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FORMANDEN HAR ORDET

Kære medlemmer
af DCK
Om ganske kort tid skriver vi 2020 på vore
dateringer. Et nyt år begynder og med det
en ny tid for Dansk Caravan Klub.
En ordinær landsgeneralforsamling bestemte i foråret 2019, at Dansk Caravan Klub
fremover skal bestå af to administrativt delvist selvstændige enheder. DCK Øst og DCK
Vest - delt af Storebælt, medens landsstyrelsen nedlægges.
Landsstyrelsen og kredsbestyrelserne har
nu nærmere beskrevet, hvordan opdelingen
rent praktisk skal gennemføres. Det kan du
læse nærmere om i mødereferaterne på
hjemmesiden.
Det er vigtigt at understrege, at Dansk Caravan Klub fortsat er en samlet enhed. Vi har
fælles vedtægt, et fælles sekretariat, en fælles hjemmeside og ikke mindst en fælles historie, der strækker sig tilbage til 1958. DCK
Øst og Vest er ikke konkurrenter, og du er,
uanset hvor du er registreret som medlem
af klubben, lige velkommen til stævner og
arrangementer i Øst som i Vest.
Med den nye vedtægt er der åbnet mulighed for, at medlemmerne selv kan vælge
hvilken kreds, de vil tilhøre. Hvis du vil ændre

Kaj Rasmussen,
landsformand,
DCK

dit tilhørsforhold, skal du blot kontakte sekretariatet og tilkendegive dette.
En anden forandring, der følger af organisationsændringen, er, at DCK’s campingplads i
Skamstrup fremover ejes og drives af DCK
Øst. Pladsen er fortsat DCK’s campingplads,
og medlemmer af DCK fra hele landet er velkomne på de samme vilkår som hidtil har
været gældende.
Landsstyrelsen håber og ønsker, at vi med
den nævnte ændring af klubben har givet
den rigtige forudsætning for et godt og kon-
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struktivt klubliv, hvor mulighederne for fællesskab og oplevelser relateret til vores fælles passion, camping - og friluftsliv, er det
centrale element, og hvor klubbens overordnede drift blot er rammen inden for hvilken muligheden gives.
Landsstyrelsen nedlægger mandaterne ved
udgangen af december måned 2019. Lad
mig benytte “formanden har ordet” til en
tak.
Tak til de mange DCK medlemmer der gennem årene loyalt har bakket mig op i min
funktion som landsformand. Ikke mindst en
stor tak til de skiftende landsstyrelser, som
har bidraget - også når det var “op ad
bakke”. I fortjener stor anerkendelse blandt

medlemmerne for det arbejde, som I har
gjort til fordel for fællesskabet.
På vegne af landsstyrelsen såvel som egne
vegne ønsker jeg alle DCK’s medlemmer,
deres familier, annoncører, samarbejdspartnere og andre interessenter en rigtig glædelig jul og et godt og konstruktivt nyt år!
Pøj! - pøj! med den nye organisation og
husk!
Sammen gør vi det bedre!
Glædelig jul og et Godt Nytår
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub

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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DCK

HUSK logbogsoptællingen
I løbet af januar skal I have indsendt antallet af point på din logbog i 2019.
I hvert fald hvis I har 50 point eller mere, så I kan få udleveret en nål til jeres generalforsamling.
Hvis I skulle have glemt det i jule og nytårs travheden, så er det på tide at få talt op og
indsendt oplysningerne senest ved udgangen af januar 2020.
Hvis I er medlemmer i kreds Jylland/Fyn sendes oplysningerne til:
jylland@dck.dk
Hvis I er medlemmer i kreds Sjælland sendes oplysningerne til
sjaelland@dck.dk
Med venlig hilsen
Jan Erik Zimmermann kreds Jylland/Fyn
Martin Serup kreds Sjælland

Tilhørsforhold
Kære DCK medlemmer
Som det nok er alle bekendt, så deles DCK op i to selvstændige underafdelinger
• Jylland/Fyn bliver til kreds Vest
• Sjælland bliver til kreds Øst
Hvis du ønsker at skifte kreds, så skal du inden årets udgang rette henvendelse til sekretariatet.
Hvis du ikke ønsker at skifte kreds, så skal du ikke foretage dig noget.
Med venlig hilsen
Jan Erik Zimmermann
Formand for kreds Vest
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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Skamstrupudvalget 2020

Som bekendt bliver det Kreds Øst, som fra
1. januar 2020 overtager driften af DCK’s
campingplads i Skamstrup.
Det betyder at Skamstrup udvalget for fremtiden skal referere til bestyrelsen for Kreds
Øst, hvor de tidligere har refereret til Landsstyrelsen.
Det betyder også at det er mig, der som formand for Kreds Øst bliver formand for udvalget. Men resten af udvalgets poster skal
besættes.
Så hvis nogen er interesseret i at komme i
betragtning til udvalget, så giv venligst besked til kredsbestyrelsen inden udgangen af
året.
For en god ordens skyld, skal det nævnes at
samtlige nuværende medlemmer af Skamstrup udvalget ønsker at fortsætte arbejdet.

Det drejer sig om:
Martin Serup der bliver formand for udvalget
Henrik Lindhardt vil gerne fortsætte som
teknisk ansvarlig
Søren Nissen vil gerne fortsætte som bygningsansvarlig.
Benny Petersen, som har deltaget i møderne, da han i praksis har udført arbejdet
som pladsansvarlig på vegne af de sidste to
formænd fra Kreds Sjælland, vil gerne også
formelt deltage som pladsansvarlig.
Husk at før som nu, er der altid mulighed for
at hjælpe til med at gøre vores campingplads endnu bedre at være på. Og både
Skamstrupudvalget og kredsbestyrelsen
drager med glæde medlemmernes ideer og
forslag med ind i arbejdet.
Martin Serup
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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Læs mere på
ferieforalle.dk

Tid til at være
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Ferien starter på Skandinaviens
største feriemesse
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KREDS VEST

Julestævne
på Vestbirk Camping 2019

I weekenden d. 22 – 24 nov. afholdt
kreds Jylland/Fyn det årlige Julestævne med besøg af 27 vogne og ”deres”
indhold.
De første vogne, hvilket var halvdelen,
ankom allerede om torsdagen, til en måske
vejrmæssigt lidt fugtig plads, men det for-

uroliger jo ikke de rigtige campister. Resten
af truppen ankom i løbet af fredagen, hvilket for de flestes vedkommende, gav mulighed for at spise en lille frokost, af de
medbragte ”klemmer”, hvilket der var mulighed for igen fredag aften hvor der, efterfølgende blev afholdt et ret så omfattende
”pakkespil”, hvor aftenen sluttede med en
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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KREDS VEST

gang dejlig varm ”hjemmelavet romgløgg”
med masser af dejlige æbleskiver med tilbehør.
Vejrliget lørdag og søndag var i tørvejrets
tegn således, at de personer der ønskede at
besøge, det ganske omfattende julemarked
i det gamle Horsens Statsfængsel, havde rig
mulighed for det, da standerhejsningen var
lagt til kl. 9,15, nok med pligtskyldig hensyntagen til samlingspunktet, som nok var ”Julefrokosten” der var berammet til kl. 13,30.
Julefrokosten er og var et ganske overdådigt
”måltid”, som også af den årsag tog helt hen
til kl. ca. 17,30, dette inden vi fik os spist
igennem alle lækkerierne.

”godt nyt” fra mødet med DCK’s landsstyrelse på Skamstrup, da alle ligeså naturligt
var dybt interesserede i, hvordan mødet var
forløbet.

Alle ventede naturligvis også i spænding på,
at vores kredsformand kom tilbage med

DCK 699
Janne Kroman og Tonni Hansen.

Vi må nu alle se fremad og derfor er opbakningen til kreds Vest fremover vigtig, så ikke
mindst julestævnet næste år, bliver en forhåbentlig større succes, ligesom årets kommende stævner.
Med venlig campinghilsen
og rigtigt Glædelig jul,
samt et spændende Godt Nytår
til alle klubbens medlemmer.

CARAVANBLADET
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KREDS ØST

Oktoberfest
på Skamstrup 20. -22. september 2019

En herlig oktoberfest er løbet af stablen i sidste weekend, den 20. – 22. september, på Skamstrup.
Der var hele 31 vogne på pladsen, plus telt
og hytte i brug. Weekenden bød på langbord
fredag middag, hvor der blev hygget, snakket og spist, og der blev ladet godt op til festen om lørdagen.
Vi var så mange, at udestuen blev taget i
brug, og der var fulde huse – temperaturen
skulle vi ikke bekymre os særligt om, da vejret var med os hele weekenden, med høj sol
og 18-19 grader.
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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KREDS ØST

Der var vildt mange, der havde været i gemmerne og fundet Tyroler-tøjet frem, så stemningen var høj fra start til slut, maden var
”rigtig” Tyroler-mad, med Schnitzel, brasekartofler, dansk brun sovs og gemüse med
ærter, citron, kapers, peberrod og små sild –
måske mere en dansk version, end en Tyroler-version, men det smagte godt.

Aftenen bød på fællesdans til Tyske slagere,
et frieri – hvor Søren friede til sin Dorte <3 –
og masser af skummende øl og højt humør.
Jeg kan vist roligt sige, at det var en stor succes, og er sikker på, at succesen vil gentage
sig de kommende år.
Bedste oktober-hilsner
Susanne Røssell – DCK 5105

CARAVANBLADET
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Stævner
i Kreds Øst 2020
Her følger en liste over de stævner som allerede nu er planlagt i Kreds Øst i 2020.
Der kommer flere til - og husk. Hvis du har en god ide til et stævne, så kom frem med det.
Hvis du føler dig usikker på arbejdet som stævnearrangør, så bare rolig. Du skal nok få hjælp
af medlemmer med erfaring.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
07.-16 februar (uge 7)
13.-15. marts:

Vinterferie på Skamstrup
Generalforsamlingsstævne.
Generalforsamlingen er den 14. marts.
27.-29 marts:
Hobbystævne på Skamstrup
04. - 13. april:
Påskestævne på Kragenæs med ø hop til Femø, Fejø og Askø
08. - 10. maj (St. Bededag) MMM stævne (Motion, Mad og Musik) stævne på Skamstrup.
15. - 17. maj:
Loppestævne på Skamstrup
21. - 24. maj:
Kr. Himmelfarts stævne på Ore Strand
29. maj - 01. juni:
Pinsestævne. Skælskør.
05. - 07. juni:
Stævne på DCU camping Nærum med overværelse
af Hobbitten i Dyrehaven.
12. - 14. juni:
Panserstævne.
19. - 21. juni:
Sankt Hans stævne på Skamstrup.
En uge i skolernes sommerferie: Sommerstævne på Skamstrup.
24. - 26. juli:
Als. Rekonstruktionen af ”Slaget på Als i 1864”
14. - 16. august:
“Sommersang på plænen” på Skamstrup.
04. - 06. september:
Rømø Dragefestival
25. - 27. september:
Oktoberfest på Skamstrup.
02. - 04. oktober:
Hobbystævne.
10. - 17. oktober (uge 42) Efterårsferie ved Vadehavet
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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Stævner
i Kreds Vest 2020
21. - 23. februar
06. - 08. marts
08. - 13. april

18. - 24. maj
29. maj - 01. juni
29. maj - 01. juni
29. maj - 01. juni
12. - 14. juni
26.- 28. juni
31. juli - 02. august
21. - 23. august
11. - 13. september
02. - 04. oktober
12. - 18. oktober
06. - 08. november
20. - 22. november
04. - 06. december

Herning messe (Ferie for alle)
Kredsgeneralforsamling
Oplevelsesstævne (påsketræf).
Ribe By/Domkirke, Kammerslusen,
VadehavsCentret og tur til Manø
Thy-træf
DNS pinsetræf 50 år Sverige
Pinsetræf (DA/TY)
Massey-Ferguson
Genforeningstræf
Sankt Hans (Fornæs Camping)
Rosenfestival
Hygge/grill træf
Viborg Domkirke
Oktoberfest (DA/TY)
Lang efterårstur til Dresden
Stiftungsfest (DA/TY)
Julestævne
Julestævne

Herning
Hampen

Ribe
Thy
Bad Segeberg
Juelsminde
Haderslev
Grenaa
Bogense
Kerteminde
Viborg
Bylderup-Bov
Dresden
Nortorf
Vestbirk
Lübeck

CARAVANBLADET

15

APPEN-DIX #11 2019:Layout 1

KREDS ØST

12/12/19

13:34

Side 16

Gå for en
god sag

Støt hjerteforskning, samtidig med du går for
en gratis hjertestarter til DCK - campingpladsen i Skamstrup,
og så får du også lidt motion
Hjerteforeningen har landsdækkende
Landsuddeling den 3. maj 2020, hvor
man som forening kan gå sig til en gratis hjertestarter, incl. opvarmet skab til
opbevaring, samt et års serviceaftale.
Hvis vi kan lave en gruppe, der minimum tilsammen går 15 ruter, hvor der samles ind til
hjerteforeningens arbejde, får vi til gengæld
en hjertestarter. Så det handler om at give
tilsagn om at bruge 2-3 timer den 3. maj i en
god sags tjeneste.
Ruterne ligger fordelt i hele landet, så det
passer til dem der tilbyder at gå, blot vi meldes ind i den samme gruppe. Alt det praktiske vil vi vende tilbage omkring, når vi ved,
om der er interesse for, at vi deltager som
forening.
Send en mail med dit navn og din adresse
til morgen@image.dk, senest den 1. februar
2020, hvis du vil være med, så sørger vi for
det praktiske, når der bliver åbnet for tilmeldinger i Hjerteforeningen.

I 1999 gik danskerne sig til 300 hjertestartere, blandt
dem Katrine Saaby med sin søn Gustav der samlede
ind ved Ølstykke.
Foto: Kristian Brasen/Hjerteforeningen

Har du lyst til at læse mere om Hjerteforeningen og deres arbejde kan du benytte
dette link: www.hjerteforeningen.dk

Med venlig hilsen
Lisbeth og Kurt Morgen, Holstebro
Medl. 4383
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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Loppemarked
DCK Skamstrup, den 15.-17. maj 2020

Foto: Flemming Bøgvad

Fredag: Standerhejsning kl. 19.00, husk logbøger. Hygge i klubhuset/langbord hvis vejret tillader det, man må gerne sætte boder
op og handle hele weekenden.

Konto: Reg. 2267 Kontonr. 0759481046. mrk.
med navn, DCK nr. samt skriv Loppemarked.
Al indbetaling SKAL foregå rettidigt til ovenstående konto.

Lørdag: Kl. 08.30 Morgenbrød afhentes i
klubhuset Man må gerne komme op og
spise morgenmad sammen. Derefter kan
man handle og bytte og måske lave aktion
over nogle ting og sager, eller måske bage
pandekager til salg, kage, syltetøj eller hvad
fantasien har lyst til.

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.

Søndag: Standernedhaling kl. 11.00, Oprydning foregår i fællesskab. Man er naturligvis velkommen til at blive på Skamstrup
efter stævnet.
Stævnegebyr for en person er 30 kr. og 60
kr. for øvrige. Bindende tilmelding inden d.11
maj. 2020.

Yderligere spørgsmål rettes til
Pia tlf. 20 95 42 83, psvitzer@gmail.com
Ret til ændringer forbeholdes.
Vi anbefaler at dem der vill sælge noget holder på vej 1, så man laver en
markedsgade.
På gensyn fra Jørn og Pia.
(DCK 2090)

CARAVANBLADET
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Hobbystævne
DCK Skamstrup, d. 27. -29. marts 2020

Fredag: Standerhejsning kl. 19.00 og skrive
logbøger. Hygge i klubhuset, man må gerne
begynde på hobby.
Lørdag: Kl. 08.30 Morgenbrød afhentes
efter aftale på stævnet. Man må gerne
komme op og spise morgenmad sammen.
Kl. ca. 10.00 Hobby stævne begynder/fortsætter.
Søndag: Standernedhaling kl. 10.00, Oprydning foregår i fællesskab. Man er naturligvis velkommen til at blive på Skamstrup
efter stævnet.
Stævnegebyr for en person er 30 kr. og 60
kr. for øvrige.

Bindende tilmelding inden d. 20. marts 2020.
Konto: Reg. 2267 Kontonr. 0759481046.
Mrk. med navn, DCK nr. samt skriv hobby.
Al indbetaling SKAL foregå rettidigt til ovenstående konto.
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.
Yderligere spørgsmål rettes til DCK 2090 Pia
tlf. 2095 42 83, psvitzer@gmail.com
Ret til ændringer forbeholdes.
Vel mødt fra hobbyholdet.
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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Hobbystævne
DCK Skamstrup, d. 2. - 4. oktober 2020
Fredag: Standerhejsning kl. 19.00 og skrive
logbøger. Hygge i klubhuset, man må gerne
begynde på hobby.
Lørdag: Kl. 08.30 Morgenbrød afhentes
efter aftale på stævnet. Man må gerne
komme op og spise morgenmad sammen.
Kl. ca. 10.00 Hobby stævne begynder/fortsætter.
Søndag: Standernedhaling kl. 10.00, Oprydning foregår i fællesskab. Man er naturligvis velkommen til at blive på
Skamstrup efter stævnet.
Stævnegebyr for en person er
30 kr. og 60 kr. for øvrige.
Bindende tilmelding
inden d. 28 sept. 2020.
Konto : Reg. 2267 Kontonr. 0759481046.
Mrk. med navn, DCK nr.
samt skriv hobby.
Al indbetaling SKAL foregå rettidigt til
ovenstående konto.
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.
Yderligere spørgsmål rettes til DCK 2090
Pia tlf. 2095 42 83, psvitzer@gmail.com
Ret til ændringer forbeholdes.
Vel mødt fra hobbyholdet.
CARAVANBLADET
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Vinterstævne
i Skamstrup i uge 7 fra den 7.-16. februar2020

Hvis du har lyst - og måske aldrig har prøvet at bruge din campingvogn eller autocamper
om vinteren før - så er muligheden her. Under rimeligt velordnede og trygge forhold kan
du sammen med andre glade campister holde en uges fri midt i vinteren og nyde den
sammen med dine klubkammerater på DCK’s egen campingplads i Skamstrup.
Program
Fredag d. 7/2
Lørdag d. 8/2

Ankomst.
kl. 11.00 Standerhejsning.
kl. 13.00 Nytårsfrokost. Alle deltagende enheder medbringer en
ret hver. Enlige medbringer ret til 2 personer og par medbringer ret
til 4 personer. Drikkevarer ved egen foranstaltning.
Inkluderet i prisen er kaffe og lidt sødt til ganen.
Søndag d. 9/2
kl. 10.00 Ludoturnering. Der spilles på 6 - mandsbrættet.
De regler, der gælder fremgår af æskens indpakning.
Der er gevinst til de 3 bedste.
Mandag d. 10/2 Dagen er til egen disposition.
Tirsdag d. 11/2 kl. 10.00 Besøg på Sorø Museum med guide.
Byvandring i Sorø. Vi tager evt. madpakken med.
Onsdag. 12/2
Dagen er til egen disposition.
Torsdag d. 13/2 kl. 10.00 Tur i egne biler “kysten rundt til Reersø”.
Evt. madpakke?
Fredag d. 14/2 kl. 14.00 Besøg i cirkus Arenas vinterkvarter.
Hunde / andre dyr har ikke adgang.
Lørdag d. 15/2
Dagen er til egen disposition.
Søndag d. 16/2 kl. 10.00 Standernedhaling.
Der vil alle dage kl. 18.30 være mulighed for at spise sammen i klubhuset. Intern kommunikation på fællesture sker via walkie talkie kanal 10.
Overnatningerne og strøm afregnes direkte med pladsen.
Pris / person – også gæster - 165 kr.
Børn / børnebørn indtil 18 år – Kreds Øst er så venlige at betale for børnene, hvis forældre / bedsteforældre deltager i hele arrangementet.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Museum og cirkusdatoer ligger fast.
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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Ad tirsdag: Den guidede tur i Sorø Museum består af en fælles orientering om stedets historie og udstillingerne. Der vil derefter være mulighed for at se nærmere på museets udstillinger. Af praktiske hensyn er det ikke muligt at guide større grupper (og det håber vi,
at vi bliver) rundt i museet, hvorfor vi har valgt den nævnte fremgangsmåde. Efter besøget i Sorø Museum skal vi på byvandring.
Museum Vestsjælland har udviklet en app til telefonen. Via film og forklaringer fortælles
historien om det sted, hvor du står. “Tidslommen”, som appen hedder er gratis og kan
downloades til en smartphone / ipad eller lignende.
Der orienteres nærmere herom ved stævnets åbning.
I Sorø kan du opleve historien om “Sunesønnernes
Mølledige”. Møllediget var i middelalderen et imponerende bygningsværk, der drev en mølle og forsynede
klostret med rindende vand. I appen kan du samtidig
opleve Sorø og Klosterkirken oppefra.
Vi tør godt love, at det bliver spændende. Sorø spiller en central rolle i Danmarkshistorien. Klostret har med sine store jordbesiddelser,
sine biskopper og ikke mindst adelsslægten Hvides (hovedsæde i Fjenneslev) tætte tilknytning til
Danmarks Konge, haft grundlæggende indflydelse
på Danmarks tidlige historie.
Ad fredag
Vi besøger Cirkus Arenas vinterkvarter ved Slagelse. Aktiviteterne kan være så forskelligartede
som artistskole, ponyridning, børneshow, cirkusparade, Cirkus Landino, osv. Det endelige program kender vi ikke endnu. Vi forventer at besøget
indledes kl. 1000 og afsluttes senest kl. 16.00.
Hvis du kun kan deltage i en del af ugen, så kontakt arrangørerne for pris.
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.
Tilmelding senest 1. februar 2020 ved indbetaling af stævnegebyr på
konto nr. 2267 0759481046. Husk at anføre dit navn, DCK nummer og
“uge 7”
Med venlig hilsen
DCK nr. 2310 Lisbeth og Kaj, tlf 25361308
CARAVANBLADET
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MMM
MOTION, MAD OG MUSIK

Store Bededag.
Fredag den 8. maj til søndag den 10. maj 2020 på Skamstrup Camping
Program:
Fredag den 8. maj:
Standerhejsning kl. 10.00.
Fællesspisning om aftenen med egen mad.
Forhåbentlig ved langbord, men ellers i klubhuset.
Lørdag den 9. maj:
Motion
René Schmidt vil lave et motionsprogram,
som alle kan være med til. Og der er tale om
øvelser, som man kan lave selv hver dag
bagefter. Så måske er det nu, at dit nytårsforsæt bliver til noget.
Mad
Sara Aden vil lære os at lave eksotisk aftensmad. Sara er husholdningslærer og har
stor erfaring i at undervise. Hun bliver assi-

steret af Grethe Larsen og Mette Mølgaard.
Vi vil starte tidligt om eftermiddagen og vil
lave 3-4 retter mad, som udgør festmiddagen om aftenen. Det er ikke indviklede retter, og der vil blive lagt vægt på enkle
teknikker og krydderisammensætninger. Så
alle, der har lyst, kan være med til at lave
maden og dermed få tips med hjem til eget
køkken.
Musik
Trubaduren René Schmidt fremfører koncert
med overskriften ”Skandinavien Rundt”
René Schmidt synger, spiller og fortæller og skaber et musikalsk univers med forskellige tider, steder og stemninger. Disse folkesange vil være med til at skabe en
atmosfære af hygge og nostalgi. Alle vil
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kunne nynne med på denne musikalske
rejse, som også byder på små lystige anekdoter om forfattere og komponister. René
Schmidt har gennem årene komponeret
musik til mere end 500 TV-udsendelser og
samarbejdet med en bred vifte af kendte
danske skuespillere. Typisk kender man ikke
komponisten bag den slags musik, men nu
kommer vi til at kende ham mere og merei hvert fald som troubadour og entertainer.
Og mon ikke han giver sit nye hit "Bornholm
vor folkekære ø"
https://www.youtube.com/watch?v=0mq0p
bHguRA
Søndag den 10. maj.
Standernedhaling klokken 10.00
Der vil være en begrænsning på 47 personer, da der skal være plads til alle deltagerne
til middagen og koncerten.

Prisen for stævnet er:
Voksne: 149 kroner
Unge mellem 13 og 18 år: 95 kroner.
Børn under 13 år: Gratis
Stævnegebyret dækker:
• En øl/vand/glas vin til standerhejsningen
• Motionsprogram lørdag
• Spisning lørdag
• Koncerten lørdag.
Overnatning afregnes direkte med pladsen
Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 3. maj.
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.
5328 Sara Aden og René Schmidt
4765 Grethe Larsen og John Hauge Møller
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup
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Hobbitten
i Ulvedalene

Billede brugt i sidste nr. og her med tilladelse af Det Kongelige Teater og fotograf Thomas Sjørup.

Sommerens store friluftsspil fra Det
Kongelige Teater i Ulvedalene i Dyrehaven bliver denne gang et teaterstykke over 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. 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 Ravnebakken, Langebjerg 5 2850 Nærum fra fredag den 5. juni (grundlovsdag) til søndag den
7. juni, med mulighed for ankomst torsdag
den 4. juni.
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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Det er teaterchef Kasper Holten, som instruerer forestillingen, og Kasper har lovet
at fortælle os om sine visioner for forestillingen, inden vi overværer den.
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. Så her er måske alle tiders
gode julegave idé?
Det bliver ikke kedeligt
Se her fra det første pressemøde i september, https://www.youtube.com/watch?v=fH
4bpZzo8Co
Programmet for stævnet bliver:
Fredag den 5. juni 2020 Grundlovsdag.
Ankomst. Der er faktisk mulighed for at ankomme allerede torsdag den 4. juni. Til en
særpris for første nat. 125 kroner for en
enhed med to voksne. 62,50 kroner for en
enhed med en’ person. Dertil kommer 30
kroner for el, hvis det ønskes.

Efter rundvisningen vil Kasper Holten, teaterchef og forestillingens instruktør introducere os til forestillingen.
Klokken 20.30: Forestillingen begynder.
Søndag den 7. juni:
Klokken 10.00: Standernedhaling
Husk regntøj. Der skal virkelig meget dårligt
vejr til, før forestillingen aflyses.
Skulle forestillingen alligevel blive aflyst så
refunderes billetterne, hvis det sker inden
pausen. Sker det efter pausen, så refunderes der ikke noget.
Der er reserveret billetter i kategori C. Hvis
nogle ønsker dyrere eller billigere billetter så
tilmeld jer først og betal til standardpris. Bagefter skriver I en mail til Martin på mettemartin109@gmail.com. Skriv hvilken billetkategori I ønsker i stedet. Hvis de skaffes, så
vil I blive opkrævet eller få refunderet differencen. Skulle det ikke lykkes at skaffe de
ønskede billetter, har man mulighed for at
aflyse tilmeldingen.

Fredagen er til fri disposition. Nogle vil
måske med til et grundlovsarrangement.
Andre vil måske opleve Nordsjælland eller
København. Det er meget let at tage til København med offentlig transport. Eller hvad
med en et besøg i Dyrehaven? Måske med
et afsluttende besøg i verdens ældste forlystelsespark ”Dyrehavsbakken”, som jo
huser både Cirkusrevyen og Bakkens Hvile.

Prisen for stævnet er 1165 kroner for en
enhed med to personer 818 for billetter og
347 for camping). For en enhed med en´ person er prisen 620 kroner (409 for billetter og
211 for camping).

Lørdag den 6. juni 2020
Klokken 10.00: Standerhejsning. Der vil blive
serveret en øl/vand eller et glas vin.
Klokken 17.45: Vi mødes ved indgangen til
rundvisningerne i Ulvedalene.
Klokken 18.00: Rundvisning i den imponerende opbygning af teatertrylleriet i skoven.

Hvis der er flere end to voksne eller børn
med i enheden, så skal de afregnes direkte
med pladsen i henhold til de normale priser
for pladsen.

Stævneprisen dækker drikkevarer ved standerhejsningen, rundvisning, oplæg ved Kasper Holten, forestillingen Hobbitten og to
overnatninger inklusive el.

Så de næste priser dækker kun rundvisning,
introduktion og forestilling.
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Ekstra voksne samt voksne medlemmer
uden overnatning og gæster: 409 kroner.
(Den normale pris for en rundvisning og en
billet i kategori C er 505 kroner.)
Unge under 25 år.: 281 kroner.
Børn under 13 år: 259 kroner.
Familie og venner kan tilmelde sig direkte
via hjemmesiden.
De skal blot huske at skrive ”Gæst” i stedet
for medlemsnummer.
Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 3. maj.
Vær opmærksom på at der ved tilmelding
opkræves et administrationsgebyr, som går
til de ydelser som købes hos ”A Place to
Book” for at lette klubbens administration,
samt for brug af betalingskort.
Der opkræves et billetgebyr på kr. 4,75 samt
et administrationsgebyr på 2,50 %

Der er en begrænsning på 30 enheder på
DCU Nærum.
Der er en begrænsning på 100 billetter til
rundvisning og forestilling.
Tilmelding er bindende. Ved afbud returneres der ikke noget af det indbetalte.
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

GODT
NYTÅR
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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:

CARAVANBLADET
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TAG MED DANSK CARAVAN KLUB TIL

Skandinaviens største ferie
og rejsemesse
På vintercamping i 2019 var vi i alt 47 DCK
vogne, men der er plads til flere.
Så herfra stævnearrangørerne håber vi at se
så mange DCK´ere som muligt selv om vejret kan spille puds. Vi har før afholdt stævnet
i mange forskellige vejrforhold lige fra regn
til snestorm og klart frostvejr med høj sol
også hele paletten på en weekend.
DCK har stand i hal F, der har vi brug for
nogle frivillige til at hjælpe med at hverve
nye medlemmer.
Vi laver en to timers vagt der er til at overkomme. tiden flyver i den grad afsted.
Det er faktisk sjovt at stå på messestanden
hvor vi møder mange forskellige mennesker
med den samme interesse nemlig camping.

Vi skal fremhæve DCK og gøre det attraktivt
at være medlem i vores klub DCK. Håber at
se rigtig mange DCKére på begge sider af
standen
Har I lyst til at give et nap med skal I
bare henvende jer til Hanne Møller på
mobil 61 22 44 22 og hun vil kordinerer
tiderne. Standen åbner for publikum
fredag kl. 9.00
Standen bliver opstillet af Michael – Finn og
Jan, så den står klar til åbningen for VIP-gæster incl. pressen torsdag kl. 12.00
Vi laver igen i år ”Happy Hour” lørdag kl.
17.00 på hjørnet ved ”tjek ind”. (skiltet)
Man kan allerede komme fra onsdag den 19.
kl. 14.00
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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Priser i 2020 for vogn med 2 voksne og
2 børn:
Ankomst onsdag d.19 fra kl. 14,00 kr. 975,00
Ankomst torsdag d.20 fra kl. 09.00 kr. 925,00
Ankomst fredag d.21 fra kl. 09.00 kr. 750,00
Pris ekstra voksen kr. 100,00
og ekstra barn kr. 50,00

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.
Vi byder alle velkommen til Ferie for alle.

Der er bindende tilmelding senest onsdag d.
5. februar 2020 med indbetaling til Nordea
2267 konto 6276 730 418 med oplysning om
DCK nr. og Ferie for alle.

DCK 2601
Lisbeth og Michael Schjødt Hansen
tlf. 23 48 99 23 og 29 13 24 44

Husk logbøger senest fredag aften, de udleveres ved ”Happy Hour” lørdag.

DCK 2728
Hanne Møller og Finn Olesen
tlf. 61 22 44 22 og 21 20 19 83

Evt. gæster til DCK skal henvende sig til undertegnede.
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Danmarks største campingmesse
sætter fokus på oplevelser

Foruden den store markedsplads byder Danmarks største campingmesse i 2020 også på alt fra stemningsfyldte gågader og restauranter til aktiviteter og legeområder. Foto: MCH/Lars Møller

Det bliver betegnet som årets største event
for campister. Otte campinghaller fyldt med
oplevelser venter de besøgende, når Ferie
for Alle byder indenfor i MCH Messecenter
Herning 21.-23. februar. Messen er Skandinaviens største feriemesse og byder på flere
end 1.000 udstillere og besøges af omkring
60.000 ferieglade mennesker.
I 2019 satte man fuld fokus på oplevelserne
på Danmarks største campingmesse med

mere udstillerplads, stemningsfyldte gågader, restauranter, legeområder og en kæmpestor markedsplads. Ved 2020-udgaven af
Ferie for Alle er der igen skruet op for oplevelserne i alle otte campinghaller.
- Ferie for Alle er stedet, man mødes. Det er
centrum for hele campingbranchen. Sidste
års nye setup blev modtaget meget positivt,
og de besøgende gik fra messen med en
masse oplevelser i bagagen. Man kunne
APPEN-DIX NR. 11 - 2019
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nyde sin mad med udsigt til masser af
trends og produktnyheder og gå på opdagelse blandt nye campingvogne og spændende campingpladser på en og samme tid.
Det gav en masse liv og aktivitet i hallerne,
som vi sætter fokus på igen i år, fortæller
Morten Kjeldsen, direktør hos Isabella
Group, medlem af bestyrelsen i brancheorganisation for Outdoor og Camping (OCFF)
samt komitémedlem på campingudstillingen Ferie for Alle.

Morten Sonnich, CCO hos Erwin Hymer
Group Nord, og fortsætter:

Stort set samtlige mærker af campingvogne,
autocampere, telte på det danske marked
samt alverdens udstyr og campingpladser i
ind- og udland kan opleves på Ferie for Alle.
Her kan de besøgende få al den rådgivning,
inspiration og information om campingvogne, autocampere, telte osv., som de
søger.

Gode traditioner og prestigefyldte
campingpriser
Allerede inden Ferie for Alle åbner dørene i
MCH Messecenter Herning er en trofast
skare af campister på plads uden for messeområdet. Vintercamping under campingmessen er et populært trækplaster, og igen
i år er der mulighed for at tage et weekendophold på vintercampingpladsen bag messecentret, der ligger bare få minutters gang
fra campinghallerne. Vintercamping arrangeres af DCU og MCH og kan både bookes
på forhånd, ligesom man kan møde op og få
adgang.

Markant fremgang for autocampere og
efterspørgsel efter nye ferieformer
På campingmessen i 2019 havde udstillerne
det bedste salg siden finanskrisen, og hos
OCFF ser man også fremgang i salget. Fra
september 2018 til august 2019 er salget af
autocampere steget markant med 50 procent flere solgte vogne, mens der på brugtvognsmarkedet er et fortsat stort salg. Den
stigende interesse mærker man også hos
Erwin Hymer Group i Danmark, der igen er
at finde på Ferie For Alle.
- Det er mere end nogensinde før oppe i
tiden, at ferie bliver forbundet med et åndehul væk fra hverdagens stress og jag. I den
forbindelse har vi igen i år valgt at udvide
standarealet. Vi ser en stadig stigende interesse fra nye målgrupper, hvor særligt flere
yngre førstegangscampister er tiltrukket af
alt det, som campingferien har at byde på blandt andet storslåede naturoplevelser
med masser af hygge og nærvær, fortæller

- Man skal heller ikke negligere den store klimadebats betydning i forbindelse med både
camping- og autocamperferier. Frihed til at
være herre på egen ferie, samt det at kunne
være fleksibel i forhold til at køre derhen,
hvor solen skinner, spiller en altoverskyggende rolle for de mange mennesker, der er
tiltrukket af denne ferieform.

På åbningsdagen for Ferie for Alle afholdes
Danish Camping Award for fjerde gang. I år
er prisuddelingen udvidet, så der er i alt ti
kåringer, og der bliver rift om de populære
priser, når der bl.a. skal kåres Årets Campingvogne, Årets Campingtrækker, Årets Autocampere, Årets Danske Campingpladser,
Årets Udenlandske Campingplads og Camping Prisen, som går til et firma eller en person.
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Trækkrogen
Information om
Absorptionskøleskab
Køleskabe monteret i campingvogne i Europa er normalt af klimaklasse SN (sub normal) det betyder at i udetemperaturen fra
10-32 grader bør temperaturen inde i køleskabet være 7 grader og i fryserummet -12
grader og ikke som dybfryseren i en bolig
som er -18 grader.

I varmere klima i sommerperioden kan det
forekomme at temperaturen overskrider 32
grader, hvis den overstiger dette, vil det
uundgåeligt påvirke temperaturen som vil
stige inde i skabet. Absorptionskøleskabe
fungerer sådan at de har brug for en varmekilde for at drive kølemidlet rundt i køAPPEN-DIX NR. 11 - 2019
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TRÆKROGEN

leelementet, det giver mulighed for at bruge
flere varmekilder f.eks. Gas, 240v og 12v.
ulemperne ved dette er at ventilationen skal
afgive både denne varme og den varme
som den optager inde i skabet for at lave
kulde.
For at dit køleskab kan arbejde så effektivt
som muligt i varme klimaer, kan du gøre følgende:
1. prøv at parkere campingvognen steder
hvor den får mest skygge i løbet af
dagen. Dette gør at solen holdes væk fra
ventilationen hvilket hjælper med at reducere omgivelsestemperaturen i området.
2. fjern ventilationsgitrene. ved at fjerne
ventilationsgitrene øger du ventilationen
i køleskabet hvilket vil hjælpe med varmeafledningen.
3. hvis du regelmæssigt rejser til
varmt klima, kan et ventilationssæt installeres
på bagsiden af køleskabet. Dette er en ventilator, det hjælper med
at øge luftstrømmen til
køle skabet hvilke forbedre varmeafledningen, dog skal den altid
monteres så den blæser
hvor elementet skal afkøles, aldrig hvor det skal
opvarmes.

arbejder mest effektivt kan en vinterafdækning bruges til at begrænse luftluftstrømmen. Ved nogle lejligheder kan det være
nødvendigt at anvende den nedre vinterafdækning selvom temperaturen er varmere,
hvis det er en kold vind der rammer den nederste ventilation. På samme måde kan det
være nødvendigt at fjerne vinterafdækningen på en kold dag hvor solen er varm på
køretøjet side.
Ved 230V yder skabet 100%, ved 200V er der
et effekttab på 25%. Ved 12V yder skabet
100%, ved 10V er der et effekttab på 30%.
Tommy Rasmussen,
Østsjællands Camping Center

RM-køleskabets klimaklasse
påvirkes også af lave omgivelsestemperature. Når omgivelsestemperaturen falder
til under 10 grader, vil køleskabet have svært ved at producere tilstrækkelig varme til at
arbejde effektivt. For at sikre at køleskabet
CARAVANBLADET
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Populær elbil er Årets Bil
i Danmark 2020
Tesla Model 3 kører med titlen Årets Bil i
Danmark 2020. Det er første gang, at en rent
elektrisk bil vinder den vigtige danske titel.
En naturlig vinder, mener FDMs biltekniske
redaktør.
Årets Bil i Danmark 2020
er Tesla Model 3
Den amerikanske elbil vandt til aften en rimelig sikker sejr i den årlige danske bilkonkurrence.
Dermed er det første gang i kåringens 52årige historie, at en decideret amerikansk bil
vinder. Og første gang at det sker for en ren
elbil.
Eneste gang at Årets Bil i Danmark har
været elektrisk, var da opladningshybriden
Opel Ampera i 2012 løb med titlen. Den blev
dog salgsmæssige en fuser, da den åbenlyst
var forud for sin tid.
I alt fem biler var med i finalen, hvor Tesla
Model 3 slog en anden ’danskerfavorit’, Peugeot 208, i finaleopløbet. Den helt nye udgave af den franske minibil fås både med
benzin- og dieselmotor samt som ren elbil,
men det var ikke nok til at den kunne hamle
op med Tesla Model 3.
”Det er dejligt at se, at den grønne omstilling
har fået fat i Åres Bil i Danmark. Årets vinderbil er en elbil, mens nummer to også fås

i en ren eludgave, og feltets nummer tre fås
som plug-in hybrid,” siger FDMs biltekniske
redaktør, Søren W. Rasmussen, og tilføjer:
”Tesla Model 3 er en naturlig vinder af Årets
Bil i Danmark 2020. Det er en elbil, der på
mange måder har revolutioneret bilverden,
hvor Tesla har formået at lave en sjov og veludstyret elbil med lang rækkevidde, gode
køreegenskaber og høj sikkerhed, som vi
kender det fra Tesla.”
Det er anden gang på bare to dage, at Tesla
Model 3 opnår en flot kåring. Tirsdag blev
den kåret som Årets Bil i Norge. Derudover
er Tesla Model 3 også blandt de syv biler, der
er gået i finalen til den europæiske Car of
the Year 2020.
Årets Bil i Danmark kåres af foreningen Danske Motorjournalister.
Tesla Model fås fra 370.000 kroner. Siden
den kom på det danske marked i februar, er
der foreløbig solgt 1.800 biler, hvilket gør
den til langt mest solgte elbil i Danmark i år.
Så mange point fik bilerne:
1. Tesla Model 3:
166 point
2. Peugeot 208:
131 point
3. BMW 3-serie:
116 point
4. Kia Xceed:
105 point
5. BMW 1-serie:
82 point
Kilde: FDM
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DCK STÆVNEKALENDER

Husk at besøge DCK's hjemmeside

- STÆVNEKALENDEREN
og se klubbens aktiviteter

Stævner i januar - maj 2020:
7. - 16. februar
21. - 23. februar
6. - 8. marts
13. - 15. marts
27. - 29. marts
4. - 13. april
8. - 13. april
8. - 10. maj
15. - 17. maj
18. - 24. maj
21. - 24. maj
29. - 20. maj
29. maj - 1. juni
29. maj - 1. juni
29. maj - 1. juni

Camping Vinterstævne på DCK Skamstrup. Kreds Sjælland
Herning messe (Ferie for alle) Kreds Jylland / Fyn
Kredsgeneralforsamling. Kreds Jylland / Fyn. Hampen
Generalforsamlingsstævne. Kreds Sjælland
Generalforsamlingen er den 14. marts.
Hobbystævne på DCK Skamstrup. Kreds Sjælland
Påskestævne på Kragenæs med ø hop til Femø,
Fejø og Askø. Kreds Sjælland
Oplevelsesstævne (påsketræf). Ribe. Kreds Jylland / Fyn
MMM Motion, Mad og Musik. Skamstrup Camping, Mørkøv
Loppemarked på DCK Skamstrup. Kreds Sjælland
Thy-træf. Kreds Jylland / Fyn
Kr. Himmelfarts stævne på Ore Strand. Kreds Sjælland
DNS pinse træf 50 år Sverige Kreds Jylland / Fyn
Massey-Ferguson, Juelsminde. Kreds Jylland / Fyn
Pinsestævne.
Pinsetræf (DA/TY). Bad Segeberg. Dansk / Tysk
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