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Så er endnu et år ved at rinde ud. Ufattelig
så hurtigt tiden går. Endnu et år med Corona
og dens udfordringer er ved at gå på hæld.
Året, men ikke Corona, for den er ved at
blusse op igen. Desværre. Nu gik det ellers
fremad og vi håbede, at når der nu var så
mange der var blevet vaccineret, at vi kunne
holde den på afstand. Men det går ikke altid
som man håber på. 

Men på trods af det lille krapyl, så er det lyk-
kedes at gennemføre mange stævner i årets
løb. Rigtig mange af klubbens medlemmer
har benyttet sig af de forskellige tilbud, som
de forskellige stævnearrangører har stablet
på benene. Det er dejligt, for det er jo det vi
er til for. Vi skal ud i det ganske land og
møde nye og gamle venner.  

I foråret var det desværre ikke muligt for
kredsene at få afviklet deres GF, så de måtte
udskydes til efteråret. Vest holdt deres i sep-
tember mens Øst afholdt deres i oktober.
Leif og Martin var med til vores i Vest, så det
var derfor naturligt for mig at tage med til
deres. Der var rigtig mange fremmødte, hvil-
ket var dejligt at se. Det var også hyggeligt
at få snakket med en del af de fremmødte.
Der er rigtig mange søde og fornuftige med-
lemmer i kreds Øst. 

SU vil arbejde på at få stablet et fælles
stævne på benene i 2023. Det præcise ind-
hold er ikke bestemt, men der er jo også et
stykke tid endnu. Men I skal nok blive infor-
meret når vi ved nærmere. 

Vi kan jo ikke vide hvilke overraskelser
næste år bringer, men vi har dækket bordet
op med rigtig mange spændende og inter-
essante stævner, både i Danmark og udlan-
det. Mange af dem er allerede kommet på
hjemmesiden og flere er på vej, så gå ind og
kig, vi tror der er noget for enhver smag. I
hvert fald glæder stævnearrangørerne sig til
at byde jer velkomne. Vi håber mange af jer
vil tage på tur med DCK til næste år og
mange år fremover. 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle klub-
bens samarbejdspartnere for opbakningen
i 2021, og ønske Dem og sidst men ikke
mindst alle klubbens medlemmer, en rigtig
glædelig jul samt et godt og lykkebringende
CampingNytår.

Med DCK hilsen 
Jan Erik Zimmermann 

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kære medlemmer 
af DCK

Jan Erik Zimmermann
Kredsformand , Kreds Vest
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DCK

OPTÆLLING AF
LOGBØGER

Så er det tid til optælling af logbøger igen. Det er altid godt at kigge tilbage i sin logbog.
Mange gange vil logbogen kunne fremkalde smil på baggrund af gode minder fra di-
verse stævner.

Men for mange medlemmer er det jo også en god anledning til at få talt sammen, hvor
mange stævner man nu har været til i det år som går på hæld, og få en anerkendelse
i form af klubbens nåle.

Det er nu tid til at tælle pointene sammen for 2021. Selv om 2021 stadig har mærket til
coonapandemien, så har vi trodst alt kunnet gennemføre flere stævner end i 2020. Så
mon ikke der bliver plads til nogle flere nåle end for 2020?

Alle der har haft 50 point eller mere er berettiget til en nål.
50 point giver en bronzenål
75 point giver en sølvnål.
100 point giver en guldnål.
Hvis du i 2020 har optjent 50 point eller mere, så send en mail til din kreds 

Hvis du er medlem af kreds Vest skal du sende mailen til : vest@dck.dk

Hvis du er medlem af kreds Øst skal du sende mailen til: ost@dck.dk

Du kan indsende oplysningerne til og med den 31. januar 2022.

Med venlig hilsen

Jan Zimmermann
kreds Vest

Leif Hansson
Kreds Øst





Vil du på 
vinterferie i Sverige
uge 4 i 2022?

CC’s Rikscamping Tandådalen/Sälen. (www.caravanclub.se/tandadalen)
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Skulle der være nogle DCKere , der kunne
tænke sig, at deltage i et minitræf på
ovennævnte plads i uge 4 /2022. – (fra
lørdag d. 22. jan. til lørdag/søndag d. 31.
jan. 2022) er det et krav om hurtig tilken-
degivelse, snarest muligt, da der er re-
serveret et antal pladser, som vi ikke kan
vedblive at reservere, såfremt de ikke
skal anvendes af os.

Flere DCKere har været på vinterferie på
pladsen, og derved opdaget hvor dejlig vin-
teren er på dette skønne sted, med pas-
sende mængder sne, gode muligheder for
gå-/vandreture i området, og for Dem der
ønsker det, udfoldelse på diverse skityper
på områdets mange løjper og langrends-
spor. Der er mulighed for safariture på sne-
scotere, gokartrace på isbane med pigdæk,
tur med hundeslæde, indtagelse af varm
chocolade med vafler i en hyggelig svensk
hytte, ligesom et spændende besøg i en vej-
kirke også vil være en mulighed, dette og

meget andet, i vid udstrækning 
op til den enkelte.
Vi indretter os på pladsen med en bar lavet
i sneen, hvor der hver dag ved ca. 16 – tiden
bliver afholdt ”Happy Hour” med egne drik-
kevarer, ligeledes har det været muligt i de
sidste par år, at låne ”Storstugan” (fælles-
stue) for indtagelse af den af hver især med-
bragte mad og drikkevarer til et par timers
hyggeligt samvær.

Pladsen ligger ca. 500 km. fra Göteborg.
færge står man selv for.

Der skal forventes et lille reservationsgebyr
(ren forudbetaling). 

Tilkendegivelse – om ønske for 
deltagelse af hensyn til eventuel 
yderligere reservation.

DCK 699 
Janne Kroman & Tonni Hansen
tonni.hansen@outlook.dk 
Mb. 26 89 60 40

7
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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

Kredsgeneralforsamling
DCK kreds Vest

Lørdag d. 19. marts 2022 kl. 10.00

Som altid, vil der i forbindelse med generalforsamlingen 
blive afholdt et stævne. Det løber af stablen 

18. - 20. marts 2022.
Ligesom sidste gang vil det blive afholdt 

på Vestbirk Camping.

SÆT ALLEREDE 
NU I KALENDEREN

KREDS VEST
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Kreds VEST arrangerer fra den 26.
marts til 2. april 2022, en tur til Jönkö-
ping, hvor vi bl.a. kan se hvordan man
i gamle dage fremstillede tændstikker
og til Falköping for at se Tranedans.

Tændstikmuseet i Jönköping fortæller om et
vigtigt stykke svensk industrihistorie. Det var
fremstillingen af tændstikker, som skabte
den store økonomiske fremgang i Jönköping
i midten af 1800-tallet.

Museet viser værktøj, maskiner, tændstik-
æsker, etiketter m.v. fra tændstikepokens
barndom og fortæller om fremstillingstek-
nikken og arbejdernes forhold.

Ved fremstilling af tændstikker bruges der fx
asp til fremstillingen og et enkelt aspetræ
rækker til 370.000 tændstikker.

I midten af 1800-tallet foregik fremstillingen
manuelt. Rundt om i de små hjem sad kvin-
der og børn og fremstillede tændstikæsker
og klistrede etiketter på æskerne. For
mange familier blev det den vigtigste ind-
tægtskilde.

Brødrene Johan og Carl Lundström grund-
lagde i 1848 Jönköping Tændstik fabrik, som
var den første store industribygning i Jönkö-

ping. Til de første tændstikker blev der brugt
hvid og gul fosfor som antændte, hvis det
blev gnedet mod et andet materiale. Tænd-
stikkerne tændte let, men fosforen var giftig
for fabriksarbejderne. 

I år 1853 begyndte brødrene som de første
at fremstille sikkerhedstændstikker. 

Den farlige hvide fosfor blev udskiftet med en
rød ufarlig fosfor. Sikkerhedstændstikken
blev vist frem på verdensudstillingen i Paris i
år 1855. Fremstillingen af tændstikker blev en
stor industri og i år 1875 var 2138 personer
beskæftiget på fabrikken i Jönköping, som
ude i Verden blev kendt som tændstikbyen.

I år 1870 blev opfinderen Alexander Lager-
mann ansat på fabrikken, hvor man i dag
kan se hans maskiner som bidrog til tænd-
stikindustriens hurtige udvikling og mekani-
sering.

Tændstikmuseet har en stor samling etiket-
ter fra tændstikæsker fremstillet i Jönköping. 
Æskerne bliver solgt over hele verden og eti-
ketterne blev designet efter den lokale smag
og de lokale traditioner. Blot til eksport har
man i Sverige fremstillet over 10.000 for-
skellige etiketter.

CARAVANBLADET

Forårstur 
til Sverige

Tur til Jönköping-området den 26. marts til 2. april 2022

KREDS VEST
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fremstillet af kartofler, som blev dyrket på
markerne omkring søen. Her kunne fuglene
om foråret forsyne sig med de kartofler som
lå tilbage på jorden efter høsten.

I dag er spritbrænderierne fortid og i stedet
spreder myndighederne korn ud til de sultne
traner, omkring 150 tons korn om året. Det
sker ikke for at holde på fuglene til glæde for
turisterne, men for at undgå, at de tusindvis
af sultne traner går i lag med de lokale bøn-
ders afgrøder.

Tranedansen er ikke en parringsdans, men
en måde hvorved en hun og en han styrker
båndene mellem sig. 

Dansen varer som regel blot 10-20 sekun-
der ad gangen og består i, at parrene hop-
per og flakker med vingerne, mens de står
over for hinanden. Efter nogle dages ophold
ved søen, trækker de fleste af de tusindvis
af traner videre til ynglepladserne højt mod
nord. Selve parringen sker hovedsagelig
først, når fuglene ankommer til yngleplad-
sen. I september vender tranerne tilbage til
Sydeuropa og Nordafrika.

En Trane vejer mellem 4-7 kg og er 1.40-1.30
meter høj og dermed Europas højeste fugl. 
Den har et vingefang på mellem 1.40 – 2.25
meter og kan blive 25-30 år gammel og lever
i livslange forhold med dens mage.
Deltagerne afregner selv med de to Cam-
pingpladser. 
Prisen for turen er kr.  200,- pr. par.

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.

Arrangør: 1254 Inger & Jørgen Friis

APPEN-DIX NR. 10 - 2021

Byen Husqvarna ved Jönköping, er med
tiden vokset sammen med Jönköping og
huser Husqvarna Museum, som viser udvik-
lingen fra våbenfabrik i 1600-tallet, til en mo-
dernet storindustri i 1800- og 1900-tallet, der
bl.a. fremstillede symaskiner, cykler, knaller-
ter, motorcykler, komfurer, græsslåmaskiner
og meget andet. 

Efter et par dage i Jönköping/Husqvarna
tager vi videre nordpå til Falköping, hvor vi
skal opleve ca. 25.000 traner danse. Rekor-
den er 27.300 traner på en dag.

Tranerne tilbringer vinteren i Sydeuropa
(bl.a. Spanien og Nordafrika og Tunesien). I
det tidlige forår flyver de til ynglepladserne
i bl.a. Midt- og Nordsverige.

Undervejs stopper de op for at hvile ud. Et af
stederne er ved Hornborgasøen. 

Tranerne er næsten altædende. Insekter,
snegle, frø, bær æg, frøer og mus er nogle af
de fødeemner fuglene kan finde i og om-
kring den lavvandede sø.

I første halvdel af 1900-tallet lå der en del
spritbrænderier ved søen. Alkoholen blev

KREDS VEST



Læs mere på
ferieforalle.dk

Ferie for Alle er Skandinaviens største inspirationskilde for nye og 
spændende ferieoplevelser. Få inspiration fra de 1000+ udstillere, 
3500+ rejseeksperter og mere end 130 rejseforedrag, når du skal 
designe din helt egen drømmeferie, hvad enten den skal holdes i 
Danmark, under sydens sol eller på eksotiske destinationer.

Ferie for Alle – hele verden ét sted.

Tid til at være  
sammen 

Ferien starter på Skandinaviens  
største feriemesse

MCH Messecenter Herning | Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk
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Dansk Caravan Klub arrangerer igen i år fæl-
les ”vintercamping” på Messecampen i for-
bindelse med udstillingen Ferie for Alle
2022, ligesom kredsbestyrelsen har valgt
have en udstilling i en af hallerne, men et
sted hvor der en væsentlig større gennem-
strømning, hvorfor der er lavet aftale om
placering i Hal H.

Da udstillingen er af en ganske anselig stør-
relse, vælger mange at campere, for at man
i ro og mag har tid til at gennemgå alle hal-
lerne. I den forbindelse vil Dansk Caravan
Klub få stillet et ”passende” areal til rådig-
hed, efter aftale det område vi sædvanligvis
har været tildelt.

Åbningstider i hallerne:
• Fredag  d. 25. februar    9.00 – 17.00
• Lørdag  d. 26. februar    9.00 – 17.00
• Søndag  d. 27. februar  10.00 – 17.00

APPEN-DIX NR. 10 - 2021

Ferie for alle 2022
Den 25. – 27. februar 2022

Fotos: MCH/Lars Møller. 

25.-27. februar 2022

KREDS VEST
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Prisen for camping inkl. el. og entrebilletter
for 2 voksne og 2 børn alle dagene.
• Campingenhed fredag – søndag

kr. 775,00
• Tillæg torsdag     

kr. 175,00
• Tillæg onsdag – torsdag

kr. 225,00
• Ekstra voksen

kr. 100,00
• Ekstra barn

kr.  50,00
Dagsbilletter generelt – se ”hjemmesiden”
www.ferieforalle.dk

Der vil i lighed med tidligere år, blive lavet et
”arrangement” på området for medlemmer
der meldt til gennem DCK. 
(følg med på DCK’s hjemmeside, hvor man
også skal tilmelde sig).

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 Campinghilsen
DCK 699 Janne Kroman og Tonni Hansen
– tonni.hansen@outlook.dk

CARAVANBLADET

Fotos: MCH/Lars Møller. 

KREDS VEST
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Spændende træf på Lolland Falster 
13. april – 18. april 2022

14. april kl. 10.00 Standerhejsning
Kl. 10.30 Krokodille Zoo, Ovstrupvej 9,
Eskildstrup evt med madkurv
Kl. 18.00 Langbord og hygge

15. april kl. 10.00 Knuthenborg Safaripark
og/eller Middelaldercenter og/eller dagen til
fri disposition

16. april kl. 10.00 Danmarks Traktormu-
seum, Nørregade 17B, 4863 Eskilstrup

17. april kl. 12.30 Påskelangbord

18. april kl. 09.30 Standerstrygning og Tak
for denne gang

Campingtræf prisen er (gælder også evt.
gæster):

kr. 180,- pr. nat for 2 personer plus evt el.
Stævnegebyr ved tilmelding kr. 220,-
per person senest 1. april 2022.
(Krokodille Zoo og Traktormuseet m/guide)

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.
Ret til ændringer forbeholdes

Med venlig campinghilsen 
DCK 2728 Hanne Møller - mb. 61 22 44 22 
og Finn Olesen mb. 21 20 19 83

APPEN-DIX NR. 10 - 2021
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Påsketræf 
på Guldborg Camping

Guldborgvej 143, 4862 Guldborg
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Ankomst fra fredag d.17. juni til cam-
pingpris à 125 pr. enhed  à 2 pers. plus
evt. strøm t.o.m. 27. juni.
23. juni 2022 Sct .Hansbål på stranden.
24. juni 2022 kl. 19.30. Standerhejsning.
Derefter Happy Hour med egne drikkevarer.
25. juni 2022 kl. 12.30. FISK med tilbehør
(NIELS CHRISTIAN) betaling til Niels fredag
aften.
26. juni 2022 kl. 10.00. Standerstrygning
med tak for hygge.

Campingafgift afregner man selv med plad-
sen (samarbejdsplads)
Stævnegebyr: 20 kr pr. vogn.

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

Sct. Hansstævne
på Fornæs Camping

Den 17 til 26. juni 2022
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Glæd jer til denne weekend, hvor vi skal be-
søge Ecco sko i Bredebro. Vi vil få en spæn-
dende fortælling, fortalt af en der kender
firmaets historie, og blive vist rundt i show-
rummet, hvor det er mulighed for  at lave en

sko på en skærm. Meget spændende. Der
bliver mulighed for at komme i outlet forret-
ningen bagefter, hvor der er nedsatte tilbud
på Ecco sko.

Virksomhedsbesøg
på Ecco Sko og 

Sønderjysk kaffebord
Den 20. til den 22. maj 2022 



Senere kører vi til Fruens Vilje i Højer, hvor
der bliver mulighed for at spise jer mæt i et
uoverskueligt bord fyldt med lækre kager.

Vi skal bo på Daler Camping, nær grænsen,
så måske kan det friste med en tur over
grænsen. Følg med på DCKs hjemmeside.

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 2560 
Anni og Wagn Tornbo

17
CARAVANBLADET
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PINSE CAMPINGTRÆF i THYPINSE CAMPINGTRÆF i THY
3. til 6. juni 2022 på Iruplundvej 9, 7752 Snedsted
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Fredag, d. 3. juni kl. 19.30
Standerhejsning og derefter Happy Hour
m/egne drikkevarer
Lørdag, d. 4. juni kl. 10.00
Vi kører til Nr. Vorupør, Vesterhavsgade 168
og ser National Park Thy’s nye udstilling-
scenter som har kostet 31 mill kr at opføre. 
Evt. entre betales på campingtræffet.
Kl. 18.00   Langbord
Søndag, d. 5. juni kl. 10.00
Lille tur ud i det blå
kl. 12.30  Pinse langbord
Mandag,d. 06. juni kl. 09.30
Standerstrygning og farvel for denne gang
Camping betales i kontanter. 
Overnatning p.p. kr. 65,- pr. døgn og el kr. 20,-
pr. døgn til lys og lader.

Stævnegebyr kr. 25,- pr. person 
betales senest d. 25. maj 2022
Ankomst muligt fra mandag d. 30. maj. 
Ret til ændringer forbeholdes.

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

Venlig hilsen
Hanne Møller mobil 61 22 44 22
Finn Olesen mobil 21 20 19 83
DCK 2728

CARAVANBLADET

KREDS VEST
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Bisonokser og
prydhaver

på Fyn

Bisonokser og
prydhaver

på Fyn
Den 9. til 12. juni 2022
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Denne gang går turen til Fyn, hvor program-
met er meget alsidigt. Ditlevdal er den ene-
ste bisonfarm i hele Europa med dyr fra
Amerika, hele 432 styk. Vi bliver kørt rundt
på farmen blandt dyrene, på en vogn truk-
ket af en traktor, og får fortalt farmens 28.
årige historie.

Derudover besøger vi  Humlemagasinet i
Harndrup, som er et museum med bl.a. 300
kaffestel.

Til museet hører 20 prydhaver, så det bliver
spændende.

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.

På gensyn på Fyn
DCK 699 Janne Kroman 
DCK 2560 Anni Tornbo

CARAVANBLADET

KREDS VEST
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Det kan godt være at sneen mangler, men
det kan vi ikke gøre noget ved. Vi kan så
glæde os over så meget andet. Rigtig mange
DCKer er i år blevet hjemme og har benyttet
lejligheden til mere Danmark end de er
vandt til, vi bor i et smukt land, det ved vi
godt men jeg tror det er rart at få det gen-
opfrisket, og der er meget at se på, alene ef-
teråret. At køre igennem en bøgeskov og se
efterårsfarverne, det giver anledning til en
god gåtur i skoven. 

Mange har sat sin campingvogn eller auto-
camper i hi for vinteren, men flere og flere
finder ud af at, efteråret og vinteren er her-
lig at campere i. Alle campingvogne i Dan-
mark kan benyttes i den danske vinter. Også
om vinteren er det godt med en god gåtur i
regn og rusk. Det er så sundt og godt for
sjæl og legeme, og så bagefter at komme
ind i sin dejlige varme campingvogn og få en
stor kop varm chokolade med flødeskum på
toppen, så kan det ikke blive meget bedre.

I vores familie er hele året campingtid, men
der er nu noget særligt over december, for
selv om vi også camperer i årets sidste
måned, så er der den forskel, som vi kalder
by-camping. Vi tager til storbyen. I år bliver
det København tidligere har vi været i Ham-
burg, Berlin, Lÿbeck og mange andre byer.
For få år siden var vi i Rom i december, dog
med fly, til gengæld var det en kæmpe op-
levelse, her kan man tale om forkælede
børn, der springer alle rammer. Vi nyder bu-
tikkernes udsmykning af kugler, glimmer,
nisser og juletræer, og mange venlige ek -
spedienter, der har lige det som de mener

vi ikke kan undvære. Duften af brændte
mandler, æbleskiver, pandekager eller andet
lækkert for ganen og synsindtrykket får ga-
veindkøbet til at glide bedre ned.

Mine tanker får frit løb og jeg kommer til at
tænke tilbage på min egen barndom.

Den første lørdag i december tog vores mor
os tre drenge med til København for at se på
juleudsmykning. Vi fik altid hver en gave
med hjem den dag - så mente min mor at
vi kunne klare os til juleaften. En ide vi selv
har forfulgt med vores børn, og nu er den
givet videre til jer.

Men for at komme tilbage til vores fælles
projekt, DCK så syntes jeg året har vist fine
takter, flot medlemsfremgang rigtig god
stemning, det er mit indtryk, at alle er med i
vognen. Det blev meget kraftigt bekræftet
på vores netop afviklede arbejdes weekend,
stemningen var som arbejdsindsatsen, tårn-

APPEN-DIX NR. 10 - 2021

KREDS ØST

Så blev det atter jul
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høj. Bestyrelsen I øst (det gælder sikkert
også i Vest) har et ønske om at komme tæt-
tere på medlemmerne. I skal inkluderes i det
vi går og foretager os i bestyrelsen. Er der
en som er utilfreds med noget, så fortæl os
det, i stedet for at skrige det ud på Face-
book. Det giver ingen mening, der kommer
jeg ikke. 

Bestyrelsen i Øst, jeg mener også Vest er
med på ideen. Vi sender en lille flyers en
gang om måneden, formentlig omkring den
første, alt er ikke på plads endnu men vi ar-
bejder på det. Det har vist sig at APPEN-DIX
ikke læses af alle medlemmer og det er rig-
tig skidt. Så når vi har nyheder kommer de
direkte i din mail box. Det kan du naturligvis
fravælge hvis du ønsker det.

Bestyrelsen arbejder også på at få overblik
over når caravanforhandlere har arrange-
menter, skal DCK gerne være repræsente-
ret hver gang, det har vist sig at være en god
indgangsvinkel for tilgang af nye medlem-

mer, vi har behov for flere medlem-
mer. Vi har så mange ønsker og 
det kan kun gå i opfyldelse hvis vi bliver
flere. Har i lyst til at deltage hos en caravan-
forhandler, så lad os høre fra Jer. Peder Roed
fra bestyrelse Øst, tager sig af det.

Vores hjemmeside trænger også til en ge-
valdig ansigtsløftning.

Vi har mere i støbeskeen, men det skal lige
forarbejdes lidt mere, før vi kan løfte sløret
for det.

Jeg vil gerne takke min bestyrelse, Skam-
strupudvalg og andre som har været med til
at gøre det en fornøjelse at arbejde med
DCK.

Bestyrelsen ønsker alle DCKer en glædelig
jul og et lykkebringende Nytår med masser
af Camping.

Leif og Dorthe

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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En herlig weekend er ved at være slut,
vi ankom torsdag den 11. november
således at vi kunne være klar til en ar-
bejdsweekend på DCK`s egen cam-
pingplads i Skamstrup.

Fredag tillod vi os at starte med lidt beskæ-
ring af beplantningen der adskiller plad-
serne og så hyggede vi ellers med de andre
medlemmer som allerede var kommet på
pladsen.

Fredag til standerhejsningen blev vi gjort op-
mærksom på at lørdag kl. 0900 ville Benny
have en liste klar med de opgaver som der
gerne skulle klares.

Lørdag kl. 0900 mødtes vi så oppe i ude-
stuen hvor der blev uddelt opgaver, så gik
alle ellers i gang, der blev skovet, klippet

hæk, revet sten væk fra græsarealet, kørt
materiale på vejen, sat beklædning på væg-
gene i gæstehuset, rettet ”tag” på Abehuset
og meget mere til gavn for pladsen og med-
lemmerne.

Med venlig hilsen
Flemming Bøgvad
medlem 4787

APPEN-DIX NR. 10 - 2021

Sammen rykker vi!
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For 38 gang afholdt DCK manøvrestævne i
Tisvildeleje (dog undtaget sidste år pga co-
rona) I år var der gang i kørsel og alle in-
struktører og øvrige tilknyttet manøvre
teamet havde glædet sig til igen at byde
mange DCKere velkommen. 

Vi kan allerede nu sige - se og reservér den
første weekend i november 2022. Det står
på stævnelisten. Der kommer altid mange

tilskuere udenfor indhegningen som spør-
ger hvad og hvem vi er.  Stort set alle siger
hvor er det dog fantastisk at nogle gør så
meget for trafiksikkerheden. Det er så godt.
Manøvreteamet kan sagtens klare hvis
mange flere tilmelder sig. Vel mødt igen.  

De bedste hilsner 
Teamleder Flemming Sørensen 
og Pia Svitzer Andersen

APPEN-DIX NR. 10 - 2021

Manøvrestævne
2021

KREDS ØST
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Tak til 
manøvreholdet
Som formand for kreds Øst er det magtpå-
liggende for mig at sende en stor tak til in-
struktører og det store hold af hjælpere i
forbindelse med det netop afholdte manøv-
restævne. Det skulle jeg naturligvis også
havde gjort ved flaghalingen, men mine tan-
ker var stukket af med mig. 

Flemmings flotte kørsel og guld for 10 gang
og de mange år stævnet har været afholdt
løb gennem mit hoved og i et øjeblik glemte
jeg alt om at jeg faktisk er formand, jeg be-
klager.

For 38 års siden fik DCK mulighed for at ar-
rangerer et manøvrestævne på parkerings-
pladsen i Tisvilde, Det var et mangeårigt DCK
medlem, som skaffede os kontakten til kom-
munen. Vi havde tidligere anvendt skiftende
steder, men ingen var rigtig egnet, det kræ-
ver trods alt meget plads. Den nye mulighed
gjorde at det hele fik et mere proff. tilsnit.
Vores instruktører er uddannede og det gør
oplevelsen for dem, som kører meget bedre.
Stævnet er et stort arrangement at få på be-
nene. Det er ikke kun de mange timer lør-
dag og søndag, de er på banen. Der ligger
også megen planlægning bag og sidst, men
ikke mindst er der nogle som tager fri for ar-
bejdet for at afvikle stævnet.

De første år i Tisvilde var tilslutningen så stor
at der var kamp om pladserne for at komme
med. Vi var flere gange tæt på 100 deltagere
og det forsatte faktisk i en årrække, men
med tiden har det aftaget noget, og det er
meget ærgerligt.

Manøvrestævnet er et af kredsens vigtigste
stævner og derfor burde vi alle holde fast og
huske at komme. Ingen er blevet for dygtige
til manøvrekørsel. 

Vi skal alle huske, at når vi bevæger os rundt
på campingpladserne og taler med andre
campister, så nævn manøvrestævnet  - be-
mærk at ingen andre klubber kan tilbyde
noget tilsvarende. Her gør DCK en forskel
som er værd at bemærke.

Leif Hansson
formand

CARAVANBLADET

Manøvrestævne 2021 
GULD for 10. GANG til

DCK 2253 Flemming Sørensen                       

Manøvreteamet ønsker tillykke.

KREDS ØST
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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/fort-
sætter

Søndag: Hobby
Mandag: Hobby
Tirsdag: Hobby
Onsdag: Hobby
Torsdag: Hobby

Fredag: Standernedhaling kl. 10.00, Opryd-
ning foregår i fællesskab. Man er naturligvis
velkommen til at blive på Skamstrup efter
stævnet.

Stævnegebyr pr person er 30 kr. Børn
under 12 år 10 kr. Bindende tilmelding inden
d. 1 feb.. 2022. Evt.spørgsmål rettes til Pia tlf.
2095 42 83 psvitzer@gmail.com  Ret til æn-
dringer forbeholdes.  

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

Vel mødt fra DCK 2090 
Pia Svitzer Andersen & Jørn Andersen

Hvis nogen bager kage/boller eller andet -
siger vi bare ja tak!

Hobbystævne  
på DCK Skamstrup, den 4. - 11. februar 2022.

KREDS ØST
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Karen Thorsted kommer lørdag den 7 maj, I
hører nærmere sidst kom hun kl. 10.00-
15.00 Vi afholder igen et forsikringsstævne,
hvor Karen Thorsted, fra Aros forsikring
tager turen fra Jylland for at besøge DCK
Øst.

Man kan stille alle spørgsmål til Karen, hun
svarer beredvilligt. Har man helt specielle
spørgsmål hun måske skal undersøge nær-
mere så mail dem til mig så sender jeg dem
til hende.

Vi ved at det er vigtigt vi er forsikret, og det
skal man jo være inden en evt. skade. Vi sør-
ger for formiddagskaffe og frokost, tag selv
service med i klubhuset. I betaler 65 kr. pr.
person i stævnegebyr.

Sidste tilmelding 2. maj. 2022. 

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 2090 
Jørn og Svitzer Andersen 

Forsikringsstævne 
med AROS forsikring

DCK Skamstrup Camping Grydebjergvej 32, ( Skamstrup) 4440 Mørkøv
Fra den 6 maj 2022 til den 8 maj 2022

Manøvrestævne i Tisvilde
Fra den 4. til 6.  november 2022

Det er på den store parkerings plads ved skov og hav . Mere herom senere. 

Mange hilsner
Teamleder Flemming Sørensen og Pia Svitzer Andersen

KREDS ØST
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Efterårsferie med 
fiskemarked i Hamborg

Lørdag den 15. oktober til lørdag den 22. oktober 2022

Siden 1703 har der hver søndag morgen
mellem klokken 5.00 og 9.30 været afholdt
fiskemarked i Altona. I al den tid har kun Co-
rona pandemien har været i stand til at
stoppe markedet i en periode. Fra 1640 til
1867 var Altona faktisk en dansk by. I 1937
blev Altona en del af Hamborg.

Det er svært i dag at forstå, at Altona en-
gang var en selvstændig by, da den i dag lig-
ger midt i Hamborg.

Fiskemarkedet er en af Hamborgs mest el-
skede attraktioner både for byens egne ind-
byggere og for turister fra hele verden.

KREDS ØST
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Oplev en skøn blanding af folk, som enten
har tilbragt hele natten i Sankt Pauli, eller af
familier og turister, som er stået meget
meget tidligt op for at tage del i festen og
gøre en god handel.

Oplev sprudlende auktioner af fisk frugt og
ost. Køb alt muligt andet spændende i de
utallige boder og tag ind i den smukke fi-
skeauktionshal, hvor der er udskænkning  af
øl, kaffe, pølser og meget andet godt, imens
der danses til levende musik.

Vi sørger for en bus fra campingpladsen tid-
ligt om morgenen (nogle vil kalde det sidst
på natten). Hjemturen står man selv for.

Selv B mennesker med et meget stort B vil
ikke fortryde denne tidlige opvågning. Man
får en helt unik oplevelse.

Hamborg er Tysklands næststørste by. Den
ligger ved Elben, den har masser at byde på,
og der er rigeligt af oplevelser for enhver
smag i denne by og dens omegn. 

Vi vil forsyne jer med gode tips til egne op-
levelser i byen.  Vi vil også lave udflugter,
hvor vi anvender offentlig transport eller
egne biler, hvor de, der vil med, bare møder
op, imens de, der vil opleve noget andet eller
bare slappe af, gør det.

Vi vil arrangere en tur til ”Miniatur Wunder-
land”, verdens største modeljernbane. Det
er bare stedet for alle børn mellem 5 og 99
år. Og fortvivl ikke selv om du har været der
før. Der bliver hele tiden tilføjet og ændret
noget. 

Hamborg er også byen med mere vand end
Amsterdam og Venedig tilsammen. Derfor
vil vi også sørge for muligheden for en hav-
nerundfart, hvor man ser den tidligere er-
hvervshavn, som nu er en meget vellykket

ny bydel kaldet Speicherstadt (pakhusbyen)
med de gamle pakhuse i renoveret stand,
med nye spændende forretninger med bl.a.
orientalske tæpper og krydderier, såvel som
Hafen City, hvor en del af de gamle havne-
kvarterer er erstattet af en spændende ny
bydel, hvor ikke mindst den imponerende
Elbphilharmonie kalder på opmærksomhe-
den. Havnerundfarten vil også inkludere den
moderne containerhavn, som er Europas
næststørste containerhavn.

Storbyen Hamborg har masser af kultur at
byde på. Hvad enten det er tyske schlagere
på knejper i Sankt Pauli, rock, pop, jazz, klas-
sisk musik, opera, musical, museer og gal-
lerier, er der noget for enhver smag.

Bliver man træt af den pulserende storby, så
byder omegnen på masser af flot natur, ikke
mindst hvis man følger Elben vestpå even-
tuelt helt ud til Nordsøen.

Vi skal bo på Knaus Campingpark Hamburg,
Wunderbrunnen 2, i Schnelsen lige ved Ikea
Schnelsen. Herfra er der bus til nærmeste
U-banestation, hvorfra der er hurtig forbin-
delse til centrum af Hamborg. Busstoppe-
stedet ligger på Ikeas store parkeringsplads.

Programmet for stævnet 
er som følger:
Lørdag den 15. oktober:
Klokken 19.00: Standerhejsning

Søndag den 16. oktober:
Kl. 05.00:  Afgang med bus til fiskemarke-
det. Man tager selv hjem med offentlig
transport (U-bane og bus)
Kl. 18.30: Festmiddag på Papa`s. Tre retters
middag på græsk restaurant i gåafstand fra
campingpladsen, men med rigeligt af par-
keringspladser hvis man foretrækker at
køre.

KREDS ØST
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I løbet af ugen: Der vil komme forskellige
tilbud om at følges på diverse udflugter.
Der vil blive to gange Happy Hour.

Lørdag den 22. oktober: 
Klokken 10.00: Standernedhaling.

Prisen for at deltage i stævnet er som
følger:
En enhed med to voksne: Kr. 1081,-
En enhed med en voksen:  Kr.  546,-
Ekstra voksen (fra 16 år): Kr.  273,-
Børn op til 3 år: Gratis.
Børn fra 3 til 15 år: Kr.  159,-

Stævnegebyret dækker lidt til ganen til stan-
derhejsning samt 2 gange Happy Hour, bus
til fiskemarked og tre retters festmiddag.

Overnatningerne afregnes direkte med
campingpladsen og priserne er som følger:
En enhed med to voksne og deres børn til
og med 3 år: 28,50 Euro pr. nat.
En enhed med to voksne og deres børn op
til 18 år: 38,50 Euro pr. nat.
En enhed med en enkelt voksen: 25,50 Euro
pr. nat.

Alle priser er inklusive el og sanitære facili-
teter med varmt brusebad:

Kommer man inden stævnet og/eller bliver
længere så bor man til samme pris. Kommer
man før fredag den 14. oktober, skal man
give dog campingpladsen besked inden an-
komst.

Der kan maksimalt deltage 50 personer.

I tilfælde af overtegning vil der blive oprettet
en venteliste.

Der kræves mindst 10 enheder for at stæv-
net gennemføres.

Tilmelding er bindende. Der kan ikke refun-
deres stævnegebyr medmindre stævnet af-
lyses. 

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 30.
september.

Det er en betingelse for gennemfø-
relse af stævnet, at der ikke længere
er covid 19 relaterede restriktioner til
fiskemarkedet. Vi vil vurdere i god tid,
om vi kan være sikre på, at alt er nor-
malt. Hvis ikke det er det, vil stævnet
blive udskudt til uge 42/43 i 2023.

239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup
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Jeg vil gerne indmeldes i DCK

Fornavn: Efternavn

Gade: Postnr./By:

Telefon: E-mail:

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 2022. 
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.

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.



Vi skal bl.a. på byvandring i Flensborg og besøg på
Brauerei med afsluttende middag. Turen foregår i
bus. Der skal også aflægges besøg i Slesvig og se
Gottorp slot og Dannevirke. 

Nærmere senere.

DCK hilsen
Jørgen og Anne Grethe

Merete og Peder

DCK skal til 
Sydslesvig 2022

I uge 35 2022 27/8 til 3/9 2022 
skal vi bo på camping Mitte lige syd for grænsen
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Kreds vest 2022:
22. - 31. januar Vinterferie på CC Sälen /Tandådalen.

Appetitvækker – se hjemmesiden.
25. - 27. februar Ferie For Alle (MCH)

Følg løbende med på Hjemmesiden
18. - 20. marts Kredsgeneralforsamling.
26. marts - 02. april Tranestævne i Sverige
13. april - 18. april Påsketræf på Guldborg Camping
20. - 22. maj ECCO / Bredebro og sønderjysk kaffebord
03. - 06. juni THY træf
09. - 12. juni Bisonokser og prydhaver på Fyn
24. - 26. juni Sct. Hansstævne på Fronæs Camping

Dansk/Tysk 2022: 
03. - 06. juni Pinsetræf, Klein Rönnau, Tyskland 
17. - 19. juni Kieler Woche, Kiel, Tyskland 
30. sept. - 2. okt. Oktoberfest, Bylderup-Bov, Danmark 
28. - 30. oktober Stiftungsfest, Nortoft, Tyskland 

Kreds øst 2022:
04 - 11. februar Hobbystævne på Skamstrup
11. - 20. februar Vinterstævne på Skamstrup
04. - 06. marts Hobbystævne på Skamstrup
18. - 20. marts Generalforsamling og fest på Skamstrup
09. 18. april Øhop/ påske stævne
29. april - 01. maj Matador stævne på Skamstrup
06. - 08. maj Arosforsikrings stævne Skamstrup
14. - 21 juni Folkemøde på Bornholm
12. - 14. august Modeshow på Skamstrup
19. - 21. august Sommersang på Skamstrup
27. aug. -  03. sept. Sydslesvig stævne
15. - 22. oktober Hamburg fiskemarked stævne
18. - 22. november Hobbystævne på Skamstrup

DCK STÆVNEKALENDER



Se mere på
www.isabella.net

Vintercamping stiller store krav til det 
udstyr, du tager med. Isabella  Winter er 
det optimale deltelt til brug i frostgrader 
og snevejr. Den specielle taghældning, 
der sikrer teltet imod sneophobning på 
taget, kra�ige og stærke materialer, ekstra 
bred  udvendig lækant, stærkt stålstel 
og  vinduesfolie, som kan tåle ekstreme 
frostgrader gør, at Isabella Winter kan 
modstå det hårde vintervejr – også hvis en 
 snestorm rammer.

Camping i  
frost og sne? 

WINTER


