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Sommeren er startet
En årstid der for er de fleste campister er
ensbetydende med årets største og og ofte
længste rejse.

I år bliver sommeren forhåbentlig noget helt
specielt efter mere end et år med corona.
Alt tyder på, at vi selv kan bestemme hvor vi
kan rejse hen denne sommer.

Europa er i fuld gang med at åbne op igen
oven på den frygtelige globale pandemi.
Danmark er nu nået meget langt i vejen
mod normale tilstande.

Vi oplever ikke længere den ene aflysning
efter den anden af vore stævner.

På vores campingplads i Skamstrup kan vi
nu i realiteten hygge os sammen i klubhus
og ved langborde uden at tælle deltagere.
Ddet samme gælder på mange af de cam-
pingpladser vi vil besøge.

Der vil sommeren over stadig   være diverse
krav om afstand, mundbind, test og andet.
Men vi kan nu ånde friere og nærmer os det
normale.

Som campister har vi jo den store fordel, at
vi kan vente til sidste øjeblik med at be-
stemme rejsens mål. 

Til efteråret kan begge kredse holde gene-
ralforsamling uden opfordringer til brug af
fuldmagt og uden at frygt for smitte afhol-
der nogle medlemmer fra at deltage. Og
med overholdelse af traditionen for at spise
sammen, og holde fest med dans for de der
ønsker det.

Mange stævnearrangører har nu udsigt til at
skrinlagte planer om spændende stævner i
ind og udland nu endelig kan blive til noget
Jeg tror at vi har mange gode oplevelser at
se frem til.

Men selvfølgelig skal vi være opmærk-
somme på og overholde de restriktioner, der
gælder såvel herhjemme, som de lande og
regioner vi kører til. 

Husk at fortælle om klubben når I er ude.
Selv om man ikke kører rundt med indmel-
delsesblanketter på sig, så er det jo let for

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET
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Kære medlemmer
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Martin Serup
Kredsformand, Kreds Øst
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folk at melde sig ind ved hjælp af hjemme-
siden http://dck.dk/ . 

Der er nok ikke bedre reklame for klubben
end at medlemmer fortæller andre campi-
ster om hvikke gode oplevelser et med-
lemskab giver mulighed for.

Og hvis man ikke har været medlem de sid-
ste 5 år, ja så skal man ikke betale kontin-
gent for 2021 og man får et gavekort til 2
overnatninger på Skamstrup. Så der er ingen
risiko forbundet med at prøve et medlems-
skab, og man kan prøve klubbens camping-
plads uden andre omkostninger end strøm
og transport. Det har jeg selv brugt meget
som argument over for mine medcampister.
Og vel at mærke også fået en del til at gå på
hjemmesiden for at melde sig ind.  Nogle

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

enkelte hører vi så ikke mere fra, men rigtig
mange tager med til stævner og/eller prø-
ver camping i Skamstrup, og opdager der-
ved at DCK har meget at byde på, og bliver
derfor ved med at være medlemmer frem-
over.

Alle medlemmer af DCK kan bidrage til at
skaffe nye  medlemmer. 

Husk at en klub består af mennesker. Ingen
mennesker kan alt. Men alle kan noget. 

Sådan er det også hos os. Alle kan bidrage
med noget. Og det at fortælle om klubben
til andre campister er  noget vi nok alle kan
bidrage med.

I ønskes alle en god sommer med gode
campingoplevelser.
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Det blev en stor succes vi havde jo
stævne på Skamstrup fra 7-9. maj, med
tema hygge og dametur om lørdagen
til en lokal butik i Mørkøv. 

Vi var ialt 54 damer og 3 modeller og Helle
der ejer butikken og Grethe der er ansat. 

Et stort telt var sat op.  Det var forfrisknin-
ger til os og dejlig stemning.  Der var lokal-
avis til stede, der skrev fem sider med foto
fra dagen. Det er godt vi også kan være med
til at støtte de små butikker. 

Helle ( ejeren) var meget tilfreds og nævnte
det var os fra DCK der havde sat gang i det
show og efterfølgende gik handlen lystigt i
flere timer efter. 

Vi fik 20 procent på det købte. Så alt ialt fik vi
set lækkert tøj, en dejlig dag og en lille butik
der smilede helt vildt.  Vi laver gerne det
samarbejde igen. Det er trejde gang jeg har
været med dernede til modeshow. Det bed-
ste er, at det er tøj i alle størrelser og mo-
deller. 

Mange hilsner Pia.  
DCK 2090

APPEN-DIX NR. 5 - 2021
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Stilheden har sænket sig over pladsen. Jeg
sidder på Skamstrup og nyder solen gå ned
søndag aften.

Som pensionist kan man vente med at køre
hjem mandag, et privilegium vi sætter
meget pris på. Det har været en dejlig week-
end. Her er altid glade mennesker at hygge
sig med. 

Men denne weekend var henvendt specielt
til vores hustruer. De var til modeopvisning i
byen lørdag og det er noget kvinder altid kan
bruge.  De var helt oppe at køre før de tog
afsted. 

Vi, mændene, fik et par fritimer. Hvordan kan
de bedst benyttes, opfindsomheden var

stor, men vi kunne hurtig samles om en mid-
dag med bidesild og lidt snaps.

Men ak, det var ikke årstiden for bidesild. I
stedet blev det en hyggelig og rolig efter-
middag. Men det var kun indtil kvinderne
kom glade tilbage, med latter og store smil
over hele linjen. Godt tynget af fyldte store
poser med bluser og kjoler i rigelig mængde. 

Mens kreditkortet genfandt sin rette tempe-
ratur i køleskabet, tror jeg der var manne-
quinopvisning rundt i campingvognene.

Mand med glad hustru 
Medl. 239

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Vi havde oprindeligt sidste år arrangeret et
pinsestævne til afvikling i Skælskør på Skæl-
skør Nor Camping. Efter aftale med lejrche-
fen blev det udskudt til i år på grund af
Coronarestriktionerne. Det viste sig imidler-
tid, at campingpladsen ikke længere var in-
teresseret i, at vi kom, hvorfor vi – med
forholdsvist kort varsel – måtte finde et al-
ternativ. Hvad kunne så være bedre end
vores egen lille campingplads i Skamstrup. 

Det tog de gode medlemmer af DCK til sig
og mødte talstærkt op. I alt 24 enheder del-

tog. Det var rigtig dejligt og mange tak for
opbakningen. Det er lige præcist det, der gør
det sjovt, at lave stævner.

Efter standerhejsning fredag aften, var der
tændt op i bålet og der blev serveret kaffe
og småkager i klubhuset.

Programmet om lørdagen indeholdt et
besøg i Zen Garden i Vedde, der ligger 12 -
14 km fra Skamstrup. Zen Garden er en park,
skabt af en enkelt mand og hans hustru.
Parken, der helt bestemt er et besøg værd,
er fyldt med fantastisk flotte træer, blom-

APPEN-DIX NR. 5 - 2021

Pinsestævne 2021
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strende buske, roser, pæoner, blomster i al
almindelighed og 8.000 – 10.000 tons granit.
Alt sat op i kunstfærdige opstillinger, der
leder tanken hen på bjergrige område med
vandfald, klippehuler, stenbroer, hyggekroge
og meget andet. Netop nu - ultimo maj, da vi
besøgte parken var rododendronplanterne
– eller i hvert fald mange af dem – i fuldt flor.
Det er et smukt syn og en fantastisk livsbe-
kræftende oplevelse at se. I et forsøg på at
dele denne oplevelse med Jer andre, har jeg
indsat et par foto, der måske ikke yder par-
ken fuld retfærdighed, men som alligevel
viser noget af herligheden. 

Vel hjemme på pladsen igen tændte vi op i
bålstedet hen ad aften. Der blev afviklet et
lille “natløb”, hvor 10 opgaver skulle klares. 

Søndag holdt vi traditionen tro pinsefrokost.
Desværre kunne vi ikke sidde i skovkanten
og hygge os på grund vejrforholdene. Vi

måtte trække indendøre, hvor vi spiste pin-
sefrokost. Alle var mødt op. Der blev uddelt
en lille præmie til vinderne af “natløbet” og
fundet vindere af “frokostlotteriet”, hvor alle
vandt en lille ting. Det blev en rigtig hyggelig
eftermiddag, som for flere varede til først på
aftenen. 

Mandag halede vi standeren ned og sagde
farvel til hinanden. 

Det var rigtig dejligt at se, at flere nye og
nyere medlemmer af DCK Øst var mødt op
for at være med til træf. Ikke mindst er det
godt at se, hvordan de falder til i klubben og
glæder sig over at besøge Skamstrup, lige-
som der ofte bliver udtrykt tilfredshed med,
at campingpladsen ser ud, som den gør. 

Med venlig hilsen 
DK 2310 Lisbeth og Kaj

CARAVANBLADET



10
APPEN-DIX NR. 5 - 2021

KREDS ØST

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) 

Vi kan alle blive
klogere på forsikringer?

Fra den 11. juni - 13. juni 2021
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FREDAG
19.00 Standerhejsning

Fredags bar.

LØRDAG
08.00 Morgenbrød kan hentes i Huset 

(2 rundstykker pr. person, 1 pr. barn)
10.00 Vikingespil og diverse andre spil 

i det fri.
14.00 Pandekagebagning for alle ved 

huset. Husk at medbringe tallerken 
og bestik. Medbring også lille 
gasblus, hvis muligt.

16.00 Vi laver en heks i fællesskab.
17.00 Hekseafbrænding for de små 

i bål stedet.
18.00 Rundbord, hvis vejret tillader det, 

i god afstand. Grillen vil være tændt.
20.00 Sankt Hans bål i det store bål sted.  

Fakler uddeles. Bålet tændes
Midsommervisen synges.

SØNDAG
11.00 Stander strygning og tak for 

denne gang.

Stævnegebyr: 
Enhed med 2 personer 70 kr.
Enhed med 1 person 40 kr.
Højst 50 personer.
Børn gratis. Men husk at tilmelde børn.
Overnatning afregnes med pladsen.

Randi og Ole
samt Merete og Peder

Sankt Hans 
på Skamstrup Camping

Fredag den 18. til 20. juni 2021
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“Sommersang på plænen” har vist sig at
være en stor succés. Rigtig mange - mere
end 100 personer – plejer at deltage. Vi
håber, at rigtig mange vil støtte op om ar-
rangementet også i år.  

Vi har også i år inviteret Kurt Bo til at under-
holde. Kurt Bo er, til orientering for dem der
ikke ved det, en underholdende og særde-
les velspillende professionel musiker, der
har en fortid i blandt andet orkestret “Sir
Henry and his butlers”. 

Kurt Bo spiller om eftermiddagen fra
kl. 14.30-16.15 og igen om aftenen fra
kl. 19.00-22.00. Der må danses, alt det
man vil. 

Vi gør opmærksom på, at “Sommersang på
plænen” i udgangspunktet foregår udendørs.
Når Kurt Bo ikke spiller, så spiller vi “bånd”.  

Prisen for at være med er sat til 350 kr. /
enhed (to voksne, børn er gratis) enlige 175
kr.  Prisen dækker god underholdning, mor-
genbrød (lille franskbrød) lørdag, grillpølser
med brød lørdag middag, Engelsk bøf med
salat og kold kartoffelsalat lørdag aften. 
Hvor veltilberedt frokostens pølser og afte-
nens engelske bøf er, afhænger af din egen
indsats. Grillen er tændt, og man er sin egen
kok.

Campinggebyr og evt. el afregnes direkte
med pladsen, og er ikke med i den nævnte
pris. 

Program.
Fredag den 13 august   
kl. 19.00 Standerhejsning
kl. 19.00 Baren er åben
kl. 20.00 Kaffe på plænen 

- egen foranstaltning

APPEN-DIX NR. 5 - 2021
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Sommersang 
på plænen i Skamstrup

Den 13. til 15. august 2021
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kl. 23.00 Baren lukker

Lørdag den 17 august
kl. 0800 Morgenbrød – et lille franskbrød / 

vogn – kan afhentes i klubhuset
Kl. 10.00 Baren åbner

Fiskedammen for de 
yngste åbner
Kongespil for de spillelystne. 
Gevinst til det vindende hold

kl. 12.30 Grillen er klar
kl. 14.30 Kurt Bo spiller populær musik 

til kl. ca. 1615
kl. 18.00 Grillen er klar. 

Engelsk Bøf på plænen.
kl. 19.00 Kurt Bo spiller dansemusik 
kl. 23.00 Baren lukker

Søndag den 18. august
kl. 10.00 Der ryddes op i baren 

– salg af evt. rester – for dem, 
der ikke lige skal ud at køre

kl. 11.00 Standernedhaling 

Medbring selv – din egen stol samt service
og bestik til grill m.v.. Medbring venligst ikke
drikkevarer. Det bør du købe i baren.
I baren kan du købe: Fadøl, rødvin, hvidvin,
rosévin, sodavand – enhedspris 10,- kr. 
Popcorn og slush-ice enhedspris 5,- kr.  

Med venlig hilsen 
2310 Lisbeth og Kaj

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Thytræf, den 12.-16. maj 
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Første træf i DCK VEST efter coronapausen.
20 vogne var meldt til og der var nærmest
feststemning , som i gamle DCK dage. Alle
snakkede sammen, og vi mødtes på kryds
og tværs af hinanden. 

Selve træffet indeholdt alt, hvad der skal
være. 

Første aften mødtes vi i Grillhuset, hvor
Hanne serverede varmt wienerbrød til kaf-
fen. 

Der var udflugter med køretur i naturen på
veje, som man skulle være indført for at
finde, og der var vi heldige at have Hanne og
Finn som vejvisere. 

Årstiden var med os, og da vi ankom til før-
ste sted ved trol den Ask, som er en stor
trold, lavet af naturmateriale, måtte vi lige
stå stille og beundre den unikke bøgeskov. 

Inde i skoven var der også et udkigstårn
med udsigt til intet mindre end 17 spir, im-
ponerende. 

Næste dag gik turen til isbjerget, med en ud-
sigt der siger spar to. Vi gik ca. 2 km rundt

KREDS VEST
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om bjerget og derefter spiste vi vores med-
bragte mad, nu i tørvejr. Hjemvejen foregik
med omveje til Hanstholm og Klitmøller. 

En eftermiddag var der arrangeret lege, som
alle kunne deltage i og vi fik et godt grin. 

Langbord ad flere gange og happy hour, blev
det også til. Herfra skal lyde en stort tak for
et godt stævne til Hanne og Finn. 

Vi kommer gerne igen næste gang. 

DCK 2560 Wagn og Anni Tornbo

APPEN-DIX NR. 5 - 2021

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-

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)
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Program: 
6/8 mødes vi på den skønneste plads, vi
kender. Om aftenen går vi op på klitten, som
ligger for enden af pladsen, og nyder udsig-
ten.

7/8, kl. 9,30 Standerhejsning.
Kl. 11,30 kører vi til osteriet, hvor vi hører
osteriets historie og får indsigt i hvordan
osten laves. derefter er der frokost, som be-
står af ost, pølser, røgede ting med lækket
tilbehør og hjemmebagt brød. Alt hvad vi får,
er fra egne dyr. 

Senere på dagen kører vi ud på Skallingen,
et naturskønt sted med fritgående dyr. Her
spiser vi vores medbragte mad. Hvis det reg-
ner, er der et lokale, hvor vi kan være.

8/8: Standerstrygning og farvel. Praktiske
oplysninger: De sanitærer forhold er primi-
tive. Der er 1 wc i forbindelse med 1 bad.
Køkken med 2 kogeplader og varmt vand. 1
bad koster 10,- kr. 

APPEN-DIX NR. 5 - 2021

Stævne DCK vest 6. til 8. august: 
Ho, med besøg på osteri 

Ho Camping, Skallingevej 6, 6857 Blåvand
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Priser: 100 kr. pr. overnatning pr. vogn excl.
strøm. strøm kan tilkøbes. Afregnes til os,
gerne kontant plus stævnegebyr 15 kr. pr.
person 

Frokost og 1 genstand på osteriet kr. 200,-
pr. person, som indbetales ved tilmelding . 

Begrænset plads, max 11 vogne, 
først til mølle.

DCK 2560 Wagn og Anni Tornbo
tornbo@esenet.dk
telefon 30138963 eller 20221901

CARAVANBLADET
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Den første maj i år blev loven omkring
”Dansk tempo 100” endelig godkendt efter
en prøvetid på 4 år. Det gør det muligt forsat
at køre 100 km i timen på motorvej og 80
km i timen på landevej med campingvogn.

Ved lovens endelige godkendelse var tan-
ken at loven kunne justeres hvis der var
uheldige elementer i den fireårige prøve-
tid. Det viste sig ikke nødvendig og loven
kunne endelig godkendes, FDM nikkede
anerkendende. Set ud fra det perspektiv
så må det være en succes. 

Det var tidligere landsformand for Dansk
Camping Union Bjarne Jensen der bragte
behovet på banen, for at tilpasse kørsel
med campingvogn til nutiden. Det må
siges at det var op ad bakke. Endelig var
der lydhør fra politikerne og forsøget med
kørsel men 100 km timen, på motorvej,
kunne gennemføres i en prøvetid.

Men først skal loven gennemarbejde i tra-
fikministeriet og der efter gennem møllen
i justitsministeriet og det var meget inter-
essant at følge. Det medførte en række re-

APPEN-DIX NR. 5 - 2021
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striktioner, med syn og løbende godken -
delse af campingvognen.

Nu er dets sådan at jeg er en ganske almin-
delig campist, men jeg tillader mig, at kalde
mig en erfaren en af slagsen. Jeg har altid
interesseret mig for sikker kørsel med cam-
pingvogn og valgte at følge lovens tilblivelse.
Det skulle vise sig at være meget interes-
sant. Inden det havnede i justitsministeriet,
blev en meget lang række organisationer
bedt om deres mening til lovforslaget og et
kæmpe udvalgsarbejde blev udført, jeg har
læst dem alle. Der var næste ingen grænser
for hvem der blev bedt om at komme med
indspark til en evt. ny lov på emnet. Dansk
cykellist forbund var naturligvis imod, sjovt
nok mener jeg ikke der er så mange cykler
på motorvejen, men måske var det derfor at
grænsen ikke blev hævet fra 70 til 80 km i
timen på almindelige landeveje. Det kom
først til senere.

Personlig betragter jeg  loven som en fiasko,
og det er der mange grunde til. Ved udgan-
gen af 2020 er der registreret ca. 9.230 på-
hængskørertøjer godkendt til tempo 100.
Heri skal regnes de proff. hængere med gra-
vemasker og lign Som håndværkere køre
rundt med, Dem er der nogle stk. af. Så hvor
mange campingvogne kører reelt rundt med
et tempo 100 skilt bag på, det tal kender
man ikke præcist, men formentlig 1%.

Campingvognen skal til syn hver andet år og
herefter skal den godkendes igen til tempo
100. Godt nok i samme omgang, men giver
det nogen mening. Det mener jeg ikke.

Ser du på en ny bil er den typegodkendt når
du køber den,  Du kører  fire år før første
syn. Så har bilen gennemsnitlig kørt et sted
mellem 60 0g 80.000 km men den skal ikke
typegodkendes igen.

Campingvognen må kun 
køre 2 år. Så skal den til syn.

Hvor mange km når den at køre, 
måske 10.000 km og så skal den 
typegodkendes til tempo 100 igen. 
Giver det nogen mening.
Ser man på sliddet på bil kontra camping-

vogn, så ligger sliddet på bilen, der er et
meget lille slid på bremser og øvrigt sikker-
hedsudstyr på campingvognen. Kører du
uden tempo 100 kan du køre i 10 år uden at
køre til syn. Hertil skal man bemærke at der
ikke er en større ulykke sekvens mellem de
to grupper campingvogne. Så sikkerheds-
mæssigt flytter tempo 100 ikke noget. 
Er det så en dårlig ide med tempo 100, det
mener jeg ikke. Der er fornuft i at bil og cam-
pingvogn skal være udstyret med dæk, sik-
kerhedsudstyr og vægtbalance der er
tilpasset bil/campingvogn.

Så min holdning er, vil man bibeholde synet
af campingvogn fremadrettet burde der
være 4 år mellem synet, og typegodken-
delse af vogntoget sløjfes.  Alternativ kunne
man hæve grænsen på motorvej til 90 km i
timen for alle køretøjer med påhæng og
uden syn, det vil være den bedste løsning,
mener jeg.

Hvad der overhoved ikke har været inde i
debatten eller i lovarbejde er. Hvem er det
der kører de her campingvogne. Det er ikke
Brian der lige har fået kørekort og skal ud og
vise vennerne sine evner, (der desværre ofte
er mangelfulde). Det er dem jeg vil kalde
voksne mennesker med familie, der er kom-
met til et tidspunkt, hvor der er blevet øko-
nomi til køb af campingvogn, den vil der
blive passet på og kørt forsigtig. 

Campist med stort C,
Leif 239

CARAVANBLADET

TRÆKKROGEN



24

Med en Tempo 100 godkendelse må du køre
100 km/t med campingvogn eller trailer på
motorvejen.

Der er en række krav til bil og påhængskøretøj
for at kunne få en Tempo 100 godkendelse.

I Danmark vil der være et særskilt krav til syn
ved den danske Tempo 100 godkendelse. Krav
om syn gælder for Tempo 100-påhængskøre-
tøjer med en totalvægt på over 750 kg. Synet
skal udføres i forbindelse med Tempo 100-
godkendelsen.

Sådan bliver en anhænger
Tempo 100-godkendt:
Både dansk og tysk Tempo 100
Færdselsstyrelsen er i kontakt med de tyske
myndigheder for at drøfte muligheden for at en
dansk Tempo 100-godkendelse i fremtiden kan
anerkendes i Tyskland. Foreløbig skal der dog
søges om begge Tempo 100-godkendelser, hvis
man ønsker at bruge det i begge lande.

Der er ingen tidshorisont for, hvornår det bli-
ver afklaret, om der kan opnås enighed om
gensidighed. Har du ikke brug for Tempo 100 i
Danmark lige nu, kan det eventuelt betale sig
at afvente om aftalen falder på plads, således
at der ikke skal betales for både dansk og tysk
Tempo 100 godkendelse.

Vi har samlet en række spørgsmål om
Tempo 100 i Danmark her:
Hvornår kan man ansøge om Tempo 100 i
Danmark?
Du kan søge om dansk Tempo 100 fra d. 1. juli
2016. 

Hvis du skal til Tyskland og ønsker Tempo 100,
skal du også søge den tyske Tempo 100 god-
kendelse.

Har du allerede i dag en tysk Tempo 100 god-
kendelse, vil den ikke kunne bruges i Danmark. 

Ligesom i Tyskland vil der i Danmark nemlig
være et særskilt krav til syn ved den danske
Tempo 100 godkendelse. Et krav tyske myn-
digheder imidlertid ikke har kunnet håndhæve
over for dansk indregistrerede køretøjer. Øn-
sker du dansk Tempo 100, skal du derfor an-
søge om dette også.

Gælder den danske Tempo 100 i Tyskland?
Det er endnu uafklaret, om den danske Tempo
100 kan bruges i Tyskland. Så foreløbig skal
man være i besiddelse af begge Tempo 100-
godkendelser, hvis man vil gøre brug af Tempo
100 i begge lande. 

Gælder den tyske Tempo 100 i Danmark?
Den tyske Tempo 100 kan ikke bruges i Dan-
mark.

I Danmark vil der være krav om periodesyn af
påhængskøretøjet hvert andet år. Det samme
synskrav som i Tyskland og i Sverige. De to
lande har imidlertid ikke myndighed til at syne
danske påhængskøretøjer. 

Hvilke påhængskøretøjer kan søge om Tempo
100 i Danmark?
Tempo 100 indføres for bilister, der kører med
campingvogn eller trailer i Danmark.

Påhængskøretøjet, og i nogle tilfælde også

APPEN-DIX NR. 5 - 2021
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til campingvogne og trailere i Danmark. Tekst: FDM
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den trækkende bil, skal opfylde visse krav vedr.
egnethed til Tempo 100 (se nedenfor under
krav).

Uden Tempo 100 godkendelse må påhæng-
skøretøjet køre 80 km/t. 

Hvilke krav skal man opfylde?
For at få en Tempo 100 godkendelse skal på-
hængskøretøjet og bil opfylde en række mini-
mumskrav vedr. egnethed til Tempo 100. Det
er bl.a. krav til dæk, bremser og stand.

Bil og påhængskøretøj skal som mini-
mum opfylde disse krav:
Minimumkrav til anhænger: 
• Dæk skal være yngre end 6 år
• Dæk skal have en hastighedsmærkning på

mindst „L” (120 km/t.)
• Camping- og påhængsvogne skal være

egnet til 100 km/t. (Læs mere om egnet-
hedserklæring længere nede på denne
side).

• Camping- og påhængsvogne største aksel-
tryk må ikke overstige 3500 kg.

• Periodesyn hvert 2. år ved akseltryk på mere
end 750 kg.

Minimumskrav til bil:
• ABS-bremser
• Bilens tilladte totalvægt må ikke overstige

3500 kg.

Hvornår er et påhængskøretøj egnet til Tempo
100?
• Et påhængskøretøj kan godkendes til Tempo

100, når et af følgende punkter er opfyldt.
• Når påhængskøretøjet i forvejen er TYSK

tempo 100 godkendt
• Når påhængskøretøjet er monteret med

bremser, støddæmpere og stabiliseringsan-
ordning

• Når der foreligger dokumentation i form af

en egnethedserklæring til kørsel 
med 100 km/t fra importør/fabrikant.

Hvad er en egnethedserklæring?
En egnethedserklæring bruges, hvis påhæng-
skøretøjet ikke opfylder krav om bremser,
støddæmpere og stabiliseringsan- ordning
eller hvis påhængskøretøjet ikke allerede har
en tysk Tempo 100 godkendelse.

De fleste leverandører ligger inde med egnet-
hedserklæringer og kan i mange tilfælde fin-
des på deres hjemmeside.

Hvilke hastigheder skal man overholde?
Hvis campingvogn eller trailer bliver godkendt
til Tempo 100 kørsel, må den køre:
• 100 km/t. på motorvej mod 80 km/t. i dag

Hvordan søger jeg om Tempo 100, når det træ-
der i kraft?
Du kan booke tid online hos FDM test og bilsyn
for at bestille Tempo 100 godkendelse til Dan-
mark fra 1. juli 2016. En række FDM testcentre
vil kunne Tempo 100 godkende efter de nye
regler.

Ønsker du inden 1. juli at få Tempo 100 god-
kendelse til Tyskland? Det kan tage op til to
uger at få papirerne retur fra Tyskland, så husk
at være i god tid inden ferien.

Tempo 100 i Tyskland
Hvad er forskellen på dansk og tysk Tempo
100?
Der gælder som udgangspunkt de samme tek-
niske krav til en Tempo 100 godkendelse i Tysk-
land som i Danmark. Det samme gælder
periodesynet af påhængskøretøjet, som er
hvert andet år. Udenlandske myndigheder kan
imidlertid ikke syne dansk indregistrerede kø-
retøjer og påhængskøretøjer. I praksis betyder
det, at danskere med tysk Tempo 100 har kun-
net undslå sig det periodesyn.  

CARAVANBLADET
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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
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Kreds Vest 2021
04. - 06. juni Genforeningstræf – Bylderup Bov.
18. - 27. juni Skt. Hans på Fornæs Camping
06. - 08. august Ostetræf m.m. i Vestjylland
01. - 03. oktober Oktoberfest - Bylderup / Bov

Kreds øst 2021:
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. september Frugtfestival
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 / Tysk 2021
29. - 31. oktober DA / TY  Stiftungsfest



Scan koden og se  
mere om Mini Eclipse
www.isabella.net

Har du nogle gange svært 
ved at få plads til både 
fortelt og frontsolsejl?

På mange campingpladser kan det være 
 vanske ligt både at få plads til et 3 meters fortelt 
som eksempelvis Commodore og et standard 
frontsolsejl med en dybde på 2,25 meter. Derfor 
har vi udviklet Mini Eclipse, som blot er 1,5 meter i 
dybden. 

Med Mini Eclipse får du en smart lille over dækket 
 terrasse ude foran dit fortelt, der giver dig skygge 
inde i forteltet og sørger for at holde  temperaturen 
behagelig. 

MINI ECLIPSE 


