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FORMANDEN HAR ORDET

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

Nordjydsk Camping ønsker Jer hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:
  480 Kaj Guldhammer 50 år 1123 Klaus Kristensen 50 år
1235 Inge L. Nielsen 50 år   778 Grethe Klemme 60 år
1099 Frits Bengtson 60 år   121 Lis Fjeldgård 70 år
1245 Leif Frederiksen 70 år 1111 Asta Sørensen 75 år
  665 Johannes Lund 80 år

Jeg vil starte med at sige Stefan og Linda mange tak, for det store arbejde at de havde lagt
i vort påskestævne i Hillerød. Det er skønt, når medlemmerne vil hjælpe, det går altid

bedre når der er lokale med til at lave det, rigtig mange tak til jer.

Jeg vil også rette en stor tak til vores værtinde på Hillerød Camping for den pæne modtagelse
vi fik, og for den måde hun hyggede for os. Hver aften gik hun rundt med flødekarameller

til alle vogne, det var meget hyggelig og varmede, når nu vejret ikke var så godt. Jeg kommer
bestemt på besøg en anden gang.

Nu er det sommerferien, der står for døren, og jeg håber, at vejret vil blive godt for alle
dem, der skal på ferie. Husk de nye regler med selvlysende veste som man skal have

på, hvis man står ud af bilen ude på vejene. Der skal være én til hver person, og i udlandet
kan man risikere at blive kontrolleret, om man nu har dem med i bilen.

Husk også at køre og hviletidsbestemmelserne gælder ikke bare for lastbiler, vi andre må
heller ikke køre for længe, det kan koste dyrt, og i Tyskland kan man risikere at de

kontrollerer, hvor længe man har kørt.

Ha en rigtig god ferie til vi ses igen.

Georg
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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
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18.  - 20. august:  Samarbejdsstævne med DCK

9. september:  Ålegilde i Tolne.
22. - 24. september :   Afslutningsstævne på Gudenåcamping Brædstrup

20. oktober:  Pølsetur i Rold Skov

22. november:  Generalforsamling på Visse Ladegaard.

Aktivitetskalender 2006

***   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

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.

INFORMATION
Har du brug for oplysninger om færgeruter, færgerabatter,  priser og
fremgangsmåde ved bestillinger mm., så gå ind på vores
hjemmeside,www.nordjydsk-camping.dk, her kan du bl. a. finde links
til færgeselskaberne og oplysninger om hvordan du kan opnå rabat.
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Det er ikke så ilde med et ålegilde den  9. 9. 2006

Igen i år har Conny fundet et sted, hvor man kan købe stegte ål, og Villy har smagt dem
tilpas, og de siger at der er nok til alle.

Det bliver på Tolne Kro den 9. september kl.18.00 Der kan camperes på Tolne Camping, og
der er ikke længere, end at man kan gå ned til kroen.

Kuvert prisen er 152,- Kr. for alle de ål du kan spise, øl og snaps. 20,- kr., vand 15,- kr. God
appetit. Kommer du i god tid, vil der være fælles hygge på campingpladsen.

Tilmelding: Senest 14 dage før, da man skal have tid til at fange dem.

Tilmelding til Conny på tlf. 9818-3637 eller Leif på 9823-8555

Fællesstævne mellem DCK og NC den 18. – 20. august 2006

Årets fælles stævne med DCK foregår denne gang i Thy – helt ude ved Agger Tange.  Vi skal
bo på Krik Vig Camping, en perle af en plads med skov, vand og sand og rare mennesker.

Det er DCK. der står for planlægningen, og de har bl.a. lovet at vi vil besøge landets mindste
kirke, som hedder Lodbjerg Kirke. Kan vi ikke være der, så besøger vi landets største kirke
(Vestervig).

Derudover kan der også blive tale om et besøg på Doverodde gamle købmandsgård (måske
kan man købe varer til gamle priser !!).

Der findes en dejlig samlingsstue på pladsen, hvor vi kan lave fælles spisning m.m. hvis
vejret ikke er til ophold udenfor.

Der er lagt op til en eftersommeroplevelse, så afsæt denne weekend til hyggeligt
campingsamvær.

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.
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Årsafslutning 2006 på Gudenåcamping Brædstrup
Nr. 778 i bogen Camping Danmark

Vi afholder afslutning fra den 22. – 24. september. Prisen er  kr. 65,- for voksne og kr.
35,- for børn. Vi får jo 15 % på overnatningsprisen , og det betyder at voksne skal betale
kr. 55,- pr. dag og børn 30,-. El koster kr. 25,- pr. vogn pr. dag.

Lørdag holdes der standerhejsning kl.10.00 og om aftenen vil vi holde en lille fest, hvor
Johannes spiller, som han plejer til en tir per person. Til spisninger lørdag kan vi tilbyde
følgende menu, der serveres på en buffet.

Risrand med rejer, ærter og rød peber, serveret på salatbund
Gratin med røget laks, kartofler og spinat
Små frikadeller
Røget skinke
Græskinspireret kartoffelsalat
Tsasiki
Almindelig mixed salat
Ost med kiks og frugt

Senere kaffe/the og en kage

Denne anretning kan vi levere for kr. 98,- pr. person, under forudsætning af at I køber
jeres drikkevarer i kiosken.

Maden skal bestilles ved tilmeldingen, som skal ske 8 dage før til Leif Sørensen på tlf.
98 23 85 55

AKTIVITETS BESKRIVELSER

Pølsetur i Rebild lørdag den 22/10. 2006

Som sædvanlig holdes der igen i år pølse- og promenadetur på Safari Camping i Rebild.
Efter Standerhejsningen kl. 11.00 mødes vi foran købmandsbutikken og turen går mod bål-
pladsen, hvor der vil være tændt op i grillen.

Øl og vand kan købes på pladsen, men pølser og hvad dertil hører skal man selv medbringe.

Husk tilmelding senest 8 dage før stævnet til Georg på tlf. 20 22 57 74 eller Leif Sørensen på
tlf. 98 23 85 55  / 20 25 20 39.



10

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

û û û



11

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

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

***  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

Velkommen til nye medlemmer
Ved en fejl havde vi sidste gang ikke fået ægtefællens navn med på listen, det

vil vi gerne råde bod på denne gang.
Medlem nr.
1245  Leif & Sonja Frederiksen 1246  Erik Søgaard Andersen
1247  Per & Birgit Freiheit Olesen 1248  Knud Tage & Gertrud Sørensen
1249  Børge Buus Thomsen 1250  Bjarne & Hanne Møller
1251  Mogens & Norma Rasmussen 1252  Runa Schiøtt & Johan Bælum
1253  Aase & Finn Lund 1254  Svend Erik Brændgaard Petersen
1255  Bodil Uhrskov 1256  Poul Henrik & Maian Lisa Jørgensen
1257  Svend Erik & Annie Larsen 1258  Niels P. & Ellen Mogensen
1259  Dorthe & Gert Pedersen 1260  Flemming & Ingrid Andersen
2001   Svend Gustausen 2007  Steen Møller

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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Påskestævnet: Camping i hundehøjde.

Hurra hurra. Vi er to små ruhårede gravhunde, Atos og Max, der skulle med vores far og mor
på camping i påskeferien, de skulle til campingtræf på Hillerød Camping med Nordjydsk
Camping. Der var blevet bestilt billet til færgen fra Århus til Kalundborg onsdag formiddag,
og vi var blevet inviteret til at spise frokost hos noget familie i Kalundborg, inden vi skulle

videre mod Hillerød.

Turen gik godt, og vi ankom i fin stil til Hillerød
Camping, hvor campingmutter bød os
velkommen og bad os hægte campingvognen
af bilen, så ville de trække campingvognen på
plads, da jorden var lidt blød, og de var kede
af at få pladsen kørt op. Der var allerede
ankommet en del vogne, mens andre, der havde
været der i flere dage var taget hjem.

Skærtorsdag: Først var der standerhejsning,
hvor vores far hejste flaget og Knud blæste os alle et stykke, mens der var et hylekor, der
forsøgte sig på at synge, men det kunne vi have gjort ligeså godt, men vi gjorde det ikke,
fordi vi så havde fået besked på at holde mund.
Vi fik sat vores fortelt op, så vi kunne få lidt læ. Resten af dagen gik med at holde øje med
hvem der ankom og gø lidt af dem.

Langfredag: Der var arrangeret rundtur på Frederiksborg Slot, men der var ikke adgang for
hunde, så vi måtte nøjes med en tur i Barokhaven, hvor vi mødte nogle japanere, der absolut
skulle tage billeder af os, som de kunne vise til alle deres venner i Japan, ”Se ægte danske
Hot Dogs”. Dem der havde været inde og se slottet fortalte at det var flot og spændende.

Lørdag: Tur til København med S-tog og
vandretur i byen og en tur på Bakken, der var
mange der ville med. Det kunne være dejligt,
men med vores korte ben, ville vi risikere at blive
endnu kortere, så vi takkede nej og tog i stedet
en tur ud i Gribskov og badede i Esrum Sø. Om
eftermiddagen tog vi bilen ind til
Dyrehavsbakken og gik en tur. Der var mange
mennesker og andre hunde og masser af dejlige
dufte fra restauranterne, så der var nok at gø og
snuse ad. Det var en dejlig dag med masser af
solskin, og det var meget spændende.
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Pludselig mødte vi de glade vandre, som havde været på københavnertur, de så noget trætte
og tørstige ud, så vi satte os på en bænk og fik et glas øl. Nu var sulten begyndt at nage os,
så vi begyndte at se os om efter noget at spise. Der var et sted hvor de serverede Stegt flæsk
med persillesovs, men der måtte vi ikke komme ind, så vi gik ind på Peter Lieb og fik
dådyrbøf, og det smagte. Da vi kørte hjem mod campingpladsen, kørte vi ad kystvejen mod
Helsingør og nød den dejlige udsigt til
Øresund. Vi var godt trætte da vi nåede hjem
i vognen og gik lige i seng.

Søndag: Vi fik besøg af nogen som mor og
far kendte fra Holbæk. De kom til frokost
og bagefter gik vi en tur i Hillerød. De andre
campister var taget ind og se Kronborg Slot,
og her skød de med kanoner, så det var godt
vi ikke var med, for så havde vi bare troet,
at vi skulle på jagt. Der var godt vejr hele
dagen, så vi tog forteltet ned inden vi spiste
til aften.

Mandag: Så samledes campisterne atter om flagstangen og begyndte at synge, men det var
ikke blevet bedre siden den første dag, selvom de havde øvet sig flere gange, både til frokost
og aften, i løbet af de sidste par dage, vi tvivler på, at de nogen sinde lærer det.
Så blev det tid for at pakke sammen. Det havde været nogle dejlige dage sammen med alle
de andre fra Nordjydsk Camping, selvom vi ikke alle festlighederne.

Hillerød Camping er ikke en stor plads, men den varme vi mødte fra Annette og hendes
hjælpere finder man ikke mange steder, og det er første gang vi har oplevet at blive lagt til ro
af en campingmutter, der rundt på pladsen og siger ”God Nat” og byder på karameller, frugt
eller chokolade.

Kære Anette, vi håber, at det må lykkes dig opbygge en god og bæredygtig campingplads,
som vi vil glæde os til at komme tilbage og besøge. Held og lykke.

Atos & Max, samt Else Marie og Peter

Vær god mod din campingvogn
skån den mod vind og vejr !

Nu har du en ny mulighed for at få din campingvogn indendørs i vintermånederne. På
adressen Hedegårdsvej 10, Ø. Hassing,  9362 Gandrup – kan den opstaldes i en
overdækket lade. Laden er aflåset men ikke opvarmet.
Priser:
For hver måned (okt-nov-dec-osv) kr. 100,- For hele vinterperioden i 6 mdr. kr. 475,-
Kontakt Ole Søndergård på adressen tlf. 9825-9786
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En tur i naturen – En livsbekræftende oplevelse

Velling Skov

Skoven er den sidste uopdyrkede rest af en større skovstrækning, og selv om området har
været stærkt udnyttet, har der i historisk tid altid været skov her. Geografisk ligger skoven
ca. 13 km. syd for Silkeborg, nærmere bestemt på Salten Ådals stejle sydskrænter. Nogle af
landets største bevoksninger af ældgammel bøg, fine skovsøer, kær og moser findes her.
Skoven er 4 km. lang og støder mod vest op til Snabegård Plantage og mod øst op til den
privatejede Løndal Skov. Det storslåede skov og naturområde strækker sig næsten fra Ikast
til Skanderborg og nordover til Silkeborg.

Velling Skovs særkende er de store bevoksninger af 250 – 300 årige bøge. 40 ha. med bøg er
over 200 år gammel, og bevoksningen omkring Velling Kalv i skovens vestside er på over 24
ha. og én af landets største med så gammel bøg. Her er slanke bøg, flerstammede bøg, høje
bøg og mange andre former, og så er der en masse bøg, der er døde eller døende, og de
bevares urørte til stor gavn for svampe og dyreliv.

Der er selvfølgelig også mange andre træsorter, og store dele af skoven er dækket af især
ædelgran og rødgran, og så findes der enkelte steder usædvanligt store rønnetræer. Tidligere
har skovdriften taget sigte på tømmerproduktionen af gran og andre nåletræer, men fremover
vil naturen få højeste prioritet og størstedelen af skoven omfattes af ”naturskovsstrategien”.
De gamle bøgebevoksninger, der i forvejen er bevaret langt ud over hugstalderen, står nu
som urørt skov og i løbet af de kommende år vil i alt 180 ha. være lagt urørt og 70 ha vil blive
drevet med en særlig naturnær form for plukhugst.

Jordbunden og dermed floraen veksler stærkt i det stejle terræn, og store dele af skoven har
sandet fattig bund med morlag, og flora af bølget bunke, skovsyre, majblomst, skovstjerne
og blåbær. I granskovens lyse områder finder du ofte mange vilde hindbær, og de ældgamle
urørte bøgeskove har en sjælden svampe- lav og mosflora. Skoven rummer også vådområder
som Igelsø og Hundsø. I begge søer findes der hængesæk af tørvemos med Starer, Bukkeblad
og Kæruld. Tidligere kunne man i søerne opleve at se den nu sjældne Lobelie, men måske er
du heldig !

De stejle skrænter er et eldorado for ræve- og
grævlingeboer, ofte i store gamle gangsystemer. I de
gamle træer boltrer spætterne sig, både stor flagspætte,
grønspætte og sortspætte. Genbrugstanken finder stor
anvendelse i området, idet spætternes aflagte huller
giver husly til mange hulrugende fugle, bl.a. mejser,
broget fluesnapper, rødstjert, huldue, allike og natugle.
Den urørte skov giver også levested til en række
insekter, som er fortrængt af skovbrugsdriften.
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Annonce Nordjydsk Camping:

Ny helårs samarbejdsplads, alle moderne faciliteter
bl.a. trådløst internet, gratis for NC-medlemmer. El-

måler på alle pladser, betal kun for forbrug.

*** Sindal Camping ***
Rute 35, Hjørringvej 125

DK-9870 SINDAL
Telefon 98 93 65 30 Fax 98 93 69 30

www.sindal-camping.dk / info@sindal-camping.dk

Præsentation af SINDAL CAMPING, en plads i provinsen.

Sindal, en lille by lige midt i Vendsyssel, var nok ikke det mest oplagte sted at etablere en campingplads,
men det skete alligevel i 1984 og endte så med tvangsauktion fire år senere. Vi købte af kreditforeningen
i 1989 og er nu i gang med sæson nummer 17. Min kone Dorte som fuldtids lejrchef og jeg selv er deltids,
idet jeg også har job som folkeskolelærer på Strandby Skole.
Vi elsker vores campingplads, og har mange planer med den. En del har vi allerede realiseret, men der er
stadig mange ideer. Det har altid været vores mål at planlægge pladsen så campisterne trives, føler sig
velkomne og samtidig føler at man kun betaler den pris der er rimelig.
Efter lang tovtrækning med elektricitetsselskabet, fik vi i 1994 lov til at sætte elmåler på pladserne, og det
har vi nu på samtlige el-pladser, og de er alle med 10-13Amp.  Det er rart som campist at kunne bruge et
el-apparat eller el til opvarmning uden at skulle være bange for at sikringen springer, samtidig med at vide
at man kun betaler for det faktiske antal kWh som man bruger. Dette gælder både fastliggere og ”rigtige”
campister. Vores statistik viser i øvrigt, at man i højsæson i snit kun bruger ca. 2 kWh pr. døgn.
En anden vigtig ting der giver trivsel er rene og gode toilet faciliteter. Her har vi i vores tid på pladsen
bygget to nye bygninger, en i 1995 og en sidste år. Begge er udover køkkener, sauna og sol, indrettet med
udelukkende familierum og vi kan se at det er populært, en del mere end vores gamle bygning der er
traditionelt indrettet med separat dame og herreafdeling.
For at kunne tilbyde en på en gang både rolig plads og også en plads hvor der er godt miljø og plads til
børnene, har vi indrettet vores legepladser, aldersdifferentieret. Der er to store legepladser, en i hver ende
af campingpladsen, indrettet for større børn. Her findes hoppepude, trampolin, klatretårne, rutschebaner,
klatretov- og væg, m.m.
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Ca. i midten af campingpladsen er der en børneafdeling med legeplads indrettet til mindre børn, og mulighed
for at forældrene kan følge med i legen fra forteltet. Her er der en lille hoppepude, sandkasser, legehus og
byggeklodslegebane. I midterskoven ved siden af gederne, er der endnu en legeplads med almindelige
gynger, vippe og den meget populære traktordæksgynge. Det er her der om aftenen typisk flettes fingre af
de mange teenagecampister, der har mødt nye venner i ferien.
Der er også andre tilbud: en petanquebane med den rigtige belægning af norsk stenmel, beach-volleybane
med importeret strandsand, hvor der er gang i den næsten hver aften. Boldbane med mål, tit ramme om
spontane fodboldturneringer, og rundbold spilles der næsten dagligt. Så er der også lige den nye minigolf
bane og udlejning af ”Harley-Chopperne”.
Selv med disse mange aktivitetstilbud er campingpladsen rolig og ikke noget tivoli, der skal være plads til
alle – og der er der netop.
Sidste år fik vi indrettet tre nye bål-grill-
pladser, hvor man selv kan tænde op (der
er lagt brænde frem) og stege bøffen i
hyggeligt samvær med andre med
samme ide. Her bager vi også jævnligt
pandekager til små og store.
Sindal er jo byen i ”SOLDALEN”, men
det er dog sket at solen er udeblevet og
der er dømt regn. Det er træls på
camping, men vi har indkøbt et stort
dejligt sekskantet telt på 100 m2, som
frit kan benyttes. Der er fast gulv og
elektricitet, så der er rigtig mange
muligheder for at lave en minusdag til
plus, der er f.eks mulighed for at vise en
DVD. Hvis vi er uheldige med at vores
musikarrangementer skulle ramme en
regnvejrsdag, er det også her i teltet vi så i stedet afvikler disse.
Teltet er købt også med det formål at skulle kunne bruges som tilbud til campingklubber der holder træf,
campister der fylder rundt og lignende. Og da jeg som folkeskolelærer, udover matematik, har musik som
hovedfag, er der selvfølgelig en overvejende risiko for at møde mig i teltet, bag klaveret til en fællessangtime
af og til.
Vores campingplads dækker et område på i alt ca. 6 ha., men vi har valgt kun at ville være en lille plads med
kun 150 enhedspladser. Til gengæld er disse rimeligt store, de fleste på omkring 100 kvadratmeter, men vi
har også pladser på 130 m2 og har senest etableret 37 pladser der alle er på hele 150 m2. Så er der plads til
selv de efterhånden ret store vogne og med tilhørende fortelte + evt. ekstra børnetelt. Vi regner med fra
næste år at tage 20,- ekstra i pladsgebyr for disse pladser, så kan man jo selv vælge.
Det er efterhånden sådan at mange medbringer pc’en på camping, så vi fik for fire år siden etableret et
totalt velfungerende trådløst internet, så man kan følge med i og kommunikere med verden 24 timer i
døgnet hvis man har lyst. Dette er i øvrigt gratis for medlemmer af Nordjydsk Camping, dog ikke for
fastliggere der må betale 200,- for en sæson. Det trådløse internet blev oprindelig etableret som et tilbud til
de lidt større børn, der måske ikke altid er så lette at lokke på camping, men vi kan da se at rigtig mange
godt-og-vel-voksne også flittigt benytter dette tilbud.
Hunde har altid været velkomne gratis-campister. Der er to ”hunde-skove” hvor man kan lufte og vovse
kan afreagere uden snor. Vi har også en ide om måske at lave en agility-bane, plads har vi nok af.
Som nævnt i indledningen ligger Sindal lige i hjertet af Vendsyssel, så alt det kendte: Skagens Gren, Råbjerg
Mile, Ørnereservatet, Nordsømuseet i Hirtshals, Løkken, Fårup Sommerland, Aalborg, Sæby og
Frederikshavn ligger lige i nærheden og kan let nås i bil. Mange nyder også at cykle i den smukke omegn,
og senest har kommunen lavet et dejligt kort med vandreture lige fra campingpladsens indkørsel.
Vi byder alle velkomne på Sindal Camping, venlig hilsen Dorte og Ole Wæhrens.
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Fortsat fra side 14
Sporene af mennesker fra gammel tid kan også ses, idet der er flere bronzealderhøje lige
ovenfor skrænterne, og især på skrænterne ses talrige milegruber, som vidner om at der er
brændt store mængder træ til trækul her. Skal du på vandring i skoven, så brug
vandretursfolderen, hvor der er aftegnet 4 forskellige ruter, og du kunne jo starte på P-
pladsen ved Hotel Velling Koller efter at have sat din campingvogn på en nærliggende
campingplads, det kunne være én af Silkeborgområdets mange dejlige pladser, eller måske
den aller nærmeste ”Velling Koller Camping”.

Knud Vaarning

Til påskestævnedeltagerne

I må alle undskylde, at jeg pludselig måtte rejse hjem fra påskestævnet, da der blev
ringet, at min moder var blevet indlagt. Mange tak til alle jer, der hjalp med at pakke
sammen, så det kunne gå hurtigt, også selv om det regnede. Jeg nåede hjem og fik
talt nogle få ord med hende. Hun døde desværre otte dage senere, jeg takker også
for opmærksomheden ved hendes begravelse.

Georg

Efterlysning
Da foreningen har 40 års jubilæum næste år, efterlyser vi såvel historier, billeder, gamle
medlemsblade, ting og sager fra foreningens første år.

Vi modtager gerne sådanne effekter, så er du i besiddelse af noget de mener kan have
interesse for os,bedes du kontakte os på følgende telefonnumre:

Knud:  98 17 80 51 eller Peter:  98 16 49 73

Har du en historie at fortælle os, er du også velkommen til dette, og om det er skrevet på
computer eller på et stykke papir betyder ikke noget, vi vil gerne have det alligevel.

På forhånd tak
Redaktøren



19

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

COMMODORE CLASSIC CAPRI LUX BLUE

Jydsk Camping Industri A/S

oplyser om nærmeste forhandler på

tel. 75 82 07 55

e-mail: info@isabella.dk

www.isabella .net

COMMODORE ALPHA ROYAL

124x90mm Nordjydsk Camping.indd   1 16/02/06   12:56:08

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
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

***  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

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

***   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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www.nibecaravan.dkTa’ til NIBE

Nordjyllands store
campinghus

Moderne serviceværksted
Har du problemer i campinglandet, står

vores 
servicevogn 
klar til 
udrykning.

Åbent hele året
Hverdage 10.00-17.00

Lørdag/søndag
11.00-16.00

Besøg vores altid opdaterede hjemmeside
www.nibecaravan.dk

MED MASSER AF TILBUD

HOS OS FINDER DU

ALT TIL CAMPING

Koldsmindevej 3-5 · 9240 Nibe · 96 71 62 00 · info@nibecaravan.dk

NYHED
NU OGSÅ
AUTOCAMPERE

Ny stor 1100
kvm. hal




