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FORMANDEN HAR ORDET

Endnu et år er gået og vi har den kolde vintertid tilbage, inden at vi rigtig kan komme ud
at rulle igen. Men først vil jeg ønske alle vore medlemmer, annoncører og

samarbejdspladser et godt og lykkebringende nytår med håb om fortsat godt samarbejde til
fælles bedste. Vores motto er jo, ”Vi støtter dem der støtter os”.

Vi er nu ved at have alle vore stævner på plads, og som noget nyt, har vi prøvet at lade
medlemmerne, så vidt muligt, tilrettelægge stævnerne med de lokale folk. Jeg har spurgt

de af vore medlemmer, som bor nærmest ved stedet, hvor stævnet skal afholdes, og det ser
ud til at lykkes, så det bliver spændende, og jeg håber, at der bliver lige så stort fremmøde,
som der var til vores Mosel-tur. Husk alle jer, som har god tid (dem som har forladt
arbejdsmarkedet), at vi også kan have nogle hyggelige stunder sammen før stævnerne, så
kom i god tid men husk at sige det ved tilmeldingen, så vi er sikre på at der er plads.

Husk også, at vi gerne ser, at I ta’r venner og bekendte med. Selvom de ikke er medlem,
så er de velkommen alligevel, og de skal kun betale hvad det koster at deltage.

Husk at få jeres ACSI-kort fornyet, det er det kort, som man kan benytte i for- og
eftersæsonen for billige penge (i 2006 koster det 10 – 12 – eller 14 euro pr. overnatning

for 2 personer incl. strøm og bad). I Danmark er der 10 pladser, som er med i ordningen.
Man kan se hvem det er ved at gå på nettet (www.acsi.dk),  på de pladser kan man også
købe kortet med tilhørende bog og bagefter sidde og planlægge drømmeturen.

Med ønske om en flot deltagelse i stævnerne og et godt nytår.

Georg.

Velkommen til nye medlemmer

Medlem nr.
1241  Ingolf Schou 1242  Johanne Vestermark & Ove Nielsen
1243  Edmund & Jane Jensen 1244  Keld & Else Christensen
2002  Knud Lauridsen 2003  Lilly Andersen
2004  Dorthe Stokholm 2005  Jens Detlef Nordentoft

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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***   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

 Serviceaftale med Nibe Caravan Center.

Skoene skal pudses, tøjet skal vaskes, bilen skal efterses,
men hvad med campingvognen?

Hvis risikoen for uheld med campingvognen skal nedsættes, så sørg for at holde den i
form!

Fugtskader kan ødelægge vognen! Gaslækager kan derudover koste liv og lemmer!

Nibe caravan center sørger for at teste campingvognen for din sikkerheds skyld:
Vi kan tilbyde: Gastest

Fugttest
Brugtvognstest
Sikkerhedseftersyn
Stort eftersyn

Kontakt Nibe Caravan Center for at aftale test og pris.
Fra 1. sept. til 28. feb. giver de 15 % rabat – fra 1. marts til 31. aug. giver de 5 % rabat,
ikke på materialer, men på arbejdslønnen.

Så, vær go’ ved din campingvogn

QUIZ  QUIZ!!
I hvilket land blev verdens første campingplads åbnet, og hvornår??

Svar:  USA, 1861 i Connecticut
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Aktivitetskalender 2006

VI KIPPER MED FLAGET
Følgende af foreningens medlemmer har haft „rund fødselsdag“ i 2005/06

Nordjydsk Camping ønsker Jer hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:
1238  Jette Jensen 50 år 0776  Poul J. Larsen 60 år
0778  John L. Klemme 60 år 1158  Rudy K. Jensen 60 år
1214  Carsten Thomsen 60 år 1215  Palle Jespersen 60 år

22. februar: Filmaften på Visse Ladegård. Der vil blive vist film fra stævner i 2005, og har
du nogle billeder, som du mener, at andre kan have glæde af at se så tag dem med. Alle er
velkommen og klubben er vært ved en kop kaffe og en ostemad.

12. - 17. april: Påskestævne på Hillerød Camping på Sjælland nr. 45 i Camping Danmark.
Der er nok nogen, der allerede vil komme lørdag den 8. hvor campingpladsen åbner Stefan
og Linda vil vise os rundt, hvor er ikke fastlagt endnu. Prisen på overnatning er 60,- kr. – 15
% og 25,- kr. for el. Der vil være Cirkus ved siden af pladsen, så der vil nok være lidt
cirkusmusik, men det er også mulig at de giver en gratis billet.

12. - 14. maj: St. Bededag på Tolne Camping nr. 967 i Camping Danmark. Det er muligt at
Kurt fra Flauenskjold vil vise os rundt i omegnen.

25. – 28. maj: Kr. Himmelfartsferien: Her vil vi besøge Fladbro Camping ved Randers
nr.778 i Camping Danmark. Hvad der skal foregå kommer senere.

2. – 5. juni: Pinsen bliver på Stistrup Camping nr. 936 i Camping Danmark. Der er kommet
ny ejere fra 1. januar 2006, og det er hollændere, så den endelige aftale er ikke på plads
endnu.

Kalenderen er ikke fuldstændig, men vil blive opdateret i de næste blade, men hold øje med
vores hjemmeside om sidste nyt om stævner mm.
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22. februar kl.19.30: Filmaften på Visse Ladegård. Der vil blive vist film fra stævner i
2005, og har du nogle billeder, som du mener, at andre kan have glæde af at se så tag dem
med. Alle er velkommen og klubben er vært ved en kop kaffe og en ostemad.

12.- 17. april: Påskestævne på Hillerød Camping på Sjælland nr. 45 i Camping Danmark.
Der er nok  nogen, der allerede vil komme lørdag den 8. hvor campingpladsen åbner. Stefan
og Linda vil vise os rundt, hvor er ikke fastlagt endnu. Prisen på overnatning er 60,- kr. – 15
% og 25,- kr. for el.

Husk tilmelding senest 8 dage før et stævne, og husk du må gerne tage venner og
bekendte med. Til melding til Georg på tlf. 20 22 57 74 eller Leif på tlf. 98 23 85 55.

AKTIVITETS BESKRIVELSER

Ny aftale med ACSI

Nye – bedre og billigere muligheder for camping

Går ferieturen sydpå uden for sæsonen, er der med campingcheck til 14 euro = 104,50
Dkr. en mulighed for en billigere overnatningspris. Det kræver, at du skal investere i et
antal checks, som du måske ikke får brug for i det samme år. Investeringen må så gemmes
til året efter.

Nu er det store Hollandske firma ACSI gået ind på campingmarkedet med et endnu bedre
tilbud. For 55,50 Dkr. kan du nu bestille et campingcard + en guide med kort over 667
pladser i Europa. Kortet skal vises, når du kommer til campingpladsen og så får du en fast
pris til enten 9,50 – 11,50 eller 13,50 euro afhængig af pladsens standard pr. nat for 2
personer + strøm.

Det kan betyde en besparelse på op til 50 %, og så skal du ikke investere i campingcheck,
men kan bruge kortet hver gang . Det er let og billigt.

Klik selv ind på adressen www.campingcard.com og læs mere om dette gode tilbud.
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Kampagnevogne fraKampagnevogne fra

Aut. forh. af Knaus • Eifelland • T.E.C.
Kør forbi Metax/Klarup Caravan 

Jørgensmindevej/Nørremarksvej • Klarup • Tlf. 98 31 98 31
www.jysk-caravan.dk

Åbningstider: Hverdage 9-17 • Lørdag og søndag 11-16

Knaus Sport
500 QDK
Nu kr.

Knaus Sport 
450 FU
Nu kr. 

107.900,-

104.600,-
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JØRGENSMINDEVEJ . KLARUP

Nordjyllands førende fritidscenter

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS



9

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk

Vores portugisiske sommerferie, som blev fransk i 2005?

Vi havde besluttet, at vi for tolvte gang ville til Portugal og holde sommerferie. Vi havde
godt nok fulgt med i skovbrandene dernede, men regnede med, at de havde styr på det,
inden vi nåede derned.

Vi kørte hjemmefra den 14. august, og vores første overnatning var i Seessen i Harzen.
Derfra og til Barr i Alsace. Vi havde glædet os til en fransk baguette, lidt godt ost og vin,
men nej, vi havde glemt, at der var national helligdag i Frankrig 15. august. Vi bestemte os
for at køre til Provence og nyde det der, så de fik tid i Portugal til at slukke brandene.

Vi kørte over Becancon og til Geneve og videre til Annecy, hvor vi lå på en campingplads a
la ferme. Det var vældigt spændende. Vi var på en plads bag gården og med udsigt til
bjergene og gårdens maskiner. Bag campingvognen var der en sti til køerne at gå ind på, når
de skulle malkes. På vores plads var der gamle æbletræer med æbler, men de var ikke
modne. Man kunne så købe gårdens produkter, både friskmalket mælk og friske grøntsager.
Der lå en prisliste i receptionen. Ved 19.30 tiden kom de andre campister igen, åbnede
bagagerummet og tog vandreudstyret ud for at lufte det. En spændende plads, ikke særlig
billig, men meget anderledes.

Vi kørte over Grenoble og ned mod
Sisteron og fandt en plads, hvor der
var landingsbane for paraglidere
o.lign. Her var pladsen fyldt med
gamle pæretræer, nogle af pærerne
var modne og smagte godt. Der var
en englænder, der havde hægtet sig
fast i et pæretræ og lavede mærkelige
øvelser. Jeg blev nysgerrig og spurgte,
hvad han lavede. Han var ved at
justere posen, han skulle ligge i og
svæve rundt under vingerne i fire til
seks timer, hvis vinden var rigtig og
han var god nok. Han viste mig
bjerget, hvor de sprang fra, men så

ingen der svævede.

Vi havde læst om Europas højst beliggende naturlige sø, og højst beliggende bjergpas, så
det ville vi gerne se. Vi kørte ned syd for Dignes les Bains og til Barreme. Campingmanden
sagde, at der var skønt ved Lac de Alos, og at der nok var til at køre dertil. Selvfølgelig er det
i bjergene, sagde han. Den lå jo på ruten, vi ville, så vi kørte op til søen, men sikke en vej.
Først kørte vi 40 km. bjergkørsel, så viste vejen af til søen. Jeg havde troet, at den lå ved
vejen, vi kom på, men vi skulle køre 11 km. ad det mest ekstreme bjergkørsel, jeg har været
udsat for (jeg har været over de fleste bjergpas i Tour de France). Vejen var 2,5 m bred,
meget dårlig med hårnålesving så stejle og bratte, og ikke ensporet.

Fortsættes næste side

Lac de Allos
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Da vi havde kørt de 11 km., kom vi til en stor parkeringsplads, hvor det var gratis at parkere.
Vi kunne nu vælge, om vi ville fortsætte til fods eller køre bilen til den næste P-plads 4 km
længere henne. Det ville vare 2 timer at gå eller 5 euro at fortsætte med bilen. Vi betalte de
5 euro og fortsatte. Vejen var ikke blevet bedre af betalingen. Vi parkerede bilen og gik 45
min. op ad en bjergsti med stor stigning. Min kondi var ikke det, jeg troede den var, så det
mærkedes som om, at huen lettede for hvert pulsslag, så der måtte mange hvil til, men hvor
var det flot, da vi endelig kom op og så søen. Det var anstrengelserne værd.

Næste dag ville vi så op over det højeste bjergpas. Nu kunne det vel ikke blive værre efter
turen i går. Det var også en kæmpe oplevelse. Vi kørte gennem en canyon så smal og dyb og
helt rødblå-violet, meget forvitret og utroligt flot og barskt. På vejen var der 12 – 17 %
stigning, den var bedre men ikke ret bred. Vi kom over Col de la Cayolle og videre over Col
de Alos til Barcelonette og tilbage til Dignes og campingpladsen, en tur på 278 km., og en
stor oplevelse rigere.

Vi satte nu kursen mod Pyreneerne og Spanien. Vi ville over til Spanien ved Bourg Madame.
Vest for Perpignan så vi ild, der løb op ad bjerget ved siden af vejen. Hele beredskabet var i
gang, og vi blev ikke stoppet, så
det måtte være sikkert at fortsætte.
Det så uhyggeligt ud med ilden
løbende op ad bjerget. Vi lå på
camping 10 km. fra Bourg
Madame, en dejlig plads og inde i
byen. Vi var også en tur i Andorra.
Sikke et gedemarked, næsten som
Brønderslev Marked, men hvor var
det flot.

Vi har været der mange gange, men
nyder stadig at køre derop. Vi kom
over Peymorens passet, 1928 m.
Man kører på bjergsiden med
mange slyng og stadig udsigt ned
over byen. Så falder vejen med 10 – 12 % og stiger så igen op mod Pas de la Casa, som er
pasovergang til Andorra, og stiger derefter yderligere op til Envalido, 2468 m. Så er der 30
km. fald på 10 %. En utrolig tur for os, der er vant til at gå en tur til brugsen hver dag.

Tilbage på campingpladsen fik vi en mail, at der var 35 skovbrande uden for kontrol i Portugal,
så vi skulle ikke køre dertil. Vi talte frem og tilbage om det og besluttede, at de havde
problemer nok, så de behøvede ikke også at have os at tage vare på. Det var trist, vi var
ellers lige klar til at køre næste morgen, ned mod solkysten i Spanien og så den vej til
Portugal. Vi besluttede i stedet for, at vi ville ned og se Rhone deltaet. Det havde vi talt om
flere gange, og nu var muligheden der, men vi havde jo god tid nu, så det hastede ikke.

Fortsættes i næste blad

Passet  Allos
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

HOBRO-CARAVAN Center Center Center Center 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.

***  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
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Vinturen til Mosel

Vores tur til Mosel startede allerede fredag den 9. september 2005. Da Linda ikke endnu var
helt på toppen efter sin operation, ville vi tage turen i mindre etaper, så vi stoppede op i
Kruså et par dage, før turen gik videre til Hannover, hvor vi besøgte familie og venner.

Onsdag morgen kørte vi videre mod Senheim. Efter en ret begivenhedsløs tur nåede vi
campingpladsen ved 4 tiden om eftermiddagen. Vi ville nemlig være snu, og komme som de
første, så vi kunne stå og byde alle de andre velkommen. Stor var derfor vores overraskelse,
da vi kunne konstatere, at der stod en modtagelseskomite i indkørslen. Der var nemlig andre,
der havde fået den samme gode ide at med at komme dagen før, de skulle.

Det skabte lidt panik i receptionen, fordi pladsen i forvejen var fyldt, men det blev løst til
sidst, og vi fik da også vores vogn på plads, selv om vi måtte kante os omkring en hollandsk
udgave af Rasmus Modsat, som vi – og andre – også fik fornøjelse af i de kommende dage.

Vi kom til at ligge lige under en høj bro,
der gik over floden. Der var dejligt vejr,
så vi kunne alle sidde nede ved George
og Mona, der havde den bedste udsigt
over floden, og vi kunne se alle de
flodbåde, der kom forbi med deres små
nefalygter i forstavnen.

Der var bestilt plads til 16 vogne, men
det viste sig, at der ville komme 21, så
allerede på det tidspunkt havde formand
Georg svære problemer med, hvordan
vi skulle anbringes. Det er ikke så
underligt, at der mangler et par hår.

Torsdag kom resten af dem, der skulle være kommet torsdag, sammen med et par stykker
mere. I det hele taget var der en udpræget tendens til, at de fleste kom en dag for tidlig i
forhold til planen, hvilket ind imellem skabte en del panik. Georg og Mona havde på deres
tur mødt en dansker, som de fik kapret som medlem, så han skulle jo også være der.

Samtidig med, at vi i de tre dage, hvor der ankom flere vogne, fik god motion i disciplinen at
gå tur med campingvogn, fik vi også opøvet strømbesparende vaner, fordi vi også skulle dele
den strøm, der var til rådighed, hvilket betød, at der nogle steder var 3 på 1 stik, så det var
bare om ikke at sætte for mange elektriske dimser på ad gangen, for så sprang sikringerne,
så den lille hollænder rev sig i håret over os. Det gjorde han nu i øvrigt tit alligevel, selv om
det også blev forårsaget af nogle af hans mindre samarbejdsvillige landsmænd.
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På trods af alle problemer, var der standerhejsning fredag og en tur ind til Senheim, som
ligger på en skråning, så man skal have gode ben for at gå tur i byen. Selve byen er nu ikke
noget at skrive hjem om, og den kan i hvert fald ikke betegnes som en handelsby, for der var
ikke en gang et supermarked.

Lørdag var byen pyntet op til fest med boder og musik. Hvis man var heldig, kunne man
endog få en siddeplads, hvor man kunne nyde Die Senheimer Stadt-und Strassen
Blassmusikanten (eller hvad de nu hed), samtidig med at man kunne smage på den lokale
vin. Efter et par flasker vin, lød musikken nu ikke så tosset. Selv om antallet af boder var
stærkt begrænset, var det nu rigtig hyggeligt at gå rundt og se, hvad de havde at byde på,
bl.a. var der private loppemarkeder mange steder, hvor de havde de sat borde og stole op.

Søndag var der igen byfest og en tur for alle med gode ben op ad skråningen, hvor man
kunne se, hvordan druerne blev forarbejdet. De der blev tilbage og tog en slapper kunne
senere konstatere, at det også havde været muligt at smage endnu en gang på de lokale
produkter.

Mandagen var store rejsedag, så vi gik i samlet trop ned til en turbåd, som hentede os ved
campingpladsen og sejlede os til Cochem, hvor det var meningen, at vi skulle op og se
borgen i Cochem. I campingpladsens reception havde de sagt, at der gik en bus op til borgen
hele tiden. Hvad de ikke havde sagt, var at bussen holdt pause, da vi kom. Vi måtte ikke tage
en taxa, da det kun er bussen, der har licens til at køre til borgen. I stedet gik vi en tur rundt
i Cochem, som i øvrigt er en meget charmerende og malerisk lille by. Vi skulle med båden
tilbage til Senheim kl. 15.00.

Tirsdag var vi igen på besøg hos en lokal vinbonde i Senheim, hvor vi gik en lille tur op ad
skråningen og så hans marker og vinstokke, samtidig med at vi smagte på sidste års produkter
fra de enkelte marker. Efterfølgende var der mere prøvesmagning hjemme ved hans bopæl.
Det så ud som om de fleste havde fundet produkterne så gode, at de bestilte vin til afhentning
næste dag. Efter en lettere animeret frokost ved langbordet, hvor vi – som følge af et godt
initiativ – også fik pandekager, var det tid til en slapper resten af dagen.

Onsdag gik turen til en lille smuk by, der hedder Bernkastel-Kues. På vejen dertil var vi oppe
i højden, hvor der var den mest betagende udsigt over Mosel, hvor floden slår et knæk på
næsten 180 grader. Vi var også på indkøb i et storcenter, så vi kunne få suppleret provianten.
I Bernkastel-Kues gik vi rundt på egen hånd i et par timer. Det er en virkelig flot by, der er
renoveret og for en stor dels vedkommende bevaret i den gamle stil.

Torsdag var der standerstrygning, og så gik turen hjem igen til Danmark. Det har været en af
de bedste ture, vi har været med til. At være sammen med hyggelige mennesker og gode
venner skaber et godt sammenhold mellem alle, og vi lærer hele tiden nogen nye at kende.
En ting fik vi dog lært på vejen hjem – Autobahn A1 skal man kun bruge, hvis man kan lide
at køre i kø, og i øvrigt har god tid. Næste gang vi skal den vej, vil vi nok køre via Hannover.

Linda og Stefan
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EN TUR I NATUREN - EN LIVSBEKRÆFTENDE OPLEVELSE

Skjern å og området omkring åen

Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekt, som folketinget besluttede at starte i
1987, har givet nyt liv og store forandringer til det bedre i området omkring Skjern Å.
Skjern Å bugter sig overvejende gennem et naturlandskab, der er præget af krat, skov, eng,
mose, samt lejlighedsvise hedestrækninger. Åen har sit udspring i Tinnet Krat, kun ca. 100
meter fra Danmarks anden store å, Gudenåen, som er den længste å, mens Skjern Å er den
vandrigeste.
Åen løber gennem Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, så drejer den mod vest og løber forbi
byerne Brande, Sønder Felding og igennem engene mellem Skjern og Tarm for til sidst at
løbe ud i den sydlige del af Ringkøbing fjord. Hele strækningen er 94 km. lang, og som en
anden kannibal ”æder” den på sin vej Brande Å, Holtum Å, Rind Å, Voergod Å og som den
største, Omme Å. Skjern Å afvander et areal på 2490 kvadratkilometer (svarer til 11% af
Jyllands areal!). Længden af vandløbene i Skjern Å-systemet er i alt 1526 kilometer.

Dette mægtige tilløbsområde bevirker, at åen fører store
vandmasser med sig til Ringkøbing fjord, der
kommer dog også meget sand og grus med, og det har
bevirket, at der de sidste 200 år er skabt et dynamisk delta,
som til stadighed vokser ud i fjorden og danner øer og
halvøer med selvsået naturskov.

Selv om åen har været udsat for stærke
kulturpåvirkninger, har den stadig nogle af de længste
samlede uregulerede vandløbsstrækninger i
Danmark. Fra Brande til Borris er åen næsten helt
ureguleret. Det er de sidste 20 km af åens nedre løb, der har
været stærkt reguleret og nu er på vej til at få mange af
sine gamle snoninger tilbage. Det vil betyde, at vandet i
åen ved høj vandstand løber ud over engene. Her vil
næringsstofferne som kvælstof og fosfor lægge sig, sådan at man undgår at de skylles ud i
fjorden, og får alger til at formere sig så voldsomt, at bundplanter skygges bort og bunden
bliver gold og bar!

Før den store afvanding i 1960’erne var der omfattende vådområder ved den nedre del af
åen, som der var stor botanisk viden om. På strækningen mellem Sønderbro og Ringkøbing
Fjord voksede der f.eks. Nikkende Star, Næbstar, Krybhvene og Høj Søgræs på engene.
Afvandingen gik hårdt ud over de meget sårbare arter som f.eks. de sjældne Foldklaseskærm,
Kærmysse, Pilblad og Krebseklo. Rester af denne flora har dog overlevet og som tiden går
for opretningsprojektet, vil de nævnte planter formentlig vende tilbage i naturligt antal. Af
øvrige vandplanter kan nævnes Søkogleaks, Enkelt og Grenet Pindsvineknop, Hjertebladet
Vandaks, Storblomstret Vandranunkel og Gul Åkande.
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På hede- og moseområderne er der fundet Liden Ulvefod, Liden Soldug, Rundbladet Soldug,
Strandbo Vibefedt, Liden Blærerod, Storlæbet Blærerod, Spidsblomstret Siv, Sandsiv og
Flydende Kogleaks. En fantastisk flora rigdom, som måske ikke studeres så nøje, når man
færdes i naturen, men prøv!

Skjern Å er berømt for sin laksestamme, som er den sidste rest af den europæiske lavlandslaks,
og som nu med genopretningen formentlig får det bedre. Skjern Å laksen er speciel ved sin
størrelse, den kan veje over 20 kg.! Den har særlige arvelige egenskaber, der adskiller den
fra andre laks, og som derfor er værdifulde at bevare. Men ellers har lystfiskeren mulighed
for at fange mange andre fiskearter som Bækørred, Aborre, Gedde, Brasen, Ål osv.

I Borris ligger Danmarks center for vildlaks, hvor man kunstigt opdrætter laks fra Skjern Å
med udsætning for øje. Når der er skabt et mere varieret vandløb med sving, dybe partier, og
strækninger med hurtigt svømmende vand, vil forholdende for laks blive væsentlig bedre.
Blandt de 26 forskellige fiskearter i Skjern Å er der en sjældenhed iblandt. Det er Finnestribet
Ferskvandsulk, som kun er fundet i Skjern Å og i Gudenåens øverste del. Den er ikke bare
sjælden i Danmark, men også i Europa. Den findes på stengrund og kræver koldt vand med
megen ilt.

Før afvandingen i 1960’erne var den nedre del
af åen og det nære opland et fugleområde af
stor national betydning, og det forventes, at
blive nu igen i de kommende år. Rørsumpene
giver gode muligheder for forskellige
lappedykkere og andefugle, såvel som
Rørdrum, Rørhøg, Hedehøg og mange arter
af småfugle. Der er nu en pæn bestand af Gul
Vipstjert og enkelte Strandskader og ved åens
udløb i fjorden yngler Skægmejser.
Tusindtallige Viber og Hjejler ses ofte om efteråret, og som det eneste sted i Danmark, kan
man se et større antal af Pomeransfugle om foråret, der på deres træk er på vej til ynglepladser
i Norge. Som en specialitet findes Odderen stadig ved Skjern Å og blandt insekterne findes
den sjældne og meget flotte Grøn Kølleguldsmed, hvis larve kræver rent og køligt strømmende
vand, arten er således en ægte flodguldsmed, som tilmed er totalfredet og hverken må fanges
eller slås ihjel.

Vil man vide mere om det historiske forløb, som starter i 1338 med at en kannik? fra Ribe
skænker jordegods til vedligeholdelse af en spange! og så til nu, ja, så vil det føre for vidt at
beskrive det her, men man kan henvende sig til museerne i området, men spændende er det
bestemt.Søer, kirker, anlæg, moser, heder, enge, og byerne omkring Skjern Å er det rene
paradis for naturelskere, og skal man nå det meste, kan man jo placere campingvognen et
par dage på Skjern Å Camping, som vi har fået en samarbejdsaftale med.

Knud Vaarning
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Jegindøvej 9 b 8800 Viborg Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

E-mail: campinterior@firma.tele.dk www.campinterior.dk

. . .
.

DANSK CAMPING INTERIØR

Kantsyning af tæpper
Ombetrækning af hynder
Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne

Er livet trist så bliv campist

Dokkedal
Camping

når camping er bedst!

Kystvej 118, Dokkedal
9280 Storvorde

Tlf. 98 31 11 71        Fax 98 31 11 25

Åben hele året

Se vores hjemmeside:
www.dk-camp.dk/dokkedal
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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

***  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



19

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk

Generalforsamlingen den 20. november 2005 på Visse Ladegård

Til dette års generalforsamling var der fremmødt 33 medlemmer, heraf de 30 med stemmeret.
Villy Eriksen blev igen valgt som dirigent, et hverv han som sædvanlig bestred på en god
måde. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, gav han ordet til
formanden.

Georg Jensen indledte med at takke for et godt samarbejde i det forløbne år, og fortalte
derefter om diverse arrangementer og træf, som havde fundet sted i 2005. I årets løb har vi
haft træf på 5 af vore samarbejdspladser, samt et træf på Bygholm Camping sammen med
DCK, hvor vi i år stod for arrangementet.

Sidste år lovede vi at arrangere en tur til Mosel-floden for at kunne deltage i deres berømte
vinfest. Det skete i september fra den 15. og 7 dage frem på Camping Hollaenderhof i byen
Senheim, og hvilken fest! Vi var i alt 21 vogne, og selvom campingpladsen var stor, fik vi os
anbragt på et område, der vel var ca. 200 kvadratmeter stor, men vi kom hinanden ved og
havde en rigtig god uge. Der var kun få kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt
vedtaget.

Næste punkt var regnskab og budget. Medmindre nogen er løbet med kassen, eller der er
forhøjelse af kontingentet, er det ikke et punkt, der kan hidse folk op. I og med, at vi er i
gang med at indkøre et nyt regnskabssystem, havde kassereren bedt revisor Peter Freiheit
om at aflægge regnskabsberetningen. Økonomisk har vi fået vendt skuden med et overskud
på godt 4000 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Herefter fremlagde Knud Vaarning
budgettet for 2006 med et forventet overskud på ca. 1800,- Kr., også det blev enstemmigt
godkendt.

Kasserer Elly Nielsen havde meddelt at hun fratrådte denne gang, så der skulle vælges en ny
kasserer. Foreslået og valgt blev Peter Freiheit. Til valg af 2 bestyrelsesmedlemmer stillede
kun Knud Vaarning op, idet Eva Ehlers havde meddelt, at hun ønskede at stoppe p.g.a.
mangel på tid. Genvalgt blev Knud Vaarning, men det var ikke muligt at få et forslag om det
andet bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen besluttede så efter forslag fra salen at
bestyrelsen tog en runde blandt mulige kandidater for at finde en person, som ville påtage sig
arbejdet, og at generalforsamlingen på forhånd godkendte en sådan aftale. På nuværende
tidspunkt er det sket, og vi er meget tilfredse med at kunne meddele, at Eva Ehlers tager en
periode mere. Der var også valg af 2 bestyrelsessuppleanter og foreslået og valgt i denne
rækkefølge blev Verner Sall og Vagn Christensen. Til revisor var der genvalg til Kaj, og som
afløser for Peter Freiheit, der var blevet valgt som kasserer, blev foreslået og valgt Svend
Jensen, og som suppleant blev Villy Eriksen genvalgt.

Under eventuelt blev det kommenteret, at afgående bestyrelsesmedlemmer ikke engang fik
en blomst for deres arbejde. Bestyrelsen lovede at tænke over dette til næste gang.
Georg Jensen afsluttede mødet med at sige tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Elly
og Eva for deres arbejde i klubben, og derefter blev der budt på kaffe og ostemadder.
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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
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HVAD KOSTER DET

Ægtepar 270,- kr.
Enlige 225,- kr.
Pensionister  Ægtepar 210,- kr.
Pensionister  Enlige 180,- kr.

Ungdomsmedlemmer  ( 15 – 18 år ) 180,- kr.

Passive (Uden pas) 80,- 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  � Peter Freiheit
Er overført til bankkonto Herskindsgade 4
7117 - 0104906  ����� 9000 Aalborg

Tlf.:  98 16 49 73
Indmeldt (Dato)
Udfyldes af kassereren
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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




