
NR. 2 - April - 2008 33. ÅRGANG

C  MPING
NORDJYDSK

Medlemsblad for campister

CAMPINGMESSE
 2008



2

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

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 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

Det går altså stærkt, både i forbindelse med transport, (bil – fly – tog osv.) men også livet som
sådan. Bedst som man har planlagt, hvad man vil (skal) lave i den kommende uge, er det

blevet lørdag, og ……, ja så gik den uge!

Mens nogle døjer med at få tiden til at gå, så har andre problemer med at følge med. Skal man
bare lade det glide, langsomt eller hurtigt, eller skulle man mon ikke planlægge sin hverdag,

sin fritid, sit liv?

Jeg vil da opfordre til, at campingfolket, nu hvor vi nærmer os foråret og sæsonen for campingture,
får besluttet, hvor og hvad man vil se og opleve, i Danmark og/eller udland. Som det ses

andetsteds i bladet, er der planlagt flere interessante træf og ture, så det er bare med at vælge, og
én ting er sikkert, du møder kendte og glade mennesker, der ligesom dig bruger fritiden til noget
fornuftigt, enten man nu slapper af, eller støver rundt efter oplevelser.

Undskyld, men jeg sidder og tænker på, at selv om verden er i brand og nyhederne fyldt med
menneskelig sorg og ulykke, og vi bestemt ikke er uberørt af det, så kender vi hver især

mange glade og interessante personer i campingmiljøet, som vi glæder os til at være sammen med
for at opleve nogle af livets lyse sider.

Men husk nu inden du kører med din fritidsbolig, at få den tjekket, gastest, bremseeftersyn,
dæktryk og slidbane, og – hvis du drager sydpå, så husk miljøzonemærket. (se artikel

andetsteds i bladet).

Jeg glæder mig til at se jer.

Knud

OBS! KONTINGENT 2008 - HAR DU BETALT? OBS!
Sidste frist for betaling af kontingenten var 1. februar 2008.

Har du husket at betale din kontingent, ellers er dette det sidste blad, som du modtager fra
NORDJYDSK CAMPING.

Sidder du og undrer dig over, hvor dit campingpas bliver af, skyldes det måske, at du har
glemt at betale din kontingent.

Du kan nå det endnu, skynd dig at få betalt, så vi fortsat kan mødes til fælles campinghygge.

Kassereren
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Aktivitetskalender 2008

1. - 4 maj: Kr. Himmelfart-Stævne

Stævnet  afholdes på Lysabild Camping i Sønderjylland.

10. - 12. maj: Pinse-Stævne

Stævnet afholdes på Aså Camping.

20. - 22. juni: Midsommer-Stævne

Stævnet afholdes på Himmerland Camping og Feriecenter i Hornum.

Efteråret 2008

23. - 24. august: Fællesstævne med DCK.
16. - 17. august: Fisketur til Lundby Fiskesø.
6. - 7. september: Ålegilde i Tolne.
8. - 11. september: Udlandstur til Pragh - Se side 8.
18. - 19. oktober: Pølsetur i Rebild.
20. november: Filmaften på Visse Ladegård.

Velkommen til nye medlemmer
Medlem nr.
1275 Irene & Torben Hansen 9000  Aalborg
1276 Jytte & Henning Madsen 9600  Års
1277 Inge & Kaj Nielsen 9900  Frederikshavn
1278 Sonja & Hans Erik Nielsen 9300  Sæby
1279 Jenny & Kurt Schütten-Kold 9530  Støvring
1280 Aase & Bent Johansen 9000  Aalborg
1281 Annette & Brian Ehlers 9381  Sulsted
1282 Joan & Poul Erik Bertelsen 9000  Aalborg
1283 Edith & Bent Nielsen 9300  Sæby
1284 Mona & Ib Jensen 9600  Års
1285 Birthe & Kurt Visti Olsen 9330  Dronninglund
1286 Karen & Erik Clausen 9850  Hirtshals
1287 Laila & Henrik Jørgensen 9870  Sindal
1288 Jan W. Nielsen 9750  Øster Vrå
1289 Birthe & Preben Jeppesen 9300  Sæby
1290 Ejnar Tolstrup Andersen 9610  Nørager
1291 Grethe & Christian Jensen 9670  Løgstør

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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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

Kr. Himmelfartsferien 1. - 4. maj

Tilbage i 2002 besøgte vi sidst campingpladsen,
så noget må der vel være forandret, blot det ikke
er venligheden og den gode service som vi
dengang oplevede.

Tilkørselsforholdene var ad de mindre veje, men
måske er det forandret, vi får se, når vi kommer
i Kr. Himmelfartsdagene 1. – 4. maj.
Als er jo også rig på historiske oplevelser og
Dybbøl Banke skal vi besøge. Lidt nord for
Sønderborg, ved en gammel mølle, er der et lille
listigt sted, som vi gør ophold ved på
tilbagevejen fra Dybbøl.

Andre interessante steder er Augustenborg Slot
og Nordborg med Mads Clausens fabrikker, og
så er der nok nogle, som ku’ tænke sig at se den
tyske grænse, men det fuldt færdige program
er klar og udleveres, når vi ankommer til
Lysabild Camping.

Pinsen den 10. – 12. maj

Vi  besøger  Aså Camping. Det er første gang,
vi afholder træf der, så alt er nyt for os.

Detailplanen for besøget udleveres ved
ankomsten, men så meget kan røbes nu: Vi
planlægger en tur i Dronninglund Storkov, hvor
bøgetræerne til den tid forhåbentlig strutter af
grønne blade, vi vil nok koncentrere os om
området ved sømosen, et sted med sagn og
fortællinger fra gamle dage. I blad nr. 4 2006 er
der en artikel om Storskoven.

Et andet sted, som vi planlægger at besøge er
Voergård Slot. Det er et af Danmarks fineste
renæssanceslotte, fyldt med historiske malerier,
porcelæn, spøgelseshistorier, fangehuller og
kinesiske karper, det koster at komme ind, men
mon ikke vi finder en pris, der passer til denne
enestående oplevelse.

Vi skal også have noget at spise (det er pinse),
og tilbuddet fra Aså Camping ser således ud:
Vi kan få en buffet fra 69 – 110 kr. Der er
reserveret plads i tv-stuen lørdag aften.
Overnatningsprisen for campingvogn og 2
personer er 102,- kr. + strøm. Ved tilmelding
bedes der gives tilsagn eller ej til pinsefrokosten.

Midsommertræf  20. – 22. juni

Måske kan nogen huske, at foreningen til sit 50 års jubilæum fik en flot gave fra Himmerland
Camping, nemlig en gratis overnatning på pladsen til alle foreningens medlemmer i 2008.

For at kunne benytte dette gratis tilbud skal man overnatte i 2 nætter på pladsen, så bestyrelsen
har fundet det mest optimalt, for at kunne samle flest medlemmer, at vi afholder et træf på
pladsen.

Det bliver så i weekenden 20. – 22. juni, hvor vi mødes sidst på eftermiddagen om fredagen og
holder standerhejsning lørdag kl.10.00. Det færdige program for træffet offentliggøres ved
stander-hejsningen, og vi kan da røbe, at en tur til Øje Sø og en petanque turnering er noget af
det, som er planlagt.
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Foreløbig plan for turen til Prag i september 2008
Turen starter fra Aalborg, eller hvor man nu bor, og ankomst til campingpladsen Dzban i Prag
mandag den 8. september. Afhængig af, hvilken situation man er i på arbejdsmarkedet, kører man
på et tidspunkt, så man senest ankommer til den campingplads, vi har valgt som mellemstation,
nemlig Glockenheide Camping i byen Rötgelsbüttel nord for Braunschweig i Tyskland.

Dem, som på grund af arbejde først kan starte
hjemmefra fredag eftermiddag, kan med en enkelt
overnatning nå Rötgelsbüttel om søndagen. Vi vil
så overnatte her og starte tidligt mandag morgen
mod Prag. Man kan køre alene, eller man kan
kontakte andre rejsedeltagere for at følges med
dem. Når vi kommer så langt, vil hver deltager få
en liste over samtlige tilmeldte, med oplysning om
tlf. nr. Det officielle tidspunkt for afrejse fra Prag
er fastsat til fredag den 12. september. Ønsker man
at bruge mere tid i Prag, kan man jo overnatte én
eller flere dage på pladsen.

Afstande og tider er således: Fra Aalborg og til Prag er afstanden 1095 km. hvoraf de 1050 km. er
på motorvej, og det vil ved normal fart tage mellem 10 og 11 timer. Afstand fra Aalborg til
campingpladsen i Rötgelsbüttel er 669 km., så det vil være at anbefale, at man ta’r en overnatning
inden ankomst. Fra Rötgelsbüttel og til Prag er der 462 km., så mellem 6 og 7 timer forventes det
at tage inden vi kører ind på campingplads Dzban på adressen Nad Làvkov 5 160 00 Praha.

Af oplevelser arbejder vi på: Sejltur på Moldau – mimeteatret Laterna Magica – Karlsbroen –
Krudttårnet - Rådhuset med det astronomiske ur
– St. Vitus Katedralen – byrundtur – Den
historiske sporvognstur, og udenfor byen et besøg
på Karlsteinslottet og i krystalgaden, som fører
derop til. Andre muligheder som
forlystelsesparken med et fantastisk
springvandsorgie kan også komme på tale.

Priser: For en overnatning med campingvogn og
2 personer koster det CZK 450,- plus strøm, det
er ca. 135,- Dkr. Dertil kommer priser for billetter
til de seværdigheder vi ønsker at se.
Flere oplysninger kommer i næste nr. af bladet,

men beslut dig snarest for turen, det letter opgaven, når jeg ved, ca. hvor mange vi bliver.

Knud

Karlsbroen
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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

Privat salg
LMC Favorit 495E årgang 2005 med

rundsiddegruppe foran og ¾ seng bagi.

Flot og velholdt ikke ryger campingvogn.

Pris: 114.900,- kr.

Står du og mangler en god og køreklar
vogn, så se den hos Brønderslev Caravan

Center
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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   0804:  Eva Ehlers

60 år  1054:  Inga Poulsen

60 år  1158:   Birthe S. Jensen

60 år  1277:  Kaj N. Pedersen

70 år  1290:  Ejnar T. Andersen

75 år  2002:  Knud Lauridsen

VI KIPPER MED
 FLAGET

Følgende af foreningens medlemmer har
haft „rund fødselsdag“ i

 2008
Nordjydsk Camping

ønsker Jer hjertelig tillykke:
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Generalforsamling i „NORDJYDSK CAMPING“ den 21. feb. 2008.

Formanden Knud Vaarning åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen til 43 medlem-
mer, samt at få valgt en dirigent. Det blev Michael Søndergård, som startede med at konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han oplæste derefter dagsordenen, som blev godkendt
og gav så ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

Formanden startede beretningen med at advare om, at den godt kunne blive lidt længere end
sædvanligt, fordi der var så meget at fortælle om fra 2007, hvorefter han fortsatte med at omtale
foreningens træf på Jammerbugt Camping, på Bork Havn Camping, på Råkilde Camping Fur og
Skt. Hans stævne på Egense Strand Camping. Alle træf havde været godt besøgt, og medlemmerne
havde fået masser af gode oplevelser. Der var en kort omtalte af fisketræffet på Lundby Camping
og ålegildet i Tolne, samt samarbejdstræffet med DCK som foregik på Guldager Camping.

Foreningens 50 års jubilæum blev holdt den sidste weekend i september på Himmerland Camping
og Feriecenter, der mødte 26 vogne op, og til festmiddagen var der 64 personer. Go’ mad, taler,
lotteri og dans til dejlig musik gav en rigtig god eftermiddag, som vistnok alle var glade for. Sidst
på året havde vi den traditionelle pølsetur i Rebild med rekord deltagelse, samt en filmaften i
Visse, der også var godt besøgt, den var flyttet til efteråret p.g.a. omlægning af regnskabsåret og
fremover bliver generalforsamlingen holdt i februar.

I 2008 skal vi besøge en ny plads, nemlig Aså Camping, vi skal til Lysabild Camping på Als, og så
besøger vi igen Himmerland Camping og Feriecenter i juni. Blandt de gaver vi fik til jubilæet fra
vore samarbejdspartnere, var der et gratis ophold på Himmerland Camping og Feriecenter til alle
medlemmer, så det vil vi benytte på denne måde. Der bliver også fisketur i august og åletræf i
september, og så er planerne næsten klar til udlandsturen i september, hvor vi drager til Prag.

I debatten om beretningen deltog der mange både med negativ og positiv kritik, nogle mente vi
var for åbenmundene med vort medlemstal og andre faktuelle oplysninger, men er der grund til at
skjule at vi er dem vi er? Åbenhed generelt er den bedste måde at møde og evt. få nye medlemmer
på.

Efter fremlæggelse af regnskabet var der også debat om udgifterne til foreningens blad. Mange
forskellige forslag blev drøftet, for store transportudgifter, for mange blade, ja, måske skulle man
halvere udgivelserne?  Desværre var der slet ingen, der syntes om bladets indhold og udseende
med de mange farver, det tror jeg nu der er, og bladet med annoncer som vi har forpligtelser
overfor, og bladet som meddelelsesorgan til medlemmer og andre campister har nu større betydning
end man måske tror.

Under punktet forslag, lå der et fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse. Bestyrelsen foreslog at
man hævede alle satser med 20 kr. pr år gældende fra 1. januar 2009. Men der kom et
ændringsforslag fra forsamlingen gående ud på, at beløbet burde være 40 kr for par og 20 kr for
enlige. Dette forslag blev vedtaget med virkning fra 1. januar 2009. Under punktet valg var der
genvalg til bestyrelsen og 1. suppleant, mens Kurt Jensen blev nyvalgt som 2. best. suppleant. 1.
revisor Kaj Jacobsen blev genvalgt og som revisorsuppleant blev nyvalgt Ingolf Schou.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten og udtrykte stor tilfredshed
med, at rigtig mange havde deltaget i debatterne.
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Der er
koldt på
toppen

Campingmessen 2008

En af de helt store campingbegivenheder i år
er messen CAMPING2008, der afholdtes i
Aalborg Kultur & Kongrescenter den 8. – 10.
februar, som havde over 13.000 besøgende.

NORDJYDSK CAMPING havde som
sædvanligt en stand på messen, og den var
meget besøgt.

Til årets messe havde vi lavet en konkurrence
med tre spørgsmål om foreningen, og gevinsten
var et gratis medlemskab af NORDJYDSK
CAMPING i 2008, og der var en gevinst til
hver af de tre dage messen varede. I alt deltog
112 personer i konkurrencen, og vinderne blev:
Laila Nielsen, Sindal – Jan W. Nielsen, Østervrå
og Birthe Jeppesen, Sæby.

Til at hjælpe os med udtrækningen tog vi bl.a.
politiet til hjælp, i det den fra
Campingcaravanen på DK4 kendte
motorcykelbetjent, Politiassistent ved
Rigspolitiets færdselsafdeling, Frede Pedersen, foretog lørdagens udtrækning.

Der var som før nævnt stor søgning til vor stand, og det betød ni nye medlemmer, og der er fulgt
flere til efter messen, så messen sammenlagt har givet os 14 nye medlemmer. Vi siger tillykke til
vinderne og velkommen i NORDJYDSK CAMPING.
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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: Rasmus Schønning  

Med bedstemor og bedstefar på camping
Det er ikke kun mor og far, der tager på campingtur med børnene. Flere og flere
bedsteforældre vælger at invitere børnene med, når de skal på camping. Det er en speciel
oplevelse for alle i familien.

Der er mange børn på campingpladserne året
rundt, men uden for hovedferien, ser man
især mange bedsteforældre tage børnene
med på campingtur. De ser det som en god
måde at være sammen med børnene på, da
de ved, at børnene ikke kommer til at kede
sig, fordi der er så mange
aktivitetsmuligheder på pladserne.

I hverdagene er det især børn, der endnu er
for små til at gå i skole. Men i weekenderne
er det børn i alle aldre. Nogle bor i egen
campingvogn, og flere har endda
campingvognen stående fast på pladsen det
meste af året, mens andre lejer enten en
campingvogn eller en hytte.

De bedste badestrande
Mange campingpladser ligger enten lige ud til Danmarks bedste badestrande eller meget tæt på.
Der er et væld af fritidsaktiviteter i forbindelse med camping, for eksempel swimmingpools,
legepladser, wellness, dyr på pladserne, minigolf, samarbejde med golfklubber, fiskeri og meget
mere. Det er altså ingen sag for bedstemor og bedstefar at passe børnebørnene, men forældrene
skal passe deres arbejde. Ligger man på en plads tæt på hjemme, kan forældrene endda støde til
om aften, så man kan hygge sammen.

Set i Appen-dix!

Miljøzoner indføres i Tyskland.

Fra 1. januar 2008 kan man risikere en bøde, når man kører ind i udvalgte tyske byer som f.eks.
Berlin – Hannover – Køln – Stuttgart m.v., hvis man ikke har fået sig et miljøzonemærke. Flere
tyske byer vil i løbet af 2008 blive omfattet af denne ordning.

Applus + kan hjælpe ferierejsende til Tyskland med at undgå sådanne bøder for ikke at have
miljø-
mærket. Applus + er godkendt til at udstede miljøzonemærker, de såkaldte ”umweltplaketter”.
Det betyder, at du i den lokale Applus + hal kan købe mærket før din forestående biltur til de
tyske byer. Uden mærkatet vil du risikere en bøde i størrelse på 40 Euro (300 kr.)

Alle biler med katalysator samt nyere dieselbiler kan få denne mærkat. I forbindelse med syn
koster det 150-, kr. og uden syn koster det 200,- kr.       Se også på www.applus-bilsyn.dk
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Regensburg

Da min familie skulle have campingvogn.

Mit navn er ”Gøjen” Nu skal I bare høre. Min nye familie skulle have en campingvogn for aller
første gang, og de kørte rundt i landet, ja så langt som til Århus, hvor de troede, at der var et rigtigt
godt køb, men det var det bestemt ikke, det var en gammel LMC fra firserne med fugt og det hele.
Uha Uha. Men på vej hjem, sådan ca. midtvejs, fandt de min søster, ja vi er lige gamle fra 1995.

Manden aftalte pris og levering, men der blev ikke skrevet kontrakt (heldigvis for det siger jeg),
for de skulle ringe sammen tirsdag, men der fik han at vide, at den var solgt, men de havde da
sikkert en anden, min familie kunne bruge, men de sagde bestemt nej tak. De var godt nok lidt
kede af det, men de kørte der ud igen, og der fandt de først en bror til mig, han var fra 1996 og er
en vigtigprås. Han troede, at han var så flot så flot.

Men så kom de over til mig, jeg skælvede over det hele, mon de ville have mig? De syntes jeg var
meget pænere end min bror, jeg har tæpper, der er kant syet og et flot køleskab og er ikke så rynket
som min bror. Hurra de ville købe mig, det var bare en stor dag for mig og for dem.

Så blev det onsdag, og de skulle komme efter mig, jeg var spændt på om det var en Skoda eller en
gammel osende Golf, der skulle trække mig. Men hvad kom der. En flot sort Peugeot 206 SW med
mange hestekræfter. Jubii, der kommer fart på udad vejen. Vi kørte af sted men, familien trænger
til lidt øvelse, men de skal nok lære det.

Den første tur gik kun til Hesteskoen, fordi de ville prøve at sætte forteltet op, og det gik fint, jo
min nye familie klarede det i stor stil.

Jeg blev hurtigt sat i vinterhi, og der står jeg rigtigt godt, men da jeg kom derud, blev jeg godt nok
lidt nervøs, der stod nogle store Hobby’er, Fendt’er og Cabby-vogne. Heldigvis fik jeg øje på min
”fætter”, en stor Adria 502 UP, den skulle jeg stå ved siden af, det er nu rart, når man er så lille som
jeg.

Kærlig hilsen

Adria UH 360 alias Gøjen

Ps. Jeg skriver senere og fortæller
hvordan sommeren har været..

Hej, dette er mig, Gøjen
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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...!


