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FORMANDEN HAR ORDET

Kære medlemmer
Ultimo marts måned afholdt kreds Sjælland
sin generalforsamling, der var god stemning,
ro og orden. Valgene kom på plads og der
var god debat om flere emner. Ikke mindst
var festaftenen en succes. Det er altid rart
at være med, når fælles gode kræfter er
samlet, og det var de i hele weekenden.
I maj måned afholdes landsgeneralforsamlingen i Mørkøv hallen, medens landsstævnet afvikles på DCK’s egen campingplads i
Skamstrup. Landsstyrelsen opfordrer alle
medlemmer til at være til stede. Ikke mindst
fordi vi skal træffe vidtrækkende beslutninger. Der er fremsat forslag om ændringer i
DCK’s organisation samt et ændringsforslag
hertil. Du kan læse mere om emnet på
hjemmesiden under referat fra landsstyrelsesmødet i marts måned.
Campingpladsen i Skamstrup har undergået
en større forandring I forbindelse med forårets arbejdsweekend. Det var en fornøjelse
at være med i fællesskabet og sammen om
arbejdet, og ikke mindst er det rart at se, at

Kaj Rasmussen,
landsformand,
DCK

samarbejdet også inddrager medlemmerne
i nye relationer.
Netop elementet - fællesskab - er forudsætningen for, at vi kan have en klubcampingplads, og fællesskab og socialt samvær
er det, der binder klublivet sammen. Det er
den positive spiral. Intriger, evindelige diskussioner og rådslagning om, hvordan man
kan skabe kaos, er den negative spiral.

En annonce i APPEN-DIX
er et godt blikfang
Kontakt annonceekspedition
Henriette Knudsen, tlf. 48 71 10 24
E-mail: annoncer@dck.dk

CARAVANBLADET

3

FORMANDEN HAR ORDET

På vegne af DCK’s ledelse vil jeg gerne her
takke de medlemmer, der deltog med ildhu
og flid i arbejdsweekenden på campingpladsen i Skamstrup.

Det er indtil videre landsstyrelsen, der driver
campingplads (er) men vi kan ikke gøre det
uden opbakning fra kredsbestyrelsen og
kredsens medlemmer.

Vi skrev forrige nummer af bladet, at vi så
på nogle campingpladsmuligheder vest for
Storebælt. Kreds Jyllands bestyrelse tilkendegav i den sammenhæng, at de skulle
drøfte emnet på førstkommende møde i
kredsbestyrelsen. Mødet har været afholdt,
men desværre har kredsbestyrelsen haft
andet at se til, så vi er foreløbigt uden kendskab til bestyrelsens stillingtagen til sagen.
En repræsentant fra bestyrelsen tilkendegav, at kredsens kasse meget hurtigt ville
blive drænet, hvis kredsen skulle drive en
campingplads. Det var nu aldrig meningen.

Det er i øvrigt sådan, at landsstyrelsen ikke
kan noget selv. Vi skal gøre det vi gør for
medlemmernes skyld, og vi skal have medlemmernes accept og opbakning generelt –
ellers bliver der ingen konstruktive løsninger.
Sammen gør vi det bedre!

Med venlig forårshilsen
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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Landstævne med
Landsgeneralforsamling
SKAMSTRUP CAMPINGPLADS
16.-19. maj 2019
Kreds Sjælland har æren af, at afholde Landsstævnet 2019.
Landsstævnet afholdes på DCK´s egen campingplads i Skamstrup
Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv

Programmet for stævnet er som følger:
Torsdag den 16. maj:
Ankomst til pladsen.
I vil blive anvist plads ved ankomsten. Såfremt man ønsker at ligge sammen, så skal
man ankomme sammen.
Fredag den 17. maj (Store bededag):
Kl. 9.00: Åbning af landsstævnet ved landsformanden Kaj Rasmussen.
Kl. 10.30: Tur til Vikingeborgen Trelleborg i
egne biler
https://natmus.dk/museer-og-slotte/
trelleborg/
Der er ikke tale om nogen guidet tur. Trelleborg er et utroligt spændende sted, som
man sagtens kan få en masse ud af på egen
hånd.
Til gengæld vil vores formand Kaj Rasmussen guide ved hjælp af Walkie på en skøn
rute til vikingeborgen.
Så dem der har lyst følges bare ad til stedet.
Ingen tilmelding, og man kan vente til lige
før afgang med at tage stilling til deltagelse

Der er mulighed for at spise sin medbragte
mad. Der er også en cafe med mad og
drikke.
Kl. 18.00: Fælles spisning af egen mad.
Vi har bestilt et godt forårsvejr, så vi kan lave
langbord lige ved siden af grillen.
Skulle der gå kludder i leveringen af det
gode vejr, så kan vi sætte os ind i klubhuset.
Grillen bliver tændt, så vi kan grille vores
medbragte mad.
Der vil blive solgt øl, vand og vin til venlige
DCK priser.
APPEN-DIX NR. 4 - 2019

6

DCK

Lørdag den 18. maj :

• Flødebagte kartofler med porre og timian.

Landsgeneralforsamling

• Salat af grillet grøntsager med feta og
hjemmelavet pesto.

Mørkøv Hallen
Skamstrupvej 7 4400 Mørkøv
Kl. 9.00: Dørene åbnes for indskrivning og
der serveres morgenmad
Husk medlemsbevis til indskrivningen.
Kl. 10.00: Landsgeneralforsamling.
Se indkaldelse fra Landsstyrelsen
Kl. 18.00-24.00: Fest i Mørkøvhallen
Der vil blive arrangeret bus fra campingpladsen i Skamstrup til festen kl. 17.45 og
bussen vil køre retur kl. 23.00.
Der vil blive serveret en buffet bestående af følgende:
• Møre Okse culotter marineret i hvidløg og
timian serveres med rødvinssauce.
• Fyldt svinemørbrad i bacon med flødeost,
soltørrede tomater og spinat.

• Blandet salat med purløgs dressing.
• Hjemmebagt brød med hjemmelavet
kryddersmør.
Efter maden vil der blive serveret kaffe og
te.
Hvis man vil forkæle sin søde tand, så kan
der bestilles Hjemmelavet Gammeldaws
Æblekage til 45 kr. pr. person.
Der kan købes drikkevarer i baren.
½ liter sodavand koster kr. 24,Flaskeøl koster kr. 22,- for almindelig pilsner
og kr. 24,- for classic.
Fadøl i henholdsvis små og stor krus fås til:
Almindelig kr. 25,-/35,Classic 30,-/40,Grimbergen: 35,-/45,Husets vin rød eller hvid koster kr. 45,- pr.
glas eller kr. 195,- pr. flaske.

CARAVANBLADET
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Den musikalske underholdning med masser af god dansemusik leveres af:

FUNTEX
Funtex består af:
Renè Scmidt : Guitar /sang
Niels Balle: Keyboard/sang
Renè er i øvrigt også medlem af DCK og fast komponist til
Anne Vibeke Isaksens camping udsendelser.

Duoens valgsprog er: Sammen når vi bunden.
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Søndag den 19. maj
Klokken 10.00: Lukning af stævnet ved
landsformanden.
Ved lukningen af stævnet vil Rene´og Niels
(Funtex) spille et par numre for os samt ikke
mindst akkompagnere os, når vi synger flaget ned.
Prisen for alt dette er :
Kr. 500,- for en enhed med to personer.
Kr. 250,- for en enhed med en person.
Kr. 250,- pr. ekstra voksen.
Prisen dækker festmenu, musik samt bus
mellem campingplads og festen om aftenen.
Skal man have æblekage, skal der betales
yderligere 45 kr. pr. person.
Hvis man vil deltage i stævnet uden at være
med til spisning lørdag aften er prisen 50 kr.
for en enhed med to voksne. Prisen for en
enhed med en voksen samt ekstra voksne
er 25 kr.

betaling. Alle medlemmer kan selvfølgelig
møde op kl. 9.00 til morgenmad. Også selv
om man ikke tilmelder sig.
Men vi håber, at I vil være os behjælpelige
med at beregne hvor meget morgenmad vi
skal bestille.
Så hvis I forventer at I skal deltage i selve generalforsamlingen uden at deltage i stævnet, så vær rare at tilmelde jer.
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.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Kreds Sjælland.

Alle stævnedeltagere kan deltage i festen
fra klokken 20.00, men ikke spisende stævnedeltagere må selv sørge for transporten
til Hallen, men kan selvfølgelig komme med
bussen tilbage til Skamstrup.
Overnatning afregnes med pladsen.
Beløbet indbetales samtidig med tilmeldingen på konto 2267-0759481046
Husk at anføre medlemsnummer samt
”Landstævne 2019”.
Tilmeldingsfristen er søndag den 12. maj
2019.
Som noget nyt er der lavet en tilmelding til
generalforsamlingen, for de der ikke skal
deltage i stævnet, men forventer at
møde til selve generalforsamlingen. Det er naturligvis ikke
forbundet med nogen
CARAVANBLADET
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Modeshow og
hygge
Skamstrup den 24. til 26. maj 2019
Vi er mange i DCK der kommer meget på
Skamstrup, og snakker ofte om at vi burde
alle støtte det lokale i området. Der er ex.
en rigtig dejlig rimelig billig tøjbutik, Butik
Aase, - for kvinder i alle størrelser og faconer og til alle aldersgrupper. Udover at
støtte lokalsamfundet, kunne det være

hyggeligt med en weekend hvor man bare
hygger og ellers tager til Mørkøv et par
timer lørdag eftermiddag og ser på tøj. Vi
kan lære lidt om sammensætning og farver mv. Det er jo i trygge omgivelser med
andre DCKere.
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Standerhejsning fredag den 24 maj. kl.
19.30
Dem der vil spise sammen inde eller ude
kan gøre det evt. kl. 18.30
Sove, hygge, eller hvad man vil lørdag
den 25 maj, - men kl. 12.45 kører vi dem
der vil at damer og herrer ned til Butik
Aase Hovedgaden 41 i Mørkøv. Vi medbringer selv en klapstol, og måske en flaske drikkeligt med. Arrangementet varer
til ca. kl. 13.00-15.00.
Vi hjælper med at prøve tøj og være modeller - dem der vil - ingen tvang.
Kl. 19.30 Dem der vil spise sammen inde
eller ude kan gøre det evt. kl. 18.30
Søndag den 26 maj kl. 10.00
Standernedhaling, men man er velkommen til at blive på pladsen hele dagen.
Stævnepris vil være 25kr for enlige og
50kr for par. Stævnebeløbet går dels til en
opmærksomhed til forretningen som sætter personale og tid af for at hygge om os.
Konto nr. 2267-0759481046
Skriv dck nr og modeshow
Tilmeldning inden den 22 maj. 2019
Stævneleder
Pia Svitzer Andersen
og Jørn Andersen
DCK 2090
Tlf. 20954283
psvitzer@gmail.com

CARAVANBLADET

11

KREDS SJÆLLAND

Pinsestævne
på Skamstrup den. 7. til 10. juni 2019

Foto: Flemming Bøgvad

Dette års Pinsestævne, vil blive holdt på
Skamstrup. Pladsen kan bruges som udgangspunkt til masser af oplevelser. Her er
et par links, kig ind på dem. Vi vil varmt anbefale at tage til Træskibes træf i Holbæk.
• Træskibe træf i Holbæk.
https://www.tveast.dk/artikel/kaempefestivatraeskibe-laegger-til-holbaek
• Besøg Andelslandsbyen i Holbæk:
http://www.andelslandsbyen.dk/
• Aktiviteter og oplevelser
på Sjælland:
https://www.tripadvisor.dk/Attractionsg189540-Activities-Zealand.html
https://sn.dk/Oplev/Ni-ting-du-kanopleve-i-Pinsen/artikel/490143

Vi har ikke planlagt et fuldt stævne program,
da vi mener at det er op til jer, om I vil ud og
opleve noget eller blive på pladsen og hygge
jer.
MEN 1 ting kan vi love jer, dagligt vil
der være:
• Fælles langbord/ Pinse /frokost og
aftensmad
• Grillen vil være tænkt op hver aften
(lørdag - søndag)
• Kongespil, hvis I har lyst
• Snobrød eller Skumfiduser til børn
og barnlige sjæle…
• Og ikke mindst HYGGE, som vi er
rigtig gode til….
Er det lige det, som I kunne tænke jer, at lave
i jeres pinseferie, så meld jer til stævnet. Vi
vil gøre alt for at vi kommer til at hygge os.
APPEN-DIX NR. 4 - 2019
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Stævnegebyr: 2 personer:
1 person:

80,- kr.
40,- kr.

Overnatning afregnes direkte til Skamstrup
Sidste indbetaling er d. 01.06.2019 og
er bindende.
Konto nr.: 2267 – 0759 481 046
Mærkes ” Pinsestævne - DCK nr. ”

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.
DCK 4174
Ida & Flemming Christiansen
Mobil: 28 55 42 90
DCK 2457
Pia & Keld Brammann
Mobil: 60 17 66 06

Ud over Træskibtræf i Holbæk, er der “Kunstdage i pinsen”, hvor Kunstnere over hele Sjælland byder indenfor i atelier
og værksteder.
CARAVANBLADET
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Universe Stævne
Den 24. – 26.maj 2019
på Augustenhof Strandcamping

KREDS JYLLAND/FYN

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 industrigiganter startede, opleve gejseren
springe i Blå Kube, se Science show og meget meget mere. For dem som er blomsterinteresseret 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 campingpladsen, til ACSI pris på 132,50 kr. pr.
vogn pr. døgn inkl..5 kWh og 5 kr. bad pr. person. 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:
Lørdag:

Ankomst
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

Sønderborg, havneidyl. Foto: Erik Christensen
CARAVANBLADET
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Arbejdsweekend april 2019

Lisbeth og jeg har været medlem af Dansk
Caravan Klub siden 2000. I en periode har vi
sejlet og kørt motorcykel. Vi vendte tilbage til
klublivet i foråret 2012 med ny bil og ditto
campingvogn.
Da vi havde hentet begge køretøjer en fredag eftermiddag i marts måned, tænkte vi –
vi tager på Skamstrup og siger hej til de
andre.

Da vi ankom til campingpladsen, fik vi nærmest et chok. Der så mildest talt forladt og
kedeligt ud. Vi tilbragte weekenden på campingpladsen alene bortset fra af de mange
muldvarpe, der skubbede jord op i nye bunker hver dag.
Siden den gang er der godt nok sket rigtig
meget på DCK’s lille campingplads i Skam-
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strup ved Mørkøv på Sjælland. Klubhuset
har gennemgået en alvorlig renovering, vejanlægget er færdiggjort, el – anlægget er
udbygget og arealerne er ryddet.
Det er alt sammen et resultat af at landsstyrelsen har bevilliget pengene til forbedringerne, men…..
Intet kunne være gjort uden DCK’s aktive,
positive og gode medlemmer, der glædes
ved at gøre ting sammen, ved et fælles projekt, som man samles om, socialt samvær
og under udvikling af nye venskabelige relationer.

Vi gjorde det igen i marts måned 2019. Der
var indkaldt til arbejds – og hobbyweekend.
26 enheder og ca. 50 personer deltog. Fredag aften var der standerhejsning i overensstemmelse med traditionen. Derefter en
gennemgang af de forestående arbejdsopgaver, som samtidig blev fordelt.
Lørdag morgen gik vi i gang. Vi havde til det
grove arbejde lejet en minigraver, som Torben, der er meget rutineret maskinfører,
stod for betjeningen af. Der blev afrettet
arealer nord for klubhuset og syd for det
nordlige hegn, rundt om “elefanthuset” og
bag containergården. Der blev gravet render
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til ny læ - beplantning og el – forbindelser til
“elefanthuset”. Huset med tilhørende carport er i øvrigt blevet ryddet for mange års
efterladenskaber. Der skal indrettes nyt fællesværksted.
Der blev plantet nyt læbælte langs det nordlige hegn, der blev afrenset tag, gjort rent,
repareret flisebelægning og ryddet op i og
ved containergården. Der blev klippet hæk
ind mod hestefolden og ryddet op i “underskoven” samme sted. Der blev monteret
nye lamper langs stien mod klubhuset og
wifi forbindelsen blev forbedret. Der blev
etableret adskillelse mellem det nye afrettede areal nord for klubhuset og flisebelægningen. Der blev fældet træer, skåret og

kløvet brænde, der er lagt på plads og klar til
den nye varmesæson.
Der er lagt 12,5 tons skærver ud på arealet
nord for klubhuset og flisebelægningen
langs huset samt og det tilstødende rum for
toilettømning er højttryksrenset.
Vi er klar til foråret!
Hvor er jeg glad, og jeg ved, at den samlede
landsstyrelse har det på samme måde. Tusinde tak til Jer alle for Jeres indsats. Det er
Jer, der gør det værd at beskæftige sig med
klubopgaver.
Med venlig hilsen
2310 Kaj Rasmussen

Fotos: Flemming Bøgvad
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FDM advarer mod livsfarlige autostole
FDM-test af autostole afslører høj risiko for
alvorlige skader på børn i tilfælde af uheld.
FDM og de europæiske bilklubber advarer
derfor forbrugere mod køb og brug af to farlige autostole.
FDM og de europæiske bilklubber tænder
nu de røde advarselslamper og advarer direkte mod køb og brug af to autostole. Det
sker forud for årets første store autostoletest til maj.
I forbindelse med en crashtest dumpede to
autostole og viste så ringe sikkerhed, at der
er risiko for alvorlige skader på børn i tilfælde af et biluheld.
Det drejer som om modellerne Babystyle
Oyster Carapace Infant + Duofix i-Size Base
og Chicco Oasys i-Size bebecare + i-Size
base. Begge er bagudvendte autostole til de
mindste børn, og begge faldt igennem i testens frontaltest.
På den ene stol knækkede låsemekanismen
mellem stolen og basen, den var fastgjort til,
med det resultat, at den rev sig løs af basen
og fløj gennem bilens kabine. På den anden
autostol knækkede et spænde der holder
trepunktsselen sammen, hvorefter testdukken blev kastet ud af stolen og gennem
bilen.
”Det er meget kritiske fejl på begge stole, og
naturligvis ikke en viden vi kan vente med at
offentliggøre sammen med de øvrige testresultater. Derfor advarer vi allerede nu
både forbrugere og forhandlere i hele Europa mod at bruge og sælge de to stole.
Havde uheldene været virkelige, havde det

været livsfarligt for børnene i de to stole,”
siger bilteknisk redaktør i FDM, Søren W.
Rasmussen.
Ifølge FDMs undersøgelser er det kun
Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size base,
der sælges i Danmark. FDM har allerede orienteret både den danske forhandler og importør af stolen om testresultatet.
Har man allerede købt en af de to stole, anbefaler FDM, at man kontakter forhandleren
med henblik på at returnere stolen og få
sine penge tilbage.
”Det er heldigvis meget sjældent, at autostole har så alvorlige fejl på sikkerheden,
som de to stole her. Men det illustrerer,
hvorfor det er vigtigt, at FDM sammen med
de europæiske bilklubber løbende tester autostole til familiens mindste medlemmer.
Derfor kan vi kun anbefale, at man dykker
ned i de uvildige autostoletest, der laves, og
eventuelt søger rådgivning, inden man
køber ny autostol,” siger Søren W. Rasmussen.
Ifølge producenten Chicco har kun et begrænset antal af autostolen været på markedet. De stole er nu blevet fjernet og vil få
udskiftet det kritiske spænde. Forbrugere
der allerede har købt stolene kan ligeledes
få udskiftet de kritiske dele uden omkostning, lover Chicco.
Man kan kontakte producenten her:
www.chicco.com/en/contact.html
om testresultatet.
Kilde: FDM
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50 år med let adgang til campinglivet

I år er det 50 år siden den første Camp-let
rullede på gaden for allerførste gang. Siden
da har den danske teltvogn givet campister
verden over let adgang til campinglivet.
Camp-let er på dansk sammensat af to ord.
At ”campere + let”. De to ord har været
Camp-let’s motto siden 1969, hvor den første Camp-let kørte ud fra den danske fabrik.
Det stilfulde danske design og solide håndværk gør, at campister verden over, har slået
deres Camp-let op og ned på bare få minutter.
Solidt dansk håndværk siden 1969
Hos Camp-let i Sønderjylland har man siden
1969 sat en store ære i det håndværk, som
de ansatte udfører hver eneste dag.
”Vi har mange hænder på Camp-let’en

inden den går ud fra vores fabrik. Vi bruger
hverken robotter eller store maskiner. Vi gør
det hele selv. Vores smede laver alt smedearbejde i jern, vi støber selv glasfiberdelene
og klargør Camp-let’en med køkken, telt fra
Isabella, madrasser osv.”, forklarer Jørgen
Due, Produktionschef hos Camp-let Productions.
To nye modeller i 2019
Camp-let introducerede fra 1969 og frem 5
generationer af den berømte teltvogn, indtil
Isabella Group opkøbte Camp-let i 2016.
Siden da, har der været stor travlhed i udviklingsafdelingen hos Isabella, som har arbejdet på højtryk for at introducere to helt
nye Camp-let’er til jubilæumsåret. Passion
og Dream er navnet på de to nye Isabella
APPEN-DIX NR. 4 - 2019
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Camp-let modeller. Dream er tættere på det
velkendte Camp-let design, hvorimod Passion er noget anderledes end tidligere modeller.
Med den nye Camp-let Passion har Camplet’en fået et helt nyt udtryk. Modellen er opdateret med et nyt stel, bedre ventilation,
endnu flere opbevarings- og udvidelsesmuligheder samt mørklægningsgardiner.
Globetrottere rejser verden rundt
På fabrikken gennemtestes Camp-let’en før
den sendes ud til forhandlerne. I den virkelige verden er Camp-let ’en i disse år også
på den ultimative test. Globetrotterne Melanie Heitmann og Stefan Krallinger har siden
2016 kørt verden rundt i en gammel Mercedes med en Camp-let på krogen. De har indtil nu rejst rundt i over 900 dage, besøgt 46
lande på 5 kontinenter og slået deres Camplet op og ned over 500 gange. Projektet kalder de 5c100c. Undervejs får de folk fra hele

verden til at signere deres Mercedes og
Camp-let, som efter to år bliver et unikt
stykke kunst. Både bilen og Camp-let’en doneres væk til velgørenhed, når de en dag
vender hjem fra deres eventyr.
For Melanie og Stefan er Camp-let’ten et genialt hjem, fordi de kan efterlade Camplet’en som base, mens de tager på ture i
bilen.
”Det vi elsker ved Camp-let’en er, at vi på to
minutter har en seng og på 15 minutter har
vi et hjem. fortæller Stefan Krallinger.
”For os er det den optimale test af, hvad en
Camp-let i virkeligheden kan holde til. At den
kan slås op og ned så mange gange under
alle tænkelige forhold, vidner om, at konstruktionen i en Camp-let er lavet i en kvalitet, der holder. Derfor tror vi på, at Camp-let
er et produkt, der også de næste 50 år formår at give folk let adgang til campinglivet”,
fastslår Morten Kjeldsen, CEO Isabella.
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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 2019. 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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Husk at besøge DCK's hjemmeside

- STÆVNEKALENDEREN
og se klubbens aktiviteter

Foto: Flemming Bøgvad

Stævner i april - juli 2019:
14. - 21. april
10. - 12. maj
16. - 19. maj
24. - 26. maj
24. - 26. maj
30. maj - 1. juni
07. - 10. juni
07. - 10. juni
07. - 10. juni
21. - 23. juni
08. - 21. juli

Påsketur til solskinsøen Bornholm
Hobbystævne nr. 2 og loppemarked
DCK Landsstævne, Skamstrup Camping
Modeshow og hygge, Skamstrup, Mørkøv
Universe tur, Augustenhof Strandcamping, Nordborg
DCK-olympiade i 6 kamp, Fyns Hoved Camping, Martofte
Dansk/Tysk Pinsetræf, Kristianshåb Camping
DNS Pinsetræf, Blokhus Klit Camping
Pinsetræf, Kreds Sjælland
Sankt Hans stævne, Fornæs Camping, Grenå
DCK udenlandsstævne, Transsylvanien 2019
Eldorado Camping i Gilau og
Vampire Camping i Bran

