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Så fik kreds Øst endelig gennemført sin
kredsgeneralforsamling, som skulle havde
været afholdt inden den 31. marts. Den var
på alle måder som et tilbageblik til gamle
dage. Med mere end 100 deltagere og alle i
godt humør, en generalforsamling der vil
blive talt om i lang tid tror jeg. Læs indlæg-
get længere inde i bladet om weekenden og
generalforsamlingen hvor den er beskrevet.

Efter generalforsamlingen og senere på
festaftenen fik jeg talt med mange, både
gamle og nye medlemmer, her fik jeg et bil-
lede af hvordan DCK har det. Det er min
klare fornemmelse at klubben bevæger sig
i den rigtige retning.

Vi lever i en verden hvor udbuddet er stort,
og så er det lige meget om du går i super -
marked for at købe mælk eller om du står
med en ny campingvogn og skal vælge en
klub hvor du føler dig hjemme i. Ud over
DCU som altid er relevant, men måske først
og fremmest er en forretning, er der et væld
af mærkeklubber, næste alle caravanmær-
ker har også en klub. Jeg vil tro de fleste ca-
ravanfamilier har en relation til en eller
anden form for klub eller forening. Det er i
den verden vi skal gøre os gældende, vi skal
gøre en forskel.

Og det gør vi, det er indtrykket jeg fik med
de samtaler jeg havde med de mange nye

medlemmer jeg talte med, som var med for
første gang. 

Vi byder dem ikke bare velkommen, men
tager dem ind i vores kreds og hjælper hvor
der er behov. Det var meget fine ord DCK fik
fra de nye medlemmer.

Men det stopper ikke her, det var helt tyde-
ligt at vores mange arrangementer og ture
er noget der virkeligt trækker nye til. Skam-
strup er det ene ben kredsen står på, det er
også her vi kan hjælpe nye medlemmer
som godt vil prøve det at vintercamperer,
der er stadig campister som tror man sidder
og klaprer tænder og indhyllet i tæpper for
at holde varmen.

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kære medlemmer
af DCK

Leif Hansson
Kredsformand, Kreds Øst
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Laserudmåling af campingvogn/trailer
Aksel, trækstang og chassis
er din og familiens sikkerhed når i kører.
Er din campingvogn eller trailer
hård ved dækkene?

Hvis ja -
så er
løsningen
her...

Rekvirer brochure

Hirsevej 23-25 • Industri Syd • 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 11 48 • Fax 74 52 11 46

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter

Til nye medlemmer, uanset hvilke camping-
vogn i kører med, vil det være mulig at vin-
tercamperer i Danmark. Og så er det for
øvrigt rigtig hyggeligt.

Det andet ben er udlandsrejser og week-
endture i det danske land. Det er en vigtig
del.

Bestyrelsen og jeg kan ikke klare det alene,
så har du et forslag så kom med det. Det er
vigtigt at vores Stævnekalender bliver fyldt
godt op til det nye år. Det er nu vi skal havde
jeres input.

Det ville være herligt hvis vores APPEN-DIX
julenummer som udkommer, i fysisk form vil
være fyldt godt op med mange turforslag. 

Leif Hansson
Kredsformand Øst

KREDS ØST
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Så lykkedes det endelig af få afviklet kreds-
generalforsamlingen i kreds Øst. Den blev
afviklet i en weekend i dejligt vejr. Allerede
torsdag dukkede der nogle op, fredag var
der stort ryk ind. Det blev en udfordring, her
skulle gerne være plads til alle, og det blev
der naturligvis.

Det medførte at der var enkelte der måtte
flytte sig lidt, men alle hjalp hinanden så det
gik smertefrit og 3 meter afstande blev na-
turligvis holdt. Det varmede mit gamle DCK-

hjerte at der var adskillige nye medlemmer,
og snakken gik på kryds og tværs. Hele fre-
dagen stod solen højt på himlen, selv om
der ikke var høje temperaturer var det nok til
at mange fandt borde og stole frem og nød
måske, de sidste solskindstimer. Bestyrelsen
havde arrangeret fredagsBAR, det blev
noget af en succes. Jeg havde ikke forventet
det store rykind, men jeg blev noget overra-
sket. Tilstrømningen var massiv, der var vir-
keligt behov for at få talt og snakket
sammen. Jeg lukkede baren kl. 22.30 der var

APPEN-DIX NR. 9 - 2021

Dejlig weekend 
med Generalforsamling

KREDS ØST
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jo en generalforsamling næste dag. Men for
inden havde en del medlemmer sikkert sig
lidt at drikke, jeg har ladet mig fortælle at de
sidste gik kl. 03.30

Lørdag var det så generalforsamling, det er
altid et stort arbejde for bestyrelsen, men
med en godt sammentømret bestyrelse så
klares det med et smil. Ida var udnævnt til
kommandochef for køkkenet. Hun var der
lørdag morgen kl. 7.00, Martin kom med
brød og vi  andre havde rigeligt at gøre med
at få alt på plads. Borde, stole og lydanlæg,
øl og vand til pauserne skulle hentes i baren
i Skamstrup (det der var tilbage). Det hele gik
godt, kl. 9.00 kunne vi lukke dørene op til en

ventende skare af medlemmer der trængte
til lidt kaffe og morgenbrød.

Kl. 10.00 kunne generalforsamlingen gå i
gang, med først skulle vi havde uddelt pins,
10 og 25 års jubilæumsnåle, det gik rimeligt
godt, jeg kom til at blande sølv og bronze
pins, men det blev klaret.

Jeg mente jeg havde planlagt alt ud i mind-
ste detalje til generalforsamlingen, men man
kan blive overrasket og det blev jeg, der kom
flere valg end jeg havde forudset, men det
er demokratiets vilkår, og det er helt i orden
for mig. Det betød at generalforsamlingen
blev længere end ventet. Der var også et par

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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”vævefejl” fra min side, men alle tog det
pænt. Vi havde også fornøjelsen af kreds
Vest formand Jan Zimmermann deltagelse,
det er rart når der er mulighed og vilje til at
komme hos hinandens generalforsamlinger,
det styrker sammenholdet mener jeg.

Jeg hæfter mig ved da det hele var færdig,
alle var glade og en fin stemning, nu skulle
alle hjem og slappe af inden den store fest
senere på dagen.

Det mere detaljeret referat, af generalfor-
samlingen, kan læses på DCKs hjemmeside
i den lukkede del, hvor det kræver dit eget
login.

Festaftenen i Skamstrup forsamlingshus
blev en af de helt store. Maden var bestilt
udefra, et sted vi ikke havde prøvet før. Så
er det altid spændende at se hvad der kom-
mer, det så dejligt ud. Det kom til tiden, og
efter gennemgang, for at se om alt var som
det skulle være og i de rigtige mængder. Så
skulle det lige arrangeres på fade, det er
som altid buffet. Sådan må det være når

man ikke har en større tjenerstab til rådig-
hed. Maden var rigtig god og en dessert der
godt nok var lille men smagen var i orden. 

Efter maden spillede Rene´ Smidth og Niels
under kunstnernavnet ”HARRY” op til dans.
Jeg skal love for der blevet gået til ”stålet”
musikken hammere løs og dansen gik som
en flok Teenager. Rene´ bemærkede; aldrig
har jeg set så mange ældre danse så meget
og være så forelsket. Det blev en forrygende
aften. 

Da festen klingede af, kom den helt speci-
elle DCK-holdning op i alle, borde og stole og
oprydning skete i et forrygende tempo. Jeg
tror kun der gik en halv time, så kunne man
ikke se vi havde været der. Tak til alle der var
og alle dem der hjalp. 

Det var en glad bestyrelse der søndag
kunne sænke flaget efter en hektisk week-
end, vi kunne byde på mad søndag. Rester
fra lørdagen, og der var masser af det.

Leif Hansson, formand

APPEN-DIX NR. 9 - 2021

KREDS ØST
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Lørdag. Vi var 18 vogne, og vi var placeret
lidt spredt, men dog i samme hjørne af cam-
pingpladsen. Vi prøvede at undgå at få plad-
ser under egetræerne, da det er lige nu, at
de taber sine agern, især hvis det blæser
lidt. 

Standerhejsning foregik kl. 15 i strålende sol,
og lidt før kl. 17 gik vi 6 minutters gang til
motorbådsklubbens restaurant i Indelukket,
hvor vi fik en lækker festmiddag: Wiener-
schnitzel med det hele og citronfromage.

Søndag var til fri disposition. På de dage,
der var til fri disposition, var der arrangeret
en udflugt til et udvalgt museum i Silkeborg.

Elleve personer valgte denne søndag at se
det nyrenoverede Silkeborg museum med
Tollundmanden. Det var meget spændende
lavet, og de 2½ time gik hurtigt. Foruden
selve liget af Tollundmanden, var der lavet
en opretstående rekonstruktion af ham, så
man får en fin ide om en rar, hårdtarbej-
dende person. Også noget af Ellingkvinden
var udstillet. Hendes frisure blev vist i 3
faser, så langhårede selv kan flette samme
frisure. Vi andre korthårede kan kun beun-
dre dette flettede pragtværk. Enkelte tog vi-
dere til nogle bunkers, som havde været en
del af den tyske hærs  hovedkvarter i Dan-
mark under 2. Verdenskrig. Og andre igen la-
vede noget helt tredje. 

CARAVANBLADET

Efterårsstævne
Fra den 16 til den 23. oktober 2021

Gudenåens Camping, Silkeborg

KREDS ØST
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Klokken 17 var der happy hour, hvor Leif og
Dorte Hansson overraskede  med drinks og
lækre kanapéer. 

Mandagen var ligeledes til fri disposition,
men mange tog med tog til ølsmagning på
Bøllingsø Bryghus i Engesvang, hvor der for-
uden en introduktion til bryghuset også var
prøvesmagning af 7 forskellige øl. Og ikke af
helt små glas. Så det var en opstemt flok,
der kom tilbage til Silkeborg, hvor de stødte
til andre, der havde tilbragt tiden med shop-
ping i de forskellige butikker i gågaderne
med lædervarer, tøj, garn, glaskunst og

meget andet. Gudenåens Camping ligger så
dejligt tæt på centrum af Silkeborg, og også
stationen er i gåafstand, så ingen havde
været nødt til at køre i bil.

Om tirsdagen var der arrangeret en tur til
AQUA Akvarium og Dyrepark, hvor vi star-
tede med at se odderne blive fodret uden-
dørs. Og så rundt både udendørs og
indendørs med andre spændende pattedyr,
fugle, fisk, krybdyr og padder samt et fint
indblik i unikke steder langs Gudenåen.
Kl. 17 var der happy hour i lidt regnvejr. Men
i højt humør. Og vi fik også honningmelon.
Vejret var efterårsvejr. De første to dage var
der dejligt solskin, og de sidste to dage har
det været lidt gråt med støvregn, men så fin
en støvregn og uden blæst, at det føltes
ganske rart. 

- Så kom dagen, onsdag, som bød på en
sejltur med det gode skib Mågen startende
klokken 12 midt i Silkeborg på Remstrup Å,
en del af Gudenåen. Nogle blev samlet op
ved næste stoppested i Indelukket, 5 minut-
ters gang fra campingpladsen. Vi havde en
fantastisk guide i Ejvind, som løbende for-

APPEN-DIX NR. 9 - 2021

KREDS ØST
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talte om de mange berømtheders huse,
anekdoter om forskellige hændelser langs
åen, og om en legendarisk vandskitur efter
Hjejlen, som han selv havde foretaget. Ej-
vind er hjemmefødning i Silkeborg, hvilket vi
fik stor glæde af.
Vi sejlede ind i Brassø, forbi ”De Små Fisk”,
som er et yndet bade-og dagcampingsted
med borde og bænke samt bål- og grillplad-
ser. Videre ind i Borresø og i passagen til
Julsø passerede vi ganske tæt på Aalekroen,
der som navnet antyder er den berømt for
sine ål. 

Undervejs fik vi serveret en platte med røget
laks, skinke, frikadeller med kartoffelsalat,
roastbeef, flæskesteg og 2 slags ost. Vejret
var både og. Det havde pisket ned hele for-
middagen, men da vi skulle sejle klarede det
nogenlunde op, så vi havde et klart udsyn
mod det flotteste skue af træer og buske
langs brinken i alskens efterårsfarver: grøn -
ne, røde, gule, brune, orange. 

Tårnet på Himmelbjerget stod smukt mod
en grå himmel, hvor solen kunne anes bag
skyerne som en lille lysende kugle. Rundt

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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faste efter år 3.900 f.kr. i bondestenalderen
begyndte de at dyrke afgrøder og fik husdyr
som svin, får og kvæg. Bondestenalderen
gik i år 1.800 f.kr. over i bronzealderen, som
varede til år 500 f.kr. For almindelige men-
nesker var der ikke stor forskel på levevilkå-
rene i bondestenalderen og bronzealderen.
Det var de rige, som fik smykker og våben af
bronze. Bronze er ikke særlig stærkt og kan
dårligt bruges som værktøj. Men gennem
bronzealderfund kan man få et fint indtryk
af den handel, der har eksisteret med fjerne
lande. 

Derefter kom ældre jernalder, som varede
frem til år 400 e.kr. Så kom yngre jernalder
frem til år 800 e.kr. som sluttede med vikin-
getiden fra år 800 – 1050 e. kr.  Overgangen
til jernalderen var et markant skift for be-
folkningen, da jern betød en stor omvælt-
ning både i forhold til arbejdslivet og
dagliglivet. 

I cafeteriet fik vi serveret en lækker tapa-
stallerken med kylling, italienske spegepøl-
ser, skinke, paté, oste og forskelligt tilbehør. 
Derefter kørte vi til Vester Palsgaard Skov-
museum ved Hampen. Begge museer hører
under Museum Midtjylland. Vi blev mødt af
en fremragende guide, der fortalte om, hvor-
dan livet i skoven tidligere var, hvordan man
arbejdede og levede, og hvordan området
udvikledes fra hede til frodige skovplanta-
ger, alt mens vi gik fra stue til stue i den
gamle skovridergård fra 1804, som ligger
midt i skoven lige ved hærvejen. Foran skov-
ridergården var der sat telte op, hvor børn
kunne lave insekthoteller, skære roehoveder
og lave kastanjedyr under kyndig vejledning.
Malthe på 8 år fra vores stævne nåede at
lave et flot insekthotel. 

APPEN-DIX NR. 9 - 2021
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om Møgelø og så tilbage. Der var
ikke megen blæst, og turen forløb i
ro og mag uden nogen vippen. 

Mågen, Hjejleselskabet:
Mågen er en af de syv søstre, der sejler på
Silkeborgsøerne under Hjejleselskabet for-
uden selve Hjejlen. Hjejlen er verdens æld-
ste kulfyrede hjuldamper i drift. Den
startede i 1861 med at sejle med turister
rundt i Silkeborgsøerne. De øvrige 7 både er
kommet til efterhånden som efterspørgsel
på ture er steget - samt ønsket om bedre
komfort. Mågen er det nyeste fartøj i Hjejle-
selskabets flåde.  Den blev bygget på  Hvide
Sande Skibs- og bådebyggeri i 1995-96.
Båden er dejligt opvarmet, og den er den
eneste af Hjejleselskabets både, der må
sejle hele året.

Torsdag bød på 2 muséer og frokost. Vi
kørte i egne biler til Klosterlund Museum 17
km fra campingpladsen. Der var en udstil-
ling med maskiner fra arbejdet med tørv
samt en del arkæologiske fund fra jæger-
stenalderen. Der var også en udstilling om
forskellige personligheder fra oldtiden. Det
var meget spændende, da vi gennem de for-
skellige personers beskrivelse af deres liv
kombineret med især gravfund fik et indblik
i oldtidens menneskers arbejde, dagligdag
og de sociale forhold.

Oldtiden i Danmark:
Jægerstenalderen spænder fra 12.800 f.kr. til
år 3.900 f.kr. Efter at isen trak sig tilbage og
tundraen rykkede ind, kom der også dyr
som rener, elg og urokser.  Og dermed også
mennesker, som ikke var bofaste, men van-
drede fra boplads til boplads på jagt efter
dyrene. De levede hovedsagligt af kød, fisk,
skaldyr, bær og frugter. Først da de blev bo-
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Fredagen var til fri disposition, og for de,
der havde lyst, var der arrangeret en tur til
Museum Jorn. Asger Jorn donerede sin stor
kunstsamling på over 5000 værker til Silke-
borg. Museet udstiller ved siden af Jorns
malerier, keramik m.m. mange andre kunst-
neres værker, især kunstnere fra Cobra-be-
vægelsen, som Jorn også var en del af.
Endvidere har Per Kirkeby også doneret en
stor del af sine malerier og alle sine arkiver
til museet.  Før vi forlod museet, var deren

del, der nød en delikat frokost i cafeteriet.
Om eftermiddagen begyndte nedpakningen
så småt, og kl. 17 var der happy hour, hvor
Mette serverede pandekager. 

Lørdag kl. 10.00 var der standernedhaling
og vi kunne alle takke hinanden for en rigtig
dejlig uge.

På glædeligt gensyn
Mette

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Hej glade arbejdsomme medlemmer. Det er
igen tid til en arbejdsweekend på vores dej-
lige lille campingplads i Skamstrup. Vi har
lige nogle småting, som vi gerne vil have
lavet. Derfor………
Afholder vi arbejdsweekend fra
fredag den 12. til søndag den 
14. november 2021. 

Programmet er følgende
Fredag den 12. november ankomst
Kl. 19.00 Standerhejsning,
Fordeling af opgaver.
Kaffe i klubhuset

Lørdag den 13. november
Kl. 09.00 Arbejdet går i gang
Kl. 12.00 Frokostpause
Kl. 13.00 Arbejdet går i gang
Kl. 18.30 Middag i klubhuset 
– Mette serverer forloren hare

Søndag
Kl. 09.00
Det er ikke blev færdigt lørdag gøres færdigt
Kl. 11.00
Standernedhaling 

APPEN-DIX NR. 9 - 2021

SKAMSTRUPUDVALGET 

Arbejdsweekend
på Skamstrup

KREDS ØST
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Opgaver, som vi allerede nu kender:
Der skal laves / monteres en ny dør til værk-
stedet - “elefanthuset”.
Elefanthuset renoveres med ny facadebe-
klædning, stern og udhæng, hvis vi kan
finde midlerne.
Værkstedet skal rengøres, og opladning af
slåmaskinebatterier skal sættes i system.
Vejene / vejkanterne skal rives for løse store
sten. Det sker for ofte, at slåmaskinen får fat
i en sten i vejkanten med risiko for stenslag
på campingvognene.
Der skal beskæres omkring og renses under
gastanken, der samtidig vaskes.
Hækken klippes langs klubhuset mod he-
stefolden. 
Flagstængerne vaskes.
Udlejningshuset færdiggøres indvendigt.
Forventet udgift ca. 1.200 kr. Der skal laves
flere el – stik. 
Der fældes enkelte træer i skovstykket mod
syd, hvis vi har de nødvendige kompetencer
til rådighed.

CARAVANBLADET

KREDS ØST

Der monteres “topkapsler” 
ved vindskederne på udestuen. 

I relation til ovenstående afhænger dele af
opgavernes udførelse af, at der stilles den
nødvendige økonomi til rådighed. 

Hvis du deltager i opgaverne stor såvel som
små, så er overnatningerne på pladsen
uden beregning. Du skal betale for eventuelt
el – forbrug. 

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

På Skamstrupudvalgets vegne 
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen
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Vi afvikler i 2022 fra den 11. til den 20.
februar det efterhånden traditionelle
vinterstævne “light”.
Derfor -  har du aldrig prøvet at bruge din
campingvogn eller autocamper om vinteren
-  så er muligheden her. Alle dem, der er
vant til at campere hele året, er selvfølgelig
også meget velkomne. 

Vi tilbyder trygge og ordnede forhold. Har du
en uge fri midt i vinteren, så kom og nyd den
sammen med dine klubkammerater på
DCK’s egen campingplads i Skamstrup, Gry-
debjergvej 32, Mørkøv. 

Program:
Fredag den 11. februar Ankomst.
Kl. 19.00 Standerhejsning, kaffe i klubhuset

APPEN-DIX NR. 9 - 2021
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Lørdag den 12. februar  kl. 13.00
Nytårsfrokost. Alle deltagende enheder
medbringer en ret hver. Enlige medbringer
ret til 2 personer og par medbringer ret til 4
personer.
Drikkevarer ved egen foranstaltning.  
Inkluderet i prisen er kaffe og lidt sødt til
ganen. En øl/vand og en lille en til silden.

Søndag den 13. februar  kl. 10.00 
Ludoturnering. Der spilles på 6 - mands-
brættet.
De regler, der gælder fremgår af æskens
indpakning. Der er gevinst til de 3 bedste.

Mandag den 14. februar
Dagen er til egen disposition.

Tirsdag den 15. februar kl. 10.00
Besøg i Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Vi tager evt. madpakken med.

Onsdag den 16. februar  kl. 10.00
Kursus i brug af hjertestarter. Vi lokaliserer
den lokale hjertestarter.

Torsdag den 17. februar kl. 10.00
Tur i egne biler “Sjællands vestkyst” fra Bis-
serup i syd til Svallerup i nord.
Husk en madpakke?

Fredag den 18. februar 
Dagen er til egen disposition. Man kan evt.
besøge Herslev Bryghus. 

Lørdag den 19. februar kl. 1300
Fællesspisning til frokost ved egen foran-
staltning.

Søndag den 20. kl. 10.00
Standernedhaling.

Der vil alle dage kl. 18.30 være
mulighed for at spise sammen 
i klubhuset. 

Pris / person – også gæster - 100 kr. Børn
under 18 år gratis.

Hvis du/I vil med på Vikingeskibsmuseum så
sæt kryds i rubrikken på tilmeldingen, Beta-
ling sker først i Skamstrup. Din tilmelding er
bindende.

Pris for at være med i: Vikingeskibsmuseum
- gruppepris ca. 105 kr. / voksen 

Overnatninger og strøm afregnes direkte
med pladsen. 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes..  

Hvis du kun kan deltage i en del af ugen, så
kontakt arrangørerne for pris.

Tilmelding senest 1. februar 2022.

HUSK din Walkie Talkie – hvis du har en
sådan. Intern kommunikation på fællesture
sker på kanal 10. 

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

Med venlig hilsen
DCK nr. 2310 Lisbeth og Kaj
Tlf 25 36 13 08

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Fredag: Standerhejsning kl. 19.00 og skrive
logbøger. Hygge i klubhuset, man må gerne
begynde på hobby.

Lørdag: Kl. 08.30 Morgenbrød afhentes
efter aftale på stævnet. Man må gerne
komme op og spise morgenmad sammen.
Kl. ca. 10.00 Hobby stævne begynder/fort-
sætter

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

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

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

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

Vel mødt fra DCK 2090 
Pia Svitzer Andersen & Jørn Andersen

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

APPEN-DIX NR. 9 - 2021

KREDS ØST

Hobbystævne  
på DCK Skamstrup, den 4. - 11. februar 2022.
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Karen Thorsted kommer lørdag den 7 maj, I
hører nærmere sidst kom hun kl. 10.00-
15.00 Vi afholder igen et forsikringsstævne,
hvor Karen Thorsted, fra Aros forsikring
tager turen fra Jylland for at besøge DCK
Øst.

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

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

Sidste tilmelding 2. maj. 2022. 

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

DCK 2090 
Jørn og Svitzer Andersen 

Forsikringsstævne 
med AROS forsikring

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

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

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

Mange hilsner
Teamleder Flemming Sørensen og Pia Svitzer Andersen
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DCK Skamstrup Camping 
Grydebjergvej 32, ( Skamstrup)
4440 Mørkøv
Fra den 12. til 14. august 2022

Modeshow stævne m. Butik Aase i Mørkøv.

Fredag stævne start kl. 19.00
Vi kører kl. 13.00  om lørdagen til ca. kl. 15.00
Hygge på campingpladsen om aftenen kl.
18.30 til fællesspisning for dem der vil.

I betaler 30 kr. pr. enhed i stævnegebyr. 
Vi køber en opmærksomhed til Butik Aase.

Søndag kl. 10 standernedhaling.

Tilmelding inden den 8 aug.2022.

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

Yderligere oplysninger kan fås hos 
Pia Svitzer Andersen DCK 2090
tlf. 20 95 42 83

Modeshow
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Fredag: Standerhejsning kl. 19.00 og skrive
logbøger. Hygge i klubhuset, man må gerne
begynde på hobby.

Lørdag: Kl. 08.30 Morgenbrød afhentes
efter aftale på stævnet. Man må gerne
komme op og spise morgenmad sammen. 
Kl. ca. 10.00 Hobby stævne begynder/fort-
sætter.

Søndag: Standernedhaling kl. 10.00. 
Oprydning foregår i fællesskab. Man er na-
turligvis velkommen til at blive på Skamstrup
efter stævnet.

Stævnegebyr pr person er 30 kr. 
Børn under 12 år 10 kr. 
Bindende tilmelding inden d. 14 nov. 2022. 

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

Ret til ændringer forbeholdes. 

(Vi regner med at komme allerede onsdag
den 16 nov, så har man lyst kan man bare
dukke op og hygge inden stævnet begynder
om fredagen)

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

Vel mødt fra DCK 2090 
Pia Svitzer Andersen
& Jørn Andersen.

Hobbystævne 
på DCK Skamstrup, d. 18. til 20. november 2022.
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Vi skal bl.a. på byvandring i Flensborg og besøg på
Brauerei med afsluttende middag. I bus. 
Der skal også aflægges besøg i Slesvig og se Got-
torp slot og Dannevirke. 

Nærmere senere.

DCK hilsen
Jørgen og Anne Grethe

Merete og Peder

DCK skal til 
Sydslesvig 2022

I uge 35 2022 27/8 til 3/9 2022 
skal vi bo på camping Mitte lige syd for grænsen

KREDS ØST



Program:
Ankomst i løbet af torsdag d. 25/11
Kl. 17.00 Standerhejsning og praktiske be-
mærkninger.
• Efterfulgt af Happy Hour med egne drik-
kevarer (så bestemmer man jo selv)

Fredag d. 26/11.
Kl. ca. 9:30 afgang mod Ravnsborg Jule-
marked (Jim Lyngvild), hvor der er forhand-
let en rabatpris ved mere end 20 deltagende
personer. (pris kr. 50,- pr. person/bestilles
samlet på nettet.
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Julestævne hos
DCK Vest

Den 25. – 28. november 2021
Løgismose Strand Camping, Løgismoseskov 7, DK 5683 Haarby.

(www.logismose.dk)
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• Åbningstiderne: Julemarkedet er 
fra 10:00 til 16:00

• Beliggenhed: Hågerupvej 33, 
DK 5600 Fåborg
Kl. ca. 18:30  mulighed for spisning med 
egen medbragt mad i fælleslokalerne.

Lørdag d. 27/11.
Kl. ca. 9:15 afgang mod Egeskov Slot – ju-
lemarked og campingudstilling. Billetter à kr.
85,-, dækker både julemarked og camping-
udstilling, skal dog bestilles forud da der er
begrænsninger på antal besøgende. (be-
sked om deltagelse skal gives til arrangø-
rerne, snarest efter tilmelding)
• Åbningstiderne: er fra 10:00 til 16:00
• Beliggenhed: Egeskov Gade 18, 

DK 5772 Kværndrup.

Kl. ca. 18:30 er der arrangeret ”julefrokost” i
fælleslokalerne, med en platte bestående af:
SILD, FISKEFILET, MEDISTER med RØDKÅL,
FLÆSKESTEG med RØDKÅL, ÆBLEFLÆSK,
OST og sidst RISALAMANDE og man med-
bringer selv diverse bestik og drikkevarer. 

• Entrebilletter til Ravnsborg kr. 50,- og Ege-
skov kr. 85,- er købt og betalt, skal derfor be-
tales til arrangørerne ved ankomsten,
afregnes med kr. 135,- pr person. 

Søndag d. 28 / 11
kl. 10:00 standerstrygning og farvel og tak
for denne gang.
• Stævnegebyr for alle dagene inklusiv ”ju-
lefrokost” m.m. er sat til kr. 199,00 pr. per-
son.

• Overnatningsprisen er aftalt til kr. 188,- pr.
døgn pr. enhed med 2 personer, inkl. strøm
og bad. Deltagere med 1 person pr. enhed
er tilsvarende kr. 109,- inkl. strøm og bad.
Overnatningsafgiften afregnes direkte cam-
pingpladsen.

• Yderligere informationer lægges på net-
tet. 
• Ret til ændringer forbeholdes.

KREDS VEST
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• Tilmeldingsfristen er d. 14. nov. 
på  www.DCK.dk  

• Husk oplysning til arrangørerne omkring 
Egeskov med begrænsninger.

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 2605 Anne Grethe og Jørgen Jørgensen
mail- AGKJFJ@gmail.com
Tlf. 5123 8744   

DCKJ 699 Janne Kroman og Tonni Hansen
mail- tonni.hansen@outlook.dk
Tlf. 2689 6040 
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Vil du på 
vinterferie i Sverige
uge 4 i 2022?

KREDS VEST

CC’s Rikscamping Tandådalen/Sälen. (www.caravanclub.se/tandadalen)
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Skulle der være nogle DCKere , der kunne
tænke sig, at deltage i et minitræf på
ovennævnte plads i uge 4 /2022. – (fra
lørdag d. 22. jan. til lørdag/søndag d. 31.
jan. 2022) er det et krav om hurtig tilken-
degivelse og senest d. 28 november
2021, da der er reserveret et antal plad-
ser, som vi ikke kan vedblive at reservere,
såfremt de ikke skal anvendes af os.

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

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

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

Der skal forventes et lille reservationsgebyr
(ren forudbetaling). 

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

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

KREDS VEST
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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.
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Kreds Vest 2021
25. - 28 november Julestævne på Løgismose Strand Camping.

Med besøg på Ravnsborg- og Egeskov julemarkeder, samt
”Campingudstillingen” på Egeskov.

2022
22. - 31. januar Vinterferie på CC Sälen /Tandådalen.

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

Aftalerne ikke helt på plads i skrivende stund.
18. - 20. marts Kredsgeneralforsamling.
26. marts - 02. april Tranestævne i Sverige

Følg med på hjemmesiden.
09. april - 18. april Evt. Påsketræf

Flere muligheder i støbeskeen. (Tønning, Holland m.fl.)
20. - 22. maj ECCO / Bredebro.

Aftalerne er næsten på plads.
02 - 06. juni THY træf

Det succesfulde træf er igen i støbeskeen.
??????? Efterårstræf ved Fil sø. Et naturområde med et rigt fugleliv 

og krondyr - med naturvejleder.
Der kan komme tilføjelser og ændringer, så følg med på hjemmesiden.

Kreds øst 2021:
05. - 07. november Manøvrestævne
19. - 21. november Hobbystævne, Skamstrup Camping
03.  05. december Julestævne

Kreds øst 2022:
11. - 20. februar Vinterfierie “Light”, Skamstrup Camping
09. - 15. april Ø - hoppetur, Kragenæs på Lolland.
14. - 21. juni Folkemøde
19. - 21. august Sommersang på plænen, Skamstrup Camping
15. - 22. oktober Efterårsmøde med 

fiskemarked i Hamborg

DCK STÆVNEKALENDER



Se mere på

www.isabella.net

Ønsker du at campere hele året rundt, er 

det vigtigt at investere i det allerbedste 

udstyr til formålet. Dvs. et robust fortelt 

og udstyr, der lever op til de særlige krav, 

der stilles til helårscamping. 

Helårscamping kræver 

det allerbedste udstyr 

UNIVERSAL 420

Opbevaringsskab  
skabt til at stå ude

Solidt opbevaringsskab til fastliggeren. 

Lågeskabet er lavet i et solidt materiale, der er 

modstandsdygtigt overfor ski�ende vejrforhold. 

Det tåler fugt og er vandafvisende. Et beslag 

under håndtaget gør det muligt at aflåse skabet 

med en hængelås. 

Til skabet kan du tilkøbe en Skuffe-Organizer 

med 4 skuffer til at holde styr på dine ting.


