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Sommer, sommer og sol

Det er en sang alle snart kan synge med på.
Nu ser det nemlig endelig ud til at det lakker
mod enden. Smittetallene har ligget lavt og
stabilt det sidste stykke tid på trods af den
gradvise genåbning. Så der er godt grund til
at være optimistisk for tiden som kommer.
Men det har også været en sej omgang. Vi
slipper nok aldrig af med en eller anden for
Covid-19 virus, lidt ligesom influenza er en
årlig tilbagevendende begivenhed. 

I takt med den gradvise genåbning, så må vi
være flere og flere sammen. Så det er dejligt
at kunne vende tilbage til mere normale til-
stande. Vi kan så igen komme ud og lufte
vores vogne og igen være en del af det dej-
lige fællesskab, som det at være medlem af
DCK nu engang er. Selvom bølgerne har gået
højt mellem Øst og Vest de sidste par år, så
er vi stadig én klub og det håber jeg vi bliver
ved med. For der findes mange dejlige men-
nesker på begge sides af bæltet. 

Hvis man kigger lidt i stævnekalenderen, så
er der en hel del at vælge imellem. Forhå-
bentlig kommer der flere til, efterhånden
som vi får Covis-19 spøgelset lidt på afstand. 
Men stævner laver ikke sig selv. Det er dej-
ligt, at den ”faste” skare stadig er aktiv med
at planlægge og afholde stævner, men andre
må også godt komme på banen. Det er ikke
farligt og kræver heller ikke så me get, af-
hængig af hvor ambitiøst et stævne man
kunne tænke sig. Så har du en ide, så lad
være med at brænde inde med den. Vi står
klar til at hjælpe med gode råd og vejledning
og til en hvis grad også en hånd. Prøv at
tænke på denne måde: Hvis der ikke er
nogen til at lave stævner, hvor er vi så henne. 

Hvis vi på tværs af DCK kunne lave 50 stæv-
ner om året og vi har over 300 medlemmer,
så kunne hver især nøjes med at lave et
stævne hvert sjette år. Lad det lige rumstere
lidt rundt i kraniekisten. 

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kære medlemmer
af DCK

Jan Erik Zimmermann
Kredsformand , Kreds Vest
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Om vi når så langt, at vi kan tage udenlands
i vores sommerferie, det vil kun tiden vise.
Men der er trods alt også mange dejlige ste-
der herhjemme i kongeriget Danmark. Det
vi jeg gerne opfordre jer til ikke at glemme.
Men uanset hvor turen går hen, så skal det

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

nok blive en dejlig tur. Hvis der en ting man
kan stole 100% på, så er det at vejret arter
sig som vejret vil. Og uanset hvor dygtige
menneskeheden er, så er det en ting, som
vi nok aldrig bliver i stand til at lave om på. 
Jeg kunne godt tænke mig at lave et lille eks-
periment. Det kræver ikke særlig meget af
hver enkelt af jeg. Kort sagt går det ud på at
se hvor mange der egentlig læser Appendix.
Så alle der læser det bedes række hånden i
vejret. Øv, så langt kan jeg ikke se, men så
må vi gøre det på en anden måde. Alle der
læser bladet bedes sende en mail eller SMS
til mig. Bare skriv: Læser bladet – DCKXXXX! 
Tak for jeres deltagelse i dette eksperiment! 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en god
sommer. 

Jan Erik Zimmermann 
Kredsformand – DCK kreds Vest 





Nogle DCK’familier (5 par) havde i fælles-
skab besluttet at aflægge Ærø i det syd-
fynske øhav et besøg. Det var for nogle af
deltagerne mere end 50 år siden, at man
sidst havde aflagt øen en visit – hvilket var
helt tilbage i tiden hvor den legendariske
”Flaske Peter” viste hvordan man lavede
modelskibe i flasker. (han døde helt tilbage
i 1960 og museet var Coronalukket).

Deltagerne ankom til campingpladsen i
Ærøs  købing i løbet af mandagen og tirs-
dagen, hvor der i øvrigt var mere end god
plads, men en flot udsigt til nogle af øens
Badehuse. Selve pladsen er overgået på
private hænder i løbet af det sidste års tid
eller to, så vi kunne konstatere, at der er
et ganske stort arbejde der skal udføres
inden pladsen er i orden, ikke mindst da

KREDS VEST

Påsketur til Ærø
2021
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Deres ønsker er, at det skal blive/være en
helårsplads. 

Grundet Covid19 havde vi nogle små pro-
blemer med, at vi kunne bruge fællesstuen
til alle vores hyggelige måltider, men grun-
det de forholdsvis få gæster, lykkes det ved
fælles indsats at komme påsken igennem
uden, at vi måtte gå sultne i seng.

Øen skulle naturligvis også udforskes og vi
kunne i den forbindelse hurtigt konstatere,
at ganske mange af øens seværdigheder var
lukket land ligesom i resten af Danmark.

Vi tog en tur til Marstal, hvor vi startede ude
ved de for øen kendte små ”Badehuse” på
tangen Erikshale, husenes størrelse er
sådan, at man næsten skal gå ud for at

CARAVANBLADET

KREDS VEST

Påslketradition på Ærø.

Udsigt fri campingpladsentil badehusene.
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skifte mening. Herefter kørte vi ind til
byen og gik tur ved havnen og op i

Marstals små gader, hvor seværdighederne
kunne betragtes udefra. Der var dog enkelte
tøjforretninger der var åbne med restriktio-
ner, disse restriktioner var der naturligvis
flere af damerne der havde mod på at over-
holde, så…... Der var også en Brugsforening
hvor der blev provianteret, hvorefter vi alle
gik tilbage til bilerne nede ved havnen og
kørte den meget flotte tur langs vandet
hjem til pladsen, hvor det var blevet middag.

En anden dag gik turen til Søby, hvor der er
færgeforbindelse til både Fåborg og Fyns-
hav på Als. Der var ikke her og nu så meget
at se på og turen gik derfor helt ud på spid-

sen på Skjoldenæs ved golfbanen, hvor vi
gjorde et holdt og gik lidt runde og sonde-
rede terrænet, inden turen igen gik hjemad
mod pladsen. En ganske flot tur i et ander-
ledes landskab, der var naturligvis og en
butik på vejen tilbage – nemlig i Bregninge
med ”Gårdbutikken Uldgården”, som blev
aflagt en vist den dag, men hvor der var
behov for endnu et besøg en af dagene
inden turen gik mod fastlandet.

Vi boede jo på campingpladsen i Ærøskø-
bing, hvorfor en tur rundt i den ”gamle”
bydel var en udflugt også. Denne udflugt fo-
regik på gåben efter bilerne var blevet par-
keret ved Turistinformationen. Vi startede
ved havnen forbi gadekæret med flotte mi-

APPEN-DIX NR. 4 - 2021

KREDS VEST

Fælleskøkkenet i Ærøskøbing.
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nihuse midt ude i kæret og forbi Ærøskøbing
Røgeri – bare alene duften. Turen fortsatte i
havnemiljøet hvor et af de gamle ”fælles-
køkkener” ved havnen kunne skues, således
at skibsfolket skulle anvende disse af hen-
syn til brandfaren i området. Vi fortsatte op
i byen og besøgte en af de få åbne mulig-
heder der var, nemlig Ærøskøbing kirke.
Turen gik igen lidt rundt i byen, som bekla-
geligvis var lukket, dog var der flere mulig-
heder for at købe en is, hvilket dog ikke var
den store ”magnet”, da det var ganske koldt
– også den dag.

Påskelørdag deltog vi i et traditionsrigt ar-
rangement ved vandet, hvor mange ærø-
boer kommer hjem til øen og familierne

samles ved vandkanten, for at
spise grillede pølser og æg kogt i
saltvand, der naturligvis blev skyl-
let ned med passende mængder af våde
varer, naturligvis af ærøboerne, men en an-
derledes tradition og dette år på en kold dag
godt nok i solskin og megen blæst, vi var der
trods alt i en god time.

Ærø er et meget spændende sted, men vi
må nok konstatere, at det nok er bedst om
sommeren og der må og skal heller ikke
være Covid19 tilstande ved et besøg.

På deltagernes vejne 
DCK 699 Tonni Hansen

CARAVANBLADET

KREDS VEST

Ærøskøbing kirke.
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Så er det atter tid for den dette traditions-
rige stævne. Desværre blev det ikke til noget
sidste år, hvor det skulle have været afholdt
i Tyskland. Pga. de nuværende restriktioner
kan vi ikke være så mange vogne, så det er
med at være hurtig, hvis du/I vil med. Det
plejer at være hyggeligt.

Program:
Fredag d. 21. maj 2021
Fra kl. 12.00 Ankomst
Kl. 19.00 Aftensmad:

Skinkeschnitzel, brasede 
kartofler og salattallerken

Lørdag d. 22. maj 2021
Fra kl. 08.00 Afhentning af rundstykker 

(2 stk. pr person)
Kl. 10.00 Standerhejsning – derefter 

er dagen til fri disposition
Kl. 12.30 ca. Langbord for dem der er
hjemme (hvis vejret tillader det)
Kl. 19.00 Aftensmad:
Helstegt pattegris, fløde- og krydderikartof-
ler og salatbar

Søndag d. 23. maj 2021
Fra kl. 08:00 Afhentning af rundstykker (2
stk. pr person)
Kl. 13.00 Pinselangbord
Kl. 17.00 Happy Hour

APPEN-DIX NR. 4 - 2021

KREDS VEST

INDBYDELSE

Dansk/Tysk
venskabsstævne

52. Pinsetræf
den 21. maj – 24. maj 2021

Kristianshåb Camping
Kristianshåbvej 5, 6372 Bylderup-Bov

GPS: N 54°57 50
Ø 9°3 44
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Mandag d. 24. maj 2021
Fra kl. 08.00 Afhentning af rundstykker

(2 stk. pr person)
Kl. 10.00 Standerstrygning – farvel 

og tak for denne gang

Sidste frist for tilmelding: 
Mandag d. 10. maj 2021
Priser kan ses på hjemmesiden når du klik-
ker på stævnet i stævnekalenderen.

Vi følger myndighedernes retningslinjer og
derfor håber vi, at alle der deltager møder
op med en frisk Covid-19 test (negativ) eller
er vaccineret.

DCK 4005
Annelie og Jan Erik Zimmermann
Tlf.: 4017 1727 / 2140 8244
(efter kl. 16.00)

CARAVANBLADET

KREDS VEST
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I troen på at Coronakrisen er mere under
kontrol og en større åbning af landet i skri-
vende stund, synes nært forestående, har
Dansk Caravan Klub kreds Vest valgt igen i
år at indkalde til træf på Fornæs Camping,
Stensmarkvej 36, 8500 Grenå. (samarbejds-
plads)
Sct. Hansstævnet finder sted i perioden 19/6
– 26/6 2021.

Program: 
Lørdag d. 19. juni
Kl. 16.00 – Standerhejsning / information /
udlevering af materiale - Happy Hour
(medbring glas)

Søndag d. 20. juni ”Vi lander” 

Mandag d. 21. juni 
Mulighed for udflugt i området – fællesud-
flugt til eks.  Gl. Estrup.
Kan evt. aftales ved standerhejsningen (evt.
Happy Hour - medbring glas)

Tirsdag d. 22. juni – Til fri disposition.
Onsdag d. 23. juni - fælles frokost i det
”grønne” på pladsen.
Onsdag aften kl.20.00 tændes Sct. Hansbål
ved vandet - efterfulgt af Happy Hour i om-
rådet. (medbring glas).

Torsdag d. 24. juni
Mulighed for udflugt i området, som kunne
inkludere besøg ved Bønnerup strand, Fjel-
lerup Vaffelbageri – netop kåret som Dan-

APPEN-DIX NR. 4 - 2021

KREDS VEST

Sct. Hansstævne
på Fornæs Camping
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marks bedste ishus – (iflg. JP) og for de
meget dyreinteresserede kan en tur til Skan-
dinavisk Dyrepark i Kolind med isbjørnen
Siko også varmt anbefales. Siko lever i dag i
parken, sammen med de øvrige isbjørne.
Reepark er også her indenfor acceptabel af-
stand.
Torsdagen kunne også være dagen, hvor
der foretages vandreture i nærområdet,
med mange spændende muligheder. (mate-
riale udleveres ved standerhejsning).

Fredag d. 25. juni
Dagen for det ” fine middagsbord” med for-
skellige fiskelækkerier (sildebord med røde
og hvide sild og karrysalat, samt fiskefileter
og fiskefrikadeller begge ting med remou-
lade. (medbringer selv rugbrød og diverse
bestik, glas m.m. 
(Pris pr. person kr. 50,- (+-) bestilling aftales
særskilt) 

Lørdag d. 26. juni – kl. 16:00 
Standerstrygning med tak for en hyggelig
uge, efterfulgt af et Happy Hour (egne glas)
og en forhåbentlig ”genstart” af samfundet
og ikke mindst DCK Vest, efter længere tids
ufrivillig dvale.

Overnatningsprisen på kr. 125,- pr. enhed +
el gælder uanset ankomst t.o.m. 26 juni.

mod fremvisning af DCK kort. Overnatning
og El afregnes direkte med pladsen.

Øvrige udflugtsmuligheder:
Af andre muligheder er der naturligvis Kat-
tegatcentret i Grenå 6 km., Byen Grenå 7
km. og Djurs Sommerland 27 km. m. fl.
Stævnegebyr kr. 100,- dækker Happy Hour
m.m.
Tilmelding på - WWW.DCK.dk- senest d. 11.
juni. 2021 (opgiv venligst ankomst- og af-
rejsdato).

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 plan-
lagt og afviklet arrangement.

DCK 2641                                                                   
Gurli og Niels Christian Jensen 
Tlf. 30 54 58 99 - mail - NKJ@pc.dk

DCK 699
Janne Kroman og Tonni Hansen    
Tlf. 26 89 60 40 – mail – tonni.hansen@out-
look.dk

(NB. Er I dialog med Gærfabrikken om et evt.
besøg tirsdag d. 22. juni?, men Covid19, er
pt. en udfordring)

CARAVANBLADET

KREDS VEST
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Onsdag den 21. april startede den genåb-
ningsplan, som regeringen og samtlige par-
tier med undtagelse af Nye Borgerlige
vedtog den 14. april.
Jeg vil her beskrive hvordan den del som
vedrører forsamlingsforbuddet får indvirk-
ning på livet i Skamstrup indendørs og
udendørs.

I skrivende stund gælder det stadigvæk, at
der skal være 4 m2 til rådighed pr. person in-
dendørs, dog kun 2 m2 pr. person, hvis man
væsentlig sidder ned.  Samtidig skal der
være 1 meter mellem hver person såvel
inde som ude.

I gennemgangen af de enkelte faser går jeg
ud fra, at disse regler bibeholdes.
Der skal ske en løbende vurdering af smit-
tetallene, så vi kan risikere at genåbningen
tager længere tid end det nu aftalte. Men vi
kan også komme i en situation hvor det går
stærkere.

Men her er tallene som det ser ud nu.

Onsdag den 21. april:
10 personer i klubhuset
6 personer i abehuset, dog 10 hvis de mest
sidder ned.
50 personer udendørs

Torsdag den 6. maj:
15 personer i klubhuset, dog 25 hvis de
mest sidder ned.
6 personer i abehuset, dog 12 hvis de mest
sidder ned.
75 personer udendørs

Fredag den 21. maj:
15 personer i klubhuset, dog 30 hvis de
mest sidder ned.
6 personer i abehuset, dog 12 hvis de mest
sidder ned.
Andre steder kan der nu være op til 50 per-
soner samlet indendørs, hvis lokalet er stort
nok.
100 personer udendørs.

Fredag den 11. juni:
15 personer i klubhuset, dog 30 hvis de
mest sidder ned.
6 personer i abehuset, dog 12 hvis de mest
sidder ned.
Andre steder kan der nu være op til 100 per-
soner samlet indendørs, hvis lokalet er stort
nok.
Ingen begrænsninger udendørs.

Søndag den 1. august:
Forsamlingsforbuddet ophæves.

Martin Serup
Formand DCK kreds Øst.

APPEN-DIX NR. 4 - 2021

Genåbningsplanen
og Skamstrup

KREDS ØST



15

Hvordan harmonerer camping i påsken med
corona reglerne og forsamlingsforbuddet.

I min termologi og som medlem af en for-
ening hvor reglerne giver mulighed for at
mødes udendørs med op til 50 personer i
foreningsregi er egenligt udmærket, dette
betyder dog ikke at der ikke kan komme
nogle udefra til pladsen, og specielt da vi
efter en del overvejelser blev enige om at vi
netop nok engang valgte at køre til DCK`s
plads i Skamstrup.

Da vejr udsigten i påsken tydede på godt
vejr i hvert fald de første par dage valgte vi

at køre derop allerede om tirsdagen hvilket
viste sig at være en god disposition, tirsdag.
onsdag  havde vi højt flot solskin hvor det
var muligt at sidde ude sammen de øvrige
som kom til pladsen både til frokost, efter-
middagskaffe og aftensmad, rigtigt hygge-
ligt.

Når jeg er på Skamstrup, plejer at gå en tur
op til Skamstrup Mølle, men ikke denne
gang, her valgte jeg i stedet at gå lidt rundt
på de små veje for at nyde forårets komme,
se hvordan markerne så småt grønnes, hele
det Vestsjællandske land er et smukt og
bakket område med flere større godser, vi

KREDS ØST

Corona og
Påske!
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valgte da vi alligevel skulle ud og køre en tur
at lægge denne forbi godset Torbenfeldt,
som er en rigtig Morten Kock idyl.

At vejret så de sidste dage i påsken så viste
sig som april vejr nu engang kan vise som
april nu kan med blæst regn sne gjorde at vi
vendte næsen hjemad mod Ørslev allerede
om søndagen det var vi glade for. med det
blæse vejr det blev.

Vi havde fornøjelsen at møde ”gamle” be-
kendte som er nye medlemmer af DCK, de
blev i sin tid meldt ind i DCK med et gratis
medlemskab for resten af året samt 2 gratis

overnatninger som de nu gjorde brug af, da
de skulle afregne for påsken valgte de at in-
vestere i rabatkuponer så vi kommer til at
se dem igen.

Og til sidst et lille hjertesuk,  hvis vi skal have
vores hjemmeside og Apendix til at være et
levende blad og hjemmeside så er det op til
os som medlemmer at hjælpe redaktør og
webmaster med stof, som det er i dag er det
meget få, der kommer med stoffet.

Flemming Bøgvad
Medlem 4787

APPEN-DIX NR. 4 - 2021
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Ændring i forhold til det ellers planlagte ar-
rangement i pinsen 2021. 

Der afvikles fra fredag den 21. til man-
dag den 24. maj 2021 Pinsestævne
med udgangspunkt på Campingplad-
sen i Skamstrup. 

Vi mødes i løbet af fredagen den 21. maj
og afholder standerhejsning først på afte-
nen. Lørdag besøger vi “ZEN GARDEN” i
Vedde. Vi er så heldige, at Pinsen netop i år
falder gunstigt i forhold til Rhododendroner-
nes blomstringstid. 

Parken på ca. 24.000 m2 er virkelig et besøg
værd. Masser af flotte planter, rhododen-
dron, roser pæoner, georginer og meget
andet danner sammen med ca. 8.000 tons
granit rammen om en fantastisk haveople-
velse. Granitten er blevet stablet efter alle
kunstens regler i huler og vandfald. I de i alt
ca. 700 m3 store damme findes rigtig mange
Koi karper, som ikke generer sig for at vise
publikum, hvor flotte de er.   

“Zen Garden” ligger forholdsvis tæt på cam-
pingpladsen, nok for langt til en spadsere-
tur, men du kan cykle derhen, hvis du har
lyst. 

APPEN-DIX NR. 4 - 2021

KREDS ØST
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Lørdag aften kl. 19.00 afvikler vi “natløb”.
Vi garanterer, at alle kan være med under
udfoldelse af en vis mængde energi. Der vil
være opgaver under vejs. Den bedste løs-
ning præmieres.

Søndag afvikler vi pinsefrokost. Programmet
ser således ud:

Fredag den 21. maj
Ankomst
Kl. 19.00 Standerhejsning
Aftenhygge på bålpladsen

Lørdag den 22. maj kl. 10.00
Tur til “Zen Garden”. Der kan købes kaffe og
kage. Man må gerne selv medbringe div.
drikkevarer og evt. frokost.
Kl. 19.00 “Natløb”

Søndag den 23. maj
Kl. 13.00 Pinsefrokost ved langbord. Mad
og drikkevarer ved egen foranstaltning.

Mandag den 24. maj 
Kl. 11.00 Standernedhaling

Afregning af overnatning og strøm sørger
den enkelte deltager selv for. 

Besøg i “Zen Garden” koster 100 kr. / vok-
sen. Børn under 12 år 50 kr. Entrébillet
købes ved indgang i parken. Hvis vi er over
20, der deltager, kan vi købe gruppebillet og
så er prisen 90 kr. / voksen. 

Det koster 30 kr. / voksen at deltage. Børn
gratis.

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.

Kom og vær med. Det bliver hyggeligt.

Med venlig hilsen
2310 Lisbeth og Kaj

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Loppemarked er altid hyggeligt, og specielt
hvis mange er med på ideen, at komme med
alle mulige tinge, man kan bytte, sælge, købe.
Lav nogle boder hvor man kan ”prutte” om
priserne, eller måske har sat priserne så de
er rimelige. Det handler jo dels om at ha en
hyggelig weekend, og måske købe noget
man bestemt ikke kan leve uden. Vi forestil-
ler os at man måske kan lave en slags aktion
hvis man har ting, der er specielle.

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.

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.

Søndag: Standernedhaling kl. 11.00,
Oprydning foregår i fællesskab. Man er na-
turligvis velkommen til at blive på Skamstrup
efter stævnet.

Stævnegebyr pr. person er 30 kr. og 10kr. for
børn under 12 år Bindende tilmelding inden
d. 30 maj. 2021. Konto : Reg. 2267  Kontonr.
0759481046. mrk. Med navn, DCK nr. samt
skriv Loppemarked. Al indbetaling SKAL fo-
regå 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 plan-
lagt og afviklet arrangement.

Yderligere spørgsmål rettes til  
Pia, tlf. 20 95 42 83 psvitzer@gmail.com      

Ret til ændringer forbeholdes afhængig af
corona pandemien.

APPEN-DIX NR. 4 - 2021

KREDS ØST

Loppe-/
kræmmermarked

DCK Skamstrup,den 4.-6. juni 2021
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Vi snakker ofte om vores forsikringer, og det
betyder jo rent faktisk meget at alle er rig-
tigt forsikret, såfremt man får en skade, ty-
veri eller andet. Derfor er emnerne som står
herunder.

Tema stævnet foregår på DCK kreds Øst
campingplads DCK Skamstrup, Grydebjerg-
vej 32, 4440 Mørkøv.

Kære DCK’ere er I alle forsikret bedst muligt
forsikret, med fokus på primært camping-
vogne, bil, autocamper, ulykker osv. 

Fredag 11 juni 2021: Standerhejsning 
kl. 19.00, husk logbøger. Hygge i klubhu-
set/langbord hvis vejret tillader det.

Lørdag 12 juni: Kl. 11.00 Oplæg om oven-
stående emner, som berører os alle. Der
kommer Karen Thorsted plus evt. en kollega
fra AROS forsikring, som vil gøre os alle klo-
gere og orientere os så vi alle er klar over,
om man er forsikret og hvordan tingene
hænger sammen, hvad kan man evt. selv
gøre bedre. Karen Thorsted forsøger at
sætte sig meget ind i netop vores område
med campingvogne/autocampere mv.

Kl. ca. 12.30 Serveres der frokost til alle,
drikkevarer kan medbringes. Tag eget ser-
vice med.

Kl. ca. 15.00 afslutning på temadagen med
AROS/ Karen Thorsted.

Søndag: Standernedhaling kl. 11.00, Opryd-
ning foregår i fællesskab. Man er naturligvis
velkommen til at blive på Skamstrup efter
stævnet.

Stævnegebyr pr. person er 50 kr går til fro-
kost og en opmærksomhed til oplægshol-
der.. Bindende tilmelding inden d..2021.
Konto : Reg. 2267  Kontonr. 0759481046.
mrk. Med navn, DCK nr. samt skriv AROS
tema. 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 plan-
lagt og afviklet arrangement.

Yderligere spørgsmål kan rettes til DCK 2090
Jørn Andersen &  Pia Svitzer Andersen tlf. 20
95 42 83 psvitzer@gmail.com  

Ret til ændringer forbeholdes afhængig af
corona pandemien. Når vi er 50 tilmeldte
lukker vi for tilmeldinger, vi laver en venteli-
ste. 

På gensyn fra Jørn og Pia. (DCK 2090) 

CARAVANBLADET

KREDS ØST

Vi kan alle blive
klogere på forsikringer?

Fra den 11. juni - 13. juni 2021
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Jeg vil gerne indmeldes i DCK

Fornavn: Efternavn

Gade: Postnr./By:

Telefon: E-mail:

DCK

Kampagne tilbud 
til nye medlemmer
Dansk Caravan Klub tilbyder dig, som ikke er eller ikke har været 
medlem i de seneste 5 år af DCK, gratis medlemskab i 2021. 
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.



DCK STÆVNEKALENDER

CARAVANBLADET

Kreds Vest 2021
12. - 16. maj Thy Træf
04. - 07. juni Genforeningstræf – Bylderup Bov.
18. - 27. juni Skt. Hans på Fornæs Camping
01. - 03. oktober Oktoberfest - Bylderup / Bov
??? Ostetræf m.m. i Vestjylland (ikke helt på plads)

Kreds øst 2021:
07. - 09. maj Modeopvisning, Skamstrup Camping
21. - 24. maj Pinsestævne
27. maj Hobbitten, Ulvedalene i Dyrehaven
04. - 06. juni Loppe/kræmmermarked, Skamstrup Camping
11. - 13. juni Kan vi alle blive klogere på forsikringer?, Skamstrup Camping
13. - 15. august “Sommersang på plænen”, Skamstrup Camping
21. - 29. august Møn Stævne
17. - 19. septemberFrugtfestival
08. - 10. oktober Generalforsamlingsstævne, Skamstrup Camping
09. oktober Generalforsamling, Skamstrup Forsamlingshus 
16. - 23. oktober Efterårsferie med fiskemarked i Hamborg.
23. - 25. oktober Kort efterårstur til Hamborgs Fiskemarked 
19. - 21. november Hobbystævne, Skamstrup Camping

Dansk Norsk Svensk (DNS)
21. - 24. maj DNS – afholdes i Norge.

Dansk / Tysk 2021
21. - 24. maj DA / TY Pinsestævne
29. - 31. oktober DA / TY  Stiftungsfest

DCK STÆVNEKALENDER



Se vores udvalg af solsejl på  
www.isabella.net

SUN SHINE PLUS SOLSEJL MED FRONT

COSY CORNER ISABELLA AIR ARC LUFTSOLSEJL

ECLIPSE MED SIDE

LOGGIA LETVÆGTSSOLSEJL

Skab skygge med  
et Isabella solsejl
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