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Dagene er blevet kortere, nætterne mere
sorte, vi har bevæget os ind i efterårsmåne-
derne. Men vi kan glæde os over at sam-
fundet indtager en mere og mere normal tid,
selv om det nok aldrig bliver som det var før.
Der gives hånd og der krammes mere, men
man møder forsat en albue til hilsen engang
imellem og det finder jeg helt i orden. Et fæ-
nomen der sammen med god håndhygiejne
nok er kommet for at blive. 

Varmen har taget lidt af, der er nok røget et
par grader men pyt, der er rigtig meget at
glæde sig over. Ser vi tilbage over de sidste
år kan september og oktober være ganske
gode måneder vejrmæssigt. Bladrer du om
og ser i stævnekalenderen, ser du tilgang af
stævner på både vest og øst. Der er grøde i
luften på flere parameter.

Et af DCKs stærke kort er netop stævnerne,
det gælder de store med indhold hvor ar-
rangørerne har brugt meget tid på planlæg-
ning og stævner der kun strækker sig over
tre fire dag, og endelig det vi populært kal-
det ”luskestævner” hvor få familier finder
sammen med en fælles interesse eller
andet samlingspunkt. Samlet set, er det
selve sjælen i DCK.

Vores alle sammen energiske Martin Serup
som altid har hovedet fyldt med gode ideer,

kom med forslaget, en tur til fiskemarked i
Hamburg. Vi tog vores koner under armen
og med CV på krogen tog vi til Hamburg for
at planlægge turen. Vi fik 8 dage med en
masse arbejde garneret med godt humør. Vi
mener at have fundet en plads der opfylder
flest mulige krav. Det er let, at komme dertil,
fra motorvejen er der ganske kort til plad-
sen. Så nej, I skal ikke flå igennem hele Ham-
burg, til gengæld er der et stykke vej ind til
Centrum. Det klaret let, med bus tog eller
undergrundsbane.

Alt efter hvad man vælger. Vi købte på cam-
pingpladsen et turistkort der gjaldt flere
dage for os alle fire. Det er nemt og kan an-
befales, jeg fremviste ikke kortet en eneste
gang, det er ikke en opfordring til at snyde,
det skulle efter sigene være meget dyrt. Blot
for at gøre opmærksom på, det er noget der
virkelig virker.

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kære medlemmer
af DCK

Leif Hansson
Kredsformand, Kreds Øst
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Vi er netop vendt hjem fra Skamstrup efter
at havde deltaget i Stævnet ”Sommersang
på Plænen” Som Lisbeth og Kaj arrangerede,
med næste 100 mennesker må det siges at
være en succes. Det glæder mig at med-
lemmer fra hele Danmark deltog. Læst om-
talen inde i bladet.
Jeg talte med flere medlemmer der også
havde været med til et stævne i kreds Vest
Hvor et ostestævne blev afviklet med delta-
gere her fra ”djævleøen, joe, den er god nok,
der er grøde i DCK.

Snart skal der afholdes generalforsamlinger
som har været udsat, nu skal de afviklet.

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

Kreds Vest lægger ud den 18. september,
kreds Øst afvikler sin den 9. oktober.

Kom og vær med, det er her I kan spørge og
komme med forslag til alt hvad der rører sig
i klubben. Det er her demokratiet slår sine
folder. Det at deltage er også et vidnesbyrd
om at man interesserer sig for hvad besty-
relsen går og foretager sig.

Vi skal ikke glemme at bestyrelsesmedlem-
merne bruger meget at deres fritid med ar-
bejde til fælles fornøjelser og oplevelser. Vi
ses på generalforsamlingen.

Leif Hansson
Kredsformand Øst
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Der indkaldes hermed til ordinær general-
forsamling i DCK kreds Øst.

Generalforsamlingen afholdes:
Lørdag den 9. oktober 2021
klokken 10.00
Skamstrup Forsamlingshus
Skamstrupvej 77
4440 Mørkøv

Der er adgang fra klokken 09.00 

Der vil blive serveret morgenmad mellem
klokken 9.00 og  10.00

Der kræves ikke tilmelding til morgenmad.
Men det vil være en stor hjælp, hvis de der
ved de kommer, uden samtidig at være
 tilmeldt stævnet, skriver en mail til
bestsj@dck.dk , så vi har en ide om hvor
meget morgenmad vi skal købe ind. 

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

DCK Kreds Øst indkalder til

Ordinær 
Kredsgeneralforsamling

KREDS ØST
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Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning ved kredsforman-
den
3. Landskassens regnskab 2020 

ved kassereren.
4. Kredsens regnskab 

ved kassereren 
6. Budgetrevision og budget
5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet foreslås uændret
6. Indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen skal være indsendt
på mail til bestsj@dck.dk  senest lør-
dag den  19. september

7. Valg
a.Kredsformand lige år. 
b.Kasserer på ulige år. 

På valg er Martin Serup, 
som modtager genvalg

c.Bestyrelsesmedlemmer.
2 medlemmer i ulige år og 
1 medlem i lige år.
På valg er Ida Christiansen og Kenny
Laybourn. Ida  modtager ikke gen-
valg. Kenny  Modtager genvalg.

d.1. suppleant hvert år.
På valg er Ole Thomsen, 
som modtager genvalg. 

e.2. suppleant hvert år.
På valg er Flemming Bøgvad, 
som modtager genvalg

f. 2 revisorer hvert år 
På valg er Pia Svitzer Andersen  og
Poul Erik Hejlstrup. Poul Erik  har
meddelt at han ikke ønsker genvalg.
Pia modtager genvalg.

g.1 revisorsuppleant hvert år
På valg er Benny Petersen, 
som modtager genvalg.

h.Valg af formand for Skamstrup-
udvalget. På valg er Kaj Rasmussen, 
som modtager genvalg.

8. Udtrækning af folkeobligationer.
9. Eventuelt

Der vil blive afholdt et stævne med tilhø-
rende fest. Se nærmere i stævnekalende-
ren.

På bestyrelsens vegne 
Leif Hansson

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Coronaen fik udskudt vores generalforsam-
ling fra marts til oktober. Men nu er vi hel-
digvis så langt i kampen mod coronaen, at vi
kan genoptage vores gode tradition med at
kombinere generalforsamlingerne med
hygge, god mad samt dans og en lille en til
halsen.

Der afholdes derfor generalforsam-
lingsstævne fredag den 8. oktober til
søndag den 10. oktober.

Skamstrup Camping
Grydebjergvej 32
4440 Mørkøv

Program for stævnet:
Fredag den 8. oktober:
Kl. 19.00: Standerhejsning
Derefter fredagsbar til klokken 22.30

Lørdag den 9. oktober:
Kl. 9.00: Dørene åbnes til generalforsam-
lingen klokken 10.00 i Skamstrup Forsam-
lingshus, Skamstrupvej 77 4440 Mørkøv.
Der er morgenmad mellem 9.00 og 10.00

Kl. 18.30: Festmiddag i 
Skamstrup forsamlingshus.
Dørene åbnes klokken 18.00.

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS ØST

Generalforsamlingsstævne
Kreds Øst

8. oktober til 10. oktober 2021
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Menuen er som følger:

FORRET:
Tunmousse anrettet på fad. Hertil dressing
og brød.

BUFFET:
LUNE RETTER:
Nakkefilet med BBQ marinade
Ovnstegt kalvecuvette 
Græske frikadeller
Pestokartofler 

KOLDE RETTER:
Kold tapas tærte 
Årstidens blandede salat
Klassisk kold kartoffelsalat 
Dressing og brød

DESSERT:
Tapas, Jordbærtrifli med vaniljecreme

Man skal selv medbringe service til festmid-
dagen

Derefter spiller Harry Gemini og Niels Balle
op til dans.
Niels Balle har tidligere spillet for os sam-
men med DCK medlem Rene Schmidt i
duoen Funtex. Harry Gemini er ifølge ryg-
terne en nylig opdukket tvillingebror til Rene
Schmidt. 

Harry Gemini spiller på guitar samt synger.
Niels Balle spiller keyboard.

Søndag den 10. oktober:
Kl. 10.30: Standernedhaling

Prisen for deltagelse i stævnet med fest-
middag er 160 kroner pr. person

Prisen for deltagelse i stævnet uden fest-
middag er: 10 kroner pr. person.

Stævnedeltagere, som ikke er med til spis-
ning, er selvfølgelig velkomne til at komme i
forsamlingshuset efter middagen for at del-
tage i festen.

Overnatning afregnes direkte med Skam-
strup Camping.

Sidste tilmeldingsfrist til stævnet er lørdag
den 30. september. Tilmelding er bindende
og kan ikke refunderes ved afbud.

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.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Kreds Øst.

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Tur til 
Hamborgs Fiskemarked

er udskudt til 2022
På baggrund af coronasituationen i Tyskland er det ikke muligt at gennemføre kreds
Øst’s stævne til fiskemarkedet i Hamborg i efterårsferien 2021.

Der er stadig restriktioner omkring fiskemarkedet, som fremstår i en meget redu-
ceret form lige nu. 

Det har hele tiden været klart, at stævnet kun ville blive gennemført, såfremt fi-
skemarkedet igen var i fulde omdrejninger.

Da udenrigsministeriets rejsevejledning for Tyskland samtidig er ændret fra grøn til
gul, så stod det klart, at et stævne i efterårsferien skal være i Danmark.

Der gennemføres derfor et stævne i Silkeborg i uge 42 fra den 16. oktober 2021 til
den 23. oktober 2021.

I uge 42 i 2022 gennemføres der et stævne til fiskemarkedet i Hamborg.
Datoerne bliver lørdag den 15. oktober 2022 til lørdag den 22. oktober 2022.

239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup.

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS ØST
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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.

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

CARAVANBLADET

KREDS ØST

Efterårsferie med 
Fiskemarked i Hamborg

Lørdag den 15. oktober 
til lørdag den 22. oktober 2022
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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 16. oktober:
Klokken 19.00: Standerhejsning

Søndag den 17. oktober:
Kl. 05.00:  Afgang med bus til fiskemarkedet.
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.

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

Lørdag den 23. oktober: 
Klokken 10.00: Standernedhaling.

Vi forventer at være klar med til tilmelding i
maj 2022. Og denne gang forventer vi ikke
at Coronaen spænder ben for os.

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.

239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup

APPEN-DIX NR. 7 - 2021
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Det er selvfølgelig ikke specielt originalt at
tage til et af Danmarks mest populære tu-
ristdestinationer i efterårsferien.

Men der er jo en god grund til, at nogle de-
stinationer er meget populære, hvad enten
det er i Danmark eller i den store verden. 

Og Silkeborg er altid værd at besøge. Byen
og omegnen er charmerende med masser
af cafeer, restauranter, gallerier og museer.
Ikke mindst er Museum Jorn (i nærheden af
campingpladsen) med blandt andet sin
store samling af Asger Jorns værker i inter-
national særklasse. Det gælder også ver-
dens bedst bevarede moselig, Tollund man-
den, som kan ses på Silkeborg museum  

Men der er masser af andre ting at blive klog
på. Mon ikke eksempelvis automobilmuseet
i Gjern kunne interessere enkelte medlem-
mer af DCK? Eller Aqua Akvarium og Dyre-
park (nærmeste nabo til campingpladsen),
hvor man kan blive klogere på naturen i
ferskvandsområder.

Silkeborg er en ung by, som i 2021 fejrer 175
års fødselsdag. Men at byen er ung, betyder
ikke, at historien ikke er levende i byen og
omegnen.

Det var tæt på Silkeborg, at slaget på Grathe
Hede fandt sted i 1157. Fra Grathe Hede er
der ikke langt til Thorning, hvor vores store
digter Steen Steensen Blicher var præst,
skrev sine udødelige noveller og gik på jagt
i den dengang vidtstrakte hede. Masser af
oldtidsfund viser, at der har været menne-
sker på Silkeborgegnen i umindelige tider.

Men den største attraktion er nok den af-
vekslende og smukke natur. Åer og søer,
bakker og dale samt Danmarks største sam-
menhængende skov. Silkeborg og omegn
har masser at tilbyde naturelskeren, hvad
enten det er i bil, på cykel eller med vandre-
støvlerne på.

Og så er Aarhus jo også tæt på, både i bil og
med tog. Så en tur i eksempelvis Tivoli Fri-
heden, Den Gamle By, Steno museet (spæn-
dende museum for nysgerrige børn og
voksne om videnskabshistorie) eller kunst-
museet Aros er også en mulighed.

Stævnet starter lørdag 
den 16. oktober 2021 og slutter 
lørdag den 23. oktober 2021.
Vi skal bo på Gudenåens Camping. En cam-
pingplads, som ligger midt i skoven, men

CARAVANBLADET
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Efterårsferie
i Silkeborg

Fra lørdag den 16. oktober til lørdag den 24. oktober 2021
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samtidig er i gå-afstand fra centrum i Silke-
borg. https://gudenaaenscamping.dk/
Vi får 25 % rabat på persongebyrer og plads-
gebyr. Der gives ikke rabat for el.

Denne rabat gælder også, hvis man ankom-
mer før stævnet, eller bliver en enkelt nat
længere. Mere er ikke muligt, da alle skal

være ude søndag den 24. oktober klokken
12.00, hvor pladsen lukker for vinteren.
Rabatten kan ikke kombineres med andre
rabatter.
Bemærk at bad koster 5 kroner for 4 minut-
ter.

APPEN-DIX NR. 7 - 2021
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Himmelbjerget ved Ry, kan også være et godt udflugtsmål.
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Programmet for stævnet er:
Lørdag den 16. oktober:
Klokken 15.00:  Standerhejsning
Klokken 17.00:  Festmiddag på Indelukkets
Spisested ca. 10 minutters gang fra cam-
pingpladsen, men også med gode mulighe-
der for parkering. 
Det tidlige tidspunkt skyldes, at restauran-
ten egentlig går på efterårsferie klokken
15.00, men har indvilget i at holde åbent for
os lidt længere.
Middagen består af Wienerschnitzel (af kalv)
og Citronfromage.  Børn til og med 12 år får
det samme, men med en halv Schnitzel.  

Søndag den 17. oktober:
Dagen er til fri disposition.

Mandag den 18. oktober:
Dagen er til fri disposition.
For de der har lyst til at smage noget speci-
elt øl, så arrangeres der en udflugt til Bøl-
lingsø Bryghus i Engesvang.
Vi tager med toget fra Silkeborg klokken
10.08 med ankomst i Engesvang klokken
10.19 . Klokken 12.22 kører vi fra Engesvang
med ankomst i Silkeborg klokken 12.34. Pri-
sen for ølsmagningen er 150 kroner. Toget
koster 36 kroner hver vej.

Tirsdag den 19. oktober: 
Dagen er til fri disposition.

Onsdag den 20. oktober:
Klokken 12.00: Vi går om bord på skibet
Mågen for at spise en god frokost og nyde
tre times sejlads rundt i Silkeborgsøerne.
Frokosten består af en platte med røget laks
med sennepsdressing, hønsesalat, små fri-
kadeller med kartoffelsalat, roastbeef med
remoulade, 2 slags ost og kage.
Der er mulighed for at bestille en mindre og

CARAVANBLADET
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mere børnevenlig platte til 115 kroner. Vi har
valgt at tage den som tilvalg, da det er mu-
ligt selv at tage mad med til børnene, så I
kan forkæle børn eller børnebørn med
deres livretter på båden.

Torsdag den 21. oktober: 
Klokken 10.30: Vi kører i egne biler til Klo-
sterlund Museum 17 kilometer fra camping-
pladsen. Der er tale om et lille museum i en
tidligere tørvefabrik. Vi vil få en guidet rund-
tur af en times varighed delt op i to hold. De
der ikke guides kan besøge udstillingerne på
museet og/eller nyde den smukke natur.

Vi slutter af med frokost på museets cafe.Vi
skal have en tapastallerken med kyllinges-
pyd, 2 slags italiensk spegepølse, skinke
med melon, chorizo med ost, paté med
druer, vesterhavsost, pesto og aioli, brød og
smør.

For børn til og med 12 år vil der være kyllin-
gespyd, frikadeller, pølser og kartoffelsalat.
De, der har mere energi efter frokosten, kan
tage med på en tur til Bøllingsø. Søen blev
afvandet i 1870érne for at skaffe landbrugs-
jord. Det blev en fiasko, da der ikke rigtig
kunne dyrkes noget på jorden. Til gengæld
opstod der en stor tørveproduktion. I star-
ten af vores århundrede blev søen så gen-
dannet ved et af de største naturgenop-
retningsprojekter i Danmark. 

Fredag den 22. oktober:
Dagen er til fri disposition

Lørdag den 24. oktober
Klokken 10.00: Standernedhaling

Der vil blive arrangeret 2 gange Happy Hour
i løbet af ugen.

På de dage, hvor der ikke er et fast program,
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Der kan maksimalt deltage 30 enheder på
stævnet.
På grund af pladsens popularitet er sidste
frist for tilmelding allerede 
Onsdag den 15. september.

Hvis der tilmeldes mere end 30 enheder vil
der blive oprettet en venteliste.

Tilmelding er bindende og gebyret kan ikke
refunderes. Dog kan det refunderes såfremt
der findes en anden deltager fra ventelisten.

Overnatningerne afregnes direkte med
campingpladsen ved ankomsten.

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.

Med venlig hilsen
239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

Vinder af “Find
fem fejl” i sidste
nummer af
APPEN-DIX blev
5819 Alice og 
Jens  Bruun. 
En flaske rødvin
følger!!!

KREDS ØST

vil der oftest være tilbud om at
mødes til en udflugt enten til fods,
egen bil eller offentlig transport.

Prisen for stævnet er som følger:
Kr. 1.900 for en enhed med 2 voksne.
Kr. 950 for en enhed med 1 voksen.
Derudover:
Kr. 215 for et barn under 13 år.
Kr. 549,- for ekstra børn og voksne 
over 12 år.

Stævnegebyret dækker lidt at drikke til stan-
derhejsning samt to gange Happy Hour,
Festmiddag, Rundvisning og frokost på Klo-
sterlund museum samt 3 timers sejlads
med frokost. Bemærk dog at der ikke er for-
kost under sejladsen for børn under 13 år,
da man skal vælge mellem medbragt mad
eller mindre platte til denne aldersgruppe. 
Hvis nogle af jer er vegetarer, ikke spiser svi-
nekød eller har allergiproblemer så giv be-
sked til mettemartin109@gmail.com . Vi vil
så bede vores leverandører tage hensyn
hertil.
Alle drikkevarer til de tre måltider er på egen
regning.
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Efter et års pause deltager Isabella igen på
Europas største campingmesse, Caravan
Salon Düsseldorf. På messen kommer den
danske fortelts-virksomhed til at præsen-
tere en række spændende produkter for
første gang. 

Specialfortelt designet til Eriba Touring 
Til alle der ejer en kultcampingvogn som
Eriba Touring, har Isabella nu også lavet et
fortelt, der matcher vognen. ”Isabella Eriba
Tourings retro-design afspejler designet på
den ikoniske campingvogn og skaber et unikt
helhedsindtryk”, fortæller Aga Gadkowska. 

Læside til populært luftsolsejl
For at skabe læ ved campingvognen eller
autocamperen, har Isabella udviklet en læ-
side til det populære Arc luftsolsejl. Læsiden
kan bruges i både højre og venstre side og
kan derfor flyttes alt efter, hvilken retning
vinden kommer fra. 

Varme og praktiske farver
Isabella får nu mulighed for at vise de tre
elegante Etna fortelte på en messe. Etna kol-
lektionen består af Forum Etna, Penta Etna,
Magnum Etna og Annex Etna. De er alle de-
signet i varme og praktiske farver, som ofte
falder i god smag hos sæsoncampister.  

Oplev frihed og høj komfort i naturen
Vil man opleve frihed og høj komfort i natu-
ren, er de to Camp-let modeller, Camp-let
North og Camp-let Passion et ideelt valg.
Camp-let North er den nemme teltvogn
klædt i smukke nordiske farver. Den hen-
vender sig til folk, der søger friheden ved
spontant at kunne rejse videre på nye even-
tyr. 

Camp-let Passion er teltvognens Rolls-
Royce. Her bliver man forkælet med høj
komfort såsom mørklægningsgardiner, ude-
køkken og unikke ventilationsåbninger. 

CARAVANBLADET

Isabella præsenterer igen udstyr til 
campinglivet på Caravan Salon Düsseldorf
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KREDS ØST

Glimt fra 

Sommersang i Skamstrup
Håber at kunne bringe en beretning fra stævnet,

på et senere tidspunkt.
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KREDS ØST

p



Oktoberfest på 
Kristianshåb Camping

Den 1. - 3. oktober 2021
Kristianshåbvej nr.5
6372 Bylderup-Bov

20
APPEN-DIX NR. 7 - 2021

DANSK / TYSK
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Program.

Fredag: KL. 18:30 Mødes vi i krostuen.
KL. 19:00 Oktoberfest middag

Menu: Grillet svineskank med brasede 
kartofler og grill kylling, sovs 
og blandet salat.

Lørdag: KL. 10:00 Standerhejsning og 
derefter er dagen fri.
KL. 17:00 Happy Hour 
(med vores egne drikkevarer)
KL. 19:00 Der er mulighed for 
aftensmad for dem der har lyst.

Søndag: Kl. 10:00 Standerstrygning. 

Deltagergebyr:
Enhed 2 personer. 
Stævnegebyr 590,00 kr.
Enhed 1 person. 295,00 kr.
Ekstra person skanke 149,00 kr.
Ekstra person 7 – 15 år 65,00 kr.
Børn  0- 6 år gratis
Ekstra dage 
+ El afregnes direkte 
med pladsen.

Tilmelding i 
bemærkningsfeltet.
Person: Skanke
Person: ½ Skank

Tilmelding senest den 19-09-2021.
Begrænsning på 60 personer først til mølle.

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 2434 Eric Abrahamsen
Tlf.: 20 32 87 14 

DANSK / TYSK
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Jeg vil gerne indmeldes i DCK

Fornavn: Efternavn

Gade: Postnr./By:

Telefon: E-mail:

DCK

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

• Gratis CKE - kort (Europæisk campingpas)
• Medlemskort, der blandt meget andet, giver dig adgang til:
• Klubbens hjemmeside.
• Klubbladet Appen-dix.
• Klubbens mangeartede aktiviteter.
• Hygge med andre campister.
• Rabat på en lang række campingpladser i Europa.

Appen-dix udsendes 10 gange om året til din mailadresse og i december måned
som fysisk blad, sammen med CKE - kortet, hvis vi har registreret din indbetaling
af det følgende års kontingent senest den 10. november.



DCK STÆVNEKALENDER

CARAVANBLADET

DCK STÆVNEKALENDER
Kreds Vest 2021
29. aug. - 05. sept. Træf i Sverige
17. - 19. september Kredsgeneralforsamling for Kreds Vest
01. - 03. oktober Oktoberfest - Bylderup / Bov

Kreds øst 2021:
17. - 19. september Frugtfestival
08. - 10. oktober Generalforsamlingsstævne, Skamstrup Camping
09. oktober Generalforsamling, Skamstrup Forsamlingshus 
16. - 23. oktober Efterårsferie i Silkeborg
05. - 07. november Manøvrestævne
19. - 21. november Hobbystævne, Skamstrup Camping

Dansk / Tysk 2021
29. - 31. oktober DA / TY  Stiftungsfest

Kreds øst 2022:
14. - 21. juni Folkemøde




