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DCK har fra årsskiftet indgået en ny aftale
med CKE om salg af campingpas.  Organisa-
tionen er fra årsskiftet flyttet fra Sverige til
Holland. Vi håber og tror, at ændringen vil
medføre yderligere gode CKE - tilbud til vore
medlemmer. 
Salg af campingpas i Danmark sker frem-
over via DCU, DKCC, FDM og DCK. DCK har
foreløbigt fastsat prisen på CKE kortet til 10
euro - 75 dkr. 

Det er tid for camping udstillinger. Såvel hos
forhandlerne som ved de større messer
summer det snart af interesserede campi-
ster, som skal se forårets nyheder. Hvis du
skal købe ny campingvogn eller autocamper,
så vær opmærksom på, om der er vægt-
problemer forbundet med køretøjet. I CC’s
medlemsblad “Caravan“ har der netop
været en artikel om overlæs og bødestør-
relser. Det kan være dyrt - rigtig dyrt - hvis

man ikke overholder reglerne. Vær samtidig
opmærksom på, at overlæs i nogle lande
beregnes med udgangspunkt i lastevne og
ikke i totalvægt. 

For campingvognenes vedkommende er
der også grund til at henlede opmærksom-
heden på et forholdsvist nyt vægtbegreb.

FORMANDEN HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kaj Rasmussen,
landsformand,

DCK

Kære DCK’ere

En annonce i APPEN-DIX
er et godt blikfang
Kontakt annonceekspedition
Poul Erik Hejlstrup, tlf. 21 65 04 64
E-mail: annoncer@dck.dk
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Vogntogsvægt, som det kaldes, kan be-
grænse dine muligheder, ligesom lastevnen
for begge typer af køretøjer ikke altid er fak-
tuel. For kort tid siden talte jeg med et med-
lem, der havde bestilt en ny autocamper,
som han i sidste ende afstod fra at købe,
fordi vognen forud for levering blev kontrol-
vejet, her viste det sig, at lasteevnen var be-
tænkeligt tæt på 100 kg. Og således meget
langt fra det, som leverandøren havde op-
lyst. 

Vi håber, at 2019 bliver et rigtig godt år for
Dansk Caravan Klub. Landsstyrelsen vil be-
stræbe sig på at udvikle klubben i en positiv
retning. I sidste nummer af Appen-dix oply-
ste jeg, at landsstyrelsen ville informere om
klubforhold i december måned 2018. Des-

værre viste det sig, at nogle af de informa-
tioner, som vi gerne ville bringe, ikke var til
vores rådighed. Derfor er informationen ud-
skudt til denne måned, hvor vi udsender en
informationsskrivelse til alle medlemmer.
Skrivelsen vil også blive lagt på hjemmesi-
dens lukkede del. 

Sammen gør vi det bedre!

Med venlig hilsen 
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub

FORMANDEN HAR ORDET

APPEN-DIX NR. 1 - 2019

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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Torsdag den 15. november drog Sjælland til
Fyn for at deltage i juletræffet på Odense
City Camp. Træffet var lavet af Ida, Pia, Flem-
ming og Keld.

Da vi ankom til pladsen var der kun kommet
Gitte og Anders (de havde dog været der i
flere dag på grund af familie besøg), Ida og
Flemming kom lidt senere, men træffet
skulle jo også først starte fredag, i løbet af
natten havde der ”sneget” sig en cv ind på
ankomst banen og senere på dagen kom
der flere til.

Der var arrangeret fællesspisning med egen
mad i spejderhytten fredag aften (vi havde
spejderhytten til rådighed i hele weeken-
den), senere på aftenen kunne vi få kage,
glûchwien eller varm kakao, dejlig aften.

Lørdag formiddag skulle standeren så op,
efter standerhejsningen var planen så at vi
kunne køre til Egeskov Slot til juleudstilling.
Der var sørget for billetter til os så vi ikke
skulle stå i kø, Bente og jeg kørte tidligt der
ud, og til trods for dette så var der allerede
kommet mange mennesker, vi brugte en ca.

KREDS SJÆLLAND

APPEN-DIX NR. 1 - 2019

Julestævne
på Odense City Camp
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4 timer derude og så absolut ikke det hele.
Der var nemlig rigtig mange mennesker,
men flot var det det vi så.

Lørdag aften igen fælles spisning og igen
med egen mad (dette syntes vi er en god ide
for det holder træf priserne), da vi alle havde
spist vores aftensmad så skulle ”lege”. Vi var
blevet bedt om at have hver en julepakke
med som vi skulle rafle om. Keld havde be-
stemt reglerne. Først var det, som vi gør der-
hjemme. Vi spillede til alle havde fået en
pakke, hvorefter vi igen raflede i nogen tid,
hvor vi kunne bytte pakker. Dog stadig kun

en pakke hver. Så skulle der pakkes ud før vi
fortsatte spillet, spillet blev nu sat i gang
igen og så måtte vi bytte den pakke, vi
havde fået i første omgang, med en af de
andre spilleres pakker. Denne måde gjorde
at alle uanset hvordan det måtte ende fik en
pakke med hjem. God måde at gøre det på,
d. Det at vi havde pakket op, så man kunne
se hvad der havde været i pakkerne, skabte
spænding i bytningerne. Specielt var der
nogle  nisser i forskellige størrelser,  som der
var rift om. Der var også enkelt, som meget
snedigt havde vendt bagsiden op ad på
deres gaver, så de kom ikke så meget i spil.

KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET
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Søndag blev det så tid til at tage flaget ned
og takke af for denne gang dette gjorde vi
med at danne ring så alle fik sagt farvel til
alle.

Vi, Bente og jeg, var glade for at møde jyder,
fynboer og sjællændere på dette DCK træf,
vi syntes at broafgiften somme tider virker
forhindrende for at der kan komme mere

camping/kendskab på tværs af landet som
følge af der skal betales hver gang man skal
til eller fra Sjælland.

Alt i alt et rigtigt godt træf som siger mange
tak for.

Flemming Bøgvad
Medlem 4787.

KREDS SJÆLLAND

APPEN-DIX NR. 1 - 2019
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Vel ankommen i løbet af torsdagen og fre-
dagen, var der 22 deltagende enheder –
desværre også 2 enheder der var blevet for-
hindret.

Der var en god start fredag aften med med-
bragt mad, efterfulgt af et stort Bankospil
med masser af præmier, hvorefter kredsen
var vært med Gløgg og Æbleskiver og delta-
gerne hyggede sig rigtig godt i det fælles
samvær.

Lørdag formiddag var der standerhejsning,
som i øvrigt var rykket lidt frem, så vi alle
sammen kunne nå, at besøge det gamle
Horsens Statsfængsel, hvor der i anledning

af den snart kommende jul, var etableret et
ganske stort og flot julemarked i ”fængslets”
omgivelser. Det skulle vise sig, at dette var
en begivenhed, som efter de lange ”køer” at
dømme, dette både da vi kom og da vi noget
senere forlod ”fængslet”, var en begivenhed
som hele Horsens med opland også havde
besluttet at besøge.

Der var ”kaldt” til Julefrokost lørdag kl. 13:30,
hvor maden var blevet leveret udefra, nem-
lig fra Cafeteriakroen i Hampen. Der var vir-
kelig alt hvad der hører til en måske lidt
”gammeldags” julefrokost, men når det så
er sagt var det yderst lækkert og veltillavet
hele vejen igennem – der var selvfølgelig

KREDS JYLLAND/FYN

CARAVANBLADET

Vellykket julestævne
på Vestbirk Camping
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også et par mandelgaver, som jo hører et ju-
learangement til. 

Julefrokosten – har jeg hørt – sluttede i god
ro og orden omkring klokken 23:00, hvilket
ikke mindst betød, at alle var klar til hjem-
kørsel efter standerstrygningen søndag kl.
10:00, med diverse takketaler og promove-
ring af et enkelt arrangement, nemlig Mo-
deljernbanen i Struer…

Med ønsket om en rigtig Glædelig Jul og 
et godt Nytår (Campingnytår)
DCK 699 Janne Kroman og Tonni Hansen.

Redaktionen gør opmærksom på at der er
redigeret i teksten fra Tonni Hansen

KREDS JYLLAND/FYN

APPEN-DIX NR. 1 - 2019
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KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET

Indkaldelse af 
ordinær generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DCK’s  kreds Sjælland.

Lørdag den 30. marts 2019 klokken 10.00
Skamstrup Forsamlingshus

Skamstrupvej 77 · 4440 Mørkøv

Der vil være indskrivning og morgenmad fra klokken 9.00.
Der vil også blive arrangeret stævne med udgangspunkt i Skamstrup Camping fra fre-
dag 29. marts til søndag den 31. marts, med god mad og musik lørdag aften i Forsam-
lingshuset.
Der vil komme information om stævnet senere. 

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 2018
4. Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde 

senest lørdag den 23. marts)
5. Valg af kredsformand 
6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af første og anden suppleant.
8. Eventuelt

På vegne af kredsbestyrelsen
2115 Martin Serup
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Indkaldelse til
landsgeneralforsamling
Dansk Caravan Klub afholder ordinær landsgeneralforsamling 

den 18. maj 2019 kl. 1000. 
Generalforsamlingen afvikles i Mørkøvhallen, 

Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv.  

Landsgeneralforsamlingen afvikles efter nedenstående dagsorden, idet det bemærkes, at
der senere vil blive udsendt en mere detaljeret dagsorden. 

§ 4 Landsgeneralforsamling - dagsorden
Stk. 1, 
Der afholdes årlig ordinær landsgeneralforsamling, sædvanligvis i Store Bededagsferien,
med følgende dagsorden.

Dagsorden:
Nr.  1. Valg af dirigent.
Nr.  2. Årsberetning afgives af landsformanden.
Nr.  3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge til 

landsstyrelsen.
Nr.  4. Budget for det kommende år samt budgetrevision for indeværende år 

fremlægges til godkendelse.
Nr.  5. Fastsættelse af kontingent
Nr.  6. Indkomne forslag.
Nr.  7. Valg af landsformand i lige år og landskasserer i ulige år.

DCK

APPEN-DIX NR. 1 - 2019
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Nr.  8. Valg af landstyrelsesmedlemmer: Der vælges 3 medlemmer til landsstyrelsen i ulige
år 

og 2 medlemmer i lige år.
Nr.  9. Valg af 1 og 2. suppleant til landsstyrelsen. (hvert år)
Nr. 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (hvert år)
Nr. 11. Eventuelt

Stk. 2,  
Landsgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved meddelelse på DCK’s
hjemmeside og via Appen-dix. Forslag til personvalg til landsstyrelsen bør fremgå af ind-
kaldelsen.

Stk. 3,  
Forslag, herunder forslag til ændringer af vedtægten, der ønskes behandlet på en ordinære
landsgeneralforsamling, skal indsendes til landsformanden senest 1. marts. 
Det reviderede årsregnskab med noter, budget, budgetrevision samt indsendte forslag, der
skal behandles på landsgeneralforsamlingen, fremlægges via hjemmesidens lukkede del, se-
nest 14. dage før landsgeneralforsamlingens afholdelse.

På vegne af landsstyrelsen.
Med venlig hilsen

Kaj Rasmussen, landsformand

DCK

CARAVANBLADET

Landsstævne
Til orientering.
Der afvikles sædvanen tro landsstævne i Store Bededagsferien fra torsdag den 16.
maj til søndag den 19. maj 2019. 

Landsstævnet afvikles med udgangspunkt i Dansk Caravan Klubs campingplads, Gry-
debjergvej 32, Skamstrup, 4440 Mørkøv. 

Der vil senere i regi af kreds Sjælland blive udsendt et specificeret program indehol-
dende priser m.v. 

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
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Universe Stævne
Den 24. – 26.maj 2019

på Augustenhof Strandcamping

KREDS JYLLAND/FYN

APPEN-DIX NR. 1 - 2019
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Kom til smukke Als og 
besøg Universe Science Park 
den 25. maj.

Universe er en science og oplevelsespark,
hvor børn og voksne leger sig til viden. Du
kan se hvor en af Danmarks største indu-
strigiganter startede, opleve gejseren
springe i Blå Kube, se Science show og me -
get meget mere. For dem som er blomster-
interesseret er der rig lejlighed for at se på
mange forskellige blomster og planter i den
skønne park.
Det er tilladt at have hund med.

Overnatning mv. afregnes direkte til cam-
pingpladsen, til ACSI pris på 132,50 kr. pr.
vogn pr. døgn inkl..5 kWh og 5 kr. bad pr. per-
son. Der skal tjekkes ind i receptionen inden
indkørsel på pladsen.

Stævnet koster 195 kr. pr. person, børn
under 5 år er gratis. Beløbet indbetales til

reg nr. 2267 konto nr. 6276 730 418
Husk DCK nr. og Universe.

Fredag: Ankomst
Lørdag: Standerhejsning kl. 9:30

Afgang til Universe kl. 10
Happy Hour kl. 17

Søndag: Standerstrygning kl. 10

Sidste tilmelding: Senest den 10. maj 2019.

OBS! 
DCK gør opmærksom på, at DCK ikke kan
gøres ansvarlig for skader på materiel eller
personer, der måtte opstå i forbindelse med
eller i tilknytning til et af klubben planlagt og
afviklet arrangement.

Vel mødt

DCK 4005
Annelie og Jan Zimmermann
Tlf. 40171727

KREDS JYLLAND/FYN

CARAVANBLADET

Sønderborg, havneidyl. Foto: Erik Christensen



Nu har du chancen for at prøve camping om
vinteren, hvis du ikke har prøvet det tidli-
gere. Hiv vognen til Skamstrup og deltag i et
superhyggeligt stævne i uge 7 i 2019. 

Program for “vinterferie light” på camping-
pladsen i Skamstrup i uge 7 - 2019.

Program:
Fredag den 8. februar 
Ankomst

Lørdag den 9. februar kl. 10.00  
Standerhejsning
Kl. 13.00  
Nytårsfrokost - hver enhed medbringer
egen “specialitet” til 6 personer

Vinterferie 
uge 7 2019

16
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Søndag den 10. februar 
dagen er til egen disposition
Kl. 16.00
happy hour

Mandag den 11. februar kl. 10.00
Madpakke-tur i Nordvestsjælland i egne
biler 

Tirsdag den 12. februar kl. 18.00
kl. 19.00
Demonstration af magnetsengetøj
og middag ved Nova Vita

Onsdag den 13. februar kl. 10.00
Tur til Vestsjællands Bilmuseum  

Torsdag den 14. februar 
Dagen til egen disposition
Kl. 16.00
Happy hour

Fredag den 15. februar kl. 10.00  
Besøg på Dragsholm Slot
– guided rundvisning
Kl. 18.00 
Middag i klubhuset - biksemad og is.

Lørdag den 16. februar 
Dagen til egen disposition 
Kl. 16.00  
Happy hour

Søndag den 17. februar kl. 10.00
Standernedhaling

Man kan selvfølgelig spise sammen hver
dag, hvis man vil. 
Husk din walkie., så vi kan sludre sammen,
når vi er på turene. 

Prisen pr enhed (2 voksne) 700 kr. Enlige 360
kr. Campingafgift og strøm betales direkte til
pladsen. Tilmelding senest den 15. januar
2019 til kontonr. 2267 0726903867.
Ret til ændringer forbeholdes.

OBS! 
DCK gør opmærksom på, at DCK ikke kan
gøres ansvarlig for skader på materiel eller
personer, der måtte opstå i forbindelse med
eller i tilknytning til et af klubben planlagt og
afviklet arrangement.

M.v.h. 2310 Lisbeth og Kaj

Området omkring Sejerøbugten indbyder til små udflugter.

17
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DCK har fået en rumænsk samarbejdsplads.
Jeg tror faktisk, at vi er den første camping-
klub i Danmark, som har fået en samar-
bejdsplads i Rumænien.

Det drejer sig om den lille plads Camping Sa-
listeanca i landsbyen Saliste 20 km. uden for
Sibiu, en af Transsylvaniens gamle byer.
https://www.salisteanca.com/

DCK

APPEN-DIX NR. 1 - 2019

Ny rumænsk 
samarbejdsplads
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Det er en lille familiedrevet plads i en stor
have, som er indrettet til camping.
Den drives af et yngre ægtepar. Da de begge
er udearbejdende, så holder hans far øje om
dagen og viser nye gæster til rette.

Der er ingen luksus på pladsen, men der er
det mest vigtige. Nemlig rene toiletter og
bade, som er inkluderet i prisen.

Og så er der en meget afslappet og hygge-
lig stemning. Da vi besøgte den i sommeren
2018 ærgrede vi os over, at vi ikke havde så
meget tid, da vi i den grad følte os velkomne,
og nød den gode stemning.

En for danskere helt speciel ting ved plad-
sen, er at ved indgangen har den sin egen
storkerede. Da landsbyen, ud over denne,
har flere storkereder så kan man være sik-
ker på at høre storkeknepren under et som-
merophold der.

Der er også mange spændende ting i områ-
det. Sibiu er en by, som har mange snævre
gader, og der er aldrig langt til et sted at få
stillet tørsten eller sulten. Byen var i øvrigt
europæisk kulturhovedstad i 2007.

Men også den omkringliggende natur har
meget at byde på. Mulighederne for van-
dringer i naturen herunder bjergvandring er
nærmest uendelige.

Hvis man ikke orker at komme op i højderne
til fods, så finder man to af verdens flotteste
bjergveje i nærheden. Dels Transfagarasan,
som rent faktisk har fået prædikatet ”Ver-
dens bedste vej” af værterne i BBC’s ”Top-
gear”. Men også den lidt nyere anlagte
”Transalpina” har masser af spændende ud-
sigter at byde på. 

http://muntii-fagaras.ro/en/transfagarasan
http://romaniatourism.com/scenic-drives-
romania-transalpina.html

Pladsen giver medlemmer af DCK 10 %
rabat.

Pladsen ligger rigtig godt for de medlemmer,
som skal med på turen til Transsylvanien i
sommeren 2019. Den ligger nemlig fint til
hjemtyren fra Vampire Camping i Bran, så
mon ikke der skulle være en del DCK med-
lemmer, der får gavn af rabatten i somme-
ren 2019?

2115
Martin Serup

DCK

CARAVANBLADET
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Overskriften er ikke rettet mod de kilo, som
du måske har taget på hen over jul og nytår,
men snarere foranlediget af, at DCU i en ar-
tikel sidst ii 2018 henledte medlemmernes
opmærksomhed på emnet. Jeg er samtidig
blevet opfordret til at skrive lidt om begre-
bet “vogntogsvægt”. 

I kombination med en netop udgivet artikel
i CC of Swedens blad “Caravan”, hvor bøde
for overlæs i enkelte europæiske lande
nævnes med beløb på op til 50.000 sv. kr.,
så er det måske værd selv at kontrollere om
man overholder reglerne, før myndighe-
derne gør det!

APPEN-DIX NR. 1 - 2019

Trækkrogen

TRÆKKROGEN

Camping og 
vægtproblemer
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Husk så i øvrigt, at det handler om egen -
såvel som andres sikkerhed.

Kørekortregler, koblingsregler, egenvægt, to-
talvægt, kugletryk er emner, der ofte drøf-
tes, når man mødes rundt omkring i
campingsammenhænge. Vogntogsvægt er
et nyere begreb, som ikke alle måske er op-
mærksomme på. 

Eksempel:
Personbil med tilladt 
totalvægt 1.800 kg.
koblingsvægt 1.500 kg.
vogntogsvægt 3.000 kg.

Umiddelbart ser det ud som om bilen må
have en totalvægt på 3.300 kg. Imidlertid be-
grænses den samlede vægt af vogntogs-
vægten, der ikke må overstige 3.000 kg. 

Bilen må veje den anførte maksimale vægt,
og den må gerne kobles til en påhængsvogn
med totalvægt på 1.500 kg. Imidlertid kan
man ikke udnytte begge maksimale vægt-
angivelser, fordi vogntogsvægten på 3.000
kg ikke må overskrides. Det betyder, at la-
steevnen på det ene eller det andet køretøj,
eller begge i kombination skal reduceres
med sammenlagt 300 kg. 

I en campingvogn kan det være ganske van-
skeligt at reducere vægten særligt meget,
og af kørsels – og sikkerhedsmæssig årsa-
ger er det´ det rigtige sted at reducere vægt,
hvis der skal reduceres. 

For mit eget vogntogsvægt vedkom-
mende gælder følgende:
Min bil 
totalvægt  3.000 kg. 
koblingsvægt 3.500 kg. 
vogntogsvægt 6.000 kg.

Umiddelbart ser det ud som om, jeg lovligt
kan have en totalvægt på 6.500 kg. 
Imidlertid er vogntogsvægten oplyst til 6.000
kg. 

Min bil kan således heller ikke udnytte de
maksimale vægtgrænser for så vidt angår
totalvægt og maksimal koblingsvægt, som
er anført på registreringsattesten, fordi den
samlede vægt af begge køretøjer ikke må
overstige 6.000 kg.  Vogntogsvægten angi-
ves af fabrikanten på baggrund af tekniske
data vedrørende bilen. F.eks. bilens køleka-
pacitet. 

Min campingvogn har en totalvægt på 2.650
kg., så det er i sig selv ikke et problem, men
der er grund til at henlede opmærksomhe-
den på begrebet vogntogsvægt, fordi vogn-
togsvægten i forbindelse med visse køre -
tøjskombinationer kan begrænse mulighe-
derne for at medbringe last. Ikke mindst i re-
lation til kørsel med campingvogn, er det
relevant at være opmærksom på emnet,
fordi al erfaring viser, at lasteevnen på
mange campingvogne i forvejen ikke er
voldsom stor.  

På nedenstående hjemmeside kan du ved
indtastning af registreringsnummer se, hvor-
dan det hænger sammen for din bils ved-
kommende. De beregninger, som udføres
via hjemmesiden, er uden ansvar for DCK.

Www.hænger.dk 

Med venlig hilsen
DCK 2310 Kaj Rasmussen

TRÆKKROGEN
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Der venter de besøgende en helt ny
oplevelse i de otte campinghaller, når
Ferie for Alle slår dørene op 22.-24. fe-
bruar 2019 i MCH Messecenter Her-
ning.

Gå ned ad strøget, spis som i Italien, oplev
en shelter og slap af i relax-området. Cam-
pingområdet på Ferie for Alle byder på et
væld af nyheder, og de besøgende kan gå
på opdagelse i et fornyet og livligt campin-
gunivers 22.-24. februar 2019 i MCH Messe-
center Herning.

- Setuppet i campinghallerne er blevet æn-
dret, så de besøgende får en ny og bedre
oplevelse på Ferie for Alle. Campingområdet
bliver mere overskueligt, mere lækkert, og
det bliver en større oplevelse. De nye tiltag
bliver en overraskelse for de besøgende, og
jeg tror, de får lyst til at besøge Ferie for Alle
hvert eneste år, fordi der hvert år venter en
helt ny oplevelse, siger Morten Kjeldsen, di-
rektør hos Isabella Group, medlem af cam-
pingbranchens bestyrelse samt komité med-
lem på campingudstillingen på Ferie for Alle.

I campinghallerne kan de besøgende få al
den rådgivning, inspiration og information
om campingvogne, autocampere, telte osv.,

som de søger, og derudover forvandles
gangarealerne i flere af hallerne til gågader,
så de besøgende kan tage sig en strøgtur, li-
gesom der skabes afslapningsområder, re-
stauranter og legeområder. Hal B forvandles
til én stor handelshal, Markedspladsen, hvor
de besøgende kan gå på opdagelse blandt
gode tilbud på campingudstyr- og tilbehør,
der er samlet i hallen.

Intercamps produkter i hal E
Samtlige mærker af campingvogne, auto-
campere, telte på det danske marked samt
alverdens udstyr og campingpladser i ind-
og udland kan opleves på Ferie for Alle, og
også i hal E venter der de besøgende en ny
oplevelse. Her er der kun én udstiller:

- Vi har samlet alle vore vognmærker og pro-
dukter i én hal på 2.900 kvm, dels for at give
vore forhandlere en masse nye muligheder
og samtidig give de besøgende en helt ny
helhedsoplevelse. 
De besøgende gæster kan blive inspireret
og opleve vogne af flere mærker og samti-
dig kigge på udstyr og tilbehør. Det bliver
mere overskueligt, og vi tror, det giver de be-
søgende en bedre service og information på
den måde, siger Steen Rasmussen, indeha-
ver af Intercamp A/S.

TEMA

APPEN-DIX NR. 1 - 2019

Ferie for Alle
.... finder sted 22.-24. februar 2019



Messecenter Herning | Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk

TID TIL AT 
VÆRE SAMMEN

Ferie for Alle er danskernes foretrukne feriemesse, 
når næste ferie skal planlægges. Ferie er kvalitetstid 
for én, for to og for hele familien. 1.000+ udstillere 
står klar med inspiration og vejledning om alt fra 
campingudstyr til eksotiske destinationer.

Ferie for Alle – hele verden ét sted.

Læs mere på
ferieforalle.dk
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Danmarks mødested
Med flere end 1.000 udstillere på Ferie for
Alle er der solid opbakning fra branchen, og
om det er camping, friluftsliv, charterferie
eller noget helt andet, man er på udkig efter,
er Ferie for Alle stedet, hvor man finder sin
ferie, lyder det fra Morten Kjeldsen:

- Det er på Ferie for Alle, branchen samles,
så alle deltager og kommer igen år efter år.
Ferie for Alle er blevet Danmarks mødested
nummer ét, når man gerne vil inspireres til
sine ferie- og rejseplaner. Ferie for Alle er jo
en udflugt i sig selv, og hvad enten man er til
camping, friluftsliv, outdoor eller noget
fjerde, så er det her, folk bliver inspireret. Så
alsidige som vi mennesker er i dag, så vil vi
egentlig gerne både informeres om og in-
spireres til camping, charterferie, vandrefe-
rie og ski mv., så det er jo et perfekt sted at
få alle sine ønsker indfriet, siger Morten
Kjeldsen.

Prestigefyldte campingpriser og vin-
tercamping
På åbningsdagen for Ferie for Alle afholdes
Danish Camping Award for tredje gang. Her
uddeles Danmarks mest prestigefyldte cam-
pingpriser. Ved prisuddelingen kåres Årets
Campingvogn, Årets Campingtrækker, Årets
Autocamper, Årets Danske Campingplads,
Årets Udenlandske Campingplads og Cam-
ping Prisen, som går til et firma eller en per-
son. 

Vil man være nærmeste nabo til Ferie for
Alle, kan man benytte sig af muligheden for
at tage et weekendophold på vintercam-
pingpladsen bag MCH Messecenter Her-
ning, der ligger få minutters gang fra
campinghallerne. Vintercamping arrangeres
af DCU og MCH og kan bookes på forhånd,
eller man kan møde op og få adgang.

Foto: MCH/Lars Møller.



DCK STÆVNEKALENDER

Husk at besøge DCK's hjemmeside
- STÆVNEKALENDEREN
og se klubbens aktiviteter

Stævner i Januar - marts 2019:

25. - 27. januar Slægtsforskningstræf
26. januar Til skuespil på det Kongelige Teater med DCK 
08. - 17. februar Vinterferie uge 7 på Skamstrup Camping 
22. - 24. februar Ferie for alle, MCH Messecenter Herning, Herning
01. - 03. marts Generalforsamling, kreds Jylland/Fyn 
22. - 24. marts Hobbystævne nr. 1, samt arbejdsweekend på DCK
29. - 31. marts Generalforsamling, kreds sjælland, 

Skamstrup Camping

Simon Bennebjerg som Mozart, Rosalinde Mynster som Constanze og Søren Sætter-Lassen 
som Salieri i forestillingen Amadeus.
Det Kongelige Teater. Foto: Camilla Winther




