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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. 500 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.:                                           320,- kr.
Enlige:                                               255,- kr.
Pensionister  Ægtepar:                      260,- kr.
Pensionister  Enlige:                         210,- kr.
Ungdomsmedlemmer  ( 18-22 år ):  210,- 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
Efterårets måneder er slut og et nyt år står for døren, diverse træf med klubben har været rigtig

godt besøgt og både små og store begivenheder har klubbens medlemmer oplevet.

Den mindste begivenhed må være oplevelsen af at fange en fisk på 1½ gr. og 4 cm lang! Det
skete ved fiskestævnet i Lundby Fiskepark.  Den største begivenhed (antalsmæssigt) må så

være på Hedegårds Ægpakkeri i Hadsund, som vi besøgte sammen med DCK. Vi var næsten 50
personer, som fik set virksomheden og guiden forklarede bl.a. at man behandlede over 1 million
æg i døgnet.

Nu vil nogen nok mene, at udsigten fra Bramslev Bakker ud over Mariager Fjord er det største,
eller at se og opleve det Astronomiske Ur i Prag er endnu større, men det vigtigste må være,

at klubbens medlemmer har haft muligheder for både „store og små“ oplevelser i den afgående
sæson.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at arrangere den nye sæsons campingtræf, samt diskutere
og gennemføre diverse ændringer i vort medlemsblad, ændringer, som medlemmerne ikke

skal læse om her, men vil få mulighed for at diskutere på den kommende generalforsamling i
februar. Jeg vil meget opfordre til, at mange møder op, medlemmernes indflydelse skulle gerne
kunne opleves ved klubbens aktiviteter.

Knud V

JØRGENSMINDEVEJ . KLARUP

Nordjyllands førende fritidscenter
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Aktivitetskalender 2009

Generalforsamling torsdag den 14. februar 2009 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes på Visse Ladegård, Vissevej 116, 9210 Aalborg SØ

Påskestævne den 9. april til den 13. april

Stævnet afholdes på Hobro Camping Gattenborg

Kr. Himmelfartstævne den 21. maj til den 24. maj

Stævnet afholdes på Sindal Camping

Pinsestævne den 30. maj til den 1. juni

Stævnet afholdes på Frydenstrand Camping i Mou

Midsommerstævne den 27. juni til den 28. juni

Stævnet afholdes på Hvalpsund Camping

Samarbejdsstævne med DCK den 22. august til den 23. august

Stævnet afholdes på Camping Ulbjerg

Pølsetur i Rebild

Turen udgår fra Safari Camping i Rebild

Filmaften

Filmaften på Visse Ladegård

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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Hobro Camping Gattenborg: Påsken den 9. – 13. april
Vi arbejder med følgende muligheder:

• Sejltur med „Svanen“ på Mariager Fjord
• Besøg på vikingeborgen „Fyrkat“
• Cirkusmuseet i Rold
• Lystfartøjsmuseet i Hobro
• Gasmuseet i Hobro
• Boldrup Egnsmuseum

Sindal Camping: Kr. Himmelfartsdagene den 21. - 24. maj
Vi arbejder med følgende muligheder:

• Sindal rundt med Niels Regner
• Tur til Ørnereservatet
• Evt. arrangement på pladsen

Frydenstrand Camping: Pinsen den 29. maj -1. juni
Vi arbejder med følgende muligheder:

• Tur til Vildmosecentret eller guidet naturtur
• Shoppingtur til Hals
• Landsbyen Smidie med lidt lokalhistoriske ting

Hvalpsund Camping: Midsommer den 20. – 21. juni
Vi arbejder med følgende muligheder:

• Besøg på herregården Hessel (nu landbrugs- og interiør museum)
• Tur til „Skovbakkerne“ hvor udsigten og naturvandrestier kan blive en dejlig oplevelse

Ulbjerg Camping: Fællestræf med DCK den 22. – 23. august
Vi arbejder med følgende muligheder:

• Tur til Traktormuseet
• Hyggearrangementer på pladsen
Hvem var det nu der var mest vidende i 2007? Vi udfordrer med ny konkurrence

AKTIVITETS BESKRIVELSER
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Generalforsamling i Nordjydsk Camping
Torsdag den 14. februar 2009 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 2008.
3a. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2009.
4. Indkomne forslag.

5. Valg:
A. Valg af formand, Knud Vaarning (Villig til genvalg).
B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
(På valg er Leif Sørensen (Villig til genvalg).
C. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
D. Valg af revisor. (På valg er Svend Jensen).
E. Valg af revisorsuppleant.

6. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være indsendt skriftligt og være formanden 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.

AKTIVITETS BESKRIVELSER

50 år  nr. 1232   Anni Klausen 50 år  nr. 1281   Brian Ehlers

60 år  nr.   776   Agna Larsen 60 år  nr. 1231   Elisabeth Pedersen

70 år  nr. 1132   Knud Røntved

VI KIPPER MED FLAGET
Følgende af foreningens medlemmer har haft „rund fødselsdag“ i  2008

Nordjydsk Camping
ønsker Jer hjertelig tillykke:
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Aut. forhandler

JUELSTRUPPARKEN 26 · 9530 STØVRING · TLF. 98 31 98 31

AFKØRSEL 31 · STØVRING SYD

Jysk Caravan
– har det store udvalg til ferie og fritid

Jysk Caravan
www.jysk-caravan.dk

AUTOCAMPERE

KVALITETS-
TRAILERE 

til GØR-DET-SELV manden 
og håndværkeren. Priser fra kr. 4.100,-

HAR DU FÅET EN
SKADE PÅ DIN

CAMPINGVOGN? 
På vores værksted laver vi alt 

i forsikringsskader, reparationer, 

gastest og alm. eftersyn.

Stort udvalg af 

nye og brugte Knaus vogne

– Kom og få et godt tilbud

Billig finansiering – Lån op til 100.000 kr.uden udbetaling

Åbent: Hverdage: 10-17 · Weekend 11-16

HOME-CARHOME-CAR
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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

Samarbejdsstævne med DCK på

Bramslev Bakker Camping ved Hobro

Der deltog 15 vogne fra NC og 23 vogne fra DCK. Mange var allerede ankommet om torsdagen
og vejret, som Jonna og Svend Gustausen havde bestilt, var super, så der var faktisk langbord fra
vi kom og til sent lørdag aften.

Der var standerhejsning lørdag morgen, hvorefter vi drog afsted i kortege til Ægpakkeriet
„Hedegården“ i Hadsund, hvor der var rundvisning. Vi fulgte æggene fra de kom ind, og til de var
pakket og klar til at blive kørt ud til butikkerne. Der bliver sorteret og pakket ca. 1 mill. æg i
døgnet.

Derefter gik turen langs Mariager Fjord over Stinesminde og Houtved og igennem Bramslev
Bakker til campingpladsen. Herefter blev der hygget til sent ud på aftenen.

Pladsen er en rolig og hyggelig plads med en skøn natur og en hyggelig campingvært, Jens Jørgen
Vestergaard, som åbenbart også var tilfreds med os, for inden vi tog derfra, var det blevet en DCK
samarbejdsplads. Så alt i alt et godt stævne.

Edel og Preben Baltzer - DCK
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STØT VORE ANNONCØRER –
DE STØTTER OS

PØLSETUR… hva´ er det?

Sådan spurgte vores familie i Århus, da de først gang hørte om vintercamping i Rebild og siden,
hvad vi foretog os dèr. Joh, pølseturen er for alle på campingpladsen, uanset om campisterne er
medlemmer af vores forening eller ej.

Man samles, i det mest fornuftige tøj med gode travesko og „bevæbnet“ med sine favorit-pølser
og diverse tilbehør ved „Købmanden“ = indgangen til campingpladsen, på det angivne tidspunkt.
Efter velkomst og hilsner til og på alle fremmødte og en kort instruktion, ja, så hejser vi lige vores
banner – bare lige for at markere Nordjydsk Camping – mens vi synger et par vers på melodien:
Jens Vejmand…

Derefter begiver vi os så i blandet flok ud i den dejlige Rold Skov, mens man hører nyt fra alle
kanter og ikke mindst betragter og glædes over at se skoven klædt i efterårets utroligt smukke
farver.

Et „hold“ er kørt i forvejen til en dejlig bålplads, og sørget for at både grill – og kogeplads er tændt
op, så de sultne og tørstige deltagere straks kan gå i gang med at tilberede pølserne og brødene.
Nogle er fuldt ud bekendte med „forretningsgangen“ – andre skal hjælpes lidt på vej, men snart er
alle i gang med spisningen, der varer ca. 1 times tid. Et andet hold har kørt drikkevarer til stedet.

Efter oprydning deles flokken, idet nogle har behov for en lang spadseretur, andre med en middel
lang tur – og de sidste tager den samme spadseretur tilbage til campingpladsen. Her kan man så
„ture videre“ – i samlingsstuen eller i egen campingvogn med kaffe og andre hjertestyrkende
væsker.

Et dejligt friskt arrangement, hvor man lærer hinanden bedre at kende. Det eneste, der kan drille
lidt er vejret – men selv i år, hvor det stort set regnede på hele turen, var der stor deltagelse og
ingen sure miner, for som det så ofte er sagt, ja, så er det ikke vejret, der er noget galt med – men,
det kan være det er påklædningen.

Vores familie fra Århus deltog – den længst fra
kommende „fremmede“ var fra Vejle – måske er
det kommende medlemmer af vores forening. Gør
DU også en indsats for at tegne et nyt medlem?

Årets pølsetur blev gennemført lørdag den 18.
oktober – den sidste lørdag i børnenes efterårsferie
- med ca. 50 deltagere, og den var som sædvanlig
en succes. Sidste år var vi over 80. „Fyrmester“
Jørgen fortjener stor ros for nogle flotte ildsteder.

Mvh. Hanne og Kurt 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
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Prag – turen 2008

Som bekendt gennemførte foreningen en udlandstur til Prag i tiden 7. – 12. september. Turen var
tilrettelagt af Margrete fra Vejle med formand Knud som „tovholder“.

Det er hævet over enhver tvivl en stor opgave, og et stort arbejde, at stå for sådan et arrangement
og det fortjener en stor TAK, ros og anerkendelse. Det var bare rigtigt flot. De har ført samtaler og
forhandlinger på telefon og skriftligt „på udenlandsk“ med campingpladser og besøgssteder om
priser, tidspunkter, aktiviteter – og aftalerne holdt stik. At vores tur „faldt sammen med“ et stort
DCU-arrangement, som i samme uge havde til huse på samme campingplads, gav os muligheden
for at sammenligne vores arrangementer. DCU´erne blev hentet og bragt i luksusbusser med
dansktalende guide – og bespist frokost og aften – og i øvrigt „ført i kort snor“ – til en pris af små
5000,- dkr. pr. person. Vi var anderledes meget mere frit stillet til en helt anden pris…

Prag – der også kaldes „Den gyldne Stad“ viste sig fra sin bedste side. Vi var begunstiget af det
dejligste vejr – og vi fik set og oplevet en masse – og fik også lejlighed „til at komme hinden ved“.
Foreningen markerede sig med standerhejsning – og strygning og „lang-borde“ med afsyngelse af
vort hjemlands „vemodige sange under musikledsagelse… Det gjorde et vist indtryk. Det tjekkiske
øl er verdensberømt og billigt.  Det blev indtaget i alle mulige udgaver. Også maden er utrolig
billig og god, hvad enten den er købt i supermarked – eller indtages på restauration.

Af oplevelser skal turen på Karlsbroen – Slottet med udsigten over den skønne by – Sejlturen på
Moldau med spisning og musik og det fantastiske Springvands-fortæne fremhæves, men Bryggeriet,
Krystalfabrikken, Karlsteinborgen – de helt utrolige store, smukke og rigt dekorerede kirker,
statslige og private bygninger og huse – må ikke forglemmes.

Vi – 41 deltagere – delte os op i 4 små grupper. Det var en rigtig god ide, for det er en næsten
umulig opgave at holde styr på så mange i den meget besøgte by. Det betød bl.a. at den enkelte
kunne få sine ønsker om seværdigheder opfyldt – og gøre det mere intenst – f.eks. på Det Gule
Marked, men alligevel fik vi ikke set ALT – (men det gjorde DCU´erne heller ikke) – Så det er
forståeligt, når man hører at folk besøger byen igen – og igen.

Turen forløb uden uheld, ulykker og sygdom, men ikke helt uden ærgrelser. 4 campingvogne blev
hjemsøgt af tyve – mens man lå og sov de uskyldiges søvn… Penge, fotoapparater, mobiltlf.,
briller og høreapparat m.m. forsvandt som dug for solen. Det skortede imidlertid ikke på advarsler
– så tag ved lære af det…

Køreturen derned – og hjem foregik helt efter den enkeltes tid og kræfter. Nogle tog tidligt af sted,
andre skulle lige have overstået et arbejde – nogle fortsatte „rundt i Europa“ – Østrig – Tyskland
– mens andre igen måtte skynde sig hjem til arbejdet.

Alt i alt var det en pragtfuld tur, som ikke mindst skyldtes deltagernes aktive medleven og gode
humør – og der er rigtig mange gode minder og oplevelser at tænke tilbage på i den kommende
vinter. Hvem vil lave den næste udlandstur? og hvor skal den gå hen? Planlægningen tager lang
tid…

KW
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Af: Thomas Sørensen  - CAMPINGDANMARK.DK 

På cykel gennem landskabet ved Limfjorden
Det kræver ikke de store forberedelser at finde rundt på cykel i Limfjordslandet.

De brune skilte med den hvide og gule blomst markerer de veje, der fører gennem de smukkeste
landskaber og forbi de største seværdigheder og attraktioner.
Limfjordslandskabet er et landskab som giver lyst til afstikkere og smag på oplevelser.
Mellem Limfjordslandets Maguerit-veje snor sig et net af afmærkede cykelruter og længere ude i
det åbne land og i skovene findes afmærkede stier. Overalt er der informationer at hente om det
familjevenlige vej- og stinet.

Som baggrund for en sammenhængende cykelferie eller for en endagsudflugt er det en god ide at
anskaffe godt kortmateriale. De tre Limfjords-amter har hver for sig udgivet specielle kort, og
desuden har vejdirektoratet udgivet „Cykelguide – nationale og regionale cykelruter i Danmark“,
der er gratis.
Både disse overordnede kort og de mere lokalt afgrænsede cykelrutekort kan fås/købes på
turistkontorerne.

Der er i Danmark 3 typer af cykelruter

De nationale ruter er afmærket med hvide tal på rød baggrund. Det er i vidt omfang asfalterede
veje. Vestkystruten, som går fra den dansk-tyske grænse til Skagen, følger kysten i Thy og Han
Herred. En anden rute krydser på sin vej fra Hanstholm på Thys kyst Mors, Salling og Viborg.
De regionale ruter, afmærket med blå/hvide skilte med cykelsymbol og to-cifrede numre, løber
gennem et afgrænset område og har en længde, som passer fint til flere dage med overnatninger
undervejs. Der er f.eks. „Solruten“ på Mors, Salling Rundt og Limfjordsruten, der fra Hals i øst
følger Limfjordens nordside til Aggersund og derefter sydsiden over Aalborg til Egense på Kattegat-
kysten. Flere af de regionale stier er anlagt på nedlagte jernbane strækninger som f.eks. Nibe-
Hvalpsund, Viborg-Herning (Alhedestien) samt Aalborg-Hadsund.

De lokale ruter afmærkes på samme vis, men med 3-cifrede numre. Ofte er de lokale ruter endagsture
med udgangspunkt i en by og ad små veje og stier gennem landskabet. Prøv dig frem. Afstandene
er ikke så store.

Limfjordsoplevelser

Læs mere om cykelturene i den lille folder „Limfjordsoplevelser“, der kan købes på bl.a.
turistbureauerne rundt om Limfjorden.

På oversigtskortene i guiden er der angivet steder hvor der er mulighed
for overnatning m.m.. Kontakt de lokale turistbureauer for detaljerede
informationer.

Folderen er udgivet af
Netværk Limfjorden
Skeelslund
9440
Aabybro
Tlf. 98 24 47 10

I samme serie er udgivet:
Lystfiskeri omkring Limfjorden.
Snapseruten.

Se mere på
www.friluftsraadet.dk
www.nja.dk
www.viborgamt.dk
www.ringamt.dk

Få flere gode råd og inspiration til en aktiv ferie på www.vildmarksliv.dk
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Dansk – Tjekkisk bryllup på Mariager Camping.

Fredag d. 29. august tog vi sammen med nogle venner på Mariager Camping.

Da vi havde fået „Polaren“ stillet på plads, var der en person som var meget nysgerrig, det viste sig
at det var en gammel arbejdskammerat, og han fortalte, at han holdt bryllup på strandkanten om
lørdagen.

Det var en lidt anderledes campingweekend, og her er nogle billeder fra cermonien.

Hilsen Inge og Verner.

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.
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Efterårsturen og oplevelserne på Nordjydsk Camping’s træf i Tjekkiets
hovedstad Prag september 2008

Det var fredag den 5. september kl. ca. 16:00. Noget af det sidste, som vi tog med i campingvognens
køleskab var en liter mælk, som vi kørte helt til Prag med!  En uge og 8½ time senere holdt vi igen
i Hobro med den samme liter letmælk, godt køresyg vil jeg tro. Jamen det var så det, men jeg må
vel hellere fortælle lidt om turen, som vi havde glædet os til. Vi kørte fra Hobro ved 4 tiden, vi
skulle møde Hans og Meta på en rasteplads ved Gudenåen, og der sad de troligt og ventede på os
(vi er altid bagud), men vi fik en lille snak, og så kørte vi sydpå, men vi var da lige indenom ved
grænsen efter lidt slik m.m.

Vi kørte til en rasteplads ved Neumünster, hvor vi fik sen aftensmad og så ellers på hovedet i seng.
Lørdag kørte vi videre sydpå og havnede som aftalt på campingpladsen i Rötgesbüttel lidt nord
for Braunschweig, godt vi havde Gitte (vores GPS,er)  med, ellers…. Én af de første, vi stødte på
var Poul Larsen, og han sagde bare, hvad f’ skal vi nu til at døje med jer, og så i en hel uge, men så
kom Agna og gav os et stort knus, så var det som solen skinnede igen.

Søndag gik det så videre mod den Tjekkiske grænse og Prag. Vi fik købt vejvignetter ved grænsen
– og så kom det første problem. Meta’s stemme lød som Anders And, og Hans’ s endnu værre, de
havde to workmann med, dem kunne vi godt ha’ brugt, da vi skulle finde vej det sidste stykke til
Prag, vi tror også der var en gammel Russisk støjsender, som nogen havde glemt at slukke, Gitte
var heller ikke på mærkerne, men vi kom da til Camping Dzban og fik en god plads.

Mandag.  Vi fik sat det sidste på plads og så var der tid til at snakke med de øvrige campister om
turen, og hvad vi nu skulle se i Prag. Vi tog en tur med sporvogn og Metro, Berit har godt nok
prøvet det som er sjovere, men klarede det fint. Det var skønt at have Stefan med, han har det
„store“ overblik, og vi fik set en del af byen, hvor der er mange fantastisk flotte bygninger. Tirsdag
var der standerhejsning og oriente-ring ved Knud, derefter tog vi en ny bytur.

Onsdag: Der var planlagt et besøg på bryggeriet
Staropranen, vi så en del af produktionsapparatet,
men ville godt have set endnu mere (måske
produktions-hemmelighederne!)Vi sluttede af
med at smage deres øl, og det var nu helt godt.
Om aftenen skulle vi på en sejltur på Moldau, og
sikke en tur, 3 timer med mad, underholdning,
og fantastiske billeder af byen fra søsiden, en
rigtig hyggelig aften.

Torsdag: En rigtig sur start på dagen, der havde
været indbrud i 7 campingvogne om natten,
penge, kamera tasker, høreapparater, briller osv. Vi skulle på tur til Rückl, men nogen måtte blive
hjemme for at tale med politiet, Kurt (tidligere betjent) blev også hjemme for at hjælpe med
forklaringer, og for at politiet fik de oplysninger der skulle til, men surt var det. Vi andre tog til
Rückl krystalfabrikken ca. 30 km. fra Prag og det var spændende at se, hvor dygtige de var til at
puste og forme det rødglødende glas til skåle og vaser.

Fortsættes næste side
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Fortsat

Også slibningen bagefter var interessant at se, det var mest kvinder, som sleb og ridsede i glasskåle
og karafler, det er ikke noget man lærer på en eftermiddag. Så kom turens største opgave for Hans
og jeg, vi skulle se borgen Karlstein, og det interessante ved det var, at gaden op til borgen var
proppet med små butikker, over 30 tror jeg, som alle var fyldt med diverse glasting m.m. vi kunne
næsten ikke slæbe Meta og Berit ud af de forretninger, der var også meget at se og købe.

Vi kom hjem til Prag og pladsen igen og fik pakket telt, ting og sager sammen (vi skulle køre
tidlig hjem fredag), og så havde vi en hyggelig aften bagefter med fælles spisning, og rigtig
mange tak for et hyggeligt samvær med jer alle (også Poul!) også tak til Margrete og Knud m.fl.
for det store arbejde med planlægning, aftaler osv. sådan at vi alle kunne få en rigtig god oplevelse.
PS.  Letmælken kom i køkkenvasken!

Med mange campinghilsener

Meta & Hans Thyssen og Berit og Hans H Sørensen
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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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Mont St. Michel

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

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
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Hilsen fra „GØJEN“

Kære alle sammen

I må undskylde, jeg ikke fik skrevet om mine oplevelser i sidste nr. af campingbladet, men jeg har
altså haft travlt med at lære min familie at campere, men hør her hvordan den første sæson gik.

I pinsen 2008 var der et fantastisk vejr (kan i huske det?), jeg og min familie kørte af sted til
Rødhus Klit Camping, men det var altså tæt på at blive aflyst, da vi fik at vide at legepladen var
lukket, ja de skulle have deres barnebarn Carlos med og han er altså kun 2½ år, så ham var jeg lidt
nervøs for, de kan jo være noget vilde, men det skulle vise sig, at han passede rigtigt godt på mig,
han kunne fylde vand på mig, og han kunne køre spildevand væk, når det er nødvendigt, for min
familie går noget op i det der miljø, ikke noget med en spand med hul i og den slags. Jo Carlos er
god nok.

Men pinsen slutter jo og dermed fridagene, og jeg blev sat ud på en parkeringsplads for
campingvogne med hundevagt og pigtråd omkring, så der bliver passet godt på mig. Den næste
tur ca. 4 uger efter, gik turen gik til Camping Himmerland på weekend, og hvilken plads, der var
rigtig gode faciliteter, min familie kunne bruge svømmehal og sauna, jeg er nu ikke så meget for
svømmehaller, da jeg ikke kan lide at blive for våd og den slags, for så skal jeg jo til „læge“ og ses
efter for fugt, og han stikker mig flere steder og måler mig, så nej tak.

Pludselig var det ferie tid og vi skulle til Sydals, og for min familie er det altså „langfart“ selv om
jeg har hørt, at I er nogle, der har kørt rigtigt langt, men det læser jeg om senere. Men vi skulle til
Lysablidskov Camping, men vi havde jo vores tro følge pige „Åse“ der i øvrigt hedder GPS til
efternavn, hun fik adressen fortalt, så af sted det gik, og min familie stoler altid på „Åse“. Tju hej
hvor det gik helt ned til SKOVTOFTEN nr. 4 sådan — men der var altså ingen campingplads kun
en fin villahave. Hm.. kunne „Åse“ virkelig svigte, nej hun skulle bare have den rigtige adresse
SKOVFORTEN nr. 4, og den var „Åse“ straks med på, så efter en lille halv time, var vi der hos
Rita og Chris.

 Og tiden ja den flyver af sted, og vi skulle hjemad igen efter en herlig uge dernede syd på, og I kan
tro de har lært at campere og færdes på en campingplads, men tænk de snakker om Bornholm til
næste år, der bliver jeg godt nok betænkelig,
for hvis vi skal med fra Køge, skal vi bakke
ombord på færgen, så der tænker jeg især på
mit fine lak

Kærlig hilsen „GØJEN“ Adria b360UH

I lære som campist
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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



20

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.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

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

FINANSKRISEN KRADSER
I

CAMPINGBRANCHEN

Det oplyses på flere anerkendte
campingportaler på internettet, bl.a.
campingdanmark.dk, at flere store virksomhe-
der indenfor campingbranchen i Europa og her-
hjemme er blevet erklæret konkurs eller er gået
i betalingsstandsning.

Det drejer sig bl.a. om campingforhandleren
Fredensborg Caravan i  Helsingør, camping-
vognsfabrikken Knaus-Tabbert, samt den bel-
giske Tirus-Group, der omfatter Home Car, KIP,
Chateau og Cabby.

Da finanskrisen ikke er sluttet endnu, må det
forventes, at vi kommer til at høre om flere kon-
kurser, og det kan blive svært, at få solgt sin
brugte campingvogn, hvis man har planer om
at stoppe med at campere

(Red.)

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.
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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

Af: Helle Andersen - CAMPINGDANMARK.DK Foto: Isabella

Campingrådet om sæson 2008
Sæson 2008 fornuftig - viser tallene fra Danmarks Statistik - men august skuffede og fremtiden
tegner bekymrende.

Danmark Statistik har nu offentliggjort overnatningstal for august måned. Desværre må de
danske campingpladser notere en forventet tilbagegang på næsten 10 % i forhold til august
2007. Samlet set tegner 2008 dog til en fremgang på mellem 3-4 % i forhold til 2007. Langt
mere bekymrende er det, at antallet af udlændinge igen falder og dansk turisme fortsat taber
markedsandele til udlandet.

- Dansk camping må desværre notere en tilbagegang i august på næsten 250.000 overnatninger,
små 10 %, i forhold til august 2007. Tilbagegangen var dog forventet pga. det dårlige
augustvejr. Samlet set tegner 2008 sig ganske fornuftig med en samlet fremgang i
campingovernatninger på små 4 %, siger Poul Fejer Christiansen, der er direktør i
Campingrådet, der dog samtidig peger på den bekymrende udvikling i antallet af udenlandske
overnatninger i Danmark.

- Desværre forsætter tendensen med færre tyskere og generelt færre udlændinge. Antallet af
tyskere, hollændere, svenskere og andre udlændinge, der holder deres campingferie i Danmark
er fortsat faldende. Vi taber simpelthen markedsandele i den globale konkurrence, siger Poul
Fejer Christiansen, og fortsætter.

 Kigger man overordnet på dansk turisme, er der desværre grund til dyb bekymring. Mens
camping kan notere fremgang, må resten af erhvervet notere stilstand eller dissideret
tilbagegang. Rigtigt bekymrende bliver det, når man alene kigger på antallet af udenlandske
overnatninger i Danmark. Alene i 2008 står dansk turisme nu til at tabe mere end 1 million
udenlandske overnatninger og det kommer oveni tidligere års tilbagegang. Overnatningstal
som disse kombineret med en lurende økonomisk krise kalder ganske enkelt på handling i den
kommende turismepolitiske redegørelse,
slutter Poul Fejer Christiansen.
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Der er koldt på toppen

Frode Fredegods tid er forbi... Da kunne man lægge en guldring på fortrappen uden at
nogen stjal den, men respekten for andres ting er forlængst passé.

Tilsyneladende kan der ikke advares nok, men her skal der endnu en gang lyde en advarsel om at
passe på sine ting og sager, så man ikke får en ferie eller andet spoleret på et øjeblik.
På Prag-turen var 4 af foreningens medlemmer udsat for tyveri, og det kastede skygger over et
ellers dejligt ferieophold, såvel for de implicerede, som alle andre.

Vi var på forhånd advaret. Tjekkiet er berømt for mange ting, men også for, at der sker mange
tyverier. De ved det selv. I sporvogne og i Metroen var der store plakater, som advarede mod
lomme- og tasketyve. Det sker som oftest i forbindelse med ind- og udstigninger,- og fordi folk
ikke har penge og værdigenstande i lukkede lommer eller tasker.

Hvis uheldet alligevel skulle ske, ja, så er skaden ikke så stor, hvis man ikke medbringer alle sine
penge, men kun har de nødvendige kontanter fordelt mellem sig - og på flere forskellige steder på
kroppen, f.eks. i en såkaldt „penge-kat“. Brug Visa-kort og gem det på et sikkert sted, og skjul med
hånden, når koden tastes ind. Hæv - eller veksel ikke mere end nødvendigt.

Er du i bil/campingvogn, så efterlad aldrig værdigenstande på synlige steder, men lås dem inde,
f.eks. i bilens bagagerum. Husk advarslen: Tøm bilen - før tyven gør det! Når man bærer rundt på
„dyre tasker“ - så frister man tyvene. Et almindeligt indkøbsnet eller en plastikpose er bedst.
Lillemors dyre håndtaske, der står på cafè-bordet er jo lige til at snuppe...

Man kan forsikre sig på alle måder, men penge
er svære at få erstattet. Der er også altid en
selvrisiko og ofte strenge krav om ansvarlighed.
Det er en god ide, at kunne dokumentere sine
tab/mistede effekter. Gem derfor købsbeviser -
garantibeviser - selvom garantien er udløbet.
Påfør dem genstandens navn, type, serie og eller
løbenummer - og er det en særlig effekt kan man
„mærke“ den. På politistationer kan man låne
mærkningsværktøj, så man kan indgravere navn,
adresse, fødselsdag. Så kan effekter lettere spores
og tyvene afsløres - men det er alt sammen
„bagefter“. Pas på dine ting - og lad være med at
friste andre. Lejlighed gør tyv.

Med ønsket om mange gode campingture i ind-
og udland.

KWThistedvej 546, Vester Thorup, 9690
Fjerritslev

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

www.jammerbugtcamping.dk
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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.

Pragturen 2008
   
Vi vil gerne takke Margrethe og Knud for en
rigtig god tur til Prag. Det var en god måde, at
vi alle var fælles om de arrangerede ting, for
derefter at kunne dele os i grupper, og se det vi
selv syntes var spændende. Det var nogle
spændende ting, og det er jo ikke til at komme
ind og se, hvis ikke vi er i grupper, og det er
bestilt på forhånd.

Der var også tid til hyggeligt samvær, og det er
jo en del af det hele. Mange tog ud på nye
oplevelser efter turen, og nogle tog direkte
hjem, hvor arbejdet ventede.

Det var godt Knud også nåede frem, efter lidt
omveje, det er ikke altid nemt når GPS og
chauffør ikke vil det samme.

Tak for turen.

Else og Ingolf

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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***  SAFARI CAMPING  (915)  ***
Rebildvej  17,  Rebild,  9520  Skørping
Telefon:  98 39 11 10  Fax:  98 39 17 94

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

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
jubilæumssang.

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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Vores første tur med Nordjydsk Camping til udlandet.

Vi er nu gået på efterløn, og skal til at nyde vores fritid, så vi har derfor tid til at campere lidt mere.
Vi tilmeldte os turen til Prag, som er en spændende by med mange seværdigheder. Vi var meget
spændt på, om det nu var os, ville vi falde uden for, da vi ikke har deltaget i så mange træf før, var
der nogle med vi kendte, eller skulle vi sidde for os selv?

Vi kontaktede Knud og Tove for at høre, om vi skulle køre sammen, det skulle vi, så vi aftalte at
køre hjemme fra den 4. september, således at vi havde god tid og ikke for lange strækninger om
dagen (der er jo nogle der skal hvile midt på dagen!), men det passede os fint. Den første dag kørte
vi til Møgeltønder (Her tømmes automaterne på baderummene om natten, det havde pladsen
prøvet tre uger før, og nu igen, kunne de ikke annoncere, om der var nogen der kunne gøre det om
dagen!) Vi havde intet hørt om natten, men næste dag så kørte vi videre til Lüneburg, en rigtig god
plads, efter overnatningen kørte vi så til Celle, som var en spændende gammel by, med en del af
danmarkshistorien. Det var her, at Christian d.7’s dronning Caroline Mathilde, blev forvist til i
1772, og døde på slottet i 1775. Vi så på slottet og vandrede videre til den gamle bydel, hvor der
var marked, herefter kørte vi til camping Glockenheide i byen Rötgesbüttel, hvor vi skulle mødes
med nogle af de andre på turen, og hvor vi skulle have den sidste overnatning inden Prag.

Det var glædeligt, her var der jo mange vi kendte,
og vi blev budt velkommen med en øl. Det var
en sjov plads, der var en del fastliggere i nogle
specielle vogne og mange bølge Citroën’er samt
løsgående høns med en kok, som kaldte til
samling tidligt om morgenen, så vi behøvede ikke
bruge vække ur denne morgen. Pladsen var ok,
men bar tydeligt præg af, at den trængte til en
oprydning, for så ville den blive en super plads,
men toilet og badefaciliteterne var gode. På
pladsen overnattede også nogle campister fra
DCK (en campingforening vi har samarbejde
med) de skulle til et træf nede ved München, så
vi ønskede hver især god tur.

Søndag den 7. september kom vi så til
Campingpladsen i Prag efter en god lang tur ned
gennem Tyskland, (der var jo meget vi skulle se)
her var der også nogle campister fra DCU. Tove
havde bestilt mad ved hendes søster, når vi nåede
frem (dejlig grillstegt kylling) tak for det.

Mandag: Der var nogle, der sammen tog
sporvognen ind til centrum, hvor vi så det
berømte ur og gik en tur videre for at se den gamle
bydel med mere. Om aftenen var vi ca. 25 der

spiste sammen på en lille restaurant ved sportspladsen der lå ved siden af campingpladsen.

Fortsættes næste side
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Regensburg

Fortsat

Tirsdag: Efter standerhejsningen delte vi os op i nogle mindre grupper, således at der var nogle i
grupperne, som havde været der før, eller var god til at læse kort og finde vej. Efter nogle ture med
flere sporvogne samt op og ned fra metroen, fordi sporvogn 25 var taget ud af drift, fandt vi ud til
det gule marked. Her var der nok at se på og købe, hvis det var det vi ville (vi var nogle stykker der
satte sig stille ned med et krus øl). Til aften skulle vi ud at sejle med en turist båd på Moldau
gennem sluserne, vi spiste ombord og der var også underholdning (harmonikaspiller) turen varede
ca. 3 timer og var en rigtig god oplevelse, bagefter var det bare om at finde en sporvogn og
komme hjem i seng.
Onsdag: Her var der rundvisning på et bryggeri med smagsprøver bag efter, der var ikke planlagt
flere udflugter den dag, så vi delte os op i grupper og spiste frokost, hvor vi nu kunne finde et
hyggeligt sted, derefter var vi igen med en sporvogn til centrum, vi skulle se Karlsbroen (med alle
de turister der besøger Prag, var den slidt så meget på, at den var under reparation), men vi skulle
også finde en port, der er så smal, at lysregulering er nødvendig for at komme igennem (vi havde
set det i en udsendelse med Flemming Jensen), efter at vi havde oplevet det og med udsigt til
Moldau taget os en lille slapper, tog vi hjem og slappede af igen, vi skulle jo til byen om aftenen
for at opleve Krizikspringvandet med lys, sang og ballet, det var en stor oplevelse (det skal være
mørkt når det opleves).

Torsdag: Nu har vi brugt sporvognen hver gang, så i dag skal vi køre selv, vi skal ud og se en
Krystalfabrik (Rückl Krystal) ca. 30 km fra pladsen. Det var desværre ikke alle, der kom med, 6
vogne og en hytte havde haft besøg om natten, så politiet skulle tilkaldes, og der skulle optaget
rapport (Kurt fra gruppen er tidligere betjent og vidste hvad der skulle laves, så han blev hjemme
og hjalp med at få det klaret.) Flot gjort) På fabrikken blev vi guidet rundt af en ung dame, og
derefter blev der handlet og brugt lidt penge. Da vi var færdige med rundturen, kørte vi til
„Karlstein“. Det er Tjekkiets ældste borg. Vi spiste frokost i landsbyen, nogle fik kun sodavand
til, der er 0 alkohol i Tjekkiet, når man kører bil, bagefter gik vi så op ad den berømte gade med
glasbutikker næsten helt op til borgen, ikke alle nåede helt op. Om aftenen var der fællesspisning
ved langbord på campingpladsen.

Fredag: Her var der standerstrygning og der skulle tages afsked og hjemturen skulle begynde. Vi
fulgtes igen med Knud og Tove, vi havde aftalt at vi ville omkring og opleve Dresden, vi havde
fået en adresse på en campingplads af Ingolf og Else, så den skulle findes og det blev den også,
her havde vi et par dejlige dage og så en del af Dresden fra Stadt rundfartbussen. Så kørte vi
videre til Schwerin, hvor vi overnattede og dagen efter ville vi se det berømte slot, det gjorde vi
så, men det var lukket så vi så det kun ude fra. Vi skulle så fra parkeringspladsen, det kom vi også,
selv om der var vejarbejde, det gav os lidt problemer, men vi overlevede og fortsatte så videre til
Husum, hvor vi var et par dage og så, hvordan tidevandet hævede og sænkede bådene i
havnebassin’et.

Alt i alt en fantastisk god tur, som var planlagt af bestyrelsen med hjælp fra Margrete, det skal i
have tak for, og vi er klar til den næste tur. Vi vil også gerne sige tak til de øvrige campister, der
var med på turen, det var hyggeligt at være sammen med jer.

Hilsen

Anna og Frits Bengtson



27

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

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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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...!


