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FORMANDEN HAR ORDET

Jeg håber, at alle vores medlemmer har haft en fantastisk sommer, det har jo været et
fantastisk vejr over hele Europa i år, så det har lige været sagen at være campist.

Men nu er tiden kommet, hvor man skal holde en anden form for camping, nemlig
vintercamping, og af stævner har vi kun pølseturen i Rebild tilbage for i år.

Tiden er nu også kommet, hvor at jeg takker af i bestyrelsen i Nordjysk Camping. Jeg har
været med i 10 år, hvor af de 5 ½ som formand, så nu må der nye kræfter til.

Det har været meget spændende at have med foreningen at gøre og følge dens udvikling,
der er sket mange ting til klubbens bedste, så jeg håber at klubben stadig vil udvikle

sig i positiv retning, det er ikke på grund af uenighed at jeg stopper, vi har et godt samarbejde
både i bestyrelsen og med medlemmerne og samarbejdspladserne, samt annoncørerne, men
det passer ikke rigtig med de lange ferie ture, Mona og jeg tager sydpå, at være afhængig af
møder og deslige, men jeg hjælper gerne, hvis jeg bliver spurgt, og har tid.

Tak til alle for et godt samarbejde. Tag godt mod den nye formand og mød op til
generalforsamling og vær med til at vælge en ny.

Georg Jensen

VI KIPPER MED FLAGET
Følgende af foreningens medlemmer har haft „rund fødselsdag“ i 2006

Nordjydsk Camping ønsker Jer hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:

1232    Peter Clausen, Sæby. 50 år.
1028    Jan Carstens, Svenstrup. 50 år.
1149    Henning Steen, Hals. 60 år.
1181    Villy K Hansen, Aars. 60 år.
1251    Mogens Rasmussen, Aalborg. 70 år.
1258    Ellen Mogensen, Hals. 70 år.
1114    Svend E Jacobsen, Vodskov. 75 år.
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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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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

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.

Pølsetur i Rebild lørdag den 21/10. 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.
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Generalforsamling i Nordjysk Camping
Torsdag den 22. november 2006 kl. 19.30 afholdes den årlige generalforsamling
i lokalerne på Visse Ladegård.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2005/2006.
3a. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2006/2007.
4. Indkomne forslag.

5. Valg:
A. valg af Formand. (på valg er Georg Jensen, ønsker ikke genvalg)
B. valg af 1 bestyrelsesmedlem.
(på valg er Leif Sørensen)
C. valg af 2 bestyrelsessuppleanter
D. valg af revisor. (på valg er Svend Jensen)
E. valg af revisorsuppleant.

6. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være indsendt skriftligt og være formanden Georg Jensen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen er vært ved en kop kaffe og et stk. brød. Øl og vand kan købes i salen.
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Pinsestævne med Nordjydsk Camping på Stistrup Camping

Vi ankom fredag, og i løbet af dagen blev alle tilmeldte samlet, 15 vogne i alt.

Lørdag var der standerhejsning kl. 10.00, i øsende regnvejr, vi stod under paraplyer og sang
flaget til tops, i løbet af formiddagen klarede det dog op, og vi kunne samles til fælles langbord,
en af stævnedeltagerne (Inga), havde en maleriudstilling, i det nærliggende Farsø, så ved ca.
14 tiden gik turen ind for at bese denne.

Lørdag aften, var der fælles buffé i cafeteriet. Værtsparret på pladsen er Hollændere, Nienke
Jonker & Krik Meurs, havde fremtryllet en kold buffé, der ikke tåler sammenligning, den var
virkelig udsøgt, (campingfar er uddannet Kok). Efter endt spisning spilede Johannes op til
dans, det varede lige til midnat. En rigtig god aften, hvor der blev danset, og snakket hele
aftenen.

Søndag efter morgenkaffen gik turen i egne biler til Rønbjerg, hvor der blev sejlet over til
Livø, hvor hele øen blev beset, en gåtur på over 6 km. Om aftenen blev der spist rester af den
dejlige mad, vi ikke kunne spise aftenen før, og der var stadig mad tilbage.

Mandag, anden pinsedag, var tiden kommet til at vi skulle tage afsked med hinanden, efter
en dejlig pinse, spillede Knud, og vi sang alle flaget ned.

En stor tak til Mona & Georg, samt Tove & Knud.

Mange hilsner Jonna & Svend, Aalborg
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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.
1261 Stepan Hauch Lee & Tina Schiøttz Lee

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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En tur i naturen – En livsbekræftende oplevelse

Dronninglund Storskov.

4 km nord for Dronninglund i et meget stejlt og kuperet landskab ligger den 900 ha. store
Dronninglund Storskov. Dette utroligt smukke stykke landskab med en bredde på ca. 3 km.,
som med en længde på ca. 25 km., er en del af Jyske Ås, der strækker sig fra Dronninglund
og mod nordvest i retning af Øster Vrå. Mange af åsens bakketoppe er over 100 m., og her
er bl.a. Vendsyssels højeste punkt, Knøsen, på 136 m. o.h.

I skovens sydvestlige del finder man Sømosen, en stor højmose med åbne vandflader fra
gamle tørvegrave. Lige syd for P-pladsen ved Ny Festplads findes et stort besynderligt
jordfaldshul og ved Munkebækken i nord findes en kilde, der desværre er dækket af den
kunstigt skabte sø. Som et meget håndgribeligt minde om gletchernes enorme kræfter ligger
Troldstenen fritlagt, ikke langt fra Knøsen. Trods en stenkløvning af 30 læs skærver i forrige
århundrede er den formentlig blandt Danmarks 3 største sten. (den næststørste sten er
Mørupstenen – 500 tons og den største er Hesselagerstenen fra Fyn – ca 1000 tons).

Fra den ubevoksede Fruerhøj (et gammelt overdrevslandskab med enebær) i den sydlige del
af skoven er det muligt, med lidt fantasi, at få en fornemmelse af hvorledes, skov og overdrev
så ud før fredningen startede i begyndelsen af 1800 tallet.

En skov består som bekendt mest af træer, og storskoven er ingen undtagelse.  ¾ af den er
bevokset med nåletræer, hvoraf de 3 vigtigste arter er Rødgran, Sitkagran, og Ædelgran,
som gror fortrinligt i områdets bakkede og grusede terræn, også de få eksemplarer af de
Amerikanske sorter, Douglasgran, Nobilisgran, Grandis og Nordmannsgran. Disse store og
høje træer modstår selv kraftige storme, fordi voksestedet er dybgrundet (jorden er næringsrig
og fugtig, og det bevirker, at rødderne, som normalt er lavtliggende og spredte, kan forme
sig som en pælerod).

Løvtræerne findes på en ¼ del af arealet og er helt domineret af Bøgen, hvoraf de ældste fra
starten af 1800 tallet er under selvforyngelse og af mindre god kvalitet. ”Kærlighedsbøgen”
egnens gamle samlingssted, hvor der indtil 1920 blev holdt skovfester, er i stærkt forfald
p.g.a. alderdom.

Udover træer kan man opleve en planteverden med Bølget Bunke, Majblomst, Skovstjerne,
Frytle og Blåbær. Enkelte steder findes Bjergrørhvene ( en græsart) Lyng og Tyttebær. I
Sømosen findes der Hængesæk, den sjældne Kærmysse, Blåtop, Bukkeblad og Kæruld. På
Fruerhøj vokser der bl.a. Guldblomme (bliver også kaldet Volverlej) Lyng og lav Skorsoner
samt Enebærbuske, både høje, lave og brede typer.
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Der er en interessant historie omkring Bjergrørhvenen,der betragtes som en besværlig
ukrudtsplante i skoven.  Somme tider støder man under gåturen i skoven på vilde
hindbærbuske, de smager jo godt (hvis de altså er modne), men vidste du måske, at det
faktisk er en bjergrørhvene?? Jo, det passer.  Før skovtilplantningen var der Lyng, i den
naturlige udvikling af skov vegetationen blev Lyng til Bølget Bunke, som senere blev til
Bjergrørhvene, som så udviklede sig til Hindbær??

Der mangler heller ikke dyr og fugle i skoven. Ræv og Rådyr ses jævnligt og i ”Brokbanken”
et område i den nordøstlige del af skoven, findes et sjældent kompleks af grævlingegrave.
Skoven huser også mange rovfugle, bl.a. Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Skovhornugle,
Natugle og Ravne. Den røde Glente er også set ved skoven. Derudover ses Flagspætte,
Grønspætte, Fuglekonge, Misteldrossel, Lille Korsnæb, Rødrygget Tornskade samt diverse
små sangfugle, det skulle ikke undre, om man i hvert fald så eller hørte Musvitten.

I dag tilhører skoven Magistrenes Pensionskasse, men før reformationen (indført i Danmark
i 1536) tilhørte skoven Benediktinerklostret Hundslev Kloster, som senere blev til
Dronninglund.  Af andre minder fra fortiden er der omkring Sømosen svage spor efter ca 40
primitive beboelser, som en 2- 300 efterkommere af indvandrede Sigøjnere så sent som i
1880 boede i. Tæt ved Sømosen er der en langdysse (et gravsted, som kan dateres helt
tilbage til 3700 år f.v.t.) som er fritlagt i sin fulde længde af 60 meter, men uden sten.(De
ligger som skærver i den nærliggende landevej). Knøsens top er en Bronzealderhøj og tæt
derved er der flere andre gravhøje, bl.a.
Knaghøj.

Uanset årstiden, så er Dronninglund
Storskov absolut et seværdigt sted at opleve.
Natur og flotte landskaber findes i mange
lande, også i Danmark, så gi’ dig selv og
din familie den oplevelse at besøge skoven
mindst én gang i livet, og vi har jo
campingpladser med samarbejdsaftaler
liggende rundt omkring skoven eller i hvert
fald ikke mange km. derfra.

Kære læser!

Igennem 4 år og 16 artikler om naturen har jeg med hjælp fra naturforfattere som Peter Friis
Møller, Henrik Staun, Søren Olsen og Helge Qvistorff kunnet fortælle (med mine ord) om
den store naturrigdom, der findes i Danmark, hvis bare man opsøger den. Jeg håber, at jeg
således har forøget interessen for, at flere kommer ud i naturen. Dette nr. er så det sidste med
disse artikler, hvad der kommer bagefter, hvis der kommer noget, ved jeg ikke endnu. Måske
har læserne nogle ideer om, hvad der kunne være interessant at skrive om.

Go’ tur i naturen. Knud Vaarning
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Samarbejdsstævne DCK – NC
Krik Vig Camping 18. – 20. august 2006

Startede hjemmefra torsdag, vi skulle have pakket det hele i forvejen, da vi ville fortsætte på
ferie efter samarbejdsstævnet.

Vi ankom lige over middag, Svend og Jonna Gustausen var der allerede sammen med 4
andre fra DCK. Hvad var mere naturligt end at begynde med frokost i det fri, når der nu var
så godt et vejr, så det blev til lidt fælleshygge, og eftersom flere og flere ankom i løbet af
dagen, blev frokostbordet længere og længere, og frokosten strakte sig til ud på aftenen,
hvor vi også fik tid til at iagttage de mange grågæs, som fløj hen over hovedet på os, mens de
„snakkede“ sammen, en del mere end os, og det siger ikke så lidt.

Fredag kørte vi en tur alene ud på Agger Tange, det er jo en speciel landsdel deroppe, så vi
ville gerne se så meget som muligt. Vi var også i Agger by, hvor vi traf nogle af de andre fra
pladsen, som havde fået samme gode ide med at se sig omkring, både i landsdelen og med en
flot udsigt over havet.

Lørdag kl.9.30 var der standerhejsning af begge klubbers flag. Vi var ikke så mange fra NC,
kun 6 vogne desværre, men heldigvis mødte DCK talstærkt op med 15 vogne, så det blev da
til en pæn flok. Efter standerhejsningen kørte vi en tur i egen bil, hvor Svend og Jonna var
guider, de er jo lokalt kendt i dette område eftersom de begge har arbejdet hos Falck i Hurup.
Svend fortalte først om en eftersøgning af et parteret lig i én af søerne som vi kørte forbi (en
ret uhyggelig start). Det var en tysker, som havde dræbt en kvinde. Dernæst kom vi til
Danmarks mindste landsbykirke (Krik), og derfra videre til landets største landsbykirke
(Vestervig). Næste sted var Doverodde Købmandsgård, som er omdannet til museum, samt
en gammel silo, som er ombygget til et udsigtstårn, hvor fra man kan se ud over fjorden til
Mors.

Svend og Jonna havde på hele bilturen fortalt over walkien om, hvad der var interessant at
se, så det blev en dejlig og oplevelsesrig tur som optakt til en rigtig langbordsfrokost i det
fine vejr, selv om vi hørte, at der var uvejr flere steder i landet. Det blev igen en lang dag
inden vi kunne lægge os ned.

Søndag kl. 10.00 var der så standerstrygning
og vi gjorde os klar til at drage sydpå, mens
andre skulle til Ho. Vi fortsatte til Schweitz,
så jeg sidder her nede i den sydlige ende af
landet og skriver om samarbejdsstævnet og
vil slutte med at sige mange tak til Svend og
Jonna for et virkeligt godt stævne, og også
en stor tak til Krik Vig Camping for en god
behandling.

Mona og Georg
Nordjysk camping Vestervig Kirke
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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

Mindeord

Vores gode ven og klubkammerat Johannes Lund, Tjørring ved Herning er død.

 Johannes og Vera har gennem mange år fulgt Nordjysk Camping trofast til næsten alle
vore stævner, det startede da vi havde Camping Himmerland, hvor vi den gang holdt
vore pinsestævner, og der begyndte Johannes også at spille for os, og dette udviklede sig
til, at han altid spillede, når vi havde fest i klubben. Han vidste lige hvad der skulle til, for
at det blev en rigtig hyggeaften ud af det og skabe en god stemning.

Johannes var også Æresmedlem i klubben, som den eneste, Johannes nåede at blive 80
år. Vi vil savne ham og Vera blandt os, og ikke mindst den gode musik han leverede i
omkring 15 år.

Æret være Johannes minde.

Georg Jensen
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Ålegilde i Tolne 9/9 06.

Connie og Villy havde igen kaldt til ålegilde i weekenden 8.-10. sep., og en hel del havde fulgt opfordringen. I løbet af
fredagen ankom 11 vogne, så med de 2 fastliggere endte vi med at være 30 personer, heraf 3 børn.

Vel ankommet i højt solskin, blev alle bænket ved langbord hos Connie og Villy til eftermiddagskaffe, for Buller fyldte
nemlig 2 år, så han blev fejret med lagkage og godbidder.
Aftensmaden blev også indtaget ved langbordet, for solen stod højt på himlen, men da duggen begyndte at falde flyttede
vi ind i Connies fortelt, (alle dem der kunne være der) og der var så udskiftning resten af aftenen, når nogle gik, kom
andre til, så der var fuldt hus hele aftenen.

Lørdagen oprandt med ligeså flot sommervejr, så klokken 10 kørte alle ud for at se på omegnen.
Først kørte vi til Nygaards Mølle for at se på nogle utroligt flotte fisketrapper, derefter kørte vi til
Bålhøj, hvor man fra tårnet kunne se Hirsholmene og vist nok Læsø, her drak vi vore medbragte madpakker. Derefter
gik turen til Skovpavilionen for at se på træskulpturer.

Vi fortsatte så til Bindslev for at se det gamle Elværk og fisketrapperne ved Uggerby Å, og så var det tid til at vende
næsen hjem til Tolne Camping, hvor vi igen lavede langbord og fik vores velfortjente frokost med diverse tilbehør, vi fik
også harmonikamusik og fik rørt stemmerne lidt.
Da klokken blev halv seks, gik vi i samlet flok ned til Tolne Kro, hvor der var dækket op til os.
Og så startede det helt store ålespiseri, og selv om vi spiste alt, hvad vi kunne, hjalp det lige lidt,
Der blev ved med at komme ål ind, og selv om de fleste havde stoppet spiseriet, så startede vi igen, for at prøve om der
ikke kunne blive plads til et enkelt stykke mere.

Kroværten havde selv bagt rugbrød, og det smagte så utroligt godt, at mange bad om lov til at købe
et brød med hjem, så søndag formiddag, var vi nede for at hente 7 store rugbrød, lige fra ovnen.
Søndag formiddag var Villy guide på en tur rundt på campingpladsen, og det vakte en del forundring over pladsens
størrelse og de planer, som lejrchefen havde for pladsens fremtidige udseende.

Resten af dagen stod lidt i opbruddets tegn, men ingen ville åbenbart hjem, for vi sad igen ved langbordet og hyggede os,
og først ved 16 tiden begyndte nogle at køre hjem, efter en rigtig dejlig og solrig weekend.

Alle var enige om at gentage ålegildet næste år, og det bliver den anden weekend i september,
forudsat at det kan lade sig gøre.

Fortsættes næste side

Nygaards Mølle
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Efterlysning
Da foreningen har 50 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

Fortsat
Da klokken blev halv seks, gik vi i samlet flok
ned til Tolne Kro, hvor der var dækket op til os.
Og så startede det helt store ålespiseri, og selv
om vi spiste alt, hvad vi kunne, hjalp det lige lidt,
der blev ved med at komme ål ind, og selv om de
fleste havde stoppet spiseriet, så startede vi igen,
for at prøve om der ikke kunne blive plads til et
enkelt stykke mere.
Kroværten havde selv bagt rugbrød, og det smagte
så utroligt godt, at mange bad om lov til at købe
et brød med hjem, så søndag formiddag, var vi
nede for at hente 7 store rugbrød, lige fra ovnen.

Søndag formiddag var Villy guide på en tur rundt på campingpladsen, og det vakte en del
forundring over pladsens størrelse og de planer, som lejrchefen havde for pladsens fremtidige
udseende. Resten af dagen stod lidt i opbruddets tegn, men ingen ville åbenbart hjem, for vi
sad igen ved langbordet og hyggede os, og først ved 16 tiden begyndte nogle at køre hjem,
efter en rigtig dejlig og solrig weekend.

Alle var enige om at gentage ålegildet næste år, og det bliver den anden weekend i september,
forudsat at det kan lade sig gøre.
Connie og Villy

Initiativtagerne
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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




