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FORMANDEN HAR ORDET

Kære medlemmer
af DCK
Sidste weekend i oktober måned holdt
mange campingforhandlere over hele landet traditionen tro åbent hus i deres forretninger. På Sjælland var DCK repræsenteret
ved flere forhandlere og DCK’s ambassadører indmeldte 36 nye medlemmer. Det er rigtig positivt. Dels at der er stor interesse for
at være ude og repræsentere klubben og
ikke mindst, fordi så mange kunne se sig
selv som medlemmer i vores forening og
benyttede lejligheden til at indmelde sig.
Tak for indsatsen til ambassadørerne og rigtig hjerteligt velkommen i Dansk Caravan
Klub til de campister, der nu har meldt sig
ind. Husk - det er ved DCK’s mangeartede
arrangementer, at I har muligheden for at få
glæde af Jeres medlemskab og møde jeres
klubkammerater. Sidst men ikke mindst. Tak
til de forhandlere, der åbner deres døre for
os.
Landsstyrelsen holder møde ultimo november måned. Dagsordenen indeholder primært emner der omhandler overgangen til
den nye organisation. Du kan læse mere om
mødet i referatet, når det udsendes primo
december måned.

Kaj Rasmussen,
landsformand,
DCK

Kontingentindbetalingen for det kommende
år skal betales primo december måned i år.
Årsagen til udsættelsen skyldes, at DCK for
kort tid siden har skiftet pengeinstitut. Dermed er også aftalerne omkring udsendelse
af kontingentopkrævningerne skubbet. Vi
håber, at alle kan leve med det.
Sammen gør vi det bedre!
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub
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Ændring af færdselsloven
Håndholdt walkie under kørsel kan koste et klip i kørekortet
Kære medlemmer af DCK vær opmærksom
på, at færdselslovens § 55a, der tidligere
alene omhandlede anvendelse af håndholdt
mobil telefon, nu er ændret til at omfatte teleudstyr. Dermed kommer også anvendelse
af håndholdt walkie talkie ind under lovens
område.
Vi er mange, som bruger walkie talkie til intern kommunikation mellem køretøjerne,

når vi er på tur sammen, og det har vi haft
stor glæde af. Imidlertid er der ultimo 2018
sket en ændring af færdselslovens § 55a,
som det er passende at gøre opmærksom
på her, fordi overtrædelse af loven kan medføre klip i kørekortet.
Med venlig hilsen
DCK 2310
Kaj Rasmussen
APPEN-DIX NR. 10 - 2019
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APPEN-DIX
Næste nummer af Appen-Dix udkommer som et “fysisk” nummer.
Har du et stævne i 2020, der skal reklameres for, er det oplagt at få det
med i dette blad. Eller har du en god historie fra én af dine ture,
så skriv til appendix@dck.dk gerne vedhæftet billeder.
Eller ring til Jan Mogensen på 59 47 17 63 og lav en aftale.

En annonce i APPEN-DIX
er et godt blikfang
Kontakt annonceekspedition
Henriette Knudsen, tlf. 48 71 10 24
E-mail: annoncer@dck.dk
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Kampagne tilbud
til nye medlemmer
Dansk Caravan Klub tilbyder dig, som ikke er eller tidligere har
været medlem af DCK, gratis medlemskab i 2020.
Tilbuddet, som ikke forpligter dig i øvrigt, omhandler:
•
•
•
•
•
•
•

Gratis CKE - kort (Europæisk campingpas)
Medlemskort, der blandt meget andet, giver dig adgang til:
Klubbens hjemmeside.
Klubbladet Appen-dix.
Klubbens mangeartede aktiviteter.
Hygge med andre campister.
Rabat på en lang række campingpladser i Europa.

Appen-dix udsendes 10 gange om året til din mailadresse og i december måned
som fysisk blad, sammen med CKE - kortet, hvis vi har registreret din indbetaling
af det følgende års kontingent senest den 10. november.

Jeg vil gerne indmeldes i DCK
Fornavn:

Efternavn

Gade:

Postnr./By:

Telefon:

E-mail:
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MANØVRESTÆVNE 2019

Manøvres stævne 2019
Den 1.-3. november i Tisvilde,

Efter uddelingen af diplomer. Kim og Dan fik guld og Susanne fik bronze.

Stemning var god om morgenen den 1. november på Manøvrestævnet 2019, der løb
fra den 1.-3. nov. i Tisvilde.
Det var 36. gang DCK havde arrangeret manøvrestævne på den dejlige store parkeringsplads med 37 enheder.
Ca. 10 mennesker knoklede med forberedelse og afholdelse af stævnet. Der er altid

meget at se til, dels for instruktørerne og for
alle dem, der hjælper til med både at løfte
campingvogne af og på, lave baner, samt
tager del i det administrative mv.
Men vi har en stor fin gruppe der stiller op.
Jeg er bare en af dem.
De bedste hilsner
DCK 2090 Pia
APPEN-DIX NR. 10 - 2019
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MANØVRESTÆVNE 2019

Glimt fra Manøvrestævnet i Tisvilde
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BERLIN STÆVNE

Berlin

30 år efter murens fald
Fra lørdag den 12. oktober 2019 til Lørdag den 19. oktober 2019

Vi har været i Berlin mange gange, det er en
by, hvor der altid er noget at opleve. Og vi
har oplevet meget. Vi talte længe om vi
skulle tage med DCK - var der noget vi ikke
have set før!
Da Stævnearrangører var Mette og Martin
var beslutningen, at selvfølgelig skulle vi
med, de havde sikkert noget i ærmet, vi ikke
havde set.
Stævnet var i udgangspunktet udformet således, kom og vær med og deltag i det du
har interesse i. Det skule vise sig, at alle var

interesseret i det meste. Campingpladsen vi
lå på, var lidt ude for Berlin, så der var et
stykke vej i til centrum. Det klarede vi med
en 7 dagsbillet til de offentlige transportmidler. Det var en god investering, aldrig har
jeg kørt så langt og længe i bus, tog, sporvogn og undergrund, for så få penge. At køre
selv er en ren dræber, trafikken er simpelthen massiv.
Inden vi kørte hjemmefra, havde vi besluttet at kører alene derned, men på en rasteplads på Fyn dukkede Mette og Martin op,
APPEN-DIX NR. 10 - 2019
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så vi valgte at følges ad. Også Kaj og Susanne kom, før vi kørte videre, men de
valgte at blive lidt længere.
Turen derned gik over Jylland. Scandlines
prispolitik er helt ude i hampen, så den fravælger vi altid. Ved ankomst til campingpladsen var vi blandt de første. Det var
dejligt, for så kunne vi få os indrettet og
være klar til at byde de andre velkommen,
når de dukkede op. Alle ankom fredag med
en enkel undtagelse. Hvor var det rart at se,
at begge kredse var rigt repræsenteret.
Lørdag
Lørdag kunne Martin skride til Standerhejsning, og her fik vi en fyldig orientering om

alt, hvad han kunne anbefale de følgende
dage. Lørdag aften var der ryste-sammen
aften på campingpladsens Restaurant med
schnitzel og Is, stemningen var helt i top.
Søndag var der afgang til Bernauer Strasse,
her ligger et museum med mindesmærker
om muren og livet omkring den, den gang.
Man kan ikke undgå at blive lidt påvirket af
det.
Efterfølgende tog vi til Mauerpark, den gang,
før murens fald, et stykke ingenmandsland.
Nu som Martin udtrykte det: En mellemting
mellem Hjallerup Marked og Christiania. Det
fik de fleste hurtig nok af, så var det godt at
vi kunne gå over gaden og finde et ”vandingshul”, hvor vi kunne få noget at spise og
drikke.
Mandag tog vi indtil centrum, hvor vi skulle
på 3 timer guidet tur, med Danske Anette
Bruun. Hun er pæredansk, men har boet i
Berlin i mere end 40 år, så det var en meget
kompetent guidet tur. For at komme godt
omkring tog vi de offentlige transportmidler
flere gange. At komme ind på turen vil nok
blive for voldsomt, men det var meget interessant det hele. Efter turen, der kom til at
tage 4 timer, viste hun Hugo og Sonja, som
vi tog sammen med, et godt spisested.
Tirsdag var der afgang til Flugtmuseet ved
Checkpoint Charlie. Der havde vi været før,
og det var der også andre der havde været.
Så vi sprang over, for at samle kræfter de efterfølgende dage.
Onsdag endnu et museum, det lyder lidt støvet, men det var det ikke. Det var ”museet in
der Kulturbrauerei” der gik på hverdagsliv i
DDR. Her fik vi virkelig et indtryk af, hvordan
livet var fyldt med frygt, disciplin og hårdt arbejde, alt var trist og gråt.

CARAVANBLADET
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Drikkepause efter 1300 meter af forskellige kunstværker på Berlin muren.

Tiden gik og vi var blevet sultne, så hvad var
mere nærliggende en at tage den nærliggende ikoniske ”pølsevogn”, pølsehus, der
har ligget der siden 1930 og har overlevet
DDR tiden og er kendt for sine gode currywurst. Det må være en god forretning, der
er kø fra de åbner til de lukker året rundt.

berlin. Efter at havde taget broen i øjesyn
begav vi os til fods ned langs den 1300
meter lange Berlinmur, der er blevet bevaret, men nu dekoreret af kunstnere fra hele
verden. Omdrejningspunktet for kunstværkerne var DDR tiden. Efter den gåtur var det
tid til at få lidt at drikke.

Torsdag. Mette og Martin er utrættelige og
kan konstant finde på nye oplevelser hele
tiden. De forslog en sejltur om formiddagen,
som skulle være meget interessant, hvor
mange der deltog ved jeg ikke, vi valgte at
samle kræfter til om eftermiddagen.

Efter at have samlet lidt kræfter, traskede vi
videre mod nye oplevelser. Vi skulle spise på
DDR Restaurant Volkskammer - stedet der
holder fast i menu og indretning fra DDR
tiden. Det var meget forskelligt, hvad folk
hver især bestilte af mad, men alle meldte
om en god oplevelse.

Kl. 15 mødtes vi alle ved Oberbaumbrücke,
broen der blev benyttet som grænseovergang for fodgængere mellem Øst og Vest-

På vejen hjem tog vi ind over centrum for at
opleve det store lysshow, der er i Berlin i uge
APPEN-DIX NR. 10 - 2019
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kørte 3 min før tid, så der stod vi, ærgerlig
ærgerligt.
Fredag tog vi bussen fra Alt Kladow lidt i 10
og var fremme ved Stasifængslet Hohenschönhausen omkring 11.15. Vi fik to dansktalende guider og blev delt i to grupper. Vi fik
fortalt historien bag selve fængslet.

Et maleri fra den 1300 meter lange Berlinermur.

42 hvert år. Det er en folkefest, alle berlinerne er på gade, stemningen er i top. Lysten til at blive i byen og fyre den maksimalt
af er til stede, med det er kræfterne ikke. Der
var også en dag i morgen. Vi tog hjem, der
var trods alt flere skift med undergrund og
busser: Vi nåede at se den sidste bus der

Historien om fængslet i Hohenschönhausen
begyndte i juni 1945, da det sovjetiske hemmelige politi overtog bygningerne og gjorde
dem til opbevarings og transit lejr. "Special
Lager No. 3". Fængslet var ikke stort dengang. Cellerne lå i en fugtig kælder (også
kaldet U-båden), og da fængslet var småt,
måtte der være de flere i kældrene. Ofte så
mange at man måtte skiftes til at ligge ned.
Det var ikke noget sundt sted at være: Kondensvandet drev af væggene og skimmelsvamp alle steder, potten i hjørnet måtte

Klubbens gamle drenge
CARAVANBLADET
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man deles om. Der var som regel mørkt. Der
var specialindrettede celler med vandtortur
og gummiceller.
I 1951 overtog det østtyske statssikkerhedsministerium STASI bygningerne og gjorde
det til fængsel. Den brutale kælder blev sløjfet, og istedet blev der bygget et fængsel,
hvor den psykiske terror blev raffineret ud i
det ekstreme.
Tusinder af politiske fanger har passeret
gennem dette fængsel og snart sagt alle

kendte modstandere af regimet i DDR har
siddet her. Bygningerne og inventaret er
stort set intakt og giver et skræmmende indblik i politisk kontrol og forfølgelse.
Vi fik en fremragende rundvisning, så mange
ting og hørte uhørte historier. Vi mødte Mike,
en af sikkerhedsvagterne, der talte godt
dansk. Han havde siddet i fængslet 3 gange.
Første gang, da han var 17 år. Han var blevet
stukket af en af sine bedste venner, der
skyldte Stasi en tjeneste. Mike var interesseret i Olsenbanden, og derfor havde han
lært sig dansk. Han har en stor samling af
nøgler fra forskellige fængsler bl.a. Vridsløselille, hvor han har fået overrakt en nøgle
til både den store port og den lille dør, hvor
Egon Olsen i hver film kommer ud. Han havde også mødt Morten Grunwald og fået en
ternet jakke af ham. Han er blevet inviteret
til at tale på Christiansborg den 9. november af det konservative Folkeparti. Det var
han meget benovet over at skulle. Han fik en
god ven i Kaj Røssell, da han erfarede at han
har været fængselsbetjent i Vridsløselille. Kaj
fik lov til at se hans samling af nøgler og fik
selv overrakt en nøgle til et stasifængsel,
dog et andet end Hohenschönhausen.
Der var mange grumme historier om angiveriet, bl.a. en kone, der havde angivet sin
mand. Hun havde været medlem af Stasi i
15 år uden at han havde anet uråd. Han
fandt først ud af det efter murens fald.
Vi fik morgenbrød lørdag morgen, og kl.
10.00 sluttede stævnet med standernedhaling. I løbet af lørdagen kørte de fleste
hjemad beriget med mange oplevelser, et
virkeligt godt stævne. En stor tak til Mette og
Martin.

Ansigtsprofil af Georg Elsetr, manden der prøvede at
springe Hitler i luften, en novemberaften 1939.

Dorthe og Leif
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Vores fantastiske værter.

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
CARAVANBLADET
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Oplevelses stævne
med DCK
D. 6.-8. december 2019,
på DCU Odense City Camping

Vi skal ud og se Jim Lyngvild´s Vikingeborg
og marked med arbejdende værksteder
og autentisk håndværk. Der er mulighed
for at komme rundt på hele området, også
Jim Lyngvild private hjem.
Ravnsborg Julemarked
Hågerupvej 33
5600 Faaborg
https://ravnsborgmarkeder.dk/julemarked2019/
Der vil være juleshopping og hygge for alle
aldre, samt et smukt Vikingemarked.

Der er også foredrag med Ghita Nørby og
Jim Lyngvild, kan godt sige, Det gik ikke
stille for sig, da Jim Lyngvild og Ghita
Nørby var på Danmarks turne. For hvordan opstår et venskab, når man på papiret
er så forskellige som designeren og divaen.
Det er ikke kedeligt, men der er et lille
men. Det koster kr. 250,- at komme ind og
høre dem, inkl. entre til markedet.
Far til Fire og Vikingerne er en ny film i serien, den bliver optaget på Vikingeborgen,
her i efteråret 2019 med premiere efterårsferien 2020.
APPEN-DIX NR. 10 - 2019
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Sidste tilmelding d.27/11 2019
Ankomst fredag. Der er standerhejsning
kl. 1900. Der vil være lille Happy Hour
Lørdag. Afgang kl. 13.00 til Ravnsborg.
Formiddagen er fri, så der er mulighed for
at tage på juleudstilling inde i Odense.
Kl. 19.00 mødes vi med medbragt mad og
drikke.

2687
Ellen og Jørgen Buur Mikkelsen
Tlf. 30358550
E-mail: jbuur@live.dk
1645
Lillian og Henning Hansen
Tlf. 40543587
E-mail: lh1645@gmail.com

Søndag kl. 10 siger vil farvel og ønsker
hinanden god jul.
Priser: Kr. 125,- pr. vogn pr. døgn som
indbetales sammen med stævne gebyr
og entre.
Strøm afregnes med campingpladsen.
Indgang til julemarked kr. 50,- pr. person.
og vil I ind og høre foredrag er prisen kr.
250 inkl. entré til julemarkedet pr. person
Stævne gebyr kr. 25,- pr. person.
For dem der vil ind og høre Ghita / Jim er
prisen kr. 275 pr. person inkl. indgang og
Stævnegebyr.
Foredraget starter kl. 16.00 til 17.15.
Dem der kun ønsker Borg og Marked er
prisen kr. 75 pr person.
Alt dette indbetales på
konto nr. 2267-6276 730 418
Bindende tilmelding, senest d. 27/11 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.

CARAVANBLADET
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Hobbitten
i Ulvedalene
Sommerens store friluftsspil fra Det Kongelige Teater i Ulvedalene i Dyrehaven bliver i
år en dramatisering af Tolkiens Hobbitten.
https://kglteater.dk/det-sker/
sason-20192020/skuespil/
hobbitten/?section=top
Det bliver uden tvivl endnu en gang en spektakulær forestilling, som det altid er ved
disse store udendørs forestillinger i Ulvedalene.
Der er tale om en begivenhed for hele familien, da forestillingen anbefales til alle fra 6
år og opefter.
Vi har sikret os billetter til forestillingen den
6. juni 2020 klokken 20.30.
I den forbindelse vil der blive afholdt stævne
på DCU campingpladsen i Nærum fra fredag
den 5. juni (grundlovsdag) til søndag den 7.
juni, med mulighed for ankomst torsdag den
4. juni.
Det er teaterchef Kasper Holten, som instruerer forestillingen, og Kasper har lovet
at fortælle os om sine visioner for forestillingen, inden vi overværer den.
APPEN-DIX NR. 10 - 2019
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Der bliver mulighed for at overvære oplæg
og forestillingen uden at deltage på campingpladsen.
Der bliver også mulighed for at tage venner
og familie med.
Pris og mulighed for at tilmelde sig kommer
senere.
Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Det bliver ikke kedeligt.

Se her fra det første pressemøde i september, https://www.youtube.com/
watch?v=fH4bpZzo8Co
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.
239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup
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Mere sikre autostole redder børns liv
ntallet af børn, der bliver dræbt eller kommer
alvorligt til skade i personbiler, er på 30 år faldet med over 80 procent. Den positive udvikling skyldes især udviklingen af autostole.
Ny test viser, at sikkerheden stadig er i top.
Autostolen i familiens bil er en af de senere
års helt store livreddere i trafikken. Siden det
i 1995 blev lovpligtigt at fastspænde børn i
’egnet udstyr’, er antallet af børn, der enten
bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade i
biler, faldet markant.
Hvor 97 børn i alderen 0-10 år i 1990 enten
blev dræbt eller kom alvorligt til skade i en
bilulykke, viser tal fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik, at 12 børn i alderen 0-10 år i
2018 kom alvorligt til skade i bilulykker, mens
tre blev dræbt.
”Det er en meget glædelig udvikling, som
især skyldes, at biler og autostole er blevet
meget mere sikre. Lige så vigtigt er det, at forældre er blevet langt mere bevidste om, at
deres børn skal sidde korrekt spændt fast i
autostole. Der er ingen tvivl om, at det gør
den største forskel på, hvor sikkert børn sidder i bilen,” siger bilteknisk redaktør i FDM,
Søren W. Rasmussen.
At autostole bliver stadig mere sikre, fremgår
også af årets anden autostoletest, som FDM
har lavet i samarbejde med en række europæiske bilklubber. Af testens 20 stole får de
11 bedømmelsen ’anbefalelsesværdig’. Fire
autostole dumper dog på for store mængder
af skadelige stoffer som flammehæmmere
og det kræftfremkaldende stof naftalin.
”Selvom langt de fleste autostole klarer testen godt, er der stadig er forskel på dem.

Skal man købe autostol, er det derfor en god
idé at sætte sig ind i, hvordan de forskellige
stole klarer sig i test. Det afgørende er, at stolen passer til barnet og er monteret korrekt i
bilen, inden barnet spændes fast. Som både
vores test og ulykkesstatistikken understreger, må man aldrig gå på kompromis med
sikkerheden,” siger Søren W. Rasmussen.
Se testresultaterne for alle 20 autostole på
www.FDM.dk
Sådan vælger man den rigtige autostol
• Stolen skal passe til barnets størrelse (alder,
vægt, højde)
• Stolen skal passe til bilen. Prøv stolen i
bilen inden køb
• FDM anbefaler kun autostole, der har fået
mindst fire stjerner i FDMs autostole-test
• Køb autostolen et sted, hvor man kan få
den nødvendige rådgivning og instruktion
• Autostole og selepuder skal være godkendt med ECE 44-03, ECE 44-04 eller ECE
R-129
• Børn under 135 cm skal være spændt fast
i godkendt sikkerhedsudstyr, der passer til
deres vægt og højde
• Det koster et klip i kørekortet, hvis ikke barnet er spændt fast i godkendt autostol eller
selepude, der passer til barnet
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Husk at besøge DCK's hjemmeside

- STÆVNEKALENDEREN
og se klubbens aktiviteter

Stævner i december 2019 - maj 2020:
8. - 11. november
22. - 24. november
29. nov. - 3 dec.
6. dec. - 8. dec.
6. dec. - 8. dec.
27. - 29. marts
15. - 17. maj

Hobbystævne nr. 3. Skamstrup Camping
Julestævne. Kreds Jylland / Fyn
Julestævne på Skamstrup Camping. Kreds Sjælland
Julestævne. Kreds Jylland / Fyn
Campingplads Rote Schleuse, D – 21335 Lüneburg
Oplevelses stævne med DCK på Fyn. Kreds Jylland / Fyn
Hobbystævne på DCK Skamstrup,
Loppemarked på DCK Skamstrup,

