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FORMANDEN HAR ORDET

Så er det forår igen, i hvert fald efter kalenderen, og man kan se blomsterne myldre frem, så
vi håber, at vejret bliver lige så dejligt som sidste år, hvor vi jo havde et fantastisk godt vejr
i påsken. A. pro pos vejret, et gammelt udsagn siger: Der er ingen grund til at kritisere vejret,
så længe man kan trække det!

Jeg tror alle glæder sig til at komme ud med vognen. For os som ligger fast om vinteren, er
det bestemt også interessant at finde ud af, at campingvognen har hjul på, og at de kan rulle
rundt.  Husk nu, at campingvognen skal ses efter. Har håndbremsen været trukket, og
efterfølgende sat sig fast? Er forbindelsen til lygterne blevet irret og dermed ustabil? Hvordan
ser dækkene ud, er de gamle, er der små revner i dem? Er det mere end 2 år siden du har
fået testet dine gasinstallationer?  Har du problemer med at trække teltkanten gennem skinnen,
så er det en god ide at give skinnen en gang silikone. Trækstangen må du heller ikke
glemme, den skal have lidt smørelse, så den glider let, når du bremser, der er også enkelte
campingvogne, der skal smøres på akslen.

Alle disse ting er selvfølgelig i orden, hvis du har købt ny vogn! Du skal du være klar over,
at de nye vogne med 2,5 m. bredde skal trækkes af en bil, der er mindst 1,8 meter bred,
idet campingvognen højst må være 70 cm. bredere end bilen. Og skal vi så lige repetere det
med vægten:  Har du ikke B-E kørekort, må du ikke køre med en campingvogn hvis
totalvægt iflg. registreringsattesten overstiger bilens egenvægt med + 50 kg. Eksempel: Bil
= 1250 kg. + 50 kg. = 1300 kg. campingvognens totalvægt 1300, det er OK.
Bil = 1150 kg. + 50 kg. = 1200 kg. campingvogns totalvægt er 1300 kg., det er ikke ok.

Vi havde håbet det, men sådan gik det ikke! Vores tilskud til portoudgifter er inddraget af
regeringen i henhold til statsbudgettet med virkning fra 1. marts 2004. Det betyder en
næsten 3-dobling af de udgifter, der er med at udsende vort blad. Vi skal nu selv stoppe
bladet i kuvert, sætte labels og frimærke på, og sørge for at de bliver sendt med posten. Vi
hverken kan eller vil undvære bladet, så vi arbejder på at finde en acceptabel løsning, både
arbejdsmæssigt og økonomisk. Bladet kommer ud i 2004 med det antal numre vi plejer at
sende.

Men trods alle vanskeligheder må det glæde alle campister, at vi nu snart kan mødes igen til
vore arrangementer, og jeg håber at vi igen bliver mange, der mødes og får byttet en del
sladder, om oplevelser man har haft. Venner og bekendte er som sædvanlig velkommen til
at deltage i klubbens arrangementer, hvis I kan ,,lokke,, dem med.

Husk at tilmeldinger skal ske senest 8 dage før stævnet til Georg på tlf. 98 17 70 74.
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HOBRO-CARAVAN Center
Midthimmerlands største udstilling af nye og brugte

campingvogne.  Ca. 50 campingvogne på lager.

Aut. caravan værksted, f.eks. forsikringsskader, servicering,
fugttest, gastest, bremser, caravandæk samt reparation af alle

fortelte.

Vi er Danmarks førende fortelt specialist
f.eks. walker, dwt, isabella, gerjak.

Fortelte/solsejl fra 3495.- Bustelte fra 1695.- Vinterfortelte fra 2295.-
Se det hele med billede på  www.hobrocaravan.dk

Tlf. 9851 1351.Tåsingevej 5, Hobro. Lige ved siden bilsynshallen.

***   CAMPING HIMMERLAND   (927)

Bjørnstrupvej  45,  Hornum,  9600  Aars
Telefon:  98 66 22 22  Fax:  98 66 22 44

http://www.camping-himmerland.dk
e-mail:  camping@camping-himmerland.dk

Åben:  17/4 - 7/9
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Aktivitets Kalender 2004

Program for Nordjydsk Camping 2004

Påsketur 8. – 12. april 2004 - Svanninge Søgård Camping Fåborg Nr. 279

St. Bededag 7. – 9. maj 2004 - Camping Gattenborg Hobro Nr. 911

Kr.Himmelfartsdag 20. – 23. maj 2004 - Husodde Camping Horsens Nr. 771

Pinsen 29. – 31. maj 2004 - Ribergård Camping Saltum Nr. 905

Midsommertræf 12. – 13. juni 2004 - Hvalpsund Camping Nr. 934

Afslutningstræf Hvor og hvornår i det næste blad

Pølsetur Rebild – hvornår kommer i næste blad
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Påsken 8. – 12. april går til Svanninge Søgård Camping,
Odensevej 140.  5600 FaaborgNr. 279 i Campingbogen

 Der vil være mulighed for at komme allerede fredagen før påske, hvis man har lyst, da
pladsen har vinteråben, så det er der nok nogen der vil. Vi har standerhejsning skærtorsdag
kl.13.00, derefter er der hyggeligt samvær.

Langfredag er til private ønsker, hvis du vil noget alene, eller vi kan aftale, om vi kan blive en
gruppe til at se nogle af alle de andre ting, der er at se på i området, jeg har mange forslag.

Lørdag formiddag kl. 10.00  går turen til Steensgaard Gods. Det er en gammel herregård,
der ligger i nærheden af campingpladsen. Det koster 50,- kr. pr person, men det skulle også
være meget interessant, det er et meget moderne landbrug, vi skal se, med eget mejeri og en
gårdbutik, hvor der kan købes ting, som de selv har fremstillet. Vi skal også høre om
godsets historie og dets skovbrug. Jeg mener, at det er noget nyt for os at se. Jeg beklager,
at det bliver om lørdagen, men det var den eneste dag, at godsforvalteren havde tid til at
vise os rundt.

Lørdag aften vil blive en lille festaften på campingpladsen for os og de øvrige, der bor på
pladsen. Drikkevarerne skal købes på pladsen, maden kan du selv have med. Vi kan også
bestille en anretning til 100,- kr.som skal bestilles ved tilmeldingen, den lyder på flæskesteg
m/rødkål, skinke med/ital. salat oksebryst m/peberrod & pickles rullepølse, spegepølse,
sild m/ karrysalat, fiske filet m/ remoulade & citron og oste fad . Der vil være musikanlæg til
rådighed, så vi kan få en lille dans, og hvis du har en god CDer, vi kan danse til,  så tag den
med.

Søndag bliver der tid til at slappe af ovenpå en forhåbentlig dejlig lørdag aften (nat).

Mandag er der standerstrygning kl. 10.00

Husk seneste tilmelding til stævnerne er 8 dage før til Georg på tlf. 98 17 70 74
eller Leif Sørensen på tlf. 98 23 85 55.

Fortsættes side 9 + 10
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

KNAUS 
SÜDWIND 450 FU 
Den populære sengevogn

Fra 80.650,- til 195.750,-

EIFELLAND 
HOLIDAY 520 TKM
Danmarks billigste familievogn

Fra 76.165,- til 109.680,-

Den viste model 
kr. 112.240,-

Den viste model 
kr. 98.640,-

Jørgensmindevej/Nørremarksvej • Klarup 
Kør forbi Metax/Klarup Caravan
Tlf. 98 31 98 31 . www.jysk-caravan.dk

NYHEDER 2004
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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St. Bededagsstævne går til Hobro Camping Gattenborg Nr. 911 i
campingbogen i tiden fra 7. – 9. maj 2004.

Vi holder standerhejsning fredag den 7. maj Kl. 10.00. Derefter køre dem der har lyst ud og
ser Verdenskortet v/ Klejtrup Sø.

Lørdag er der tid til shopping i den skønne Hobro, hvor man kan gå ned fra camping
pladsen og dem der ikke gider det, kan gå tur i af naturstien fra bådehavnen, den går op
igennem Østerskoven. Derefter vil der være hygge på pladsen, vi får en af de skønne
rondeller, der findes på pladsen.

Søndag kl. 10.00 er der standerstrygning, men det er ikke ensbetydende med, at man skal
køre hjem.

Kr. Himmelfart fra den 20. – 23. maj 2004  holder vi på vores ny
samarbejdsplads Husodde Camping Husoddevej 85, 8700 Horsens,
nr. 771 i campingbogen.

Vi holder standerhejsning torsdag kl. 10.00, og  derefter er der fælles hygge med langbord,
hvis vejret tillader det.

Om fredagen er der tid til at gøre noget alene eller efter aftale .

Lørdag vil vi lave en tur til øen Endelave, en af de skønne danske små øer, som man aldrig
får at se, fordi det er så besværligt. Jeg har lavet en aftale, som lyder på 145,- kr. for
voksne, og ca. 20,- kr. billigere for pensionister. For dette får du overfart tur – retur, plus 2
timers rundfart på øen med overdækket prærievogn efter en traktor. Der vil være mange
ting at se, blandt andet kunst og en specielforretning. Vil du med på denne tur, skal du
tilmelde dig, samtidig med at du tilmelder dig til træffet.

Om søndagen standerstrygning kl. 10.00.

Husk seneste tilmelding til stævnerne er 8 dage før til Georg på tlf. 98 17 70 74
eller Leif Sørensen på tlf. 98 23 85 55.

Fortsættes side 10
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Pinsestævne på Ribergård Camping, Fårupvej 184, 9493 Saltum
fra den 29. - 31. maj 2004.

Der er standerhejsning lørdag kl. 10.00 og derefter fælles hygge.
Om aftenen holder vi fest i pladsens lokaler, hvor drikkevarer skal købes, men til billige
priser.
Maden kan du selv ta’ med, eller den kan bestilles ved tilmeldingen, så henter vi den fra
Fårup Skovhus. (Se menu nedenunder)

Johannes har solgt sit store musikanlæg, men har alligevel købt et andet men mindre anlæg,
så han spiller op til dansen som han plejer, så det skal nok blive hyggeligt, og når I så bare
ta’r det gode humør med.

Om søndagen er der mulighed for at besøge Fårup Sommerland. Det er ikke længere væk,
end man kan gå derover, og bliver vi mange, så kan vi vel få rabat som gruppe!
Mandag holder vi standerstrygning kl. 10.00, men vi behøver ikke at køre hjem med det
samme, hvis man vil blive og spise.

Menuen, du kan bestille:
Nyrøget laks med asparges – Fiskefilet med remoulade – Landskinke – Lun leverpostej
med bacon og champignon – Flæskesteg med rødkål – Roastbeef med remoulade og
ristede løg – Lune frikadeller med kartoffelsalat – Brieost med valnødder eller frugtsalat –
Eksl. brød, kiks, smør.
Pris for det hele 89,- kr.

Husk seneste tilmelding til stævnerne er 8 dage før til Georg på tlf. 98 17 70 74
eller Leif Sørensen på tlf. 98 23 85 55.



11

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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En tur i naturen = En livsbekræftende oplevelse

,,Trolden fra Kvie Sø,,

Et gammelt sagn fortæller, at der engang boede en flink trold i søen. Han stod sig godt med
alle, indtil et par kvier en dag vadede ud i søen. Trolden fik lyst til at trække dem til sig med
en bådshage, men kvierne stak af og tog bådshagen med sig.
Da bønderne stillede bådshagen op ved kirken som en seværdighed, blev trolden sur.
Næste dag mødte han op ved kirken for at få sin bådshage, og i vrede slog han til kirkemuren,
så den revnede. Herefter fløj han bort og er aldrig siden set ved Kvie Sø.

Var det en historie, som kunne give lyst til at besøge Kvie Sø?, der ligger en campingplads
ved nordenden af søen. Ja, måske for at se om trolden er kommet tilbage!

Søen ligger lidt nord for Ansager og ca.10 km sydvest for Grindsted, jo, vi er i den
sydvestlige del af Jylland. Kvie Sø er én af landets få Lobeliesøer, hvilket var medvirkende
til, at den blev fredet i 1947. En sti går rundt om søen som rummer nogle af vore sjældne
vandplanter og desuden har et spændende fugleliv. Skulle man få lyst til en vandgang på én
af de varme sommerdage, findes der et markeret område i søen, hvor denne mulighed
findes.

Søen er en næringsfattig hedesø med meget klar vand. Den er lavvandet med en middeldybde
på 1,2 meter. Den har ingen tilløb af åer, men et afløb i nordenden.

Egnen omkring søen er oprindeligt et gammelt flyvesandsområde, og søen er opstået efter
at vinden har skabt en hulning i sandet ned til den faste bund. Omkring søen er der heder,
lidt skov og opdyrkede områder, mod sydvest er søen afgrænset af en dæmning mod et
moseområde. I moseområdet blev der tidligere gravet tørv. Da graveriet medførte at søens
vand blev uklar, anlagde man dæmningen i 1940’erne. Dæmningen har også forhindret, at
vandstanden blev sænket.

Fortsættes næste side
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Planter – fiske - fugle - og dyrelivet.
Vegetationen i søen består af blomsterplanterne Strandbo, Liden Siv, Gulgrøn Brasenføde,
og Tvepibet Lobelie. Lobelien står med sin fine tynde stængel over vandet i juli – august og
danner med sine lyseblå blomster et fantastisk blåt tæppe, som man slet ikke forventer at se
i de magre hedeegne. Desuden er der registreret, Ensidig Tørvemos, en art af Seglmos og
Liden Blærerod. Disse arter er typiske for området.

Én af landets største forekomster af
den fredede vandplante Gulgrøn
Brasenføde findes i Kvie Sø. Den er
opført som en sårbar plante i
Danmark. For 14 år siden blev man
opmærksom på, at den
nærtbeslægtede Sortgrøn Brasenføde
også fandtes i søen. Nyere
undersøgelser har vist, at begge arter
oprindeligt har været til stede i søen
med den Sortgrønne Brasenføde som
dominerende, men efter at
dæmningen i 1940’erne blev anlagt,
forrykkede det surheds- og
næringsbalancen så meget, at den
Gulgrønne Brasenføde allerede efter
et år var blevet den dominerende. Langs med søbredden er der en bræmme af alm. Sumpstrå
og her og der Bredbladet Dunhammer. Tagrør er der også kun lidt af.

I hedemosen ved siden af søen vokser der Tuekæruld, Smalbladet Kæruld, Klokkelyng,
Klokkeensian, Benbræk, Liden Soldug, Pors og lidt Tranebær. Pors og Tranebær er som
bekendt rigtig gode til at blande med snaps.

Aborre, Ål og Gedder lever i søen – og af hinanden, så det er ikke her man skal hente
aftensmaden!
Søen huser en koloni af ynglende Hættemåger, det har fået den smukke Sorthalsede
Lappedykker til at slå sig ned her. Toppet Lappedykker, Gravand, Krikand, Troldand og
Taffeland kan også ses ved søen. Af vadefugle kan nævnes, Vibe, Rødben og
Dobbeltbekkasin. Om vinteren ses rastende Hvinænder, Sang- og Pibesvaner. Det er også
ret almindeligt at se de små og livlige Halemejser ved søen.

Omkring søen er der anlagt en 2,3 km. natursti, hvor barnevogne også kan køre.
Spadsereturen kan blive ca. 1 km. længere, hvis man også går rundt om tørvemosen
sydvest for søen. (kan anbefales) I den nærliggende Pølmose er der også anlagt en
natursti på ca. 2,5 km.. (også yderst interessant tur)
Søen er en af de mest populære badesøer i Sydvestjylland og besøges årligt af flere
tusinde gæster.

Vil du besøge søen, så find Kvie Sø Camping (plads nr. 519, www.kvie-soe.dk), den
ligger lige ved siden af søen.

Forsat fra forige side
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***  BYGHOLM CAMPING & MOTEL  (659)  ***
Bygholmvej  27, Øsløs,  7742  Vesløs

Telefon:  97 99 31 39  Fax:  97 99 38 02
(1/1 - 31/12)   http://www.bygholmcamping.dk   e-mail:  bygholm@1031.inord.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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Fisketur Lundby Fiskepark den 8. - 9. - 10. August 2003

Turen havde ikke den store tilslutning, og da vi tog hjemmefra fredag eftermiddag, vidste
vi ikke om vi blev ene om at fiske.

Da vi var kommet derop og nærmede os aften, kom Birthe og Svend Erik, Hanne og
Jørn, Meta og Hans, så vi havde en hyggelig aften i det fri.

Om lørdagen blev der fisket, dog uden at der kom fisk på krogen,
men vejret var strålende med sol og varme, så også lørdag aften blev tilbragt udenfor.

Vi håber, at der er andre, der vil med på fisketur næste gang om ikke andet så for hyggens
skyld.

Elly og Jørgen

Velkommen til nye medlemmer

Medlem nr. Medlem nr.
1212 Wini Maibak, Aalborg
1217 Jytte & Vagn Christensen, Halvrimmen 1218 Ella & Søren Olesen, Fr.havn
1219 Rigmor & Poul Jensen, Åbybro 1220 Hanne & Per Nielsen, Næsby
1221 Inge & Erik Fjorback, Nibe 1222 Marna & Børge Møller, Vejle
1223 Dorthe & John Nielsen, Gistrup 1224 Inge & Verner Sall, Nørager

Nordjydsk Camping vil gerne byde vore nye medlemmer velkommen i foreningen,
og vi håber at se jer alle til vore arrangementer.
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Det kan gå tilbage for enhver

Bladet lægges i kuverten, evt. skrivelser foldes og stoppes også i kuverten, labels med
adresse og afsender skrives på PC,eren, påklæbes kuverten og frimærket klistres på.
Alt sammen med håndkraft hvorefter kuverterne afleveres i postkassen.
Jo, sådan må klubben gøre fremover fordi regeringen har fjernet 188 millioner i portostøtte.

Derudover giver det klubben en ekstra udgift på over 1100 kr. om året, fordi vi ikke
mere, efter 1 marts 2004, er berettigede til at modtage portostøtte. Dvs. at vi så også selv
skal indkøbe kuverter, labels, frimærker m.v. Jo, vi er tilbage i det gamle system, men vil
ikke opgive, medlemmerne skal have deres blad, og vi finder pengene for i hvert fald året
2004.

Mange foreningsblade er lukkede, andre har reduceret sidetallet, og andre igen har sat
prisen op. Ændringen af lov om poststøtte betyder også, at regeringen ikke længere
politisk fastsætter prisen for omdeling af blade og magasiner. Det gør nu Post Danmark
og vi kan vel forvente prisstigninger på portoen fremover, men hvis ikke de finder en
fornuftig pris, er der 2 muligheder: Vi finder cyklerne frem og omdeler selv, eller
medlemmerne betaler!!

Bestyrelsen

Filmaften den 25.februar på Visse Ladegaard

Der var stort rykind denne aften, 42 personer, såvel nye som gamle medlemmer var
mødt op for at få sig nogle hyggelige timer sammen med ligesindede campister.

For at give de medlemmer, som ikke har computer og internet derhjemme, og de som
har, men som ikke er så sikre på det, en mulighed for at stifte bekendtskab med forenin-
gens hjemmeside, www. nordjydsk-camping.dk, ved at se og prøve det på en computer,
opstillede vi en computer til lejligheden.

Efter lidt tekniske problemer i starten, med opstillingen af såvel Tv/Video som compu-
ter, fik vi endelig gang i maskineriet, og de fremmødte fik sig en spændende aften.
Georg viste videofilm fra sæsonens træf og turen til Sassenberg og folk lod billeder gå
rundt, mens snakken gik lystigt.

Der var også stor interesse ved computeren for at se på hjemmesiden, men også for at
se, hvordan dette blad bliver sat op til trykning, og jeg fik mange opfordringer og ideer
med mig hjem.

Redaktøren
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Til redaktøren af campingbladet.
 
Jeg har lige set i campingbladet at du mangler stof til bladet. Det kan jeg
godt forstå da jeg aldrig har hørt fra dig angående en mail jeg sendte til dig
først i oktober. Så hvis de andre mails fra medlemmer går samme vej er det
forklaringen på manglen af stof.

Nå til sagen. Vi var lige kommet hjem fra en tur på næsten to måneder til
Portugal hvilket var vores 11. tur derned. Så var det at vi tænkte måske var
der andre der havde lyst til at prøve det. Og da vi har kørt næsten overalt i
Frankrig og det meste af Spanien og hele Portugal på kryds og tværs flere
gange så tænkte vi at vi måske sidder inde med en viden som andre måske
kunne drage nytte af så derfor skrev jeg til dig men hørte aldrig fra dig. Det
er måske ikke den slags indlæg I har brug for til bladet?
Venlig hilsen medlem nr. 1199.

Mere stof til bladet

Vi har flere gange efterlyst historier og billeder fra medlemmerne, men vi har næsten
aldrig modtaget noget medmindre at en deltager på et træf var blevet bedt om at skrive
historien.

Derfor blev jeg både overrasket, men også glad, da jeg forleden dag modtog nedenståen-
de mail.

Det er aldrig sjovt at få kritik, men hvis kritikken er seriøs og berettiget skal man altid være
parat til at tage i mod den, og det er i den ånd, den er blevet modtaget, og jeg afsendte
straks et svar med en forklaring på hvad der kunne være gået galt med pågældendes
historie, som jeg af en eller anden grund ikke har modtaget, og derfor heller ikke har kunnet
sætte i bladet, men problemer med vores gamle hjemmesides svarsider kunne være årsa-
gen, men disse sider virker på vores nye hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk.

Hvis du ønsker at sende en historie til bladet, kan du hjælpe mig meget, hvis du overholder
disse få regler. Hvis du sender en mail direkte til min private mail-adresse:

Skriv den i Word eller et andet tekstbehandlingsprogram og vedhæft filen til mailen du
sender.
Undlad at formatere indlæget med fremhævet skrift, skråskrift og understregning, samt
anvend skrifttypen Times New Roman.
Sender du billeder via internettet, bedes du anvende billedeformatet .jpg eller .tif, så kan
jeg anvende dem direkte i bladet.
Sender du originale billeder, og vil have dem retur, skal du vedlægge navn og adresse, så
vil billederne blive returneret. Venlig hilsen Redaktøren
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***  SAFARI CAMPING  (915)  ***
Rebildvej  17,  Rebild,  9520  Skørping
Telefon:  98 39 11 10  Fax:  98 39 17 94

Åben: 1/1 - 31/12    http://www.dk-camp.dk/safari   e-mail:  safari@dk-camp.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

L.K. Hytter & Camping
Gaden 91, 9870 Sindal

Tlf: 98 93 52 55
Fax: 98 93 52 55

Pladsen har helårsåbent, dog bedes Du rin-
ge i perioden: 1/11 - 1/3 for klargøring.

Rolig plads beliggende i den nordlige ende
af Sindal, nær ved centrum og butikker.

Udover egen campingvogn kan du leje 2 -
4 -6 pers. campinghytter m. køkken , samt
både, kanoer, tv og cykler. Her findes bål-
plads, samlingsrum m. tv og legeplads.

Indenfor ca. 1 km. afstand finder Du: Af-
mærket cykelrute, skov, fiskevand og Å
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VI KIPPER MED FLAGET

Følgende af foreningens medlemmer har haft „rund fødselsdag“ i 2004
Nordjydsk Camping ønsker Jer hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:

1166 Tove Pedersen 60 år
1192 Birthe Jensen 60 år

FLAG MED LOGO ELLER
DANNEBROG:
UDEN STANG:   50,00 KR.
MED STANG: 100,00 KR.

KASKET MED LOGO  25,00 KR.

SAMFUNDSHJÆLPER:
  10,00 KR.

PARASOLFOD
IKKE AFBILLEDET

 50,00 KR.

OVENSTÅENDE REKVISITTER KAN KØBES VED HENVENDELSE
TIL BESTYRELSESMEDLEM LEIF SØRENSEN

TELEFON 98 23 85 55

REKVISITTER SOM SÆLGES AF
NORDJYDSK CAMPING
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REDAKTØREN HAR
ORDET

Når man skal lave et blad som dette,
NORDJYDSK CAMPING, er der man-
ge ting, man skal tage hensyn til, for at bla-
det bliver interessant at læse, men også for
at læseren kan se de bogstaver, som histo-
rierne er skrevet med, noget der desværre
kiksede i det sidste nummer af bladet, da et
par af historierne, var blevet sendt ud i en
alt for lille skriftstørrelse, som næsten kræ-
vede, at man anvendte en lup, for at man
kunne læse dem, hvilket jeg hermed skal
beklage.

Alle er velkomne til at sende historier og
billeder ind til bladet, og det er blevet end-
nu lettere for os nu, da vi ikke længere sen-
der bladet ud med portostøtte, og postvæs-
net derfor ikke er medbestemmende om
hvorvidt, bladets indhold er redaktionelt
stof eller reklame for en campingplads eller
forhandler, et problem som vi havde før,
men nu sendes bladet ud med fuld porto,
og så kan de ikke længere blande sig.

FORTÆL OM DEN
CAMPINGPLADS

DU SYNES BEDST OM

Skriv en historie til bladet om den camping-
plads, her i landet, du synes bedst om og
deltag i lodtrækningen om et par flasker god
rød- eller hvidvin, vinderen udtrækkes i det
sidste nummer af bladet til oktober.

Hvad er det så, vi vil høre om!

Vi vil gerne høre om, hvad du synes, der er
dejligt ved pladsen, f.eks.:

Beliggenheden: By, Skov, Hav
Faciliteterne: Servicebygningerne, Informa-
tionen, Indkøbsmuligheder
Læforhold: Gode, Middel, Mangler
Lejerchefparret: Er der ordensregler, Er de
hjælpsomme og søde.

Ovenstående er kun et fåtal af de mulighe-
der, du kan fortælle om, og er du fortsat i
tvivl, kan du henvende dig til dommerkomi-
ten, der består af bladets redaktør og næst-
formand Knud Vaarning og få flere råd.
Ps. husk også at sende billedemateriale med,
gerne pladsens egne brochurer mm.

Sidste frist for indsendelse af forslag er 1.
september, men vi modtager gerne historie-
ne løbende, så vi også har noget at kan sæt-
te i det næste blad, her er deadline 1 maj.



21

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

***   SVALEREDEN CAMPING & HYTTEBY   (979)   ***
Frederikshavnsvej  112A,  Sæby,  9900  Frederikshavn

Telefon:  98 46 19 37   Fax:  98 46 28 53
Vi har åbent hele året

http://www.svalereden.dk   e-mail:  svalereden@dk-camp.dk



22

HVAD KOSTER DET

Ægtepar 250,- kr.
Enlige 205,- kr.
Pensionister  Ægtepar 190,- kr.
Pensionister  Enlige 160,- kr.

Ungdomsmedlemmer  ( 15 – 18 år ) 160,- kr.

********************************************************
HVAD FÅR DU / I

International Campingpas – Medlemsblad
Rabat på FALCK+ og på Samarbejdspladser

Et knagende godt sammenhold og nye venskaber

Undertegnede ønsker optagelse i
Nordjydsk Camping

Navn:

Adresse:

Postnr. & By:

Fødselsdag – År:

Telefon: Dansk (EU) pas nr.:

Ægtefælles / Samlevers navn og fødselsdato:

Medlem hos Falck   �    Metax  �

Kontingentbetaling kr. Foreningens adresse:
Medfølger på check � Elly Nielsen
Er indbetalt på Giro 3 11 77 07  � Lemvigvej 84

9220 Aalborg Ø
Indmeldt (Dato)
Udfyldes af kassereren Tlf.:  98 15 84 68
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Forårste
gn

Ta’ til NIBE www.nibecaravan.dk

Åbent: man-fre. kl. 10.00-17.00 / Lør. og søn. kl. 11.00-16.00

TRAILER

VÆRKSTED
NY/

BRUGTVOGNS-

UDSTILLING
BRUGTVOGNS-

UDSTILLING RESERVEDELE

OG UDSTYR

FORTELTE
NYVOGNS-

UDSTILLING

CAMPING

MØBLER

1. SAL

IGLOO OG

FAMILIETELTE

SPECIALV
Æ

R
K

S
T

E
D

MASSEVIS AF CAMPINGMØBLER OG -UDSTYR

Brugte vogne

Fortelte

Nye vogne

Trailere

Udstyr

Iglotelte

TeltVogneTT

Grilludstyr

Værksted

Soveposer

Parasoller

Campingmøbler

Gasflasker

Cykelholdere

Sanitet

Vi ses 
hos...
Koldsmindevej 5 · 9240 Nibe · Tlf. 9671 6200 · Email: info@nibecaravancenter.dk

Danmarks mest populære 
og solgte campingvogn!HOBBY

Prisrigtig super letvægter,
nem at køre med 
og håndtere

CARAVELAIR

Tysk kvalitet
- produceret siden 1931!DETHLEFFS

1. klasse kvalitet.
Gennemtænkt luksus 
i særklassse

FENDT

KOM OG OPLEV DE
NYESTE MODELLER FRA

Trænger forteltet
til udskiftning..?

- SE VORT STORE ISABELLA 
UDVALG OPSTILLET.

COMBI
CAMP

SPECIALPRIS

Brenderup
Erhvervscenter
Vi har et kæmpe
udvalg i trailere,
og altid et godt
tilbud.

Se alle trailere
med billede på
www.nibecaravan.dk

Nordjyllands største udvalg ibrugte campingvogne.Se alle vognene med billede påwww.nibecaravan.dk




