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Bestyrelsen:

Træffetider på telefon

Kasserer og Redaktør:
Telefon: 98 16 49 73
Hverdage  16.00 - 19.00

Formand
Knud Vaarning
Vangen  277,  1., 9400 Nørresundby
� 98 17 80 51 - 51 78 11 87
kv41@oncable.dk

Næstformand &
Sekretær
Eva Ehlers
Kongensgade  17, 9400 Nørresundby
� 98 17 85 91
eva.riishede@sol.dk

Bestyrelsesmedlem
Leif Sørensen
Rosevej  6, 9460 Brovst
� 98 23 85 55 - 20 25 20 39
leif.s@mail.dk

Kasserer & Redaktør
Peter Freiheit
Herskindsgade 4, 9000 Aalborg
� 98 16 49 73
freiheit@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Verner Sall
Møllevej 2, 9610 Nørager
 � 98 55 20 23
vernersall@mail.dk

NC.’s hjemmeside: www.nordjydsk-camping.dk
Trykning af blad: NØRAGER BOGTRYKKERI  Tlf: 98 55 17 44
E-mail-adresser: Bogtrykker:  post@norager.net

 Oplag: ca. 600 eksemplarer.

Fra venstre: Leif Sørensen,  Eva Ehlers, Knud Vaarning, Peter Freiheit, Verner Sall
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FORMANDEN HAR ORDET
Som vi kunne høre i vejrudsigten, holdt det stik, at starten på campingsæsonen blev en rigtig kold

affære. Jammerbugt Camping skal have tak for, at de gjorde, hvad de kunne for at hygge om os
campister fra N.C. med 18 vogne, men så snart vi kom uden for pladsen, det kunne være til Bulbjerg
eller andre steder, så fik vi bogstaveligt talt „en kold skulder“.

Det var så også det eneste, der ikke var tilfredsstillende. Som jeg hørte det, var alle meget godt
tilfreds med forløbet i påsken, så jeg tror på, at disse dejlige campister vil fylde pladserne resten

af sæsonen.

Det er tidligere blevet fortalt, at jeg havde haft lidt problemer med campingvognen, først med
gassen, der ikke ville tænde køleskabet, så markisen, der skulle syes sammen, men det får mig

til at sige til alle vore medlemmer: Husk nu at få tjekket vognen for fejl og mangler, inden turen går
til feriestederne.

Det er da rigtigt nok, at feriehistorierne, som jeg meget håber på, at I sender til bladet, er endnu
mere spændende læsning, hvis man skal forklare, hvordan og hvorfor man har skubbet

campingvognen hjem fra det sydlige Tyskland eller det nordlige Frankrig.

Kan I have en rigtig god ferietur, vi ses jo igen til august, hvor vi mødes med DCK, og september,
hvor vi skal til guldbryllup med klubben.

Knud Vaarning

Bedre sent end aldrig

Jeg vil hermed sende en stor tak til NC for de flotte blomster til Johannes bisættelse
og for de pæne ord i bladet.

Med venlig hilsen

Vera Lund
Tjørring

Velkommen til nye medlemmer

Medlem nr.
1270 Lillian & Børge Christensen, Nørresundby

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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Aktivitetskalender 2007

Juni
22. - 24. Juni - Skt. Hans - Egense Strand Camping.

Juli
Sommerferie - God ferie. - Der er ingen arrangementer.

August
10. - 12. August - Fisketur - Lundby Fiskesø.
17. - 19. August - Samarbejdsstævne med DCK på Guldager Camping.
OBS  - OBS  Ændring

September
8. - 9. September - Ålegilde i Tolne.
28. - 30. September - Jubilæumsarrangement på Camping Himmerland

Oktober
12. - 14. Oktober - Pølsetur i Rebild.

November
Ingen arrangementer.

December
God Jul - Der er ingen arrangementer.

Husk tilmelding skal ske senest 8 dage før træffet til:
Knud Vaarning, tlf. 9817-8051 / 5178-1187 eller Leif Sørensen tlf. 9823-8555 / 2025-2039.
Udførligt program kan ses på vores hjemmeside og udleveres til stævnedeltagerne ved
ankomsten til stævnet.

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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Sommerlandets størsteSommerlandets størsteSommerlandets største
Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen.

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

• Nye campingvogne i alle størrelser
• Kæmpe udvalg i brugte kvalitets-vogne

• Specialværksted med gas-autorisation
• Stort udvalg i campingmøbler og udstyr
• Servicevognen rykker straks ud,

hvis der er problemer med vognen

www.aabycamp.dk

Her er kvaliteten
virkelig i topklasse...

camping- og fritidscenter

Knøsgårdvej 121 • 9440 Aabybro • Tlf. 98 244 800 • Hverdage 9.30-17.30 • lørdag 10.00-13.00 • Søndag 12.00-16.00

Nordjyllands største udvalg i iglotelte!

www.aabycamp.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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JØRGENSMINDEVEJ . KLARUP

Nordjyllands førende fritidscenter

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Sct. Hans-træf 2007 Egense Strand Camping

Nr. 836 i Camping Danmark

Fredag d. 22. Ankomst og indskrivning.
Kl. 10.00 Standerhejsning.

Forslag til aktiviteter Muldbjergene i Dokkedal.
Fugletårn i Lille Vildmose.
Skansen i Hals med museum.

Lørdag d. 23. Kl. 10.00 tur i egne biler.
Hygge på pladsen om eftermiddagen.
Aften: Sct. Hansbål.

Søndag d. 24. Kl. 10.00 Standerstrygning.
Afregne - afrejse.

Husk tilmelding skal ske senest 8 dage før træffet til:
Knud Vaarning, tlf. 9817-8051 / 5178-1187 eller Leif Sørensen tlf. 9823-8555 / 2025-2039.
Udførligt program kan ses på vores hjemmeside og udleveres til stævnedeltagerne ved
ankomsten til stævnet.

Samarbejdsstævne NC & DCK

Fredag 17. – 19. august 2007 på Guldager Camping - Nr. 903 i Camping Danmark

Vi møder op fredag d 17., og får vognen på plads og hilst på alle vennerne.
Der er intet program planlagt fredag.

Lørdag kl. 10.00 standerhejsning og derefter går turen til Rubjerg og Lønstrup i egne biler.

Efter frokost er der hjernegymnastik, hvor klubberne måske kan opleve om der er „lyse“ hoveder
blandt deres medlemmer.

Der planlægges en gåtur inden aftensmaden. Hvis vejret tillader det, så er der spisning ved langbordet.
Fællessang og gode historier kunne afslutte lørdagen

Søndag kl.10.00 er der standerstrygning, og derefter gøres der klar til afregning og hjemtur.
Priser: voksne pr. nat 49,- kr. Strøm: målertilslutning 12,- kr. + forbrug (2,25 pr kw)
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Program til fisketræffet den 10. - 12. august ved Lundby Fiskesø
 
Fredag: Ankomst i løbet af dagen. Hvis vejret tillader det, laver vi langbord, ellers mødes vi

i pandekagehuset kl. 19.30.
 
Lørdag: Vi har den lille sø, og der kan fiskes fra kl.06.00 til kl. 23.00.

Pris pr. stang afhænger af hvor mange der er tilmeldt fiskeriet.
Prisen for søen er 700,00 kr. som fordeles på de stænger der bruges.
De der ikke vil fiske, deltager i det hyggelige samvær.
Alle er velkomne uanset om de vil fiske eller bare hygge sig.

 
Søndag: Hyggeligt samvær, og hjemkørsel.
 
 
Tilmelding til Birthe og Svend Erik, senest en uge før træffet på telefon 40 73 71 18.
Det er en afslappet og uformel weekend.
Campingafgiften afregnes med pladsen

Det er ikke så ilde med et ålegilde den  8. september 2007

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 8. september kl.18.00 Der kan camperes på Tolne Camping, og der
er ikke længere, end at man kan gå ned til kroen.

Det er pt. ikke muligt at oplyse kuvertprisen, men der kan også købes alternative menuer:
Wienerschnitzel med tilbehør for 128,- Kr. og Entrecote med tilbehør for 138,- 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
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GudenåCamping Brædstrup
Bolundvej 4 A, Bredstenbro, Nim DK-8700 Horsens

Telefon 75 76 30 70 Fax 75 76 30 03

www.gudenaacamping.dk / info@gudenaacamping.dk

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

Egense Strand Camping
Kystvej 6, Egense

DK- 9280 Storvorde

Telefon 98 31 18 87 / Fax 98 31 01 46

www.egensestrandcamping.dk / egense@dk-camp.dk

Vi byder Velkommen på

Nye store pladser (130 m2-200m2) med 16 amp. strømtilslutning. Kun 100 meter fra
dejlig badestrand og med flot havudsigt. Kvalitetsplads beliggende mellem Sæby og

Frederikshavn. Se flere oplysninger på: www.svalereden.dk.

Nyhed:
64 nye store

pladser med fuld havudsigt !
Ny stor servicebygning.

Frederikshavnsvej 112
DK-9900 Frederikshavn

Tlf. +45 9846 1937

www.svalereden.dk
Hytter med bad

og toilet.
Åben hele året.

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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Aftale med Brønderslev Caravan & Trailer 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 koste liv og lemmer, og et sprængt
dæk kan blive livsfarligt, både for dig og dine medtrafikanter

Brønderslev Caravan & Trailer Center sørger for at teste campingvognen for din sikkerheds
skyld,

Vi tilbyder: Gastest – Fugttest – Brugtvognstest – Sikkerhedstest og stort eftersyn!

Kontakt Brønderslev Caravan for at aftale tid – test – og pris.
Fra 1. sept. til 28. feb. giver vi 15 % og fra 1. marts til 31. august giver vi 5 % på

arbejdslønnen.

Så, vær go’ ved din campingvogn!

Udenom el-måleren
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Påsketræf 2007
Som første gangs deltagere i Nordjydsk Camping forenings træf eller stævne i Påskedagene fra 5. –
9. april d.å., skal vi da lige hilse og sige, at det var en dejlig oplevelse.

Det var på Jammerbugt Camping i Vester Torup, at bestyrelsen havde sikret sig gode samlede
pladser over 2 gader – og vi var i alt 18 vogne til træffet. Campingpladsen er en dejlig plads – en
samarbejdsplads – og vi fik god service under opholdet. Desværre nåede vi ikke tidsnok frem til
standerhejsning – og kendte heller ikke betydningen heraf. Det gik først op for os, da standeren
skulle stryges, men vi fik en varm modtagelse – og en dejlig plads, så vores lille ”indianer-telt” kom
op i læsiden.

Der blæste en kraftig vestenvind på turen derop – og vejret viste os alle sine facetter under opholdet.
Der var solskin, regn, hagl og sne – og blæst, men ind i mellem skinnede solen pragtfuldt. Pladsen er
nabo til en hjorte- og vildsvinefarm, med jagtmuseum m.m. og tæt på gode udflugtsmål.
Som nævnt fik vi en dejlig modtagelse, flere af deltagerne var os bekendt fra vintercamping i Rebild
– og snakken gik lystigt. Formanden omdelte en liste på deltagerne, men mange havde ”navn på
døren” – dvs. et træskilt med fornavne og foreningens navn. Det er god reklame.

Fredag gik det i samlet trop til Bulbjerg, hvor bunkersanlægget blev inspiceret. Det var meget
interessant og på stranden nedenfor så vi på Rider – en mågeart, som netop yngler på klinten. Trods
det blæsende vejr og skum på bølgerne kunne vi også se resterne af Skareklit. Enkelte lagde hjemturen
omkring Torup Strand, hvor der stadig drives fiskeri fra stranden. Der var ingen fisk at købe og der
flagedes på halv ved redningsstationen – det var jo helligdag – laang fredag.
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Den sluttede vi med at holde grillaften. Egentlig skulle det have været i en på stedet dejlig indrettet
grillhytte, men p.g.a. blæsevejret blev spisningen henlagt til campingpladsens samlingsstue, kaldet
Bambi. Det blev en rigtig hyggelig aften.

Lørdag gik det igen i samlet trop gennem landskabet mellem hav og fjord og vi så på fuglevildt på
Vejlerne både fra nord- og sydsiden fra de fineste anlagte observationssteder. Her fandt vi ud af, at
formanden og hans kone er dygtige fuglekendere. Lørdag aften var der festaften med 3 retters menu
og musik i campingpladsens restauration – dejlig velsmagende mad og god stemning.

Søndag var der arrangeret udflugt til Kirsten Kjærs Museum – og også dette var en oplevelse.
Museet, som også rummede andre kunstneres værker, er indrettet i en gammel landejendom. Den er
udbygget ”til alle sider” med en fantastisk masse rum og lokaler og mange spændende kunstværker
og stedet drives på en hel speciel måde. Entreen er gratis og der bydes på kaffe og hjemmebagt
kringle – og så er det frivilligt at betale for kaffen. Der var også udendørs udstillinger, men netop på
dette tidspunkt begyndte det at sne – og regne, så det må vi have til gode til en anden gang.

Mandag, 2. påskedag, kl. 10.00 var der standerstrygning. Enkelte havde forladt stævnet, men resten
samledes omkring foreningens stander i en stor rundkreds. Formanden takkede forsamlingen og
spillede for til foreningens sang til standerstrygningen. Derefter ”brød man kæden” og gik rundt og
gav hånd og krammere og sagde ”på gensyn”. Det var rigtigt hyggeligt. De fleste pakkede deres
våde telte sammen, og drog hjemad, men flere blev til næste dag. Der var medlemmer med helt fra
Vejle.

Det bliver spændende at se, hvor mange vi bliver Kr. Himmelfartsferien på Bork Havn Camping.

Mange hilsner fra Hanne og Kurt Wildt

Ride på rede ved Bulbjerg
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Vestervig Kirke

Brønderslev Caravan Center – 50 års jubilæum

I Brønderslev ligger et center ……………………. med campingvogne, ting og sager.
Et sted hvor folk gerne venter …………………… på en god handel og hvad de har på lager.
50 år med Niels, Edith og nu Christian ved roret … de sælger alt uden at blinke.
Der er altid et smil og noget på bordet ………… man må bestemt sige de er flinke.

Et stort tillykke med 50 års jubilæet……………. Nordjysk Camping v/ Knud Vaarning

Isabella – Jysk Camping Industri – Vejle

Penta, Commodore og mange andre mærker af fortelte, er kendt som kvalitetsvarer af
campister, læsejl, solsejl og masser af tilbehør, joh, Isabella går man ikke fejl af.
Fabrikken, som er én af de største inden for campingbranchen fejrer 50 års jubilæum i år – og
fra foreningen „Nordjysk Camping“ ønsker vi Jer et stort tillykke med jubulæet.

På bestyrelsens vegne
Knud Vaarning

Guldbryllup!

Et af foreningens mangeårige medlemspar har for nylig fejret guldbryllup. Det er Lis og Knud
Fjeldgård.

Knud har tidligere haft tillidsposter i foreningen, som bestyrelsesmedlem, som næstformand,
og sidst som formand, så parret er godt kendt blandt medlemsskaren.

Nordjysk Camping ønsker Lis og Knud hjertelig tillykke med guldbrylluppet og håber I har
haft en rigtig god dag.

På bestyrelsens vegne
Knud Vaarning

Tillykke med fødselsdagen

Vi vil også gerne sende et stort tillykke med den runde fødselsdag, 40 år, til  Anette Quist, der
er indehaver af Hillerød Camping, som vi besøgte i påsken 2006. Vi håber at du har haft en
god dag, og at det må gå dig godt med pladsen, og at alle dine planer, må lykkedes for dig.

På bestyrelsens vegne
Knud Vaarning
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Bygholmvej 27,Øsløs, 7742 Vesløs 
Tlf. 97993139  Fax 97993802 

www.bygholmcamping.dk  
e-mail: info@bygholmcamping.dk 

 

Thistedvej 546, Vester Thorup,
9690 Fjerritslev

Tlf. +45 98225136  / Fax +45 98225512

kj@jamcamp.dk
www.jammerbugtcamping.dk

Himmerland  Camping
&

Feriecenter
Naturskøn familie plads med svømmehal og sauna
ny servicebygning, legeplads med hoppepude nye
luksus hytter med toilet og bad tæt på fiske søer

og golfanlæg

åben hele året
(vinter halvåret ved bestillng)

Bjørnstrupvej45, Hornum, 9600 Aars
Telefon 98 66 22 22

camping@camping-himmerland.dk
www.camping-himmerland.dk

VI KIPPER MED

 FLAGET

Følgende af foreningens medlemmer
har haft „rund fødselsdag“ i

 2007
Nordjydsk Camping

ønsker Jer hjertelig tillykke:

60 år    577:  Jørn B Olesen

70 år  1217:  Vagn Christensen

70 år 1262 :  Kurt Wildt

75 år   665:   Vera Lund
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Et par efterlønneres betragtninger over ACSI campingpladser.

Cavalino – Lido de Jessolo (Venedig)

En stor og veldrevet Campingplads med mulighed for både skygge, fuld sol, eller en blanding.

En meget børnevenlig plads med mange udlejningstelte og hytter. Disse er mest koncentreret omkring
indkørslen, hvor også restaurant, supermarked og swimmingpool ligger. Det betyder, at der er en
naturlig adskillelse mellem ordinære campister og lejere.

Alle pladser er forsynet med vandhaner, ligesom der er antennestik til alle pladser i forbindelse med
16 A el-stik. De enkelte pladser er varierende i størrelse på grund af beplantningen. Pladserne ned
mod stranden er derfor de mest reelle pladser, men også de pladser, som har mindst skygge. Der er
direkte adgang til en bred og lækker sandstrand, som renses mekanisk hver morgen.

Da vi besøgte pladsen, var alle servicebygninger nyrenoverede, og fremstod derfor meget pæne i
den sædvanlige Italienske lidt sparsommelige standard med ca. 10 cm. afskærmning til tøj og
håndklæde.

Restauranten serverer udmærket mad og gerne Pizza ud af huset.

Supermarkedet har derimod et ret beskedent udvalg, men det kan man bestemt ikke sige om priserne.
Et godt råd kan derfor være at sørge for indkøbene før man ankommer til pladsen. Der findes et par
supermarkeder i nærheden, men det kræver dog enten cykel eller bil at handle der.

Ønsker man at spise ude et andet sted end pladsens restaurant, skal man ligeledes køre et godt
stykke for at finde en restaurant.

Pladsen er beliggende ca. 5 km. fra Punte Sabbione, hvorfra der går færge til Venedig ca. hver halve
time til en pris af ca. 10 • retur pr. voksen. Færgen lægger til i Grande Canale ikke særligt langt fra
Markuspladsen.

Et godt råd – kør ikke til eller fra Cavalino
(Lidoen i det hele taget) i weekenden, især ikke
om søndagen, fordi der så er fyldt med
mennesker, der skal til og fra strandene på
Lidoen.

Når man forlader pladsen, skal man beregne
det meste af en time, før man når ud på
autostradaen, hvad enten man så vil til Østrig,
eller man vil længere ind i Italien.
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Lykken er……….

Livet er fyldt med overraskelser, nogle ubehagelige, andre glædelige!  Det sidste oplevede jeg i
påsken 2007, da jeg riggede campingvognen til for at campere på Jammerbugt camping. Vi har ikke
sommertelt, men bruger en markise, som det ikke tager mere end 5 minutter at folde ud og pløkke.

Efter vintercamperingen skulle markisen placeres på campingvognen, og for nu at være i god tid, vi
ville afsted onsdag, begyndte jeg at montere markisen allerede mandag. Da markisen var et par
meter oppe i skinnen, opdagede jeg at ca. ½ meter af syningen i vulken? (sådan hedder den vist) var
gået op!

Ta’ det nu roligt, tænkte jeg, det er bare et lille stykke, og det er ikke påske endnu, men én ting stod
klart, hele markisen holdt ikke til en 4-5 dages stiv kuling på campingpladsen, så der var kun et at
gøre, afsted til Mogens Clausens teltservice (én af bladets trofaste annoncører).

10 minutter senere stod jeg i deres lokale med markisen, forklarede dem om skaden og bad om råd
og hjælp. Den der, sagde én fra personalet, der skal en ny vulk på og den skal syes hele vejen.  Øhh,
jeg får den vel ikke med hjem i dag ? (lidt optimist må man vel ha’ lov at være!) Hun kikkede på mig
og jeg anede, at et voldsomt latterudbrud var på vej, men hun smilede til mig og fortalte så, at det
skulle bestilles hjem fra Isabella og derefter syes på, så engang efter påsken kunne jeg høre igen.

Jamen jeg skal bruge den på onsdag, jeg skal på camping! er der ikke en lille chance for, at den kan
blive klar til onsdag eftermiddag? Jeg kunne godt se på hende at hun ville hjælpe, hvis det var muligt,
men som hun sagde, vi kan ikke garantere noget, men du må gerne prøve at ringe onsdag.

Tak, sagde jeg og så i ånden en blæsende påske uden telt og markise. Nå, jeg ringede onsdag over
middag, bare for at høre hvordan det gik? Markisen er klar og du kan hente den når du vil . Jeg var
stum i 30 sekunder, men så kom stemmen igen. Nå.. jamen så kommer jeg nu . På vejen derud med
et af de brede smil om munden tænkte jeg: De har virkelig gjort noget for dig – og jeg var glad.

Med det brede smil stadig hængende om munden kom jeg ind i lokalet for at få markisen og takke
for hjælpen. Jeg ville så betale og spurgte hvad det kostede. Den pris hun nævnte, syntes jeg var
rørende billigt og det sagde jeg til hende. Jamen jeg kunne da sagtens få lov til at betale mere, vi har
en kaffekasse. Det var lige stikordet, de fik et bidrag til kaffen, og jeg kunne sige tak for hjælpen,
fordi de havde reddet min campingpåske.

Så kvikt kan det nok ikke gå hver gang, men jeg vil opfordre vore medlemmer til at få lavet deres
ting hos Mogens Clausen (adressen står i bladet) de er bare flinke derude.

Knud Vaarning
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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

Specialsyede springmadrasser efter dine mål

Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne

Ombetrækning af hynder

Kantsyning af tæpper
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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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Påsken 2007 på Jammerbugt Camping

Skærtorsdag var der standerhejsning, og orientering om hvad der skulle foregå de næste dage. Der
var i alt 18 vogne tilmeldt, men ikke alle nåede frem til standerhejsningen. Eftermiddagen var til fri
afbenyttelse, vi var otte der kørte en tur til Vester Thorup Strand og så på havet og fiskekutterne, så
meget som vi nu kunne se for sandstormen.

Langfredag var der tur til Bulbjerg, vi deltog ikke, da vi havde gæster. De andre havde set Rider,
som har deres reder på klippen. Om aftenen grillede vi i grillhytten, men da der var koldt og meget
blæst, fik vi lov at sidde inde og spise og havde nogle hyggelig timer.

Lørdag formiddag kørte vi til Vejlerne og gik ud i vandet på gangbro til et fugletårn, for at se fuglene
på vandet, der er lavet rigtig meget, for at vi kan komme ud og se det. Vi holdt også ved fugletårnene
ved Bygholm, der er der fortalt om de forskellige fugle i det ene hus, og der var en udstilling, hvor vi
kan se dem udstoppet, så vi rigtig kunne se hvordan de ser ud. Der var også vist, hvordan Vejlerne
så ud før og nu. Om aftenen var der festaften i restaurationen, god mad, og en hyggelig aften.

Påskedag kørte vi til Kirsten Kjærs Museum, det var gratis at komme der, men det var rigtig interessant
og mange forskellige malerier, og andre ting. Et sted vi godt kan komme igen, der var også meget
uden om, men da der både regnede og blæste meget fik vi ikke set det. Der var en del, der kørte hjem
i dag, da de synes vejret blev for surt til camping.

2. påskedag var der standerstrygning og tak for denne gang, men selv om vejret ikke var med os, til
langbord, og lignende, var det en rigtig god påsketur, vi var et par hold, der tog en dag ekstra. Vi var
en tur ved Bulbjerg og gik langs stranden om eftermiddagen, da skinnede solen og der var rigtig
dejligt, så vi nåede også at se rider.

Tak for en god tur.

Hilsen Ingolf og Else
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HVAD KOSTER DET
Ægtepar 280,- kr.
Enlige 235,- kr.
Pensionister  Ægtepar 220,- kr.
Pensionister  Enlige 190,- kr.

Ungdomsmedlemmer  ( 18-22 år ) 175,- kr.

Passive (Uden pas) 90,- kr.

Ekstra pas 65,- 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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Autocampere: Dethleffs og Sunlight 

Campingvogne: Hobby, Dethleffs, 

Fendt og Caravelair. Fortelte: Isabella 

og Ventura. Teltvogne: Combi-Camp. 

Trailere: Brenderup. 

Alt i campingudstyr, outdoortøj, 

campingmøbler, grill m.m.

www.nibecaravan.dkTa’ til Nibe

NordjyllandsNordjyllands
store campinghus

Mobilt serviceværksted
Har du problemer i campinglandet, står 
vores servicevogn klar til udrykning.

            www.NibeCaravan.dk
            www.NibeCaravan.dk
Altid opdateret med gode tilbud!

ĴALT TIL CAMPING
ĴALT TIL CAMPING

Åbent hele året.Hverdage 10.00-17.00Lørdag/søndag 11.00-16.00

Medlem af Camping-

branchens garantifond og 

reklamationsnævn
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