gåtur ud mellem heste og køer ud 
til offentlig strand.

• Der er swimmingpool på pladsen.
•  Der er ny minigolfbane. Stor legeplads. 

Købmand. Grill og meget andet.

•  Ved ankomst før fredag så reserver plads 
hos lejrchefen.

•  Vi skal ligge på et område hvor der kun er 
strøm til 10 vogne.

•  Overnatningerne afregnes direkte med 
lejrchefen. Vi får 10% rabat på overnat-
ningerne.

Stævnegebyr: 20 kroner pr. vogn.

Sidste tilmeldingsfrist 
er torsdag den 10. juli 2008 til:
DCK 3370 Dorthe og Jørgen Jørgensen
Tlf. 4090 3521
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Kom og oplev, en byfest som kan levere alt 
godt fra havet.

Program
Ankomst fredag til »Hirtshals Camping« til 
ministævne.

Lørdag
kl. 10.00: Flaget hejses, herefter er dagen 
fri til at besigtige de mange boder, som er 
opstillet i byen.

Lørdag aften kl. 18.00 fælles langbord, 
hvis vejret tillader dette.

Ved solnedgang, vil der lyde festlige trom-
pet toner fra toppen af Hirtshals fyr, som en 
hilsen til DCK. (Hvis vejret er med os).

Søndag
Standerstrygning kl. 10.00.

Stævnegebyr: kr. 25,00 pr enhed – pladsen 
afregnes til normal pris.

Tilmelding senest den 25 juli!
DCK 730 Jonna & Svend Gustausen 
Tlf. 9815 2208 (ferie uge 29-30-31)

DCK 2879 Heidi & Dennis Gustausen 
Tlf. 9791 0970 (efter kl. 16.00)

Fiskefestival
Den 1.- 3. august 2008 
Hirtshals Camping

g

Hirtshals Fiskefestival 
Hirtshals Fiskefestival er den store mad- 
og kulturbegivenhed i Hirtshals, hvor man 
kan smage spændende fiskeretter fra 
hele verden. 

Du kan købe fiskeretter fra fiskeboder i 
gågaden, hvor der er masser af smags-
prøver. 

I det store telt »Skibet« på Den Grønne 
Plads, er der VM i fiskeflåning, præsenta-

tion af fiskeretter, fiskeauktion, hvor du 
kan gøre en god handel. Når du har købt 
billet til fiskeretter får du tillige en øl i tel-
tet, hvor du også kan nyde god musik. 

Fiskefestivalen afsluttes med et kæmpe 
festfyrværkeri, som fyrværkerieksperter 
siger, er Danmarks flotteste med havet 
som baggrund. 

Lidt om fiskefestivallen!
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Programmet omhandler foruden hyggeligt 
samvær også en køretur langs den kønne 
Mariager fjord.

Man har somme tider diskuteret, hvad 
kom først Hønen eller Ægget, så derfor er 
der, aftalt rundvisning på »Hedegaard« i 
Hadsund, hvor man behandler, og pakker 
flere tusinde æg, i døgnet. Så kan det være 
man får svaret her.

Endeligt program udleveres ved ankomst.

Tilmelding senest den 16. august.
DCK 730 Jonna & Svend Gustausen
Tlf. 9815 2208

Den 22.- 24. august 2008
på Bramslev Bakker Camping, Bramslev Bakker 5, 
Valsgaard, 9500 Hobro

Tv, internet
magasin &

events

CAMPINGVOGNE REJSEBESKRIVELSER TELTVOGNE TELTE

Tv, internet
magasin &

events

FORTELTE UDSTYR AUTOCAMPERE CAMPINGPLADSER

campingferiecampingferiewww
dk

Fællesstævne 
med Nordjydsk camping & 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
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Fjernstyr den 
perfekt på plads!

5 ÅRS GARANTIEUROPA SERVICE

For lidt plads til at bakke på? Eller slår 
kræfterne ikke helt til mere? Eller er du 
bare til luxus generelt? Så er en Powr-
Mover løsningen! Manuel eller elektrisk.

Tinghøjvej 5,
3650 Ølstykke 
info@powrwheel.dk

www.powrwheel.dk

STØRSTE UDVALG 
I      CAMPINGVOGNS-
MOVERE! RING PÅ 

47 10 12 65 
RABAT TIL MEDLEMMER

Jelling
Camping

Mølvangvej 55  •  7300 Jelling  •  Denmark
Tel. +45 7587 1653  •  Fax +45 7587 2082
E-mail: jelling@dk-camp.dk  •  www.jellingcamping.dk

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

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

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

AUS ADRIA ISABELLA DWT KNAUS ADRIA ISABE

Drømmen om sol, sommer
-og familien i centrum

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

KØBENHAVNS CAMPING CENTRUM
Ormslevvej 448, Ormslev, 8260 Viby J

Tlf. 86 28 35 66
www.campinggaarden-ormslev.dk
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Midsommerstævne 
Den 20.- 22. juni 2008
På Skamstrup Camping
Grydebjergvej 32
4440 Mørkøv

•

Kom og vær 
med på DCK’s 
egen camping-
plads. Skam-
strup kalder 
igen til midsom-
merstævne. 

Vi tænder 
den store grill og spiser i fællesskab, enten i 
klubhuset eller ved langbord i det fri. 

Efter fællesspisningen går vi alle i fakkel-
tog til bålpladsen, hvor bålet bliver tændt. 

Når det store bål er brændt ned, vil vi 
hygge os omkring et lille bål, hvor vi kan bage 
snobrød.

Det er et 
stævne hvor 
både børn og voksne hygger sig 
sammen. 

Standeren hejser vi lørdag kl. 10.00, og 
tager den ned igen søndag kl. 10.00.

Stævnegebyr:
Pr. enhed .............................................kr. 50,-
For enlig i vogn ...................................kr. 25,-

Tilmelding senest den 15. juni til:
DCK 3019 Bente og Finn Endel
Tlf. 2639 4075
Eller www.dck.dk

KØB - SALG - BYTTE
10.000 kvm med nye og brugte campingvogne 
samt autocampere - Værksted, telte, tilbehør m.v.

Åbent alle ugensdage!

www.cars-caravans.dkwww.cars-caravans.dk
Hovedvejen 19 - Middelfart - Tlf. 64 400 390

(Fyn og Trekantsområdets campingforhandler)

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

SSkamstrup
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Hold kæft, hvor vi pensionister har travlt!
Så travlt, at endnu inden et normalt weekendtræf er overstået, er pensionisten på far-
ten. Hvorhen? Til hvad?
Det vil vi lave om på!
Vi vil hellere starte omvendt. Så når de »arbejdsramte« skal hjem, så tager vi ud!
Derfor inviterer Kreds Sjælland og Skamstrup jer til Pensionisttræf.
Alle er naturligvis velkomne, men af hensyn til aktiviteterne, er der begrænset deltager-
antal.

Pensionisttræf 
Den 7.- 11. september 2008
På Skamstrup Camping
(du kan lige nå det imellem Fugleskydningen og Elmia-messen)

SSkamstrup•

Vi forestiller os indholdet som følger:
Søndag den 7. september: 
Kl. 16.00: Ankomst. 
Vi mødes til eftermiddagskaffe & kringle. 
Der serveres aftensmad i klubhuset

Mandag den 8. september:
Kl. 10.00: Standerhejsning og information om 
stævnet. Vi viser Skamstrup frem, både plad-
sen og landsbyen. Langbord med egen med-
bragt frokost. Evt. eftermiddagstur i egne biler.
Aftenhygge i klubhuset, udveksling af minder 
osv. »Ka’ du huske?«

Tirsdag den 9. september:
kl. 10.00: Heldagstur (i egne biler) til Andels-
landsbyen Nyvang. Frokost er inkluderet.

Onsdag 10. september:
Dagen er fri til egen disposition (vi har mange 
forslag). 

Kl. 18.00: Vi fyrer op i den store grill (du med-
bringer selv din mad). 
Festaften med overraskelser.
Torsdag 11. september: 
Kl. 11.00: Standerstrygning.

Prisen forventes at blive 750 kr., det inkluderer 
4 overnatninger + strøm samt ovenstående 
program.

Har det vakt din interesse, hører vi meget gerne 
fra dig (på e-mail til bjarne@christoffersen.
mail.dk), så går vi videre med projektet.

Dette er ikke en tilmelding men »kun en for-
bruger-undersøgelse«. Giv derfor din mening til 
kende.

Mange hilsener og god sommer
DCK 2022 Ulla og Bjarne Both Christoffersen
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Tillidsvalgte i kredsene 2008
Landsstyrelsen 
Landsformand
Børge Jensen
Tlf. 4093 7549
E-Mail: landsformand@dck.dk

Næstformand
Tonni Hansen
Tlf. 8615 2832
E-mail: landssekretaer@dck.dk 

Landskasserer
Bodil Brohus
Tlf. 5626 7901
E-mail: landskasserer@dck.dk

Redaktør
Anne Bach
Tlf. (først efter kl. 14.00) 6480 1415, 
mobil 2078 2588 
E-mail: appendix@dck.dk

Landsstyrelsesmedlem
Bent Madsen
Tlf. 4656 2105, mobil: 4030 3267
E-mail: dck-bentmadsen@mail.dk 

Landsstyrelsesmedlem
Per Høegh Nielsen
Tlf. 5631 3312, mobil: 4031 2435
E-mail: lkph@stofanet.dk

2. suppleant
Ib B. Jensen

Kreds Jylland
Formand 
Michael Schjødt Hansen
Kærgårdsparken 34, 8355 Solbjerg
Tlf. 8692 8195, mobil 2031 2051
E-mail: mssh@mail.tele.dk

Næstformand
Leif Christian Sørensen
Tritonvej 30, 9210 Aalborg SØ
Tlf. 9814 3787, mobil 4084 3787
E-mail.: lcs@city.dk

Kasserer 
Poul Helge Poulsen
Ravnholtvej 44, Ravnholt, 8310 Tranbjerg J.
Tlf. 8692 8134, mobil 2892 3634
E-mail: helge.poulsen@mail.tele.dk
 
Sekretær
Jørn Jakobsen
Truevej 23, True, 9550 Mariager
Tlf. 4831 8867, mobil 2144 4301
E-mail: true@jakobsen.mail.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Svend Gustausen
Rebildparken 31, 9220 Aalborg Ø.
Tlf. 9815 2208, mobil.: 2179 2270
E-mail.: gustausen@stofanet.dk

1. supplant 
Finn V. Olesen
Grønningen 39, 7490 Aulum
Tlf. 9747 3182, mobil.: 2120 1983
E-mail: elinolesen@olesen.mail.dk

NYT NR.NYT NR.
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2. supplant
Ellen Hansen
Knud Rasmussensvej 18, 8355 Esbjerg NØ
Tlf. 5715 3737, mobil.: 2086 3737
E-mail.: ellen.verner@bbsyd.dk

Amtsrepræsentanter
Region Nordjylland
DCK 730 Svend Gustausen
Tlf. 9815 2208
E-mail:gustausen@stofanet.dk 
 
DCK 2822 NielsJørgen Haastrup
Tlf. 9821 3258, mobil 4057 3259
E-mail: niels.joergen.haastrup@private.dk
 

Region Midtjylland
DCK 723 Finn Elkjær Christensen
Tlf. 9741 4826
E-mail: elkjaer@christensen.mail.dk
 
DCK 750 Jacob Kjærsgaard
Tlf.9712 6597
E-mail: ruth.jacob@mail.dk
 
DCK 2640 Helge Poulsen
Tlf. 8692 8134
E-mail: helge.poulsen@mail.tele.dk
 
DCK 2672 Jan Notler
Tlf.8622 4260, mobil 4091 5493
E-mail: jannot@tiscali.dk
 

Region Syddanmark
DCK 2434 Eric Abrahamsen
Tlf. 7445 3013
E-mail: lundenea@danbonet.dk
 

DCK 2560 Anni Tornbo
Tlf. 3013 8963
E-mail: tornbo@esenet.dk

DCK 2572 Kirsten Holm
Tlf. 7517 3870

Dansk-Tysk udvalg
Ingrid og Karl Chr. Larsen
Manørvej 12, 6852 Billum.
Tlf. 7525 8706
E-mail : ingkar@larsen.mail.dk
 
Joan og Eric Abrahamsen
Frejasvænget 2, Lunden, 6430 Nordborg
Tlf. 7445 3013
E-mail : lundenea@danbonet.dk

Kreds Fyns bestyrelse følger 
i næste nummer!
Er under konstituering!

Kreds Sjælland
Bestyrelsen 
Formand
DCK 239 Leif Hansson (Dorthe)
Mobil 2672 1901
E-mail: leif@hansson.dk 
 
Næstformand 
DCK 3310 Flemming Persson (Lotte)
Tlf. 2578 7416, mobil 2172 1269
E-mail: persson3@get2net.dk
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Kasserer
DCK 3381 Jens Erik Christiansen (Inge)
Mobil 2172 7394
E-mail: jec@post11.tele.dk 
 
Sekretær
DCK 2089 Karin Olsen (John)
Tlf. 4585 9931, mobil 2032 1895
E-mail: johno@olsen.mail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem
DCK 3006 Niels Døssing (Annette)
Tlf. 4816 040, mobil 2330 4161
E-mail: dossing@kabelmail.dk
 
1. suppleant
DCK 2090 Pia Svitzer Andersen (Jørn)
Tlf. 4817 4282, mobil 2095 4283
E-mail: p.svitzer@webspeed.dk
 
2. suppleant
DCK 3280 Birgit Høgsbo (Peter)
Tlf. 4613 6050 

Region Hovedstaden
DCK 116 N.P. Hyslop
Tlf. 3888 5455
E-mail: hyslop@mail.tele.dk
 
DCK 1290 Arnth Nielsen
Tlf. 4342 2233, mobil: 2612 1254
E-mail: bottos@mail.tele.dk
 
DCK 2096 Lars Lehtonen
Tlf. 4738 0966, mobil 2086 9972
E-mail: L.Lehtonen@kabelmail.dk
 
DCK 3006 Niels Døssing
Tlf. 4816 0403, mobil 2330 4161
E-mail: dossing@kabelmail.dk
 

Region Sjælland
DCK 3318 Glenn Olsen
Tlf. 5444 3373 
E-mail:
 
DCK 3336 Allan Larsen
Tlf. 5599 9353 
E-mail: skovly@larsen.tdcadsl.dk
 
DCK 3381 Inge Christiansen
Tlf. 5926 0087, mobil 2048 2787
E-mail: jec@post11.tele.dk 

Månedens 
vise ord 

De mennesker, hvis eget liv 
så inderligt dem keder,

Står først når der skal snages 
i andres hem’ligheder.

Inge Jacobsen
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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



     

Hundige Familie Camping er på mange må-
der en dejlig campingplads og er absolut et 
besøg værd.

Den har nogle af de gamle elementer i sig 
som leder tanken hen på en lidt gammel-
dags campingplads, og tak for det. Den er 

ikke opdelt 
i små frimærker med hæk eller rækværk 
mellem pladserne. Det er en åben græs-
plæne som vi kender fra tidernes morgen. 

Der er områder der er bevaret i store fælder, 
her lå der tidligere længe rækker af de store 
hvide stand telte som nogle af vore ældre 
medlemmer vil kunne huske fra deres ung-
dom. Campingpladsen er opdelt i to afdelin-
ger, en afdeling på hver sin side af Hundige 
strandvej. Jeg vil anbefale området mod van-
det, øst for strandvejen. Her er der netop ud-
lagt et nyt stort område med fine tilkørsels 
forhold. Toilet bygningen er netop renoveret.

Pladsen er samtidig rimeligt tæt på van-
det. Man kan næsten se det, man kan gå 
dertil, men jeg anbefaler cykel. Stranden er 
en del af Ishøj/Greve strandpark, og er en af 
Danmarks bedste besøgte strande. Der er 
gode indkøbs muligheder i området og er I til 
det mere vilde, så er der ca. 2 km. til en Bilka. 
Pladsen er også velegnet hvis man kommer 
fra det store »udland« Fyn og Jylland. Der er 
ca. 15-18 km til Københavns centrum. Men 
lad bilen stå, gå 10-15 min op til S-toget, der 

Campingpladsanmeldelse

Salg . Service og reparation . Alt i tilbehør
F-gas installation . Forsikringsskader

Vestsjællands
Campingcenter

Falkevej 9  .  4250 Fuglebjerg  . www.vs-camping.dk

Hverdage 10-17 . Tirsdag lukket . Weekend 10-14

Telefon 5811 2212

Hundige Hundige 
Familie Camping Familie Camping 
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køre Jer lige til Københavns 
hovedbanegård. Nemmere 
kan det ikke være. 

Pladsen har også en 
række hytter, så skal man 
på en kort Københavnertur, så er den mulig-
hed der også, men bestil i tide.

Hvis denne omtale 
har vagt jeres interesse, 
vil jeg anbefale at gå ind 
på www.hsfc.dk og på 
mere information. 

DCK 239 Leif Hansson
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Fangstresultater
1. plads DCK 2610 Edel Baltzer, Silkeborg 1,820 kg

2. plads DCK 2638 Erik Frank, Søndersø 1,010 kg 

3. plads DCK 2289 Johannes Møller, Jyllinge 0,960 kg

Mindste fisk DCK 2822 Lilly Haastrup, Fjerritslev 0,570 kg

Ingen fangst
Damer DCK 530 Esther Spangsberg,Kolding

Herrer DCK 2827 Erik Jørgensen. Fjerritslev

Slikposer til børnene!

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

FiskestævneFiskestævne  i Lundbyi Lundby

Vinderne …Vinderne …
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TOP
c a m p i n g

Københavnsvej 128
4600 Køge
Tlf.: 56 65 42 72

Hverdage 10-17.30 ● Onsdag lukket ● Lørdag 10-15 ● Søndag 10-16

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE

www.topcamping.dkwww.topcamping.dk
- stort udvalg i brugte vogne- stort udvalg i brugte vogne

CARAVAN RINGEN

BÜRSTNER ● SPRITE

WILK ● KABE

Lille Albert havde været med sin far 
henne og få nye vinduesviskere på bi-
len.

Da de kom hjem, løb Albert indenfor 
og råbte:
»Ovr, mor, vi her fået nye holdere til
parkeringsbøderne.«

Månedens vits

Bijé Fritid & Camping . Bomose Allé 19 . 3200 Helsinge
Tlf: 48 79 31 10  . Fax: 48 79 35 10 
www.bije.dk . E-mail: post@bije.dk

www.bije.dk

Stedet hvor

aktive 

campister

mødes

Nordsjællands hyggeligste campingcenter

Åbent alle 

ugens 7 dage:

Alle hverdage 

kl. 10 - 17, 

lørdag kl. 10 - 14,

søn- og hellig-

dage kl. 11 - 16

BÜRSTNER · SPRITE · WILK · KABE · BEYERLAND · HOBBY · ADRIA · CARAVELAIR
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Dette års Pinsestævne på Skamstrup foregik 
med deltagelse af 23 vogne.

Vi ankom til Skamstrup fredag aften, rul-
lede med det samme markisen ud for vejrud-
sigten stor på sol, sol og atter sol!! Aftensma-
den indtog vi hos selv, for vi var sultne og 
kunne ikke vente til langbordet kl. 19. Af-
tenskaffen indtog vi sammen med Hanne, 
Bente og Finn. Hyggeligt!

Lørdag formiddag var der som sædvanlig 
standerhejsning og overnatnings/stævnege-
byr betaling. Om eftermiddagen var der »He-
stevæddeløb« for alle, med kontant afregning 

hvis man vandt! Om aftenen var der fælles-
spisning på terrassen i den dejlige aftensol. 
Men så snart solen gik ned, var det bare med 
at få noget varmt tøj på. Kl. 2.30 gik vi ned til 
os selv for det var ikke rart at fryse til trods for 
vores gode DCK trøjer og lange bukser.

Søndag var der fælles morgenmad med 
brød og en lille en til halsen fra stævnepen-

gene. Vi sad dog hos 
os selv og godt for det. 
Lige pludselig kom 
Hanna og Stig gående 
og lidt efter parkerede 
de deres nye »bobil« 
(autocamper) bag os 
og vi havde en meget 
hyggelig formiddag 
sammen.

Pinsefrokosten var 
ved et langbord, men 
da det så ud som om 
det skulle foregå midt 
i solen, var vi nogle 
der satte os i skyggen 

Hessellundvej 12, 7470  Karup · Tlf. 97 10 16 04 
www.hessellund-camping.dk · info@hessellund-camping.dk

PinsestævnePinsestævn  på Skamstrup

Standerhejsning

Hestepigerne
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på terrassen. Vi ryk-
kede dog ned i træ-
ernes skyg ge til kaf-
fen og en meget 
hyggelig eftermid-
dag. Sidst på efter-
middagen blev der 
opbrud for de sid-
ste ved langbor-
det og aftensma-
den indtog vi hos 
os selv (endnu 
en gang uden-

for!). Til aftenskaffen kom 
Rita og Kurt ind til os (udenfor under 
markisen) og der sad vi til kl. 23!!!

Mandag var det så sidste stæv-
nedag med standenedhaling. Det 
blev nu alligevel til hygge med an-
dre, så vi kom først af sted efter 12 
og efter at have gjort vognen ren. 
Det er nu nemmest, når det bliver 
gjort med det samme!!

Vi havde et rigtigt dejligt 
vejr. Jens havde også bestilt godt vejr og sø-
reme om ikke vejrguderne var lydhøre!!

Tak for et dejligt og hyggeligt stævne til ar-
rangørerne.

DCK 2175 Sanne og Søren Christiansen

20082008Pinsestævnevne  på Skamstruppå Skamstrup

Laaaaaangbord

Man kan jo blive træt …

Pladsen er pænt belagt …

Frederik skal lige have peber …

Eftermiddagskaffen indtages i træerne sky

Terningkasterne

25



Solen stod højt på himlen, da vi fredag mor-
gen slog døren op på campingvognen.

Så det var bare om at få skruet benene op 
og se at komme af sted med kurs mod Orø.

Deltagerne, var for de flestes vedkommen 
ankommet onsdag aften. Selv havde vi lige 
et ophold på vejen, vort barnebarn skulle 
konfirmeres om torsdagen. Det hele skal jo 
passes. 

Det er rigtig mange år siden jeg sidst har 
været på Orø, så det var lidt spændende hvor 
meget tingene havde ændret sig. Jo, jeg 
kunne genkende det meste, men meget er 
sket. Det er igen blevet in at bo på en ø, øbo-
erne taler om stor tilgang af borgere, der flyt-
ter til øen. 

Campingpladsen er virkelig et besøg værd. 
Forvent ikke en plads med et større udstyrs-
stykke på toiletterne. Det hele er bestemt 
meget rent og venligt, men det er en gammel 
plads med tilsvarende bygninger. Pladsen er 
godt besøgt og det er nogle dejlige stand-
pladser. El-stikket er stadig til de gamle 3-
benet stik kontakt. Hvad her er nævnt er 
bagateller mod alt det positive. Pladsen oser 

Fisk og grisFisk og gris  på Orø Campingpå Orø Camping

af atmosfære, den ligger godt, tæt på van-
det, der kan bades, men der er lavvandet, 
der kan fiskes, og det bliver der.

Lejrchefen er en rigtig frisk fætter, altid 
med en frisk bemærkning. Han driver plad-
sen sammen med sin hustru og sin søn og de 
har tænkt sig at ændre på tingene til den po-
sitive side. De er simpelthen i gang hele ti-
den. Der ankom fredag et større læs have-
bænke, som skulle havde været samlet til 
vores ankomst. DCK’erne stillede selvfølgelig 
op for at hjælpe. Vi fik hurtig udnævnt en for-
mand, der til daglig håndterer et større antal 
snedkere, så det var oplagt det blev ham. 
Men jeg tror ikke han før har prøvet at få 10 
førstedags lærlinge. Det bræt skal vendes, 
bolten sidder forkert, hvor er skiverne, hvem 
har skrutrækkeren, kan du ikke flytte dig lidt. 
Jo, humøret var højt, men opgaven blev løst.

Det var relativt få der var ude at fiske, men 
de der var, var også i gang hele tiden.

Hovedgevinsten gik til Lone og Lars Lehto-
nens søn Lasse, og han havde virkelig for-
tjent den. 

Men til en dejlig weekend hører også god 
mad, den sørgede Inge og Jens’ datter for, 
hun bevæger sig til daglig blandt danske 
elite kokke. Hun stod sammen med en kol-
lega for grillning af to små grise. De var sim-
pelthen så lækre og velgrillede og der var 
masser af tilbehør af mange spændende 
slags. Et festmåltid uden lige!
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Maden blev indtaget i campingpladsens 
dejlige samlingsstue. Det var et rigtig dejligt 
stævne med høj sol fra morgen til aften, god 
stemning.

Jeg vil anbefale pladsen til et besøg på 
egen hånd eller sammen med et par andre 
DCK’ere.

DCK239 Leif Hansson

Vidste du?
Hvad er den højeste 

hastighed,et menneske 
har opnået på cykel???

Verdensrekorden er sat i 1982 
af John Howard på en saltslette i 
staten Utah, USA.
Han nåede en tophastighed på 
245km/t.
Dette var kun muligt, fordi han 
cyklede tæt bag en specialbygget 
bil, der brød vindmodstanden.

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

Midtvejs 
Caravans

Områdets 
DCU testcenter
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Navigatoren er hjertet i hele projektet 
som indeholder navigation på dansk med 
campingpladser og bakkamera på bil og 
campingvogn.

En navigator er en praktisk ting. Og når så 
navigatoren har campingpladser og stell-
pladser liggende i hukommelsen er det ednu 
bedre. Og når man så kan tilslutte et bakka-
mera på sin bil og se billedet på navigatoren, 
så man nemt kan bakke hen til kuglen, så er 
det »topdollar«.

Men det kan blive bedre endnu. Man kan 
nemlig også montere et bakkamera bag på 
sin campingvogn, så man på sin navigator 
kan se hvad der sker bag vognen, når man 
kører eller blot rangerer på en camping-
plads.

Alle disse faciliteter indgår som mulighe-
der hvis du vælger en navigator fra fimaet 
JEPO TECH.

På Campingferie-redaktionen har vi mon-
teret navigator og kamera i vores Ssangyong, 

samt bakkamera på vores LMC Ambassador, 
så vi kan teste udstyret i løbet af året.

Vi har valgt at montere de 2 kameraer 
med kontakter så vi kan tænde dem selv om 
bilen ikke er i bakgear.

Læs mere om udstyret her:
www.jepotech.com 

Bakkamera Bakkamera 
i navigator i navigator fra JEPO TECHfra JEPO TECH

Bakkameraet på bilen er monteret lige over num-
merpladen og kan vippes op og ned efter ønske.

Her er hvad kameraet på bilen viser når du bakker 
til kuglen. Du kan vippe kameraet som du vil, så du 
ser mere af kuglen. Her har vi valgt at se mest af 
campingvognen og kun lige se toppen af kuglen.
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Bakkamera 
i navigator fra JEPO TECH

Her er hvad du kan se via kameraet på camping-
vognen. En person der er helt gemt bag camping-
vognen. Nu kan du se din kone når hun diregerer 
dig på plads. Eller du kan holde øje med børn og 
forhindringer.

Kameraet på campingvognen er monteret højt ved 
den 3. stoplygte. Set på www.campingferie.dk

Lersey Alle 25, Tårup Strand 
5871 Frørup 

Tlf.(+45) 65371199 · Fax.(+45) 65371179

mail@taarupstrandcamping.dk 
www.taarupstrandcamping.dk 

Åben 04.04.2007 - 09.09.2006

Vi samarbejder med DCK – og vi yder 15% 

rabat til medlemmer, ring og hør nærmere.

Dorte & Ulrich Hansen
Tårup Strand Camping

TÅRUP STRAND
CAMPING
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Citeret fra Midtjyllands Avis 
den 15. maj 2008
Af Bjørn Themsen

Forbrugernes krav om ansvarlighed giver 
sig også udtryk på landets campingpladser. 
Foreløbig er der dog kun én helt økologisk 
plads herhjemme, men der er flere og flere 
pladser, som bliver grønne og sætter miljøet 
højt, og der er stadigt stigende fokus på om-
rådet 

Der er grøde i campingbranchen, og ord 
som »økologi«, »grøn« og »naturnær« vinder 
frem parallelt med udviklingen mod større og 
større pladser med fokus på oplevelser, akti-
viteter og luksus.

I forbindelse med Ferie for Alle 2008 i 
Messecenter Herning så en ny stand dagens 
lys. Tre forskellige aktører i campingbran-
chen havde fundet sammen under navnet 
Grøn Camping. De tre aktører bekender sig 
alle til et grønt livssyn, men på hver deres 
måde.

Initiativet blev taget af Back To Nature – 
Naturcamping, en lille forening af campister, 
der blev grundlagt med det formål at give 
campister bedre adgang til den danske og 
nordiske natur. Med små tusind medlemmer 
hører Back to Nature til de mindre camping-
organisationer herhjemme. 

Flere grønne initiativer
Men det er ikke kun »undergrunden« i dansk 
camping, der tænker grønt. Flere store cam-
pingorganisationer, herunder FDM og DCU 

er også begyndt at satse på genanvendelse 
af ressourcerne og miljøvenlig opvarmning.

FDM har eksempelvis sikret sig EU’s gule 
miljøblomst på sine 17 campingpladser og 
DCU har været meget tidligt fremme med 
montering af solfangere på sin bygnings-
masse, økologiske tiltag og genbrugscontai-
nere på samtlige campingpladser .

– Det sker fordi det er sund fornuft at 
tænke grønt, men også fordi det kan betale 
sig, siger DCU-informationschef Jørgen W. 
Fröhlich. Det store forbrug af varmt bruser-
vand sker i sommerferierne, hvor solen – i 
hvert fald statistisk set – skinner mest. Der-
for bør solfangere være en helt naturlig ting 
på campingpladserne. Det handler både om 
at spare CO2 og udgifter til olie og gas.

Som nyeste tiltag eksperimenterer Dansk 
Camping Union nu med kompostering af 
grønt affald. Man har iværksat et lille labora-
torieforsøg i samarbejde med »Den økologi-
ske Have « ved Odder.

Det er opgjort, at omkring en tredjedel af 
det affald, som i dag køres til forbrænding er 
organisk køkkenaffald, som uden videre kan 
indgå i naturens kredsløb.

Forsøget skal vise om små orme er i stand 
til at tygge sig igennem campingpladsens lø-
bende mængder af kartoffelskræller, blom-
kålsaffald, æbleskrog og småkviste på plad-
serne.

Viser det sig at være tilf ældet, kan dette 
anvendes som gødning rundt om i bede og 
beplantninger samtidig med at man samti-
dig reducerer omfanget af bortkørt affald 
med over 30 procent.

Grøn camping vinder frem!vinder frem!
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Københavnsvej 277, 4000 Roskilde

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

Åbent hverdage fra 10.00 til 17.30  

lørdag fra 10.00 til 15.00

søndage- og helligdage fra 11.00 til 16.00

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

Forsøget gik i gang i april og ser foreløbig 
lovende ud. Ormene tygger på livet løs, men 
gik desværre ned med flaget under en læn-
gere periode med nattefrost. Ved temperatu-
rer under fem grader går de nærmest i hi, 
konstateredes det.

Forsøget fortsætter dog ufortrødent som-
meren over og det ser ud som om det svinder 
i affaldsmængderne, men om ormene kan 
holde trit med campisternes trang til at spise 
grønt – det vil vise sig.

Forsøgscontaineren er i øvrigt fremstillet 
af genbrugsplast fra kasserede ølkasser.

Samtidig med at DCU-pladserne løbende 
indfører affaldssystemer til sortering af af-
fald, er vandbesparende foranstaltninger 
også på vej. Flere pladser indfører vandfri 
urinaler, som hverken kræver afløb eller til-
kobling til kloaksystemet. Desuden erstattes 
benzinmaskinerne på campingpladserne af 
maskiner med diesel og lavere brændstoffor-
brug, samt større klippebredde for hurtigere 
græsslåning.

Velkommen 
til nye medlemmer!!!

353 Lillian & Ebbe Seligmann · 6800 Varde

1241 Jette & Kim Behrend · 3230 Græsted

1275 Hans Aage Andersen · 4050 Skibby

1332 Bente & Finn Halsgaard · 3210 Vejby

2066 Lis & Johnny Hørbye · 2850 Nærum

2069 Susanne Mortensen & Jesper Nielsen
  · 4690 Haslev

2215 Lone & Carsten Jørgensen · 3450 Allerød

2400 Helle & Karsten Andersen · 4420 Regstrup

2706 Daniel Bundesen · 7600 Struer

2833 Kenneth Møller · 9000 Ålborg

2845 Grethe Andersen · 9670 Løgstør

2932 Anne-Lise & Kaj Leo Pedersen 
 · 5320 Agedrup
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2Glimt fra landsstævnet/jubilæet …
Glimt fra landsstævnet/jubilæet …

22008LandsstævneLandsstævne
    Jubilæum  Jubilæum
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2008Glimt fra landsstævnet/jubilæet …

50 år50 år
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Er pladsen trang, er indretningen alfa og 
omega for fornemmelsen af rum og plads. 
Design af møblement, fast inventar og ikke 
mindst lys er derfor noget af en videnskab, 
når det gælder indretninger af såvel sejlbåde 
og campingvogne. Hos den tyske camping-
vognsproducent, LMC Caravan, har man lagt 
sig i front, når det gælder kombinationen af 
de bedste designtraditioner fra såvel det ma-
ritime liv og campinglivet.

I sine 2008-modeller har LMCs designerne 
i høj grad leget med lysdesign, både når det 
gælder kunstig hyggebelysning og placering 
af vinduer. Samtidig har LMC lanceret et helt 
nyt grundrids i indretningen af to modeller i 
størrelsen 5,6 meter. Det gælder Münster-
land 565 RBD i mellemklassen og topklas-
semodellen Ambassador 565 RBD.

Det særlige ved 565 RBD’s grundrids er 
soveafdelingen, hvor den fritstillede seng er 
placeret med hovedgærdet mod sidevægen. 
Man kan gå rundt om den på tre sider og har 
dermed god adgang til overskabene. Samti-
dig er den hævet, så man fra sengen har fri 
udsigt gennem sideruden og bagruden, og 
der er blevet plads til et sengebord med god 
aflægningsplads.

Køkkenet er placeret ud mod forteltet, så 

der er tale om et samtalekøkken med kon-
takt til både forteltet og den store rundsid-
degruppe i fronten. Køkkenet er desuden 
forsynet med en flot emhætte og et højkøle-
skab på den modsatte side.

Toilet og bruserum er placeret på modsatte 
side af forteltet midt i vognen og her brillerer 
Ambassador 565 RBD med en hidtil uset de-
talje i campingvognes lysdesign – den blå 
LED-oplyste vandstråle i den hvide håndvask.

Hele indretningen, med især sengens pla-
cering, giver en god rumfornemmelse, som 
forstærkes, fordi der er tale om meget åbne og 
lyse vogne med klare taglemme og store vin-
duer. En smart detalje til vinterbrug er, at man 
kan trække myggenettet ned og opnå en yder-
ligere isolerende effekt samtidig med, at man 
kan se ud, men ingen kan se ind i vognen.

Selv om grundridset er det samme i de to 
modeller, er materialevalg og udformning for-
skellig. Med en prisforskel på omkring 50.000 
kr., får man også en del ekstra for pengene, 
hvis man vælger en Ambassador 565 RBD.

Men begge modeller kan udstyres helt ef-
ter kundens ønsker med eksempelvis Alde 
centralvarme, vandbåren gulvvarme, sæde-
varme, gasbageovn og flere monterings-mu-
ligheder for fladskærms-tv.  Red.

 LMC omtale!

FornemmelseFornemmelse  
af rum og plads …af rum og plads …

Den hævede sengs placering med hovedgærdet 
mod sidevægen giver en god fornemmelse 

af rum og plads i den lyse vogn.
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Musikken spiller en stor rolle for den tyske 
campingvognproducent Tabbert Caravan 
GmbH. Med navne på fabrikkens modelserier 
som Puccini og Vivaldi lægger fabrikken vægt 
på harmoni. Harmonien har fabrikken også 
fundet i en helt ny modelserie opkaldt efter 
den italienske komponist Gioacchino Rossini.

Opera er oppe i tiden og populære værker 
som Barberen i Sevilla og Whilhelm Tell af 
selv samme Rossini, har været mange ope-
raelskeres indgang til operaverdenen. Såle-
des er det også med campingvognfabrikkens 
helt nye modelserie Rossini, der introduce-
res som en kompakt-vogn for især nye cam-
pister, samt alle de campister, der måske har 
afprøvet campinglivet i telt eller teltvogn.

»Rossini« er en serie på fem modeller i den 
prisbillige ende. Men typisk for Tabbert er 
der ikke gået på kompromis, når det gælder 
kvaliteten. Det er vigtigt, at der er harmoni 
mellem kvalitet, komfort og rummelighed, 
når man henvender sig til førstegangskøbere 
af en campingvogn, siger Martin Kolst fra 
Procamp.

Rossini består af 5 modeller fordelt på 
størrelser fra 400 til 500, hvoraf 500-model-
lerne har 3 forskellige grundrids. Priserne 
går fra blot knap 99.000 til 124.500 kroner.

»Modellerne henvender sig både til parret 
uden børn, med enten enkeltsenge eller dob-
beltsenge og til børnefamilier, der har brug 
for en køjevogn. Som standard er de alle 

Harmoni i ny kompakt-klasse fraHarmoni i ny kompakt-klasse fra  

Tabbert omtale!
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blandt andet udstyret med blæservarme og 
stabilisator, ligesom der er bruser med varmt 
vand i de 4 modeller. I køkkenet er der selv-
følgelig alt hvad der er behov for og som en 
lille finurlig detalje, har de 4 modeller et flad-
skærmsophæng, hvor skærmen sænkes 
med et tryk på en knap.«

Tabberts kompaktklasse byder på en lang 
række innovative og praktiske løsninger, 
som gardinstang med gennemgående gardi-
ner, dekorative LED lyslister i hjørnerne og 
meget mere. Dertil kommer det velkendte, 

gode gamle Tabbert-ur og hygrometer i helt 
nyt design.

Alt i alt er modellerne særdeles veludsty-
rede til priserne og byder på mange spæn-
dende overraskelser og ikke mindst gode 
rumløsninger. Ikke overraskende for Tabbert 
er der tale om lyse vogne med applikationer 
i »Pearl« og friske farver.

Der er tale om en ægte kompakt-klasse, 
som kombinerer kvalitet, komfort og bevæ-
gelsesfrihed for både den unge børnefamilie 
og seniorer uden børn. Red.

v/Grethe & Ivan Mehlsen
Albertinelund 3, DK-8585  Glesborg
Tlf. (+45) 86 38 62 33 · Fax. (+45) 86 38 65 62
www.albertinelund.dk · albertinelund@mail.tele.dk

Albertinelund Camping 
1/1 - 31/12 (& 1/10 - 31/3) 
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Ta’ til Nibe              www.nibecaravan.dk

–ALT TIL CAMPING I 2 ETAGER

Nordjyllands
store campinghus

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

Mobilt  service værksted
Har du problemer i camping-
landet, står vores service-

vogn klar til udrykning...

Outdoor tøj/sko
Campingvogne  Familie telteFortelte Trailere

 Autocampere

 Teltvogne
Værksted

 Alt i campingudstyr

HobbyHobby
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DDDin garanti

for en reel handel

Campingshop.dk
Campingudstyr til rigtige campingpriser

• Åben 24 timer
• Bestil hjemme hos dig selv
• Betal med dankort nemt og sikkert
• Lagerførende hele året
• Mulighed for køb af gavekort
• Hurtig ekspedition og 14 dages returret
• Bliv opdateret med vores nyhedsbreve

ny 

hjemmeside

med mange nye

funktioner

HKS
Tlf: 9899 6600 ●  info@campingshop.dk ●  www.campingshop.dk

Din campingbutik på nettet

NYHED:
“Ugens campingbasker”
Klik ind og se hvilket 
tilbud vi har fundet 
frem i denne uge. 
Tilbudet skifter hver 
fredag, så det gælder 
om at være hurtig.

Haderslev
Camping Center

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

www.haderslev-camping-center.dk
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Af Anne-Vibeke Isaksen 
Fotograf: Rasmus Schønning

Campingpladsen hedder Caravanpark Sexten. 
Er i øvrigt kåret til Europas flotteste 
vintercampingplads.
www.caravanparksexten.it 
(på tysk, engelsk og italiensk)

Priser 2004Priser 2004
Pris pr. nat 
2 voksne i campingvogn)  175 kr.
Pris for 3 retters menu 
i restauranten  150 kr.
Baroloen koster  285 kr.
Pris for ridning pr. pers – 6 timer  375 kr.

Der er mange kombinationsmuligheder 
wellness centeret.

Her er nogle eksemplerHer er nogle eksempler
1½ times massage 485 kr.
Hø og blomsterbad 130 kr.
Manicure 95 kr.
Romerst sauna 60 kr.
Alt sammen inkl. fri afbenyttelse 
af terummet med ca. 150 forskellige slags.
Alle priser er omregnet fra Euro

Letteste vejLetteste vej
Letteste vej gennem Alperne 
er over Brennerpasset.

På camping På camping 
for foden af Dolomitternefor foden af Dolomitterne

Det har altid været et smukt syn at 
køre gennem de østrigske Alper, men 
hvis man fortsætter sydpå mod Italien, 
rejser Dolomitternes skarpe bjergt-
inder sig og får alle i bilen til at sige 
»wouuuw«. Det gjorde det i hvert fald i 
vores bil, som havde campingvognen 
på krogen. Vi og vores lille hjem var 
klar til ferie, og vi havde fundet en 
pragtfuld campingplads for foden af 
disse imponerende bjerge. 

 
Fyldt campingplads
Der er stort set fyldt op på camping-
pladsen, selvom det er midt i juni og 
sommerferien knapt er begyndt. Vi 
får anvist vores plads af en lille char-
merende italiener, som oven i købet 
bliver og hjælper os med at få strøm, 
køre støtteben ned og tjekker med os 
at alt er, som det skal være før han 
overlader os til ferie. Vi får hurtigt fun-
det et par stole frem og nyder at kunne 

FaktaboksFaktaboks
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Selvom solen skinner og det er varmt, er 
luften klar og frisk. Det er skønt at være fy-
sisk aktiv. Vi går op i 4 timer til 2.200 me-
ters højde og finder et udsigtspunkt, hvor 
de medbragte madpakker indtages. Vi har 
smurt os et par sandwich af nybagte ciabat-
taboller med lufttørret parmaskinke, oliven 
og soltørrede tomater, rouccula og olivenolie. 
Mums!

 
En tur i 
boblebadet
Efter en lang dag 
i sadlen er vi no-
get ømme i rum-
peten. Men det 
bliver det hurtigt 
rettet op da vi 
kommer tilbage 
til campingplad-
sen. Først en tur 
i svømmepølen for at afkøle lidt. Dernæst 
en tur i boblebad for at løse op på de ømme 
muskler for til sidst at fjerne hele ømheden 
med 1½ times massage fra top til tå.

Velsmagende 3 retters menu
Vi spiser for det meste i campingvognen, 
hvor vi ofte nyder lokale specialiteter, men 
denne dag afsluttes med en velsmagende 3 
retters menu og en god flaske Barolo. Midda-
gen havde kun et minus. At sidde i en restau-
rant er ikke det samme som at sidde foran 
campingvognen under åben himmel, hvor 
man stadig har udsigten. 

Sådan gik hele denne skønne uge for fo-
den af formentlig Europas flotteste bjerge. 
Masser af frisk luft, fysisk aktivitet, kropslig 
pleje, afslapning og ganske enkelt fantastisk 
mad.  Red.

læne os tilbage, mærke varmen og betragte 
den omkringliggende smukke natur.

 
Campingpladsen ligger 
i 1.400 meters højde
Campingpladsen ligger på et lille plateau 
midt i bjergene i 1.400 meters højde og ca. 
4 kilometer fra byen Sexten. Hovedhuset er 

en gammel 
gård, som er 
restaureret, 
men holdt i 
gammel stil, 
så det pas-
ser ind i na-
turen. Første 
gang vi kom-

mer ind bliver vi noget overraskede. Ud over 
receptionen er der en flot restaurant med 
masser af charme og hygge. Hele undereta-
gen er indrettet som wellness center med alt 
hvad hjertet begærer, hvis man vil forkæle 
sig selv. Tyrkisk – og romersk bad, finsk – og 
russisk sauna, boblebad, bad med forskel-
lige urter, massage i alle afskygninger m.m.. 
Bygningen med toiletter og baderum er ind-
rettet på samme måde. Udvendigt i gammel 
restaureret stil. Indvendig så moderne som 
man overhovedet kan forestille sig, men sta-
dig med sjæl og varme.

 
Tur i bjergene
Allerede anden dag pakker vi rygsækkene 
med lidt ekstra tøj, madpakker og masser 
af vand og begiver os på tur op i bjergene. 

På cam
ping 

På cam
ping for foden af Dolom

itterne • 
for foden af Dolom

itterne • På cam
ping 

På cam
ping for foden af Dolom

itterne • 
for foden af Dolom

itterne • På cam
ping 

På cam
ping for foden af Dolom

itterne
for foden af Dolom

itterne

 Set på www.campingdanmark.dk Set på www.campingdanmark.dk
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Selv om det kun sker få sommermåneder 
om året, så har de fleste campister oplevet 
at solen bliver så stærk, at man nødvendig-
vis må skærme sig imod den, og under alle 
omstændigheder er det en meget aktuel si-
tuation, hvis man ferierer under sydlige him-
melstrøg.

Et solsejl kan i den forbindelse være en 
udmærket foranstaltning. Men nu har den 
danske forteltfabrik Isabella efter ønsker fra 
mange campister opfundet en yderligere 
mulighed for at få lidt ekstra beskyttelse for 
solen, samtidig med at det også sikrer lidt 
mere læ. Nemlig en såkaldt Net Front, som 
primært er konstrueret til fabrikkens mest 
solgte all-round solsejl Shadow, men som 
også med lidt ekstra tilbehør kan monteres 

på de fleste eksisterende vognmarkiser. Net 
Front er et slags skyggenet, som let kan mon-
teres under Shadows bærende stænger. Det 
strammes ud med en medfølgende tvær-
stang samt tre pløkken og tre barduner.

Net Front har på ydersiden et reflekte-
rende solnet, som giver en behagelig skygge. 
Det er konstrueret sådan, at man godt kan 
kikke ud, men ikke ind.

Ud over at holde den stærke sol ude, er 
det også ganske velegnet til at holdet vandet 
ude, hvis en byge skulle trække forbi.

Shadow-solsejlet, som mange tusinde 
europæiske campister allerede benytter, fås 
nu i fem bredder fra 2,4 meter til 5 meter. 
Den største model er en nyhed i 2008-sæso-
nen.

Yderligere skygge Yderligere skygge til de fleste solsejltil de fleste solsejl
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I øvrigt er Shadow formodentlig det solsejl 
på markedet, som har de fleste alternative 
udnyttelsesmuligheder. Oprindelig er det 
udelukkende konstrueret til campingvogne. 
Men den store fleksibilitet har betydet, at det 
i dag mange steder kan ses som både solsejl 

KERTEMINDE
Nyd Fyns skønne natur. Pladsen ligger kun 50 m fra 
dejlig strand og i gå afstand fra Kerteminde by – med 
hyggelige gader, restauranter, Fjord og Bæltcentret 
og Johannes Larsen museet. Tlf. 65 32 19 71

TRELDE NÆS
Pladsen ligger direkte til Vejle Fjord – midt i det 
fantastiske naturområde Trelde Næs. Gå nogle dejlige 
ture i skoven og langs vandet eller benyt de mange 
aktiviteter f.eks. eget vandland. Tlf. 75 95 71 83

Besøg ColorCamp`s campingpladser i Kerteminde og på Trelde Næs ved Fredericia.
2 AF DANMARKS ALLER DEJLIGSTE CAMPINGPLADSER

ColorCamp lægger vægt på venlig og personlig betjening samt rene og pæne faciliteter – kom selv og oplev det.
På ColorCamp`s pladser kan I benytte CAMPING-CHEQUE

WWW.COLORCAMP.DK

til stationcars, til villaterrasser, forretnings-
markise, solsejl på stranden og sågar som 
lærred for overhead eller film. Se mere om 
de mange alternative muligheder på www.
Isabella.net

Red. 

Shadow Net Front er meget 
let at montere og kan tilpas-
ses de fleste solsejl.
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Ingredienserne til pestoen blendes eller mini-
hakkes og hældes over spydene.

Stil dem koldt en time, hvorefter spydene ste-
ges i en 180 grader varm ovn i 12-15 min. eller 
steges på grillen.

Gulerodssuppe pyntet med estragon
2 personer

1 stort skalotteløg
2 fed hvidløg
½ tsk. karry
½ tsk. knust korianderfrø
1 spsk. olivenolie til stegning
5 store gulerødder
½ l vand
1 tsk. grønsagsbouillon
frisk estragon til pynt

Hakket skalotteløg steges i olivenolie sammen 
med hakket hvidløg i en tykbundet gryde. Tilsæt 
karry og knuste korianderfrø. Gulerødderne 
skrælles og skæres i fine skiver og tilsættes 
gryden. Det hele svitses. Tilsæt ½ liter kogende 
vand og grønsagsbouillon og lad det hele koge 
ca. 15 min, hvorefter det hældes på en blender 
og blendes til en tyk suppe. 
Pyntes med frisk estragon. 
Groft brød serveres til

God appetit!
DCK 2903 Anne Bach

Køkkenhjørnet Køkkenhjørnet 

Pestomarineret kylling med grønsager
2 personer

200 g kyllingebryst
½ gul squash
½ grøn squash
1 rød peber
1 gul peber
1 grøn peber
1 glas semi-tørrede tomater
6 træspyd

Pesto
1 håndfuld basilikum
2 fed hvidløg
2 spsk. Mandler el. pinjekerner
1 spsk. limesaft
1 spsk. olivenolie
1 tsk. salt

Tilbehør
Tomatsalat m. feta.

Kyllingebrystet skæres i små stykker, ligeledes 
de øvrige ingredienser, på nær de soltørrede 
tomater. Alt sættes på træspyd skiftevis, så det 
danner nogle flotte og farverige spyd. Man kan 
i princippet vælge de grønsager man ønsker og 
foretrækker, alt efter sæson og udbud. 
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Holstebrovej · 7600 Struer · Tlf. 96 84 91 00 

www.safari-caravan.dk · e-mail: salg@safari-caravan.dk

Åbningstider:Hverdage  
9-17Lørdag-søndag 10-16

Se Danmarks største udvalg 
i nye campingvogne

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

-  Danmarks  
mindste og billigste.

-  En lille let vogn til de mindste biler. Kip - visionær design. Super aerodynamisk 
og fantastiske køreegenskaber... 
Den ultimative  rejsevogn.

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

Danmarksmester i hæve-tags 
vogne

- Som du ønsker.

- Fuld tilfredshed for hele familien.

- Bedste vintervogn til prisen.

Hymer Touring - den perfekte 
aerodynamiske rejsevogn. 

 Design med hævetag
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NCR medlemsfordele!
Prisaftale med Nordisk Caravanråd Nr. 0708
A. Vintersæson
Alle beløb er i svenske kroner

Priser: Døgn Uge Måned Sæson
Autocamper: 200,- 1.250,- 3.500,- 6.000,-
Campingvogn: 200,- 1.250,- 3.500,- 6.000,-
  incl. el incl. el incl. el incl. el i 30 dage

I sæsonprisen indgår:
El i 30 dage, 16A (kun tilsluttede dage betales)
Ekstra dage debiteres med 125,-kr pr døgn.
Fri adgang til sauna og servicebygning i åbningstiden.
Fri adgang til servicebygning med wc, bad og opvask
Vand afhentes ved haner i dunke
2 sæsonkort til Svanstein ski (20% rabat på øvrigt)
Ved konstant brug af el tillægges 2000,- kr. ekstra pr måned

B. Øvrige rabatter
-15% rabat i sportsbutik og på skileje
-20% rabat når man bor på Svanstein Gården
-15% rabat på bad, afslapning og brug af sportsfaciliteter 
på Svanstein Gården. 
-15% rabat i samtlige restauranter. Omfatter både mad og drikke.
-15% på øvrige vildmarksaktiviteter

C. Sommer 2008/Efterår 2008
-25% rabar på campingpriser

20060522

10 minuter fra LEGOLAND®

Besøg Danmarks Harzen!

Randbøldal Camping

Tlf: 7588 3575 - www.randboldalcamping.dk
Kom i det Grønne!
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Færgerabatter 2008!
Rabataftale med TT-Line, 
der sejler mellem Trelleborg-Travemünde og Trelleborg-Rostock

Aftalen er gældende fra 01.01.08-31.12.08

Aftalen gælder kun i den angivne periode og kun på de ordinære priser/overfarter – ikke på over-
farter hvor der allerede ydes rabat. Ej heller på kahytter og måltider.

Rabat
 10%
 25% i perioden 01.01 - 31.03 på alle afgange
15% i perioden 31.03 - 13.06 samt 01.10 - 31.12
Rabatten gælder ikke på eksisterende rabatter på rejser, kahytter eller måltider.

Bookning sker på: Tlf. 0410-56 200 eller fax 0410-56 170
   E-mail: info@ttline.se

Betaling:  Kontant ved udrejse
Afbestilingsafgift:  Her henvises til TT-Line AB særlige rejsevilkår

Reservationsnummer: DCK 644551

Ret til prisændringer forbeholdes

Færgerabat
F.I.C.C. meddeler, at de har fornyet deres rabataftale med norske Fjord Line på ruterne: 
• Hanstholm – Haugesund/Bergen og • Hanstholm – Egersund
hvor der gives op til 25% rabat til indehavere af gyldigt CCI campingpas, dog kun på returbilletter. 
Man skal bede om rabatten ved booking og oplyse nummeret på passet. Kahyt er obligatorisk ved 
natsejlads. For andre oplysninger om rederiet og deres ruter, se www.fjordline.com     

For booking, kontakt booking.dk@FjordLine.com

www.aarhus-caravan.dk

45



Færgerabatter 2008! 
Frederikshavn/Gøteborg og Grenå/Varberg tur/retur
Periode  Frh/Gøteborg Grenå/Varberg Bil+camp. Autocamp.
       + 5 pers + 5 pers.

1/1 - 29/6 Udrejse  14.30 (tirs-lør) 14.25 (alle dage 1650,- 1650,-
 +  20.00 (fre+søn)
11/8 - 23/12  22.45 (kun fre)

1/1 - 29/6 Hjemrejse  09.30 (tirs-lør) 09.00 (alle dage)
 +   16.00 (lør+søn)
11/8 - 23/12  18.45 (kun søn) 
     

 30/6 - 10/8 Udrejse 03.45 (tirs-lør) 13.15 (man-tors) 1950,- 1650,-
   22.45 (tirs-lør)

22/6 - 12/8  Hjemrejse 08.00 (tirs-fre) 08.00 (søn+fre)  
   23.55 (alle dage) 

Venligst oplys bestillingskode DCARAVAN

OBS! Begrænset antal pladser – skal bestilles senest 48 timer før

Færgerabatter på Scanlines: Helsingør–Helsingborg
Der ydes 10% rabat på den ordinære billetpris, samt endagsbilletter i henholdsvis Helsingør og Helsing-
borg, mod fremvisning af gyldigt DCK medlemskort (det gule F.I.C.C. pas).
Gælder for bil over/under 6 m inkl. 9 personer. 

Rabataftale med HH Ferries, der sejler mellem Helsingør–Helsingborg
Vis dit DCK medlemskort og få 10% rabat på overfarten. Eller spørg deltagere på turen om I kan 
være fælles om et færgerabathæfte med 20 klip. Der er penge at spare på overfarten! Har du brobis 

får du 20% rabat på overfarten.

F.I.C.C. tilbyder rabat på Finnlines
Der tilbydes 50% reduktion på alle billetter på campingvogne og mobilhomes (mod forevisning af gyldigt 
CCI pas) på alle afgange på flg. færgeoverfarter:
Hansa-Class: Finnhansa, Transeuropa and New vessels: Finnstar, Finnmaid, Finnlady i hele 
2007-01-05 Finnlines sejler mellem Travemünde og Helsinki.

Ved booking husk at oplyse om CCI medlemskab og opgiv dit CCI nummer.

Booking sker på: 
fra Tyskland Finnlines Passagierdienst (Finnlines Deutschland GmbH)
  Einsiedelstrasse 43-45, D-23554 Lübeck, Deutschland
  Tlf. +49 451-1507 433, fax. +49 451-1507 444
  E-mail: passagierdienstinnlines.com

Fra Finland Nordic Ferry Center Oy
  Kauppakeskus Ruoholahti 5.krs.
  Itämerenkatu 21, FI-00180 Helsinki, Finland
  Tlf. +358-9-2510 200, fax. +358-9-2510 2022, e-mail. Infoerrycenter.fi

Se mere på www.ferrycenter.fi

  

Kan ikke ændres.
Kan ikke refunderes.
Betales ved bestilling
Ekspeditionsgebyr kr. 50,-.
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Huske    listen

’08
KREDS JYLLAND:
Formand:  Michael S. Hansen

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

2008
30.05 - 01.06 ....................................... Kanostævne
30.05 - 01.06 ....................................................O-løb
05.06 - 08.06 .....................................Fugleskydning
01.08 - 03.08 .......................Fiskefestival, Hirtshals
22.08 - 24.08 ......................NC samarbejdsstævne
12.09 - 14.09 .......Manøvrestævne, Jyllandsringen
03.10 - 05.10 ...................................... Safari, Struer
24.10 - 26.10 ..................................... Bankostævne
07.11 - 09.11 .................................. Gourmetstævne
05.12 - 07.12 .......................................... Julestævne

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

2008 
20.06 - 22.06 ................Midsommer på Skamstrup
22.08 - 24.08 ...............Sommerfest på Skamstrup
07.09 - 11.09 ...............................Pensioniststævne
26.09 - 28.09 ...................Heste/Kræmmermarked

LANDSSTÆVNER OG UDLANDSTURE
2008
20.06 - 22.06 ............................Kielerwoche, Da/Ty
13.07 - 19.07 .........Nordisk Camping Træf i Norge, 
 Lillehammer
24.07 - 04.08 .......................................F.I.C.C., Paris
10.08 - 24.08 ............................Polen m. Kreds Fyn
15.07 - 02.08 .......................................... Ruslandtur

30.08 ...........................50 års jubilæum i DCK

05.09 - 07.09 ............................Dragefestival Da/Ty
11.09 - 14.09 ................................................... Elmia
13.09 - 20.09 ..................Nordisk Høsttræf, Harzen
13.10 - 18.10 ....................... Lang Efterårstur til Ivø
31.10 - 02.11 ............................ Stiftungsfest Da/Ty

KREDS FYN:
Formand:  Inge Christensen

Egevej 6, 5200 Odense V
Tlf. 6594 1401

 Fax 6615 6533
2008
23.05 - 25.05 .............Kreds Fyns 25 års jubilæum 
 på Tårup Strand Camping
20.06 - 22.06 ......................................Skydestævne
14.09 ....................................................Fjordens dag
28.11 - 30.11  ........................................ Julestævne

KREDS SJÆLLAND:
Formand:  Leif Hansson

Greve,
Tlf. 2672 1901
E-mail: sjaelland@dck.dk.

2008
13.06 - 15.06 ..................... Kvindemanøvrestævne
25.07 - 03.08 .............................Langelandsfestival
01.08 - 03.08 .....................................Hyggestævne, 
  Vesterlyng Camping
05.09 - 07.09 .....................................Fugleskydning
19.09 - 21.09 ............. Natur/primistævne, Sølager
28.11 - 30.11 ........................................Juletræsfest

Velkommen hos Antons Camping

www.antonscamping.dk

Stort udvalg af 
nye og brugte vogne, 

fortelte, telte, 
udstyr og tilbehør

Falkevej 1 - Videbæk - Tlf. 97 17 13 79
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ISABELLA - Jydsk Camping Industri A/S · Isabellahøj 3 . 7100 Vejle
Henvisning til nærmeste forhandler: tlf. 75 82 07 55 el. info@isabella.net 
www.isabella.net

Med Ambassador er du klædt på til alle udfordringer. Om du er til 
standcamping eller rejsecamping har du altid kvaliteten og funk-
tionelt design med som din trofaste følgesvend. Ambassador har 
myggenet i den ene gavl og to integrerede og justerbare myggenet 
i fronten. Specielt under varme himmelstrøg er mange udluftnings-
muligheder alfa og omega for et behageligt indeklima.

Myggenettet i gavlen kan dog også lukkes med en folieklap, når 
den ikke anvendes. Ambassador fås i denne sæson i en redesignet 
udgave med nyt gardindessin og nyt frontdesign.

Ambassador

Medlem af Camping Branchen.


