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Bestyrelsen:

NC.’s hjemmeside: www.nordjydsk-camping.dk
Trykning af blad: NØRAGER BOGTRYKKERI  Tlf: 98 55 17 44
E-mail-adresser: Bogtrykker:  post@norager.net
Næste blad udkommer oktober 2008.
 Oplag: ca. 600 eksemplarer.

Kasserer & Redaktør
Peter Freiheit
� 98 16 49 73 / 30 33 83 55
freiheit@stofanet.dk

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

Formand
Knud Vaarning
� 51 78 11 87 & 48 41 33 46
kv41@oncable.dk

KONTINGENT 2009

Ægtepar.:                                           320,- kr.
Enlige:                                               255,- kr.
Pensionister  Ægtepar:                      260,- kr.
Pensionister  Enlige:                         210,- kr.
Ungdomsmedlemmer  ( 18-22 år ):  195,- kr.
Passive (Uden pas):                          110,- kr.
Ekstra campingpas:                            90,- kr.

MEDLEMSSKAB

HVAD FÅR DU / I

International Campingpas – Medlemsblad.

Rabat på samarbejdspladser.

Et knagende godt sammenhold og nye
venskaber.

Hvordan bliver jeg medlem?

Ønsker Du/I at blive medlem af NORD-
JYDSK CAMPING skal Du/I blot kon-
takte et af foreningens bestyrelsesmedlem-
mer, samt indbetale den kontingent, som
svarer til din/jeres medlemsstatus, hvoref-
terDu/I vil få tilsendt et  campingpas.

Kontingentet bedes indbetalt via din
Bank/Netbank til foreningens konto i
SydBank:  7117-0104906

Velkommen i Nordjydsk Camping

Træffetider på telefon:
Hverdage  16.00 - 19.00

Bestyrelsesmedlem
Leif Sørensen
� 98 23 85 55 - 20 25 20 39
leif.s@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Verner Sall
 � 98 55 20 23
vernersall@mail.dk
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FORMANDEN HAR ORDET

Henstilling

Efter afholdelsen af den sidste generalforsamling i februar måned har bestyrelsen fået flere
henvendelser fra flere af deltagerne, som alle har haft samme indhold.

Hunde, katte, fugle og andre kæledyr er glade for at komme med på campingture, men som
deltagere på vores generalforsamlinger og filmaftener, høre de ikke hjemme, i det at ikke alle
foreningens medlemmer er lige trygge ved dyrene og andre kan have allergi, som slår ud på
forskellig vis.

Bestyrelsen skal derfor henstille til medlemmerne om ikke fremover at medbringe deres kæle-
dyr til vore mødeaftener, og dermed vise hensyn til foreningens øvrige medlemmer.

På forhånd tak.

Bestyrelsen

Så er vi på vej mod efterårs- og vintersæsonen efter at have oplevet en forholdsvis
kort, men behagelig sommer. Om den fortsætter i efteråret kan jeg ikke vide i

skrivende stund, men det gør bestemt ikke noget, da vi står umiddelbart foran klubbens
udlandstur til Prag i Tjekkiet, så når du læser dette blad, skulle vi gerne have mundvigene
opad! Med det arbejde, som er lagt i planlægningen, kan det kun blive en positiv
afslutning på sommersæsonen.

Alle vore træf, indtil nu, har været godt besøgt, og nu sættes kursen så mod
vinterperioden i Rebild for dem som vintercamperer, mens andre opstalder det

lille hjem til næste sæson starter. Apropos vintercamping, så hører jeg stadig
bemærkninger om, hvor koldt det må være! Med nutidens vogne – godt isoleret og med
varme på er det en dejlig fornemmelse, at sidde i vognen ved 24 grader, hvis man da
ikke er ude at motionere i den dejlige natur. Det er en anden af vintercamperingens
oplevelser, at kunne gå nogle gode ture og bagefter samles til fælles frokost og hyggesnak
– Prøv det!

Knud V
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Aktivitetskalender 2008

Velkommen til nye medlemmer
Medlem nr.

1294 Grete & Valdus Jensen 9670 Løgstør

Nordjydsk Camping vil gerne byde vore nye medlemmer velkommen i foreningen,
og vi håber at se jer alle til vore arrangementer.

Pølsetur i Rebild lørdag den 18. oktober 2008

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 bålplad-
sen, 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.

Filmaften på VisseLadegård torsdag den 20 november 2008

Der vil blive vist film fra stævner i 2008 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.

Adressen på Visse Ladegård er: Vissevej 116, 9210 Aalborg SØ
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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

løgstørcaravancenter
KØR TIL LØGSTØR… Vi har tid til dig!KØR TIL LØGSTØR…

Alle hverdage 9.30-17.30 • Lørdag 10.00-15.00 • Søn.- og helligdage 11.00-16.00

Vi har tid til dig...

LØGSTØR
Caravan Center A/S

Tlf. 98673093

Danmarksvej 18 • 9670 Løgstør • www.logstor-caravan.dk

AUTOCAMPER
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NC-Aftale med
Nibe Caravan Center

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.

Nibe Caravan  Center
sørger for at teste campingvognen for din

sikkerheds skyld.
Vi tilbyder:

Gastest – Fugttest – Brugtvognstest – Sikkerhedstest
og stort eftersyn!

Kontakt Nibe Caravan Center  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

eftersynet.

Fiskestævnet i Lundby Fiskepark

Vi ankom til Lundby Fiskepark fredag d. 15. august med dejligt vejr og godt humør, vi var lidt
spændte for det er første gang at vi var med til et træf med Nordjydsk Camping.
Vi skulle være 14 vogne, og de kom dumpende i løbet af dagen, og jeg vil sige, at vi fik en rigtig
god modtagelse, det var bare dejligt, så dagen gik med at sige goddag til dem der ankom, og om
aftenen spiste vi sammen med Birthe og Svend Erik og Inge og Verner.
Så blev det lørdag, dagen hvor den store fiskekonkurrence skulle finde sted. Det startede kl. 10 og
varede til kl. 18, og det drejede sig om at fange den første fisk og den største, der gik lang tid, men
så fangede Henning en på 1½gr og ca. 4 cm., den var ikke stor, men den var der.
Formiddagen gik, og der skete ikke rigtigt noget, indtil vi skulle have frokost, det var noget vi
kunne finde ud, vi lavede et langbord med alt muligt godt mad, kølige pilsner og snaps, og snakken
gik godt.
Så forsatte vi med og fiske, men der skete ikke meget, der var lidt drillerier imellem dem der
fiskede, nogen blev trætte og fik en bette lur, men så fangede Poul en fisk på 1200 gr., og det var
også den sidste, så han vandt præmien for den største, men det var en dejlig dag, og den forsatte jo
også om aftenen, da stod den på vafler, det var noget det duede, det var rigtigt hyggeligt, det var en
god slutningen på en god dag.
Søndagen var så den dag hvor vi skilles igen,
og vi vil gerne sige tak for en god modtagelse,
det var skønt, og vi glæder os til næste gang vi
mødes.
M.v.h. Jytte og Henning Madsen medlemsnr.
1276

Den mindste fisk
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Midsommertræf på Himmerland Camping & Feriecenter

Til klubbens jubilæumsfest i september 2007 havde campingpladsen sponsoreret en gratis
overnatning i 2008 for alle foreningens medlemmer. Denne gave skulle udnyttes bedst muligt til
gavn for begge parter, så der blev arrangeret et campingtræf i weekenden 20. – 22. juni 2008.
Da vi så samtidig kunne benytte os af pladsens eget arrangement med midsommerfest, hvor der
blev tændt bål, grillet samt tilbudt en menu til 75 kr. inklusive aftenunderholdning af Farstrup
Harmonika Orkester, og koble det sammen med vort eget program, var det svært at sige fra til et
sådant træf.

20 vogne og et telt fra klubben mødte op for at få denne oplevelse, og til trods for et ikke særligt
godt sommervejr blev lørdag aften en oplevelse lidt ud over det sædvanlige, med et stuvende fyldt
telt (120 personer – alt udsolgt), hvor der blev spist, drukket, sunget, spillet, danset, taget billeder,
snakket, klovnet og ønsket tillykke (Jørgen havde fødselsdag), jo, så var det var ik’ så ring’ endda.

Med afgang kl. 11 lørdag fra campingpladsen var der planlagt en tur til Livø, og selvom vandet
„vuggede“ lidt højt, så kom færgen planmæssigt til Livø uden problemer. Butikker er der ikke
mange af på øen, men natur! så efter at vi havde spist vores medbragte madpakke i færgehavnen
og handlet lidt hos købmanden, tog vi på fodtur rundt på øen. Det er bestemt også en oplevelse,
man ikke bør sige nej til.

Om søndagen var der planlagt en tur til Vilsted Sø for at se og opleve dette nyetablerede naturområ-
de, som blev indviet i 2006. Hele området med sø og vådområder er på ca. 930 ha, hvoraf ca.
halvdelen består af Vilsted Sø. Søen er med sine 451 ha. den største ferskvandssø i Nordjylland,
og den forventes gennem de følgende år at tiltrække tusindvis af fugle og dyr. Rundt om søen går
en 20 km. lang vandresti, men man kan også cykle og ride rundt om søen, og skulle man blive træt
eller overrasket af mørket, er der anlagt shelters ved Vilsted og på holmen, hvor der kan overnattes
eller bare hviles.

Alle disse muligheder for oplevelser fik vi ikke denne gang, vejret var ikke med os – diset og
regn-fyldt – så får man ikke synsoplevelserne med, så turen blev aflyst, men mon ikke mange har
fået skærpet interessen for et besøg? Alt i alt må vi konkludere, at træffet alligevel blev en rigtig
god oplevelse.

Knud Vaarning
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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

Frydenstrand Camping
Frydenstrand 58, Skellet, 9280 Storvorde

Telefon 98 31 11 39

www.dk-camp.dk/frydenstrand - frydenstrand@dk-camp.dk

Husk: Vi har vinteråbent
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Brønderslev Caravan
& Trailer center

Alt til den kræsne campist - og til den helt rigtige pris!
Aut. værksted, skadeservice og specialværksted for reparationer

Eventyrvej 18-22 ·  9700 Brønderslev

Tlf. 98 82 28 75 ·  www.bctc.dk

Niels       Christian

Exclusive forhandler
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Bygholmvej 27,Øsløs, 7742 Vesløs 
Tlf. 97993139  Fax 97993802 

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

Thistedvej 546, Vester Thorup, 9690
Fjerritslev

Tlf. +45 98225136 Fax +45 98225512
kj@jamcamp.dk

www.jammerbugtcamping.dk

50 år  nr. 1232 Peter Klausen
60 år  nr. 1253 Finn Lund
60 år  nr. 1294 Valdus Jensen
70 år  nr. 1137 Johannes G
Andersen
75 år  nr. 2003 Lilly Andersen
80 år  nr.   381 Minna Bang-
Sørensen
80 år nr.   395 Mary Thøgersen

VI KIPPER MED
 FLAGET

Følgende af foreningens medlemmer har
haft „rund fødselsdag“ i

 2008
Nordjydsk Camping

ønsker Jer hjertelig tillykke:
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Et par efterlønneres betragtninger over ACSI campingpladser.

Familien-aktiv Camping Berchtesgaden

Tilkørsel til ACSI campingpladsen er normalt ganske let – hvis man kan få øje på skiltet, der viser
ind til pladsen, men for vores vedkommende blev det ikke helt så let, fordi det viste sig, at der var
etableret omkørsel, som betød, at vi i stedet for ca. 6 km. ad en fin plan vej måtte køre ca. 20 km.
ad små veje, igennem små landsbyer og op og ned af en række 8, 12 og 14 % stigninger/nedkørsler.
Det gav en fæl lugt af varme bremser, selv om jeg brugte motoren så meget som muligt til at
bremse med, men det var da en oplevelse – som burde have advaret os om at tilkørslen til pladsen
kunne være speciel.

Man kan komme til Berchtesgaden af to veje. Lige før grænsen til Østrig ligger der en tankstation
på motorvejen. I forbindelse med indkørslen deler vejen sig, og man kan komme ad denne vej til
campingpladsen, men så skal man ind igennem selve byen, fordi pladsen ligger uden for byen på
vejen mod Østrig. Det er derfor meget lettere at køre videre ad motorvejen og dreje fra ca. 5 km.
efter tankstationen, og derpå køre mod Berchtesgaden. Vejen ind til campingpladsen ser ikke ud
af meget, så hold godt udkig efter skiltet mod pladsen. Vejen ligger på venstre side, hvis man
kommer fra Østrig.

Tilkørslen til selve campingpladsen kræver en vis motorkraft, fordi der er en stigning på en 10-12
% incl. et hårnålesving midt på stigningen. Hvis man ikke selv kan, eller tror man kan trække
campingvognen op ad denne stigning, skal man ikke derfor vælge en anden plads. Man parkerer
blot vognen ved foden af stigningen (husk lige et par klodser bag hjulene), og kører op til
receptionen, der så sender en stor traktor ned for at hente campingvognen. Alt i alt et godt eksempel
på den venlighed og imødekommenhed som kendetegnede pladsens personale da vi var der.

Der er mulighed for at placere vognen, enten på samme niveau som receptionen, eller på en stor
afsats højere oppe. Fælles for alle pladser er dog, at der ikke er store muligheder for at finde en
plads med skygge.

Restautionen har et meget begrænset spisekort, og det er nok ikke helt tilfældigt, at der omkring
spisetid er en umiskendelig duft af friture kok,
men maden er da både rigelig og spiselig, hvis
man ikke selv „gider“ at lave mad.

Mindre svømmepøl, der overdækkes hver aften,
og rigtig gode badeforhold som holdes pæne og
rene ligesom resten af pladsen.

Området er meget turistpræget – Kehlsteinhaus
(Hitlers Ørnerede) kan ses fra campingpladsen.
Tilkørselsvejen til Ørnereden ligger ikke så lang
fra pladsen. Man kan kun selv køre op til foden
af det bjerg, som Ørnereden ligger på. Herfra skal
man med bus – man får et nummer når man køber
billet.
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Der er koldt på toppen

Kun biler med særlig tilladelse må køre op på bjerget, og det forstår man godt, når man har prøvet
turen med bus. Det sidste stykke vej skal man gå 124 meter ind i bjerget, og derpå køre 126 m. op
med Hitlers originale elevator. Stedet er absolut et besøg værd. Husk at bestille plads på bussen
ned igen. Et par timer burde være nok tid.

Ligeledes bør man ikke snyde sig selv for en sejltur på Königsee. Det er et af de smukkeste steder
vi har været. Man kan selv afgøre, om man vil tage hele turen rundt eller at stige af på halvvejen
ved en lille kirke, det egentlig kun består af 4 tårne. Hvert tårn er bygget af en af de 4 familier, der
bor på stedet, og som er de eneste, der må være på stedet uden særlig tilladelse om natten. Sidste
båd går tilbage til Berchtesgaden kl. 18.00.

Man skal være opmærksom på, at man både i Tyskland, Østrig og Italien kan blive afkrævet en
miljøafgift. Det blev vi så også på denne plads.

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!
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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

Læsøvej 5 8800 Viborg Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

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

. . .

.

DANSK CAMPING INTERIØR

Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne

Ombetrækning af hynder

Kantsyning af tæpper

Nu også specialsyede sengetæpper

Specialsyede springmadrasse lr efter dine måefter dine mål
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***  SAFARI CAMPING  (915)  ***
Rebildvej  17,  Rebild,  9520  Skørping
Telefon:  98 39 11 10  Fax:  98 39 17 94

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

 HILLERØD CAMPING

Hyggelig atmosfære midt i slotsbyen!

Pladsen er omgivet af en bred vifte af kultur,- sports og
naturtilbud lige uden for ”campingdøren”. De mange smukke
grønne arealer, solkroge, legeplads, petanque bane, hyggelig
stor spisesal, 5 min. gang til shoppingcentrum med cafémiljø
og Frederiksborg Slot, giver dig rig mulighed for en
afvekslende ferie for hele familien. Tog til København hver
10 min. Udlån og leje af cykler. Campingvogne, telte og 14
hytter til udlejning.
Jeg glæder mig til at byde Jer velkommen.

Mange hilsener fra Annette Quist, lejrchef
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Af: Anne-Vibeke Isaksen • Fotograf: Midt Nord Turisme  

De ukendte steder - og historierne om dem
Det er altid en god ferieoplevelse at opsøge et sted, hvor der i fortiden udspillede sig en
dramatisk hændelse. Men der er også de mindre kendte, men mindst lige så spændende
begivenheder og steder, og dem kan man nu læse om på Midt-Nord Turismes hjemmeside.

I Jylland fra midten og op er der masser af steder, hvor du kan opleve historiens vingesus. Her
levede stenalderbønder, bronzealdersmede, vikinger, biskopper, adelsmænd – og her stod et salg
i en af de krige, som kendes fra Danmarkshistorien. Det er de steder, du kan læse om i
historiebøgerne og turistbrochurerne, men der er også steder, hvis navn er knyttet til mindre
kendte begivenheder og steder, som måske kun de færreste kender.

Alligevel kan der fortælles en spændende historie om disse steder – og det er lige præcis formålet
med de sider på Midt-Nord Turismes hjemmeside, som har fået overskriften „Det skete…“, og
som findes i menuen under „Ruter og temaferie“.

Hvem kunne nu f.eks. vide, at Danmarks første drivhus blev bygget i Jylland fra midten og op, og
at det også er her du finder Danmarks formentlig største træhus? For ikke at tale om Danmarks
ældste mejeri og Vesterhavets ældste badested. Og så er der historien om dengang, da blodet flød
i gaderne i Brønderslev, og om det storstilede brobyggeri på Læsø. Foreløbig er der 16 historier
om ukendte steder og begivenheder i Jylland fra midten og op – og der vil løbende komme flere
til.

Læs de 16 spændende historier her: visitnord.dk
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Regensburg

Campingsæsonen 2008 kører på sit sidste vers.

Nogen af os er ved at gøre vognen klar til at sætte på stald for vinteren, mens andre er ved at gøre
sig klar til at tage på vintercamping.

Dette er årets sidste blad, så næste gang du hører fra klubben, er når vi sender opkrævninger ud på
næste års kontingent. På generalforsamlingen i februar blev det, efter en hefteig debat, vedtaget at
hæve kontingenten med henholdsvis 40,- og 20,- kr. efter om men var enlig eller par, en stigning
der skulle være med til at dække de stigende portoudgifter.

Nu er det svært at spå, især om fremtiden, og her i sommer fik vi besked på, at prisen på vore
campingpas, næste år vil stige med 15,- kr. pr. pas i indkøb, en stigning og udgift som vi ikke
havde kalkuleret med, da vi lægde budget for 2009.

Bestyrelsen har i første omgang valgt at se tiden an m.h.t. til at lægge stigningen på kontingentet,
men selv om det skulle blive nødvendigt at gøre det senere, vil det stadig være billigt at være
medlem af Nordjydsk Camping.

Kontingentopkrævningerne for 2009 udsendes i slutningen af december måned for at spare en
eventuel portoprisstigning fra 1. januar. Kontingenten skal være betalt senest den 1. februar 2009,
hvorefter at campingpassene udsendes. Det henstilles til medlemmerne, at man anvender det til-
sendte indbetalingskort og indbetaler kontingenten til foreningens bankonto, det vil spare kasse-
reren for meget ekstraarbejde med at skulle i banken med kontanter.

Går du med planer om at skifte bopæl, så husk at give kassereren besked om den ny adresse, så du
også i fremtiden kan modtage beskeder fra foreningen, for postvæsnet oplyser os ikke om din nye
adresse.

Er du kørt træt i at campere, orker du det ikke længere, eller ønsker du af andre grunde ikke
længere at være medlem af Nordjydsk Camping, det er en ærlig sag, så lad være med blot at
undlade at betale din kontingen, men i stedt at kontakte kassereren eller et andet bestyrelsesmed-
lem og give besked, så sparer vi arbejdet med, forgæves, at sende regninger og blade ud til dig, og
vi sparer portoen, som jo i dag er en af de store poster i vores regnskab.

God Jul og godt Nytår

Kasseren
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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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Nordjyllands fl otteste
brugte vogne

Autoriseret forhandler af:

Se alle vognene på www.le-camping.dk
eller kig forbi og se det store udvalg.

Vi er altid friske til at handle 
og husk - det betaler sig at spørge...!


