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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

 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
kv41@oncable.dk

KONTINGENT 2008

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 campingpas:                            65,- kr.

MEDLEMSSKAB

HVAD FÅR DU / I

International Campingpas – Medlemsblad

Rabat på FALCK+ og 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 kontak-
te et af foreningens bestyrelsesmedlemmer,
samt indbetale den kontingent, som svarer
til din/jeres medlemsstatus, hvorefterDu/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

2007 er slut og vi kan se tilbage på en bemærkelsesværdig vejrperiode med køligt forår, regnfyldt
sommer, regnfyldt efterår og foreløbig mild vinter, dog med enkelte frostnætter allerede midt i

oktober. Alligevel har klubben gennemført sine træf, og iflg deltagerne med succes.

Klubbens 50 års jubilæumstræf, som blev afholdt 28. – 30. sept. på Camping Himmerland, blev
ikke bare som håbet, men med festmiddagen som midtpunkt en rigtig god oplevelse, ikke alene

p.g.a. den gode mad, underholdningen og den flotte betjening, men også fordi de 62 deltagere havde
taget deres gode humør med.

Gennem det forløbne år har campingvognens vægt og fartgrænser været interessant læsning i
diverse aviser. Som bekendt er den maximale hastighed med campingvogn i Danmark 80 km. i

timen, men med nye og kraftige vogne og tilsvarende biler er det vel ikke uforsvarligt, når mange vil
køre op til 100 km/t. Det må man i Tyskland, det kræver bare en tilladelse og en mærkat på vognen
som indtil 2007 kun kunne fås i Tyskland. Nu kan godkendelsen også erhverves her i landet hos
APPLUS for et beløb på 500 kr.

Så har politiet haft travlt med at kontrollere den tilladte vægt på campingvogne. Mange er gået i
fælden med efterfølgende bøder, men det skyldes ikke altid, at føreren - efter min opfattelse –

ikke har styr på vægtgrænserne! Du har en vogn der netto vejer 1175 kg og max må veje 1300 kg.
Altså har du ansvar for de 125 kg, mens fabrikanten må tage ansvaret for nettovægten, og her ligger
problemet! Hvorfor er vognen bygget med så lille en vægt ud over nettovægten, at der ikke er taget
hensyn til de absolut nødvendige ting som gasflasker, vandtank, fortelt, bord og stole, mad og tøj og
toiletting? Hvem tager afsted på ferie uden disse ting? Derudover har undersøgelser vist, at vogne på
bare få år kan optage fugt, der yderligere kan belaste vognens vægt med op til 100 kg.!  Vi må
forlange, at fabrikkerne bygger vogne med en maxvægt, der dækker campistens reelle behov.

Knud Vaarning

Jubilæumstræffet den 28. – 30. september 2007.

I forbindelse med klubbens jubilæumsfest på Camping Himmerland blev der afholdt et stort
lotteri. Mange gode og interessante gevinster blev fordelt blandt festdeltagerne efter sædvanligt
køb af lodder, mens andre gevinster blev vundet efter en auktion med usædvanligt høje bud.
Klubben fik mange gevinster og gaver fra vore annoncører og samarbejdspartnere, som var
medvirkende til, at det blev til en rigtig festlig lørdag eftermiddag. En stor tak til alle sponsorer.
På bestyrelsens vegne

Knud Vaarning
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Aktivitetskalender 2008
Februar 2008

14. februar  2008. Generalforsamling på Visse Ladegård.
Husk at forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingen.  (Se dagsorden/Indkaldelsen på side 7)

Påsken 2008

20. - 24. marts.
Påsketræffet afholdes på Safari Camping, Rebild

Kr. Himmelfart 2008

1. - 4 maj.
Stævnet  afholdes på Lysabild Camping i Sønderjylland.

Midsommer-Stævne 2008

21. - 22. juni.
Stævnet afholdes på Himmerland Camping og Feriecenter i Hornum.

Weekend-træf 2008

Stævnet planlægges afholdt på Aså Camping

Efteråret 2008

Fællesstævne med DCK

Udlandstur til Pragh

Husk tilmelding skal ske senest 8 dage før træffet til:
Knud Vaarning, tlf. 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.
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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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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Generalforsamling i Nordjysk Camping
Torsdag den 14. februar 2008 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 2006/2007.
3a. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2008.
4. Indkomne forslag.

5. Valg:
A. Valg af kasserer, Peter Freiheit (Villig til genvalg).
B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
(På valg er Eva Ehlers og Verner Sall. Begge er villige til genvalg).
C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
D. Valg af revisor. (På valg er Kaj Jacobsen).
E. Valg af revisorsuppleant.

6. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være indsendt skriftligt og være formanden Knud Vaarning 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.

Påskestævne på Safari Camping, Rebild
20. - 24. marts 2008

Traditionen tro, når påsken falder i marts måned, afholdes påske-
stævnet i Rebild, hvor mange af foreningens medlemmer vinter-
camperer. Programmet er endnu ikke planlagt, men der forsøges
bl.a. arrangeret en flagermus-tur til Smidie ved Bælum. Endeligt
program for påsketræffet udleveres ved ankomsten, men vil
kunne ses på foreningens hjemmeside, når det er færdigudarbej-
det.
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Månedens ”tip”

Når du skal til at rengøre forteltet til
forårsturen, så kom petroleum på en klud og
tør forsigtigt vinduerne af med den. Undgå at
komme petroleum på lærredet, det angriber
imprægneringen. Petroleum renser godt, og
hvad der er endnu bedre: i petroleum findes
et stof, som blødgør  ruderne, derved kan du
undgå , at de ”knækker” ved at blive foldet,
pak ikke sammen før teltet er ”luftet”,
dampene fra petroleum skal væk..

Er forteltet over 5 år, kan syningerne være
skrøbelige, og hvis du vil have det renset, bør
du få det syet, inden du sender det til rensning,
kemikalier i rensevæsken kan få alle syninger
til at åbne sig, og så bliver det en dyr omgang.

Filmsaften den 22. november 2007

Igen i år var Visse Ladegård rammen om et
klubarrangement, som medlemmerne gerne
deltager i, nemlig filmaftenen, hvor der vises film,
ses feriebilleder og snakkes.  I år var der mulighed
for at se noget mere, bogstavelig talt.

Klubben vil gerne, med de økonomiske
muligheder vi har, følge med i udviklingen, også
på dette felt, så der var købt grej (det hedder en
projektor), sådan at der kunne vises billeder på
storskærm, med musik og kommentarer dertil.

Peer Nesleins firma har produceret en serie
DVDere, som handler om ferieoplevelser mange steder i verden, og uanset om man har været der
eller ej, kan det være interessant at se det. Vi havde købt en DVD, der omhandlede Nordfrankrig
(Normandiet) med hele invasionskysten fra 2 verdenskrig. Andre havde lige været der, og deres
oplevelser blev også vist.

Den sidste DVD var fra klubbens stævne på Fur, som én af klubbens medlemmer (Hanne) havde
lavet. Den purrede rigtigt op i de mange oplevelser, som deltagerne kunne huske, og hvor har
campingpladsen en flot dam!!

En rigtig god aften, hvor feriebilleder blev vist, og snakken gik ud af munden, mens kaffe og brød
gled ned i halsen. Hvad mon man finder på næste år?

Knud

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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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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JUBILÆUMSGAVER

I forbindelse med foreningens 50 års jubilæumsfest i september måned modtog foreningen mange
gaver og lykønskninger.

Selvom gavebordet ikke ligefrem bugnede af gaver og blomster, et par stykker var der dog, i det
foreningen havde anmodet vore samarbejdspartnere og sponsorer om ikke at give gaver til forenin-
gen, men i stedet for at give os gaver, som vi kunne anvende i vores store lotteri blandt festdeltager-
ne, hvilket de gjorde i rigt mål, noget som vi hermed gerne vil sige tak for.

Lotteriet blev en stor sucses, og der var en overvældende interesse for at købe lodder, som var
rationeret med kun en pose med 12 lodder pr. deltager i festen, dog kunne bestyrelsen ikke deltage.
De resterende lodder blev solgt på auktion, og det højeste bud for en pose, blev på næsten 200,- kr.,
hvilket var med til at skæppe godt i festkassen.

Det vil være for meget her, at nævne alle de firmaer og personer, der bidrog med gaver til vores
jubilæum, men bestyrelsen vil hermed gerne takke dem alle for gaverne og det gode samarbejde vi
har haft. Tak.

To gaver skilte sig dog ud fra de andre gaver, da disse var rettet mod hele foreningen, også dem der
ikke lige kunne deltage i jubilæumsfesten.

Alle foreningens medlemmer modtog, sammen med invitationen til jubilæumsfesten , et utroligt flot
jubilæumsblad. Bladet var sponoreret af vores bogtrykker, hvilket betød, at det ikke kostede os en
krone, at få det lavet, vi skulle blot betale for udsendelsen, det var en kærkommen besparelse for
kassereren.

Fra Himmerland Camping & Feriecenter, stedet hvor festlighederne blev holdt, fik vi også en flot
gave, nemlig et gavekort, der giver alle foreningens medlemmer en gratis overnatning på pladsen i
2008, tilbudet forudsætter dog, at man tager mindst to overnatninger.

I bestyrelsen synes vi, at denne gave er så flot et tilbud, at vi har besluttet, at lægge et midsommer-
stævne ind i stævnekalenderen. Stævnet bliver afholdt den 21. - 22. juni, og vi opfordrer alle forenin-
gens medlemmer til at møde op, for på den måde at sige tak for gaven.

Bestyrelsen
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50 års jubilæum

Campingårets store begivenhed var foreningens 50-års jubilæumstræf på Camping Himmerland.
Det var imødeset med stor spænding af foreningens menige medlemmer – og har sikkert været en
stor opgave for bestyrelsen. Det blev en stor succes – alt „klappede“ – det eneste, der kunne klages
over var vejret!

Sommervejret har ikke været, hvad det plejer – og vi fik da også nogle gevaldige regnbyger på
dagen.
En svær forkølelse forhindrede os i at deltage fuldt ud i arrangementet med vores dejlige campingvogn,
så det blev ikke helt sådan, som vi ellers oplever „træf“ i foreningens regi – med natur- kultur- og
sociale oplevelser, men åbenhed, hjertelighed og hjælpsomhed finder vi altid.

Selve „Jubi – dagens“ festlighed var henlagt til lørdagen, den 29. september 2007 – i tiden fra kl.
12.00 til ca. 18.00 i restauranten på 1. salen i den flotte nye servicebygning med svømmehal og
wellnes-center. Restauranten var flot dækket op med 4 bordarrangementer med blomsterdekorationer
og flot service og gavebordet bugnede med flotte gevinster til det amerikanske lotteri.

Formand Knud bød velkommen til deltagere, gæster og sponsorer, pladsens ejere og musikken og
hans ønske om, at alle måtte få nogle dejlige timer, gik i opfyldelse.

Foreningens tidligere
bestyrelsesmedlem og formand
Georg holdt tale og omtalte
hvorledes forholdene var – og havde
udviklet sig gennem hans
mangeårige medlemskab – såvel på
Camping Himmerland, som
foreningen havde ejet i 32 år, som
forholdene som almindelig campist.
Det er jo nogle ganske anderledes
krav foreningens medlemmer/
campister i al almindelighed kræver
i dag – end tilfældet var i 1957, men
at det har været dejligt gennem alle
årene med masser af skønne
oplevelser, er der ingen tvivl om.

Georg og Mona havde fra det store udland hjembragt en personlig gave til formanden – et smukt
graveret vinglas – og havde også en vingave med til foreningen. Georg udbragte „et leve“ for
foreningen.

Formanden holdt festtalen og berørte alle foreningen arrangementer og træf. Takkede alle foreningens
sponsorer og samarbejdspartnere for såvel det gode samarbejde, som de mange flotte gaver foreningen
havde modtaget - og udtrykte alle gode ønsker for foreningen i årene fremover og glædede sig bl.a.
til vintercampingen på Safari Camping i Rebild.
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Mont St. Michel

Lejrchefen på Camping Himmerland – Kurt – glædede sig over, at foreningen afholdt sit jubilæumstræf
/fest på pladsen – og også han havde en gave til foreningens medlemmer. Alle med gyldigt medlemskab
og campingpas blev lovet en gratis overnatning i 2008.

Kurt introducerede pladsens ejer, som meget underholdende fortalte om hvorfor og hvordan han
havde erhvervet campingpladsen, samt hvad der var sket på pladsen af fornyelser og forbedringer af
kloak, vand og el og ikke mindst om den store flotte service-bygning – og planerne for fremtiden,
bl.a. bedre legepladser og en ønsket udvidelse med ca. 7 tønder land. Han havde hørt mange
„røverhistorier“ om pladsens fortid – ikke mindst om dengang foreningen ejede pladsen. Han var
glad for røverhistorier og ville gerne have flere. Pladsen havde 1.500 besøgende i 2005 – og 10.000
besøgende i 2007 og forventede 14 – 15.000 i 2008.
„Røverhistorierne“ inspirerede vort medlem - fra – Hobro? – til meget underholdende at referere og
supplere fra sine mange besøg på pladsen.

Palle – fra Vejle – berettede også sjovt – om hvorledes han med Michaels hjælp var blevet medlem
af foreningen, og at han og Margrete gerne kører den lange vej op til Nordjylland, for at være
sammen med os.

Det festligste indslag var en sang, som kasserer Peter og Else Marie med hjælp af en veninde havde
forfattet til lejligheden. Den indeholdt „det hele“ – og blev sunget på melodien: Det er hammer
hammerfedt. Den blev sunget igen og igen.

Efter indtagelsen af en dejlig 3-retters middag – flot serveret af det hyggelige personale – var der
dans til musik fra foreningens „huspianist“ - Henrik – og alle fik rørt de stive lemmer.

Det amerikanske lotteri havde berettiget stor opmærksomhed. Alle deltagere (undtaget bestyrelsen)
kunne købe „en pose lodder“ til 25,- kr. De sidste poser blev solgt på auktion – til priser helt op til
200,- kr. – men det var også flotte gevinster, sponseret af vores mange samarbejdspartnere så stor
tak til dem. Det vakte glæde – og der kom en skilling i foreningens kasse, som havde bidraget til at
gøre prisen for deltagelse særdeles rimelig.

Endnu et spændende indslag ventede under festen – udtrækning af 2 vindere af et års gratis medlemskab
– blandt alle foreningens medlemmer. De blev udtrukket på medlemsnummer – og det var 2 med
meget lavt medlemsnummer, der blev udtrukket. Desværre var de ikke med til festen.
Festarrangementet sluttede kl. ca. 18.00 med formandens tak til alle – gæster – sponsorer – deltagere
– og han ønskede alle et rigtigt godt vinterhalvår. Nogle tog afsked og kørte hjem – andre gik hjem
til campingvognen og på besøg hos hinanden. ALLE var enige om, at det havde været et „kanon –
arrangement“.
Starten – og afslutningen med hhv. standerhejsning – og standerstrygning kunne vi desværre ikke
deltage i. Det er ellers en rigtig dejlig måde at sige: Godaw – og farvel på – men vi ved, at mange
kørte direkte fra Hornum til Safari Camping for vintercamping, det kunne tydeligt ses på Pølseturen.

Tak til foreningens bestyrelse for det festlige arrangement i anledning af foreningens 50-års-dag.
I har virkelig gjort det flot.

Hanne & Kurt Wildt 
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Vestervig Kirke

Parti fra Utreckt

Udtrækning af det store jubilæumslotteri

Gevinsterne var to gratis medlemsskaber af NORDJYDSK CAMPING i 2008, de blev udtruk-
ket blandt alle foreningens medlemmer. Vinderne blev:

Medlem  nummer  492  Bjarne & Anna Nielsen, 9440 Åbybro

Medlem  nummer  493 Ib Svend Sørensen, 9440  Åbybro

Foreningen ønsker vinderne tillykke med gevinsten

RETTELSE

I sidste nummer af bladet var der indsneget sig en beklagelig fejl i rubrikken „Tillykke med
dagen“.

Det er muligt, at Hans har følt sig beæret over at blive betragtet som en 60 årig, men det var altså
Metha Thyssen og ikke Hans Thyssen, der kunne  fejre den store dag, vi beklager meget, og
skynder os at overbringe vore lykønskninger til Metha.

Hjertelig tillykke fra Nordjydsk Camping

Foreningens hjemmeside

Hvornår har du sidst været inde at se foreningens hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk?

Hvis det er et stykke tid siden, har du måske ikke set dens nye udseende.

I forbindelse med foreningens jubilæum, har vi lagt nogle nye sider ind på hjemmesiden, disse
sider indeholder bl.a. billeder og video fra jubilæumsfesten, og du kan også se vores jubilæums-
sang.

På foreningens hjemmeside kan du finde mange spændende informationer om foreningen og de
aktiviteter, der er planlagt afholdt i løbet af året.

Benyt hjemmesiden og bliv klogere på din forening.

Redaktøren
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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

60 år   1272:  Lissy Møller

70 år  0661:  Villy Eriksen

70 år  1193:   Anne Mette Jensen

75 år  0259:  Eva Munk

75 år  1270:  Lillian Christensen

VI KIPPER MED

 FLAGET
Følgende af foreningens medlemmer har

haft „rund fødselsdag“ i
 2007

Nordjydsk Camping
ønsker Jer hjertelig tillykke:
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Turen til Tjekkiet 2007

Starten gik fra Nørresundby den 10. august kl 15.00. På vej sydpå fik vi handlet lidt ved grænsen og
fortsatte derefter videre til Neumünster og Lübeck mod autobanen Hamburg – Berlin. Regnvejret
slap vi ikke for, de sidste 100 km. frem til en rasteplads på den tidligere zonegrænse måtte vi stole på
navigatoren, vi kunne dårligt se skiltene for slet ikke at tale om, hvad der stod på dem.

Næste mål på turen var Lüppenau i Spreewald mellem Berlin og Dresden, her fandt vi en skøn plads
i slotsparken med indtil flere sejlbare kanaler, som så også skulle opleves. 22 Euro for os to og så fik
vi en 4 timers slapaf tur i båden uden motor, en mand stagede båden frem stille og roligt, jo, det var
wellness, så vi også bagefter havde kræfter til en gåtur i Lübbenaü.

Det var blevet onsdag d. 16. august og vi satte nu kurs mod Tjekkiet over Dresden og videre langs
Elben, til vi nåede grænsen ved Bad Schandau, her fandt vi pladsen Ceska Brana, som var så venlig
kun at kræve 80 kr. i døgnet incl. el for to. Vi blev der i 4 dage og så en masse flot natur samt en borg
udhugget i en klippe, samt en kæmpe stenbro, som naturen selv havde fabrikeret, broen spændte fra
et bjerg til et andet.

Efter 4 spændende dage kørte vi til Prag og lagde os ind på Trio Camping, en lille plads som både
var en ACSI plads og en DCK samarbejdsplads. Overnatningsprisen var 14 Euro, dyrt efter tjekkiske
forhold, men der var pænt og rent og vejret gav os 35 varmegrader, så her slappede vi af resten af
dagen.

Om mandagen kørte vi til det gule marked,
det er enormt, men ret ensformigt, og de
handlende står gerne og rykker i én for at
få os til at købe, det syntes vi ikke om, så
vi gik hurtigt igen. Vi var også en tur oppe
på slottet for at se vagtskiftet, herfra var
der et flot udsyn både over byen og
Karlsbroen, som var proppet med
mennesker. Tirsdag kørte vi fra Prag vest
på til borgen Karlstein og så på masser af
boder med krystal og mange andre ting.

Nu ville vi på landet, så ruten blev lagt
øst på mod Tjekkiets næststørste by Brno
med 387 tusinde indbyggere. Vi fandt
hurtigt en skøn plads Camping Hana, som ligger ved den lille by Veveska Betyska. Pladsen kan
anbefales, godt nok gamle toiletbygninger, men rent og pænt, og på pladsen var der  vagt på hver nat,
man kan gå til byen og få noget at spise, 2 x mad og 2 x ½ øl ca. 90 dkr – billigt, der er også
supermarked med priser som i Danmark, men i koruna, dvs. en fjerdedel af den danske pris.

Fredag var vi ude for at se på huler, det var natur uden lige. Vi tog svævebanen ned i en kløft og var
inde i en stor grotte med masser af rum med drypsten i alle farver, og længst inde var der et hul i
loftet, så man kunne se op til P-pladsen, vi var også ude at sejle på en underjordisk flod pris ca 85 kr.

Borgen Karlstein
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Der er koldt på toppen

Det var blevet ret varmt, så de næste par dage hyggede vi os på pladsen, men mandag tog vi med en
eldrevet båd ind til Brno, det tog godt en time, pris 55 kr. for to, tur retur. Vi var også lige en smuttur
over grænsen til Slovakiet og ned til et område, hvor de 4 lande Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og
Østrig mødtes, 250 km. men ret interessant.

Nu var tiden kommet, hvor vi begyndte at tænke
på at lægge kursen mod nord, så vi tog afsked
med dem vi havde lært at kende, som
campingmutter og nogle hollændere, kursen blev
sat mod byen Protivin, et område med mange
feriehuse, og som ligger mellem Prag og den
Østrigske grænse ved Linz, vi havde en enkelt
overnatning der på en ACSI plads med moderne
toilet og badeforhold  - 14 Euro.

Næste stop var Nepomuk i Vest-Bøhmen, hvor
vi igen fandt alle tiders plads, som lå ved en lille
sø inde i skoven – 78 kr. med strøm og bad – der
var vi i 4 dage. Ikke langt derfra lå byen Plzen, 170.000 indbyggere, en meget gammel by med huse
og bygninger lige så flotte som i Prag. Byen har det højeste kirketårn i Tjekkiet (103 m.) men er også
verdenskendt for sit berømte ølmærke Prazdroj (pilsner urquell)

Det var nu blevet den 4. september og vi kørte videre vestpå til Radosov og Camping Na Spici,  også
en flot plads til 108 kr. med strøm. Strømmen fik vi brug for med en periode med kulde og regn,
pladsen ligger i et bjergområde med bjerge op til 1250 m. højde tæt på Karlovy Vary, lidt sne fik vi
også, og på pladsen var der 3 grader om natten. Dagen efter var vi i Tyskland på familiebesøg.

Tjekkiet kan anbefales til en campingtur, men stol ikke for meget på GPSen, tag kort med og husk så
også at betale vejskat, kan det ikke lade sig gøre ved grænsen, så har man lov til at køre til nærmeste
servicestation for at købe vignetter.

Mona & Georg Jensen

El-drevet båd

Velkommen til nye medlemmer

Medlem nr.
1274 Aksel Pedersen & Hanne Lyng 9220  Aalborg Øst
1273 Lissy & Steen Møller 9750  Øster Vrå
1274 Lone Christensen & Per Jensen 9293  Kongerslev

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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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, sport
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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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.

Pølseturen i Rold Skov 2007.

Den 14. oktober var én af de dage, man gerne vil
huske for en god oplevelse! Klubben havde
arrangeret pølsetur som sædvanlig, og hvem
husker ikke oplevelserne tidligere år, med silende
regn, bål man ikke kan få ild i, paraplyer der bliver
luftet osv. Trods dette, er det alligevel en tur man
ta’r med på igen og igen.

Spændende var det at følge vejrmeldingerne, og
da dagen oprandt med sol og blå himmel, steg
humøret med flere grader end termometret. Aldrig
har så mange, været så glade for at gå med, så
mange pølser, og hvad dertil hører, mellem 80 og
85 deltagere blev der talt, og der var trængsel på
bålpladsen.

Så mange pølser og brød blev lagt på grillen, at
ilden var ved at gå ud, og måske var det en god
ide næste gang, at lave et større bål, både pølse
og brød er nu bedst, når de er rigtig varme!

Campingfatter Frederik havde, som han altid har
gjort, og tak for det, sponsoreret en Gammel
Dansk til halsen, og aldrig har vi set en flaske
blive tømt så hurtigt, så der måtte findes et par
stykker mere! Humøret var højt, og folk snakkede,
som de jo plejer, måske var det ikke lige ”I
skovens dybe stille ro”, men hyggeligt var det,
så vi møder også op næste år.

Tove og Knud med gæster
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Regensburg

Et par efterlønneres betragtninger over ACSI campingpladser.

Knaus Campingpark - Regensburg.

Er ikke en ACSI plads, men vi har taget den med, fordi vi godt kan lide at komme der, og fordi vi
især godt kan lide Regensburg, som er en hyggelig by med en gammel og velrestaureret bymidte.

Tilkørslen er meget nem. Kommer man fra vest, skal man dreje fra umiddelbart før man passerer
Donau. Herefter er det bare at følge skiltningen til pladsen.

Pladsen er plan og god, men man kan risikere at skulle have et langt kabel for at få strøm. På
enkelte pladser er 25 m. ikke nok. Pladsen kan i perioder forekomme lidt tæt befolket.
Servicebygningerne ligger i forbindelse med receptionen og indkørslen, der kan således være et
stykke vej til toilettet.

Pladsen har ingen restaurant – kun en Bierstube, men der findes flere restauranter inden for en
forholdsvis kort afstand af campingpladsen.

Siden sidste gang vi besøgte pladsen, var der kommet nye ejere/forpagtere. Om det var en fordel
ved jeg ikke rigtigt, men man bliver i hvert fald vist på plads af campingfatter selv, som viser alle
nyankomne til den plads de skal ligge på.

Fastliggere og løsliggere er separeret i to forskellige afsnit af pladsen. Pladserne ligger
hovedsageligt på åbne plane græsplæner. Det er kun fastliggerne, der har lavet små aflukker til
deres havenisser. Dette er i sig selv værd en spadseretur rundt på pladsen.

Beliggenhed er god – uden for byen nær motorvej – med gode busforbindelser til den gamle by,
som helt sikkert er et besøg værd. Her er der virkeligt nogen, der har tænkt sig om, da der blev
stillet krav til renoveringen af byen og husene, så man kan sagtens få en dag til at gå i byen, hvor
der er mange fortovscafeer/spisesteder. Som så mange andre steder er prisniveauet højt, dog lidt
højt i centrum, så prøv at søge lidt ud i udkanten af den gamle bydel.

Campingpladsen er med sin beliggenhed tæt ved motorvejen, der relativt let giver adgang til såvel
øst – vest gående trafik som nord – syd gående
trafik, et godt udgangspunkt hvad enten man
vil til eller fra Prag, München eller Berlin.
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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!

ALT TIL CAMPING
ALT 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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Industrivej 15 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 9847 9111 • www.le-camping.dk

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...!


