
# 3 · april 2021 · 58. årgang · www.dck.dk

Dansk Caravan Klub - for folk på farten - hele året A
P

P
E

N
-D

A
P

P
E

N
-D

IX



2

DANSK CARAVAN KLUB
SEKRETARIAT:
Jørgen Friis
Havremarken 27, 4140 Borup
Tlf. ....................................................... 25 70 28 15
Bank .............. Reg.nr. 2267 Kontonr. 8471240584
E-mail: ................................... sekretariat@dck.dk
Lørdag, søndag samt helligdage 
er sekretariatet lukket.

KREDSFORMAND, KREDS VEST
Jan Erik Zimmermann (Ansvarshavende redaktør)
Tlf.: .......................................................21 40 82 44
E-mail: ...........................................jylland@dck.dk

KREDSFORMAND, KREDS ØST
Martin Serup (Ansvarshavende redaktør)
Tlf.: .......................................................23 61 17 78
Mail: ...........................................sjaelland@dck.dk

REDAKTION:
E-mail ...................................... appendix@dck.dk

WEBMASTER:
Henriette Knudsen
Tlf. ....................................................... 40 96 59 89
E-mail ....................................... henriette@dck.dk

ANNONCEEKSPEDITION:
Henriette Knudsen
Tlf. ....................................................... 40 96 59 89
E-mail ...................................... annoncer@dck.dk

GRAFISK PRODUKTION:
Japi-form, v/Jan Mogensen (redaktør)
Sasserupvej 11, 4300 Holbæk
Tlf. ....................................................... 59 47 17 63

INFO

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

Diverse indlæg i bladet er ikke nødvendigvis
udtryk for landsstyrelsens holdninger.
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og/
eller forkorte samt undlade indsendte indlæg.

Medlemsorganisationer.

APPENDIX: ISSN 0906 - 7116

H
US

K Afleveringsfrist blad nr. 4. -  maj 2021
Den 20. april 2021

Afleveringsfrist blad nr. 5. -  juni 2021
Den 20. maj 2021

Indhold
Kredsformændene har ordet................ 3
Det skrev vi for et år siden.................... 6
Besøg på 
det smukke Djursland ........................... 8
DCK Skamstrup under en pandemi..... 10
Arbejdsweekend på 
Skamstrup Camping.............................. 12
Orientering fra campingpladsen 
i Skamstrup............................................ 14
Tilbageblik der godt
må komme igen .................................... 16
FDM travel lancerer kør selv-ferie
i Danmark .............................................. 22
PrimaLight udgår................................... 23
Kampagne tilbud til nye medlemmer... 30
Stævnekalender  .................................. 31

Forside: Flemming Bøgvad



3

Så blev det forår.
Det er også starten på campingsæsonen for
mange. Også for os, der camperer hele året,
er foråret med det mildere vejr, hvor alting
spirer og springer ud, et af campingsæso-
nens højdepunkter.
Det er normalt en tid for mange gode stæv-
ner i DCK. Ikke mindst til de store højtider,
Påske, Bededag, Kr, Himmelfart og Pinse.
Men i år er også foråret ramt af corona ned-
lukning. Men heldigvis ser det ud til at lysne,
også på den front.

I skrivende stund er der af alle folketingets
partier undtagen Nye Borgerlige lavet en af-
tale, som gradvis åbner op for landet. 
Til maj, når alle over 50 år har fået tilbudt
vaccine kan vi måske se frem til noget der er
tæt på helt almindelige tilstande.

Mon ikke vi kan forvente at komme i gang
med stævner igen senest til pinse?
Det vil nok være en god ide for stævnear-
rangørerne at tænke i mest muligt udendørs
aktivitet. Og have en plan b for eventuelle
indendørs aktiviteter.

Allerede den 16.-18. april ser det nu ud til at
vi i kreds Øst kan afvikle en næsten helt al-
mindelig arbejdsweekend i Skamstrup. Ved
at lukke pladsen i den weekend, så kommer
vi ind under reglerne for lukket udendørs

forenings aktivitet. Dermed kan vi være op til
50 DCK medlemmer til under hyggelige for-
mer at forbedre vores campingplads. Des-
værre må vi undvære fælles samvær i
klubhuset, da der til den tid med stor sand-
synlighed kun må være 5 personer inden-
dørs. Lige i de dage vi har arbejdsweekend,
kan der forventes et oplæg om forsamlings-
forbuddet, som regeringen og folketingets
partier skal tage stilling til. Så mon ikke vi
også snart kan se frem til at kunne samles
flere både indendørs og udendørs igen?
Hvornår verden så bliver åben igen, er det
sværere at gisne om. 

Men vi campister er jo meget privilegerede.
Vi kan planlægge en sommertur i Danmark.
Men hvis vi får lyst til en udenlands tur når
der bliver åbnet igen, ja så kan vi bare
ændre planerne. Vi har, som resten af be-
folkningen, selv indflydelse på om det her
går godt. Vi lever i et samfund med meget
stor tillid, både til medmennesker og myn-
digheder. Derfor har danskerne været gode

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kære medlemmer
af DCK

Martin Serup
Kredsformand, Kreds Øst
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DCK
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til at overholde både direkte restriktioner og
de mange anbefalinger fra myndighederne.
Nu gælder det om, at vi forstår at vi stadig
skal opføre os ansvarligt hver især. Så har vi
chancen for fortsat at kunne glæde os over,
at vi slap for den tredje bølge vore nabo-
lande har lidt under. Så det gælder stadig for
os alle, mindre social kontakt, afstand, test
og smitteopsporing som er de våben vi alle
kan bidrage med, for at opnå en bedre hver-
dag. 

Jeg kan slet ikke udtrykke stærkt nok, hvor
meget jeg håber for stævnearrangører og
deltagere at vi kommer i gang igen med ak-
tiviteterne.

Jeg er selv en af de mange som håber på at
egne planer kan føres ud i livet. Jeg er selv

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

involveret i et arrangement med Hobbitten i
Ulvedalene den 27. maj. Det er allerede ud-
skudt et år. Men nu er der da en chance for,
at det bliver til noget. Jeg er med til at lave et
stævne i Hamborg i efterårsferien. Bare det
dog lykkes at komme derned, så man kan
forberede det ordentlig. Jeg har også fået
mange positive reaktioner på at lave en tur
til Thüringen næste år. Igen. Bare vi dog kan
komme derned, så vi kan planlægge en god
tur. 

Og så glæder jeg mig helt vildt meget til at
kunne finde spændende stævner, som jeg
kan tilmelde mig i sikker forvisning om at de
rent faktisk kan gennemføres.

Jeg ønsker alle medlemmer af DCK et godt
forår. Bedre tider er på vej.
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Mens dette skrives er intet som det plejer i
verden. Vi er ramt af en usynlig fjende i form
af coronavirus. Det optager naturligvis os
alle sammen mere end noget andet for
tiden. Corona krisen har også stor indfly-
delse på DCKs aktiviteter.

Kreds Øst måtte udskyde sin generalfor-
samling uden at vide hvornår den kan gen-
nemføres.

Klubben har måttet aflyse alle stævner fo-
reløbig i marts og april.

Kredsbestyrelserne og klubbens udvalg har
måttet indstille deres møder og forsøge at
klare sig igennem med e-mail og telefoner.
Mest ærgerligt i den forbindelse er at vi
måtte aflyse et møde mellem samarbejds-
udvalget, webmaster, sekretariat og redak-
tør, hvor vi for alvor skulle have taget hul på
den praktiske organisering af den nye struk-
tur.

Men vi skal nok komme igennem det. Og i
forhold til de udfordringer vi står over for i

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

Det skrev vi for et år siden
I Appendix nr. 3 i 2020, havde jeg den tvivlsomme fornøjelse, at skrive den første leder 

i Appendix efter coronanedlukningen.
Siden har Corona præget hvert eneste nummer og (mangelen på) aktivieterne i DCK.

Jeg er glad for at den optimistiske tone jeg afsluttede med, nu ser ud til at 
afspejle en virkelighed, som nu nærmer sig.

Men jeg havde nok ikke , som de fleste af os, forestillet mig, at den her 
pandemi skuylle dominere vores liv i over et år.

2115
Martin Serup 

KREDS ØST
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Danmark og resten af verden, så er vore or-
ganisatoriske problemer og de økonomiske
tab, som klubben måtte få, så absolut iden
tyndeste ende af skalaen over problemer og
bekymringer.

I begge kredsbestyrelser er vi enige om at
handle ansvarligt ved at overholde alle de
påbud og anbefalinger vi får fra regeringen
og myndighederne under denne krise.

Vi beder om fortsat forståelse hos medlem-
merne for det. Heldigvis har vi indtil nu mødt
stor forståelse.

I skrivende stund holder vi stadig camping-
pladsen i Skamstrup åben. For mange er
campingvognen et godt alternativ til at sidde
i en lejlighed derhjemme. Men det er under
helt andre betingelser end normalt. 

Også på campingpladsen skal vi overholde
alle påbud og anbefalinger til punkt og
prikke. Det gælder først og fremmest at
holde afstand og ikke være mere end 10 for-
samlet hvad enten det er inde eller ude. Vi er
sikre på at brugerne vil sørge for at det bli-
ver overholdt. Hvis der mod forventning,
skulle være enkelte, som ikke kan indordne
sig under det, vil vi være nødt til at lukke
campingpladsen for en periode.

CARAVANBLADET
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Mange ting kan være anderledes nu end da
jeg skrev det her den 20. marts. Det går ind
i mellem stærkt med nye tiltag.

Men at DCK overholder alle påbud og anbe-
falinger står stadig ved magt. Vi skal alle be-
stræbe os på at DCK er en del af løsningen
og ikke en del af problemet.

Og vi kommer ud på den anden side
En dag bliver det normalt igen. Vi kommer
igen til at mødes rundt omkring på cam-
pingpladserne og til hyggelige og spænden -
de stævner. Vi kommer igen til at møde go -
de venner med et kram. Vi kommer igen til
at sidde ved langborde og hygge os så godt,
at vi slet ikke opdager at der er gået mange
timer. Vi kommer igen til at sidde tæt i rund-
siddegrupper, i fortelte og under markiser
og solsejl med gode venner. Vi kommer igen
til at feste og danse sammen. Når det her er
overstået, så er DCK igen garant for hygge,
venskab og spændende ture.

Vi mødes igen venner, og det glæder jeg mig
til.

Foto: Flemming Bøgvad
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De mange aflysninger af stævner i det for-
løbne år vidner om en ting. Det er ikke ly-
sten til at arrangerer stævner der mangler.
Det er i alt sin enkelthed, lovgivning og ”ret-
tidigt omhu”, der har været hindringen. Men
der er lys i tunnelen, fornemmer vi vel alle.
Det sidste halve år har for vores vedkom-
mende været fattigt på rejseoplevelser. Vi
har kunne benyttet Skamstrup og det har vi

været rigtig glade for. Her er altid glade men-
nesker at tale med, men også her præges
det af afstand, trods det er der hygge. Vi
mødes ved grillen som benyttes flittigt - i
god afstand naturligvis.

Men lysten til at komme ud af rulle pressede
sig på. Vi tog Danmarkskortet frem - hvor
skal vi tage hen. Det blev en nem beslutning.

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

KREDS ØST

Besøg på 
det smukke Djursland
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Vi tager til ”Bonderøvens Land”, DJURS-
LAND.

Der er et større antal campingpladser i om-
rådet, men ikke alle var lukket op. Vi valgte
DCU på opfordring. Søde hjælpsomme og
venlige campingværter, men pladsen er
godt nok en del kuperet. Der er et stort areal
midt på pladsen som er helt fladt, men det
var under renovering. Store og små grave-
maskiner var i gang med nye veje, el stik,
afløb, dræn og alt hvad der skal til. Det ligner
noget der skal ende som XL-pladser og
komfort pladser.

Vi skulle op og ned ad bakker før vi fandt
vores plads, rulle ben ned og etablere os. Så
ringede telefonen, det var Karin og John
Olsen - hvor er I henne! Meldingen var kort
- vi kommer lige forbi. Det blev til et par dej-
lige dage i godt selskab. Vi kørte en tur til
Helgenæs og var ude ved Sletterhagen fyr.
Det er altid spændende når man har John
med i bilen. Hans imponerende hukom-
melse og mange historier blev turen kun ri-

CARAVANBLADET
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gere af. Dorthe og jeg tog en dag til RE-Park.
Den var lukket, men det tager jeg aldrig for
givet. Vi fik en rigtig god tur ud af det, fik talt
med dyrepasserne og hilst på nogle af dy-
rene. Det blev også til en større tur rundt på
Djursland i høj sol, men hundekoldt. Selv om
der ikke var blade på træerne, var det en
dejlig oplevelse i det stærkt kuperede land-
skab. 

Gåturene gik primært til det stemningsfyldte
Ebeltoft Centrum med Rådhus, toppede
brosten, de skæve og farverige huse, men
vi savnede de små caféer og restauranter
og lidt flere mennesker. Butikkerne var til
gengæld  åbne og der var lidt gang i hande-
len, mange gode tilbud på snart sagt alt til
halv pris - lidt skræmmende - men handlet,
det blev der.

Parkeringspladser var der masser af, kun
ganske få biler, men kommunens P-vagt var
på arbejde. Det virkede lidt kikset syntes jeg.
Det blev i alt en dejlig miniferie med lyst til at
komme tilbage til sommer.

239 Leif H
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Jeg sidder i dag den 22 marts 2021 og kigger
mine billeder igennem og tænker på hvor
meget/lidt camping er det blevet til på
Skamstrup Campingplads med de restriktio-
ner som Folketing og sundhedsmyndighe-
derne har pålagt DCK Skamstrup og andre
campingpladser.

Jeg kan konstaterer at alle som har været på
Skamstrup har været gode til at bakke op
om at efterleve restriktionerne.

Hvordan har det så været for børnene at
komme på Skamstrup når nu der ikke har
kunnet være så mange i klubhuset, jo de

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

KREDS ØST

DCK Skamstrup
under en pandemi
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genopdaget de 2 små ”skove” som hører til
Skamstrup Campingplads og er begyndt at
bygge huler af de nedfaldne grene.

Billede kavalkaden skulle gerne vise lidt i ret-
ning af året der gik i perioden fra Februar
2020 til Marts 2021.

Jeg håber at folketingets partier i skrivende
stund får åbnet op for at flere kan mødes
såvel udendørs som indendørs så vi kan
komme ud til træf over det ganske land og
dermed mødes med hinanden under hyg-
gelige forhold.

Flemming Bøgvad, medlem 4787

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Fredag den 16. april til 
søndag den 18. april 2021

Så er det blevet tid til en arbejdsweekend på
Skamstrup campingplads. 
Igen i år får I en mulighed for at hjælpe med
til at vedligeholde og forbedre pladsen.
Vi garanterer at ligegyldigt hvor mange der
kommer, så skal vi nok finde opgaver til jer. 
Programmet er som følger:

Fredag den 16. april: 
Hele dagen: Ankomst til pladsen. Der vil
være mulighed for at komme i gang med ar-
bejdsopgaver allerede fredag.

Kl. 19.00: Standerhejsning.
Der vil blive uddelegeret arbejdsopgaver.

Lørdag den 17. april:
Kl. 09.00: Arbejdsopgaverne udføres med
højt humør.
Kl. 19.00: Vi sørger for at sulten kan stilles.
Hvis det er blevet muligt at være sammen i
klubhuset, så spiser vi sammen (med egen
bestik og service). Ellers bliver der udleveret
noget mad til fortæring i egen campingvogn

Søndag den 18. april:
Kl. 10.00: Standernedhaling.

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

KREDS ØST

Arbejdsweekend på
Skamstrup Camping
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De, der har tid, lyst og kræfter, fortsætter
med arbejdet.
Det koster ikke noget at deltage, og delta-
gerne skal ikke betale for de to overnatnin-
ger. El skal afregnes på normal vis. 
Af hensyn til maden,skal der dog gives be-
sked om deltagelse. 

CARAVANBLADET
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Tilmelding sker ved at sende en mail til
kredsformand Martin Serup på ost@dck.dk
med medlemsnummer og antallet af voksne
og børn til spisning.

Kaj Rasmussen
Formand for Skamstrupudvalget.

OBS! OBS!

Brugere af DCK’s campingplads
i Skamstrup

Den 14. april 2021 i tidsrummet mellem kl. ca. 0900 - 1600 skal elforsyningen på cam-
pingpladsen i Skamstrup testes. Brugerne må derfor forvente, at der kan forekomme
driftsforstyrrelser i el-forsyningen denne dag i det nævnte tidsrum. 

Testen gennemføres for at udarbejde en statusvurdering af el-installationen og med hen-
blik på vurdering af behovet for ændringer. 

Vi håber på brugernes forståelse.  

På vegne af Skamstrupudvalget
Kaj Rasmussen, fmd. udvalget
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Hej medlemmer i Dansk Caravan Klub
Til orientering for brugerne af campingplad-
sen i Skamstrup kan jeg oplyse, at vi har be-
sluttet, at vi ind imellem, ud over at udsende
referat af de møder, der sker i regi af Skam-
strupudvalget, også i artikelform i Appen-dix
vil orientere om, hvad udvalget går og sysler
med og samtidig forsøge at inspirere bru-
gerne af pladsen til at bidrage med tips og
ideér, som samlet set kan bidrage til cam-
pingpladsens videre udvikling. 

Hvis du har noget på hjerte, som du mener,
kan være interessant for udvalget at be-
skæftige sig med, så kan du blot skrive til
den mailadresse, som fremgår af DCK’s
hjemmeside.

Udvalget består af: Kaj Rasmussen, formand
for udvalget, Martin Serup, formand i kreds-
bestyrelsen, Benny Petersen, pladsansvar-
lig, Henrik Lindhardt, el – sagkyndig, Søren
Nissen, bygningssagkyndig.  

Først vil jeg nævne, at bestyrelsen – efter
anmodning fra udvalget – netop har bevilli-
get udvalget en økonomisk ramme på
20.000 kr. Beløbet er beregnet til forbedrin-
ger, der ligger uden for den egentlige drift.
Altså kan man sige, at der er tale om “rigtige
penge”!

Vi kommer jo ikke uden om, at corona – epi-
demien det seneste års tid i stor udstræk-
ning har begrænset klubaktiviteterne - store
som små.  Ikke desto mindre!.....
Campingpladsen havde i 2020 ca. 4.300 per-
sonovernatninger. Ud over at det er rigtig
dejligt, at så mange medlemmer og andre
brugere besøger vores skønne plads i mel-
lem de Nordvestsjællandske bakker, så er
det også en forudsætning for, at der er den
nødvendige økonomi til pladsens drift og
fortsatte udvikling. 

Udvalget har, som du måske er bekendt
med på baggrund af de udsendte referater
fra udvalgsmøderne, taget en del emner op,
som har ligget lidt i dvale, medens den se-
neste vedtægtsændring blev implemente-
ret.  

Vi har f.eks. drøftet etableringen af en shel-
terplads. Oprindeligt planlagt til at ligge i
pladsens nordvestlige hjørne. Senere be-
stemt placeret på arealet syd for den nu-
værende bålplads. Emnet er lagt i bero indtil
videre. 

Der blev ved den seneste generalforsamling
fremlagt forslag om ombygning af klubhuset
således, at udestuen fik en anden status,

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

KREDS ØST

DCK Øst – campingpladsen i Skamstrup

Orientering
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idet der skulle opsættes en ny facade og der
skulle etableres åbningsmulighed mellem
klublokalet og udestuen, hvilket samlet set
ville bidrage til en udvidelse af opholdsfaci-
liteterne, som potentielt kunne gøre huset
mere anvendeligt i forhold til afvikling af
stævner og generalforsamlinger.

Udvalget har nærmere drøftet forslaget og
er i skrivende stund ved at udarbejde en be-
skrivelse af de afledte konsekvenser af en
ombygning som foreslået. Når denne fore-
ligger, så tager udvalget endelig stilling til,
hvilken anbefaling man vil meddele besty-
relsen. Man skal i sagens natur være op-
mærksom på den lovgivning, som er på
området og sikre sig, at en ombygning kan
godkendes af myndighederne. Herunder
også brandmyndighederne. Søren Nissen
udarbejder et beslutningsgrundlag til brug
for bestyrelsen prioritering af “byggesagen”.

I relation til ovenstående eventuelle ombyg-
ning af klubhuset, så kan man bemærke sig,
at der på kort - og lidt længere sigt også ven-
ter nogle investeringer, som der skal være
økonomi til at gennemføre. Nedenfor næv-
nes lidt summarisk nogle af disse. 

I løbet af vinteren er vi blevet gjort op-
mærksom på, at der var nogle problemer
med gulvet i “Abehytten”, idet dele heraf var
stærkt fjedrende, når det blev belastet. En
nærmere undersøgelse af gulvet medførte
en beslutning om at fjerne det og etablere
et nyt. Strøerne og gulvbrædderne var pga.
fugt skadet af råd i betydeligt omfang. Huset
er nu ryddet, så der kan etableres et nyt
gulv. Der pålægges nu sand, hvorpå der
etableres et nyt flydende gulv. Korrekt udført
og isoleret, så det lever op til de krav, som
stilles. Gulvet færdigmonteres i forbindelse
med den kommende  arbejdsweekend.

CARAVANBLADET
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Der etableres faciliteter til udlejning af op-
bevaringsplads i en af de containere, der
står ved “Elefanthuset”. Materialerne er ind-
købt og afventer montering. Det forventer vi
kan ske senest til arbejdsweekenden. 

Udvalget har, foranlediget af myndigheder-
nes fokus på campingpladsernes el – instal-
lationer,  drøftet den nuværende el-instal-
lation på campingpladsen og i den sam-
menhæng erkendt, at der bør igangsættes
en opdatering af installationerne således, at
det opfylder myndighedskravene og frem-
står tidsvarende. Da der er tale om en større
investering, vil udskiftningen ske i takt med,
at økonomien tillader det. 

Henrik Lindhardt er pt. ved at udarbejde en
rapport, som nærmere beskriver problemer,
løsninger og de dermed forbundne omkost-
ninger. Når den foreligger, vil bestyrelsen
blive orienteret med henblik på beslutning
om iværksættelse. 

Du vil  kunne læse mere om ovenstående
emner i næste orienteringsskrivelse der ud-
sendes primo juni måned i år. 

Husk !! Nu bliver det forår og vi skal til at
passe græsplænerne. De skulle gerne frem-
stå velholdte og grønne hele sæsonen. Der-
for …… hold græsset omkring din enhed
ryddelig og lad være med at bruge lufttætte
- presenninger eller gulvtæpper i dit fortelt.
Når din enhed ikke er beboet, så skal “din”
parcel være ryddet, så der kan klippes græs
tæt ind til vognen.  

Med venlig hilsen
På udvalgets vegne 
Kaj Rasmussen
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Ferien står for døren, hvor skal vi hen i år.
For de fleste mennesker ville det være fast-
lagt for længe siden. Men i år er situationen
en noget andet med alt den nedlukning og
usikkerhed der hersker lige nu. Så det bliver
for de fleste nok en tur rundt i landet og det
er ikke så ringe endda. Campingpladserne i
Danmark vil formentlig blive fyldt godt op
her til Sommer. Men bliver der lukket op til
udlandet senere på sommeren vil mange
straks få travlt med at rykke teltpælene op
og køre til udlandet. August og september

er også dejlige rejse måneder og er man
ikke afhængig af børn der skal i skole vil
mange sikkert benytte lejligheden. Dorthe
og jeg kunne godt finde på det selv om vi
ikke pt. Har bestemt os for et bestemt sted.
Vi forventer forsat at kunne gennemføre Fi-
skemarked stævnerne i Hamborg.

En aften benyttede vi lejligheden til at se lidt
tilbage og faldt over de to FICC ture vi har
været med til at arrangerer sammen med
Karin og John Olsen.

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

KREDS ØST

Tilbageblik der godt
må komme igen

Samling før indmarch.
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KREDS ØST

Tårnet i Grimsby, i dag under militær beskyttelse.
Blev bygget til at åbne sluseportene i havnen og drive kraner på Royal Dock ved hjælp hydraulisk tryk.
Dette blev opnået ved installere en 30.000 gallon reservoir af vand inde i tårnet i en højde på 247 fod.
Det ydede et tryk på 100 lbs pr. tomme der skabte det nødvendige hydrauliske tryk der var nødvendig til at udfører ar-
bejdet. I dag, byens vartegn.
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Til FICC i Ipswich i England 2009, havde vi ar-
rangeret et forrally på 8 dage i byen Wood-
hall Spa. Alle oplevelser og ture var planlagt
hjemme fra. Det var lidt af en udfordring,
ville det leve op til vores egne forventninger,
det gik godt selv om der var noget der gik i
fisk, men underholdningsværdien var i hus.
Det blev nogle dejlige dage, vi var blandt
andet på besøg i Robin Hoods Sherwood Fo-
rest Centre. Her var der meget at se på, et
levende museum med mennesker i telte fra
datiden, boder og salg af snart sagt alt mu-
ligt. Også Englands ældste egetræ, men på
krykker. Vi var også ude at spise et par
gange. 

En begivenhed jeg ikke kommer til at
glemme var, turen til havnebyen Grimsby.
Jeg havde fundet et højt tårn på nettet, med
en spændende historie, og det skulle vi na-

turligvis se. Turistkontoret kunne ikke hjælpe
mig, Jeg kunne ikke finde adressen så jeg
tyede til google Earth. Jeg orienterede del-
tagerne om situationen, i følger bare mig så
skal vi nok finde det. Efter 2 rundkørsler og
så venstre kørsel var nok til at splitte os for
alle vinde. Vi fortsatte, efter en times kørsel,
skulle vi opgive, det går ikke, tænkte vi, er vi
de eneste der ikke finder det, ville det ikke
være så godt. Vi fandt det, det lå i udkanten
af havnen, vi skulle over en lille bro, der lå
det på en lille ø. Ingen billetkontor eller
anden vejledning. Til gengæld kom et par
militærpersoner løbende og fortalte at vi var
under arrest. Vi havde begivet os ind på et
topsikret militært område, og de vilde gerne
vide hvordan vi var kommet ind. Okay, vi var
ikke kommet kørende via en stor boulevard,
snare af en markvej. Gudskelov havde vi fa-
milien Olkjær med og han er politibetjent,

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

Familien Olkjær på besøg i en af mange telte med hjemmesløjt og meget andet.

KREDS ØST
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det hjalp en del på det. Efter lange og mange
undskyldninger fik vi lov at køre ud samme
vej og ikke at tage billeder. Dagen efter kørte
vi til det vi var kommet til England for.

FICC RALLY i Ipswich.
Området blev normalt benyttet som dyrsku-
eplads og kan sammenlignes med det vi har
i Roskilde bare betydeligt større.

Indkørslen og velkomsten var imponerende,
flere hundred meter hegn pyntet med blom-
ster, 2 venlige damer bød velkommen og
udleverede materiale om udflugter og
anden information. Herefter tog andre over
og anviste hvor Danske lejren hørte til. Vi
havde Svenskerne som nabo. DCU var der
naturligvis også, men ikke så stærkt repræ-
senteret, de lå langt fra os, vi havde et ud-
mærket forhold til hinanden med gensidigt
besøg. Karin og John og os, deltog ikke i de
mange busture ud i området bortset fra et

par selvvalgte ture. Der skete rigeligt med
underholdning på pladsen. Der var gang i
den fra morgen til midnat. Ud over den plan-
lagte underholdning, byder arrangørerne fra
de enkelte nationale klubber hinanden til re-
ception. Det er spændende, vi mødte en
massen rare mennesker og der er rigeligt at
tale om. Jeg skal ikke glemme alt det mad
og drikke af forskellig slags der tilbydes.

CARAVANBLADET

Fra en mindre reception, juice kan forekomme.

KREDS ØST
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Hygge i danskerlejren.

Stille før stormen, her var der liv og glade dage hver aften og mange venskaber blev skab.
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Det er også her man kan udveksle den label
ens klub har fremstillet til campingvognen i
forbindelse med FICC RALLYet. DCKs label
gjorde sig meget bemærket som meget flot.
Der gik total inflation i den, det var ikke små-
penge jeg blev tilbudt. Jeg havde ikke så
mange med, og dem jeg havde blev udlevet
gratis naturligvis. Antal deltagere til et FICC
svinger fra år til år afhænger af hvor i ver-
den det afvikles - men det er altid stort - det
er oplevelsen også.

I England var de forberedt på 10.000 gæster,
det har der været før. Men der kom skuf-
fende kun ca. 5000. Til gengæld var der
mange officials, hver formiddag kom de
forbi og spurte om vi behøvede hjælp og om

alt var som det skulle være. Ret impone-
rende. Den sidste dag i rallyet promoverer
næste års arrangører sig med alt hvad der
venter de som deltager. Det gjorde vi sam-
men med Karin og John og der gik turen til
Croatien også her med et lille forrally, det
hele blev også det år en stor oplevelse. 

Når jeg har skrevet om vores oplevelser i
England, er tanken at I måske kan blive in-
spireret til at deltage i dette års FICC som af-
holdes i Spanien i byen, A Guarda Galicia
den 3 til 12 sep. 2021.
Det vil kræve et FICC carné, det kan skaffes
via den Svenske caravan klub ” CC. 

Leif 239

Et sjældent syn :·)
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Corona har fået danskerne til at holde ferie
i Danmark. Derfor udvider Danmarks største
udbyder af kør selv-rejser med et nyt kon-
cept for Danmark.

Danmark byder på et væld af spændende
oplevelser. Mange af disse gemmer sig i af-
kroge af landet, hvor bilen er den mest
oplagte transportform. Det har fået landets
største kør selv-rejsebureau til at også in-
kludere Danmark på sin destinationsliste.

”Mange vil holde ferie i Danmark de kom-
mende måneder, og her er der gode mulig-
heder for at opdage nye sider vores
hjemland. Derfor har vi har lavet en række
kør selv-forslag med overnatninger og dags-
program med forslag til oplevelser under-
vejs. Vi vil gerne inspirere danskerne til at

søge væk fra de mest klassiske turistområ-
der og i stedet oplever lidt mere ukendte
dele af Danmark. Med andre ord gør vi det
nemt for danskerne at få en helt unik ferie i
Danmark,” siger Anders Iversen, adm. direk-
tør i FDM travel. 

Kør selv-konceptet tager udgangspunkt i
det, som FDM travels kunder kender fra
andre destinationer som USA og Frankrig;
konkrete kør selv-ruter med forslag til ofte
meget lokale oplevelser undervejs, og hvor
overnatningerne er på små, charmerende
hoteller eller kroer. Der er dermed lagt op til
en helt speciel ferie, hvor det selvfølgelig
også er muligt at få hjælp til at skræddersy
hoteller og dagsprogram efter kundernes
ønsker og behov. Oplevelserne undervejs
kan være alt fra rygeost-fremstilling på Fyn,

APPEN-DIX NR. 3 - 2021

FDM travel lancerer kør selv-ferie
i Danmark

FDM travel lancerer en række kør selv-ferier, der guider rundt til oplevelser og nye sider af Danmark. Foreløbig kan
man vælge mellem seks forskellige ture, eksempelvis Lillebælt rundt, men flere er på vej.
(Foto: FDM/Anders Wendt Jensen)



PRESSEMEDDELSER

23

et besøg hos en lille dansk whiskyprodu-
cent, et anderledes lokalt museum eller en
særlig japansk have. Færger og evt.
entré/booking af oplevelser undervejs er
ikke inkluderet.

”På trods af corona oplever vi stadig en lyst
til at rejse og opleve nyt. Der er en lyst til at
støtte op om at være turist i ens eget land.
Vi har gjort det nemt at få en helt særlig
dansk ferie, hvor man ser nye egne af Dan-
mark og samtidig kan finde inspiration i
vores kør selv-forslag, men stadig har mu-
lighed for at tilpasse ferien til egne behov.

Det gør ferien overkommelig for de fleste,”
siger Anders Iversen.

I første omgang lancerer FDM travel kør
selv-forslag over Sydhavsøerne, Fyn og Lil-
lebælt rundt og i Vestjylland, men der byg-
ges løbende på med yderligere kør
selv-forslag. Det supplerer den udvidelse,
FDM travel har lavet det seneste år med de-
stinationer som Færøerne, Norge, Sverige
og Tyskland.

Læs mere om det forskellige kør selv-ferier
i Danmark på www.FDM-travel.dk

Sådan bytter du næste gang
Vi har fra marts 2021 påbegynder vi udfas-
ningen af 10 kg PrimaLight-flaskerne af
vores sortiment. Men fortvivl ikke. Næste
gang du har behov for at ombytte din
tomme PrimaLight, så står vores forhand-
lere klar til at hjælpe dig.
Måske har forhandleren stadig PrimaLight
på lager, og så ombytter du bare på vanlig
vis. Måske er forhandleren løbet tør for
fyldte PrimaLight-flasker, og så tilbyder for-
handleren at ombytte din tomme Primalight
til en fuld Ragasco 10 kg. Du skal blot betale
for gassen, som du plejer ved en ombytning. 

Ragasco 10 kg. er den mest populære flaske
i det danske marked og står allerede i dag
for langt over halvdelen af alle nye solgte
gasflasker. Ragasco 10 kg har samme til-
slutningsventil som Primalight og lever op til
alle de samme høje sikkerhedskrav som alle
øvrige gasflasker fra Primagaz.

Der er ikke noget galt med flasken
Det er vigtigt at understrege, at der ikke er
noget galt med PrimaLight-flaskerne. Vi har
blot valgt at tage dem ud af vores sortiment,
da vi ikke længere kan få de flasker hjem fra
vores leverandør, som vi har brug for.

Ragasco 10 kg er den mest populære flaske
i det danske marked og står allerede i dag
for langt over halvdelen af alle nye solgte
gasflasker. Ragasco har samme tilslutnings-
ventil som PrimaLight og lever op til alle de
samme høje sikkerhedskrav som alle øvrige
gasflasker fra Primagaz.

CARAVANBLADET

PrimaLight udgår
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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 tidligere har 
været medlem 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.
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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:
16. - 18. april Arbejdsweekend, Skamstrup Camping
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 lu�fortelte  
og solsejl på www.isabella.net

Ventura Air 
– designet til at være nemt

Ventura Air  

lu�teltene er  

enkle, elegante  

og fås til både 

campingvogne  

og autocampere.

SIMPLEX W320 OG SIMPLEX SOLSEJL

Lu�telt til både autocamper og campingvogn

VIVO W300 HIGH  

Lu�telt til autocamper
VIVO W300

Lu�telt til både autocamper og campingvogn

CITO W350 

Lu�telt til campingvogn

TRINUS W400 

Lu�telt til campingvogn
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