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DANSK
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WWW.campingskiklub.dk
Klubbens formål er :

• at sprede interesse for skicamping
• at samle og udveksle erfaringer
• at arrangere fællesture med skisport
• at gøre fritidsaktiviteten billigst mulig
• at samle skicampister til socialt samvær
Klubåret løber fra 1. august til 31. Juli.
Medlemskontingentet for klubåret 2000/01
blev på årsmødet i august igen fastsat til kr.
125,-. Der gives rabat på kr. 25,- ved tilmelding efter 1. maj.
Gyldigt betalt girokort (et pr. familie) er bevis
for medlemskab af klubben.
Bladet SKI-cam-PISTEN udkommer 3 - 4
gange årligt: September, marts og juni.
Derudover kan der forekomme ekstra udgivelser f. eks. i december måned.
Forfattere til tekster, artikler, historier og
tegninger i bladet er selv ansvarlige for indhold, ophavsrettigheder m.v.
Redaktionen påtager sig intet ansvar herfor.
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Fra redaktionen.
Så er det lykkedes af få endnu en udgave af SKI-cam-PISTEN på gaden.
Tak til dem, der har sendt deres artikler og en speciel tak til dem, der
sender det elektronisk. Det gør vort
arbejde langt lettere, så er det jo blot
en redigering af opsætningen og finde
lidt illustrationer til dit indlæg, hvis
dette ikke er fremsendt sammen med
teksten.
Endnu en gang er bladet trykt med en
ny teknologi, desværre uden farver,
men til gengæld er det nu muligt, at
man selv kan hente og se klubbladet i
farve fra vor hjemmeside.
Desuden vil fremtidige udgaver af
bladet blive arkiveret på DCS hjemmesiden, så nye medlemmer kan gå
ind på hjemmesiden og hente gamle
artikler. Dette er et vigtigt punkt, da
der gennem tiden er kommet mange
gode informationer frem i bladet.
Jeg arbejder fortsat på at finde teknik,
der kan tilgodese både ønsket om en
let arkivering og kunne anvende den
samme opsætning til print af bladet i
farver. Det bliver svært inden for rimelige økonomiske rammer. Da mere
en 65% af klubbens medlemmer efterhånden har adgang til internettet,
tror jeg på, at denne metode er vejen
frem.
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Bladet ligger i et format der kaldes
PDF og kan læses/hentes af alle, der
har installeret et produkt der hedder
Acrobat reader fra Adobe. Man kan
frit hente dette SW fra denne adresse,
hvis man endnu ikke har det installeret:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

NB! Den fylder 5,6 MB, så hvis man
har en langsom linie, bør man låne et
kopi af en installations-CD. Hvis du
ønsker dette, kan jeg fremstille en
Adobe installations-CD til dig.
Redaktionen efterlyser artikler, der
handler om campingteknik, beskrivelse af gode eller dårlige pladsser I har
ligget på. Falder I over stof som I mener har interesse for DCS medlemmer, er I mere end velkommne til at
sende det til redaktionen.
Ligeledes er det et oplagt sted at annoncere køb, bytte og salg af camping- og skiudstyr.
Redaktionen ønsker alle læsere en
god jul og et godt nytår. Vi håber, at
det kommende år bringer en lang
række inspirerende artikler fra jer.
Bladet kan kun eksistere som et levende blad, hvis I kommer med jeres
input til SKI-cam-PISTEN.
Randi & Bill
Side 3

Moss, så det er jo altså så billigt, at
jeg bliver helt rørt, når jeg skriver
dette!!
Nå spøg til side og hofte fat! Traditionen tro ville vi op i efterårsferien uge
42. Færgebillet til fredag kl. 13.45
med ”Christian d. 4” (quarten, også
kaldet på njorsk). Tjah! Det blev nu
”Skagen”, jeg kan ikke finde ud af deres køreplan.

Her er endnu en af Hans Jørgens
oplevelsesrige ture til det høje nord.

SæsonWarming
må det vel hedde, når det er det modsatte af sæsoncooling, hvilket det må
være, når vi starter sæsonen. Coolingen er jo afslutningen.
Efter diverse overvejelser og undersøgelser i marken af praktisk art, blev
det jo, som før nævnt, Vrådal med
fast ophold for vort
vedkommende, selv
om Hovden, hvor vi
tidligere har været i
længere tid, i sidste
øjeblik frafaldt sine
dyre krav og var i kataloget med tilbud, der lignede de tidligere; men alt
dette vil føre for vidt at beskrive her.
Vrådal er dog klart billigst, og det er
billigt. 6000,- Dkr for 5 overfarter med
alle passagerer, bil og campingvogn,
samt campingplads betalt for vinteren
(incl. strøm (8 eller 16 amp) og bad).
Desuden har Color-line gjort det sådan, at tilbudet gælder til alle destinationer: Kristianssand, Larvik, Oslo og
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Turen gik planmæssigt bortset fra, at
det skrummel af en bus, der stod forrest på færgen ikke ville starte, så det
sinkede en halv time.
Så blev vi stoppet i tolden. Tolderinden var meget interesseret i, hvor vi
skulle hen, og hvor længe vi skulle
være væk o.s.v. o.s.v. Hun glemte
helt at spørge om vi havde for meget
med, og det var ellers ikke så lidt!!!
Nå! Tage og Edith havde ikke kørt
strækningen til Vrådal før, så jeg havde lovet at være ”kendt mand”, jeg
kender jo vejen som min egen bukselomme (med hul i !). Da Tage´s
campingvogn er ret så stor, valgte jeg
at køre en alternativ rute, som Colorline har anbefalet for campingvogne,
selv om den direkte vej, rute 41 er
den nærmeste.
Nu havde jeg ikke fået læst lektien
ordentligt, så jeg drejede fra i Grimstad ad vej 404, i stedet for Tvedestrand ad vej 415. Det var absolut ikke nogen bedre idé, men på den anden side, hvor tit prøver man både
luftgynger og rutsjebane – gratis???
Men vi ankom i ordentlig tid i god ro
og orden.
Minsandten om ikke vores norske
modtagelseskomite, i form af Harald
Ekstranummer december 2000-11-28

og Ellen, Nico og Bjørg + datter stod
og tog imod os. De havde (Ellen)
ovenikøbet linet op med hjemmebagte boller med lækkert pålæg og
alle tiders lækre kage.

camper, (findes der mon mere end de
to, på denne side af Atlanten?). Desværre var denne nyere end vores, og
havde 4-hjulstræk, men vi lod som ingenting.

Lørdag morgen var man jo frisk, og så
skulle der stilles op, vogn og fortelt
med bund.
Da jeg så skulle stille teltstænger op
kneb det gevaldigt. Den pose jeg
havde med indeholdt kun vinterforstærkningerne, hvilket ikke er meget
og slet ikke nok.
Efter at have afgivet den traditionelle
skideballe, tog Dorte telefonen og ringede til Bente og Jan i Hirtshals, som
skulle ankomme næste dag. Hun fangede dem; de fandt stængerne
hjemme i ”Glimtet” og havde dem
med.
I mellemtiden havde Tage, Harald og
Morten opstillet 2 stk. af de faste
”fortelte” (spiktelt), så til aften, da
Helle og Ib ankom, var der rejsegilde i
fællesrummet. Edith havde bl.a.
hjembragt russisk caviar og champagne m.m. fra Litauen, så det blev et
gilde for finere folk, hvilket vi jo selvfølgelig også er.
Søndag og mandag plukkede Dorte
og jeg på cykelture og på kort tid, nær
ved et par kg blåbær og tyttebær. Vi
nåede også en biltur over fjeldet, ad
en lille vej med bompenge afsluttet
med færgen over Nisser ved Fjone.
Det er en lille kabel-træk færge, der
har plads til tre biler. Vi kom som
nummer 2. Kuriosum! Da nummer 3
rullede op, var det en dansk indregistreret Chevy-Astro, i samme farve
som vores, og også indrettet som
Ekstranummer december 2000-11-28

Mandag aften var der fin komsammen
i fællesrummet, med ild i pejsen, og
sager på bordet, det er noget andet
end Hovden Fjellstoges ”bærsaft og
kjeks”. Men sjove blev vi da! Med
masse af råhygge, udveksling af oplevelser og historier.
Jeg fik lanceret den med gamle Johannes, der sad på Lynggården i
Hirtshals, og så trææ-æls ud. ”Hwa
er´et Johannes? Hvorfor ser do træls
ud i dag?” spurgte en plejer. ”Jow, det
er de der Viagra, de er godt nok noe
dyre!”. ”Jow, a wed da godt at de koster 60 – 70 kr. stykket, men det ka´
da int være et stort problem i din alder
Johannes?” ”Njoh næej, men 1200,kr. om ugen er da også penge!”
Tirsdagen havde vi rigeligt fint vejr til
udflugt til Kviteseid m.v. og cyklerne
blev også rørt igen. ”Hovden-banden”
brillerede med nok en fællesspisning i
fællesrummet, med ca 1,5 m hamburgerryg m. tilbehør leveret og tilberedt
af Helle, samt Irsk Kaffe. Resten sørgede vi selv for, at der absolut var nok
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af! Jeg tørnede ind kl. 23 – 23.30, for
blot at blive purret igen af Dorte, for at
fortsætte hos Kirsten og Aksel fra det
etablerede ”Vrådal-gæng”, hvilket
forløb længe og godt.

andre ting der kan bringe varme. Lørdag 50-års fødselsdag i familien,
søndag familiefrokost, mandag vist
nok arbejde igen med 2 licitationer.
Hvem sagde afslapning?

I mellemtiden havde Poul indviet den
nye udslagskumme ved at tømme sin
toilettank deri. Uheldigvis var kummen
hverken tilsluttet vand eller afløb, og
stod midt på gulvet!!! Så Poul havde
en større rengøringsentreprise bagefter.
Desværre væltede han på cykel på
tilbagevejen med lokumsspand (tom)
og det hele!!! Heldigvis faldt han meget afslappet.

Hans Jørgen Hirtshals
Redaktionen takker for denne elektroniske fremsendte artikel og håber, at vi fortsat vil få beretninger
med større eller mindre hændelser fra alle bladets
læsere.

Kørsel & Flytning
Møbelopbevaring

Steen Petersen
Vognmand

Windsorvej 1
2300 København S.
Tlf. 32 58 83 58
Bil. 20 74 06 27
Onsdag var der bjergtur med den nye
”Vrådal-ekspress”, hejset der kan køre med 8-sæders stole og 6-sæders
lukkede gondoler i en h------s fart. For
os, der for 1900,- kr., havde købt et
årskort var turen gratis.
Vrådal set fra oven, er et syn der lever op til det meste man ser i Norge
og resten af Europa med for den sags
skyld.

J J J J J J J J J J J J J J

En kone inviterede nogle venner over til julemiddag. Ved bordet spurgte hun sin 6
årige datter, om hun ville sige bordbønnen.
“Jeg ved ikke hvad jeg skal sige.”, sagde
den lille pige.
“Bare sig hvad mor plejer at sige.”, svarede
moderen.
Datteren bukkede hovedet og sagde:

Samme aften med færgen hjem. Til
Tyskland næste dag (med overnatning) for afhentning af petrokoks og
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“Pis!, hvorfor fanden inviterede jeg alle de
åndsvage mennesker til middag.”
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Rapport fra efterårstur til
Kaunertal (uge 42)
Vi var 5 vogne på tur. Bjarne, Berit og
Bolette (snowboard-instruktør). Finn,
Tina, Mette og Mikkel. John, Kate,
Henriette og Vibeke. Per og Pia,
Steen, Kim og Mette.
Efter forskellige problemer på vejen
ned (Gammel Opel til salg) (Ønskes
bykort over Landeck) (Lysshow på
motorvej A7) (Gear-kobling problemer) ankom vi til campingpladsen,
hvor der ikke var andre vogne end os
fra klubben. Campingpladsen ligger
bag et sportshotel.

op) var der 29 hårnålesving. Der er
formentlig en god udsigt, hvis man
har nerver til at se ned ad siderne på
bjerget.
Terrænet er fint og i morgen formentlig uden kø. Planen er på nuværende
tidspunkt at vi starter tidligt i morgen,
og Bolette kører undervisning fra kl.
11-12 for børn og fra 12-13 for voksne. Det bliver et syn for guder, men
billedmateriale bliver fremsendt.
Lige nu har vi "aftercacao" og planlægger ugens forløb. Med kørsel til
mekaniker, middag på hotellet og fejring af div. fødselsdage.

Temperaturen er helt i top. Finn har
siddet med bar mave og drukket øl i
26 grader.

Dag 1, søndag
Fra campingpladsen er der ca. 30

Dag 2, mandag
Dagen startede midt i nat kl. 07:00
med at synge fødselsdagssang for
Per, som fyldte omkring 35. Der var
”flagalle” og lys på pladsen, og efter
morgensangen blev der serveret en
Gammel Dansk.

km. til gletscheren. Efter køb af liftkort
og dermed adgang til Panoramastrasse, fortsatte turen mod gletscheren. På vejen op (og det går virkelig
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Efter aflevering af 1 stk. Opel på
værksted, gik turen op til gletscheren.
Det havde sneet i nat, så de sidste
ca. 200.000 cm på vejen op foregik
på glat is og sommer-dæk. Undervejs
havde vi den store fornøjelse at møde
Bambi med påhæng. De kendte ikke
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de østrigske færdselsregler, de løb lige over vejen. Heldigvis var det en
erfaren chauffør, som var hurtig på
bremsen.
Der var højt solskin og næsten ingen
mennesker på pisterne. Sneen var
god. Nypræparerede og gode brede
pister.
I Østrig er der mulighed for at opleve
en masse ting. Blandt andet køer på
vejene inde i byen, altså ikke bilkøer,
men rigtige malkekøer (eller hvad de
nu bruger dem til).

snakken går lystigt. "Anton aus Øestereich" er på CD'en. Der er kommet
en autocamper på pladsen. Forhåbentlig er vore nye naboer tålmodige.
I mellemtiden er der også kommet en
anden familie, med telt. Det er sejt. Vi
andre sidder og fryser med anstand
med vore tykke jakker, og de andre
ligger i telt.
På vej hjem blev vi enige om, at Opelværkstedet i Landeck, ikke skulle
sulte i morgen, så vi henter en Opel
og afleverer en ny.

Dag 3, tirsdag
Første snowboard-hold bestod af
Mikkel og Vibeke. Næste hold bestod
af Per, Steen, Finn og John samt de
friske piger: Henriette, Tina og Berit.
Mikkel og Vibeke tog med på andet
hold og fungerede som hjælpetrænere. Bolette udviste en god portion tålmodighed. Holdene var så dygtige, at
de overskred de østrigske regler, og
tog allerede første dag op med liften.
Det gik lettere for nogen end for andre.

Nu sidder vi ved afterski, med stille og
rolige mænd, pigerne har ikke taget
dagens strabadser så tungt. Vi har
hjembragt en "snowboarder" med
"brækket ben" og en med "brækket
hofte", men de kan både gå og stå, og
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Vi vågnede op til lidt dårligt vejr. Der
var ganske tåget. Der var derfor lidt
sen afgang til gletscheren.
Vel ankommet til gletscheren, var der
alligevel godt skiføre
Måske grundet vejret var der heller
ikke mange på pisten i dag, men så
var der jo bare mere plads til os

Børnene kører bare godt. Mikkel kan
selv tage liften på snowboard, og
Mette har sluppet mors tøjler, og kan
også selv tage liften. Det er værre
med Mikkel og Mettes far, han har sine problemer med liften.
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Dagen og undervisningen er gået
godt, Bolette er kørt træt, hendes elever kræver meget af hende.
Vi sidder nu ved afterski/afterglühvein
og kaiserschmarrn, det falder i god
jord. Det er godt, at Mette og Mikkels
far har husket forteltet, så vi kan sidde
i tørvejr. Til De, som ikke kender Kaiserschmarrn, så mød op til den årlige
julefrokost i Hornbæk. Der er stor mulighed for at prøvesmage sagen.

Nu, hvor dag 3 næsten er slut, må vi
konstatere, at det har været en god
dag. Ingen biler på værksted, og kun
et enkelt uheld på snowboard. Men
Per kører videre på ski.
PS! Efter dagsrapporten, blev det
konstateret, at Bjarne også mestrer
kunsten at dirke baderumsdøre op.
Han kom poletten i en forkert automat. Det baderum, han kom poletten
i, var aflåst. Når man kun har en dyrebar bademønt med, er gode råd dyre, så Bjarne måtte opfinde en dirk, så
han alligevel kunne få sit bad.

Mellem kl. 9 og 10 kørte resten af
deltagerne op på gletscheren.
Dagen startede med solskin og endte
med snevejr. Dog blev sneen til regn
på campingpladsen.
Dagens store styrt stod Steen for. Per
bidrog også til underholdningen. Så
nu er det forbudt at fortælle vittigheder, det gør mest ondt når de griner.
Berit står for en stor opfindelse. En
flamingoplade til at lægge inden i skibukserne. Den isolerer mod sneen og
er efter sigende stødabsorberende.
Ideen er hermed videregivet til fri afbenyttelse.
En anden god ting er styrketræning
før snowboard. Dette fungerer efter
sigende således at man kravler rundt
på gulvet som en hund og lægger sig
på ryggen og vender sig. Hvis man
har problemer med at holde benene
samlet, har John et godt råd: Bind
benene sammen.
Afterski i dag fungerer således at nogen foretrækker at stå udenfor i regnvejr og drikke kolde øl. Og andre sidder indenfor og drikker varm kakao
med flødeskum, rom og Steens kølervæske.

Dag 4, onsdag
John & Kate kørte meget tidligt af
sted, måske var gassen sluppet op,
og de frøs. Dette var ikke tilfældet, de
ville bare gerne se en solopgang på
pisten.
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Bolette er kørt træt og glæder sig til
en dag uden elever. Næste gang Berit
skal på Snowboard-skole vil hun på
børneholdet. Her hjælper instruktøren
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med at få vendt boardet, når man er
faldet. Instruktøren sørger også for at
man når at komme ned fra pisten inden frokost.
I aften skal vi spise i hotellets restaurant, tilbage til vognene og drikke

Bjarne var ved at få en tur helt op i
himlen med liften; han nåede dog at
hoppe af, inden det gik galt, men
uheldet blev bemærket, så det kunne
rapporteres videre.
Tina prøvede at handle snowboardstøvler på gletscheren, men det lykkedes ikke. Hun sidder nu og får gode
råd til, hvordan hun skal finde nogle
støvler og board. Samtidig får hun
undervisning i, hvad de forskellige sider på boardet hedder. Og specielt at
det ikke hedder et bræt, men et
board.

kaffe og spise lagkage. Vi har to fødselsdagsbørn med, og fejrer dem
begge på en gang.

Dag 5, torsdag
Generelt har dagen været præget af
nogen afmatning. Måske afledt af den
gode mad vi spiste i aftes på hotellet.
Det regnede i morges, og det var med
spænding, vi ventede på at høre,
hvordan føret var på vejen op til gletscheren. 3 vogne kørte tidligt fra
pladsen, for at se på forholdene. Der
var heldigvis ingen problemer, så resten startede i fin stil kl. 10.30.
Vi nåede at komme på gletscheren lige i tid til frokosten. Skiføret var godt,
når man kunne se noget. Der har været en del tåge i dag.
Vore yngste skiløbere, Mette, Vibeke
og Mikkel, er aspiranter til det danske
styrtløbshold. De kender kun en vej
ned ad bakken, og det foregår med
samlede ski.
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Der var tidlig afgang fra gletscheren,
nogle skulle hjem og have en lille lur
og andre ud og handle.
Nu sidder vi her igen og holder afterski. John har selv kogt suppe til os
alle (uden alkohol), men ...
han har fundet rommen frem, så vi ikke får mandolinfeber.
I morgen tidlig/formiddag kører første
familie hjem mod Danmark. Pia og
Per skal være klar til at tage imod
børnene lørdag eftermiddag.
Vi vil gerne understrege, at denne
lange historie ikke er for at gå HansJørgen i bedene, men det gik lige så
godt.
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Dag 6, fredag
Dagen startede kl. 00.02 med fødselsdagssang for Steen (som absolut
ikke var vågen, men det blev han).

Lige nu holder vi afterski, her er lidt
stille efter at Per og Pia, Steen, Mette
og Kim er kørt hjem.
Tina og (måske) Finn skal til at tage
teltet ned, så de kan være klar til
hjemkørsel i morgen tidlig. John og
Kate kører også i morgen, så bliver vi
bare én vogn tilbage. Bolette skal jo
se så meget som muligt af "gøjlet" på
toppen af gletscheren, så vi kører
først søndag eftermiddag og håber at
være hjemme igen mandag aften.
Alt i alt er vi enige om at dette har været en rigtig god tur, som vi kan anbefale til andre.
Mvh Bjarne, Berit, Finn, Tina, Mette, Mikkel, John,
Kate, Henriette, Vibeke, Per, Pia, Steen, Kim og
Mette.

J J J J J J J J J J
Hertil fik vi champagne, inden vi gik i
seng igen.
Vi var 3 familier, der tog på gletscheren til morgen, og vejret var bare det
mest pragtfulde, vi endnu har haft,
med sol og blå himmel.
Der var en hel del flere mennesker
(snowboardere) på bakkerne i dag, da
der er snowboard opening med fri test
af board og støvler, big-jump konkurrencer m.m. i hele denne weekend.

Den lille dreng til sin mor, mens de kører i
bil: ”Mor, skal man tænke for at køre bil?”
”Ja, min dreng. Naturligvis skal man det.”
”Er det derfor, du kører så langsomt?”

J J J J J J J J J J
Tidlig en morgen kommer en af hotellets
gæster ned i restauranten og kalder på tjeneren: ”Jeg vil gerne have to æg”, siger han.
”Det ene skal være kogt så lidt, at det er flydende, og det andet så meget, at det er lige
så let at spise som et viskelæder. Så vil jeg
gerne have ristet bacon, som har fået lov til
at stå på tallerkenen til det er blevet koldt.
Og et stykke ristet brød, der er blevet godt
sort i kanten. Smørret skal komme lige fra
dybfryseren og være umuligt at stikke i. Og
så endelig en kande tynd, lunken kaffe”.
Tjeneren ser mere og mere forvirret på gæsten.
”Vi skaffer Dem naturligvis gerne et sådant
morgenmåltid”, siger han.
”Men jeg tror ærligt talt, at det bliver svært!”
”Det forstår jeg ikke”, siger gæsten. ”Det
lykkedes meget godt i går”.
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Julefrokost på
Hornbæk Camping

det dobbelte antal. Desuden var der
nogle ganske flotte badefaceliteter.

I weekenden 24. – 26. november blev
der afholdt julefrokost på DCU pladsen i Hornbæk. Tina og Bendt stod
igen i år for arrangementet, der hurtigt
kan gå hen og blive en tradition. Hele
14 familier deltog i dette overdådige
madorgie. Hver enkelt familie skulle
hver især medbringe en ret mad til at
sætte på fællesbordet.

Som i kan se af de efterfølgende billeder var der en god stemning hele
lørdag aften og natten til søndag.
Søndag formiddag var der fælles
vandretur gennem skoven og ud til
stranden. Al denne friske luft gav ap-

Efter diverse koordineringsaktiviteter
over telefonen og e-mailen, fremkom
følgende sammensætning på julefrokosten:
Stegte sild, marinerede sild, laks, ål
m/røræg, frikadeller, bøf, stegt and,
stegte kyllingelår, skinke, hamburgerryg m/grønlangkål, leverpostej, hønsesalat, frugtsalat, ris á lamande og
ostebord.

petit til frokosten, hvor gårsdagens
rester blev fortæret. Mvh Bill

Men inden al denne mad skulle fortæres, var der julehygge med gløgg og
juleknas lørdag eftermiddag. (Der skal
også være noget for børnene)
Campingpladsen er i besiddelse af
nogle usædvanlig flotte fælleslokaler
med tilhørende køkken.
Her var der dækket op til alle og lokalet giver mulighed for opdækning til
Ekstranummer december 2000-11-28
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Temaaften hos
Østsjællands
Campingcenter

vintercampere. Specielt blev der talt
meget om de forskellige opvarmningsmuligheder, der findes ved hjælp
af enten gas, elpatron eller elblæser.
Tommy fortalte om Gasflaskens anatomi og de forskellige gasflaskers
egenskaber, herunder viste Tommy
den nye plastikflaske ”Primadonnaen”
fra Prima Gas.

Østsjællands campingcenter har i efterårets løb afholdt en række temaaftner omkring camping. Tirsdag den
5. december var temaet nået til vintercamping, og DCS var inviteret med
for at fortælle om vores oplevelser
med vintercamping.
Som sædvanlig, var der stor interesse
for at deltage. Der var tilmeldt 57 personer til dette arrangement, så det
store salgslokalet var godt pakket.

Tommy startede med at byde på kaffe
og winerbrød samt velkommen til alle
fremmødte og en tak til skicampingklubben for at de ville deltage.
Jeg startede med at vise min turbeskrivelse fra uge 7-8 turen i år, som
en appetitvækker for vintercamping.
Herefter fortalte Tommy om en lang
række af de udfordringer, man kan
komme ud for, når man starter på at
Side 14

Fordelen ved denne flaske er helt
klart den lette vægt, samt det, at man
kan se hvor meget gas, der er tilbage.
Desværre er den dyr, men jeg har set
at Q8 indtil 31/12 har kampagnetilbud
på indbytning af den gamle stålflaske
til den nye plastikflaske Prisen er
”kun” kr. 595.- pr. stk.
Køreteknisk information, valg af snekæder, tips om, hvordan man som
enkeltperson lettest foretager opsætning af vintertelt og valg af dæk til både bil og campingvogn, blev der også
berettet om.
Spørgelysten var ganske stor, så der
blev besvaret mange spørgsmål undervejs.
Herefter fortalte Palle Grat lidt om
DCS start og virke og viste lidt af sine
videoer fra de sidste års ture til Østrig.
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Under videoforevisningen blev kaffen
erstattet med øller og debatten foregik
livligt resten af aftenen.

set midt i byen, tæt på supermarked
og andre bymæssige faciliteter, som
vi jo ind imellem sætter stor pris på.
Vil du/I vide mere om turen – ja, måske endda tilmelde jer, så ring til: Annette og Lars på ( 74 65 42 21

Ski-camping aften
I Sønderjylland

Omkring kl. 22 sluttede en hyggelig
aften, og der kommer formodentlig et
par nye DCS medlemmer ud af vor
indsats. Mvh. Bill

Påsketur til Stubai Gletscheren
Vi overvejer stærkt
at køre en
tur til Stubai Gletscheren I
Østrig i
påsken
2001.
Stubai Gletscheren ligger ca. 40 km.
syd for Innsbruck. Vi skal bo på campingpladsen i Neustift, der ligger ca.
midt mellem Innsbruck og gletscheren. Der er små 25 minutters
kørsel fra Neustift til dalstationen ved
gletscherbanen. Der kører også skibus.

Onsdag den 24. januar 2001 afholder NH Camping i Nr. Hostrup ved
Aabenraa en ski-camping aften for
kunder og andre interesserede.
DANSK CAMPING SKIKLUB viser video fra ski-campingture og fortæller
om vinterlivet i campingvognen. Der
fortælles om kørsel med campingvogn på vinterveje, og der gives vejledning og gode råd.
NH Camping fortæller om teknikken i
vintercampingvognen, og om vedligeholdelsen heraf. Arrangementet, der
afholdes på selve campingcenteret,
begynder kl. 19.00.
Tilmelding til NH Camping på telefon
7466 2363 eller til Lars Møller på telefon 7465 4221.

Stubai Gletscheren er snesikker stort
set hele året, og der er god mulighed
for skiløb i påsken.
Neustift er en meget hyggelig og aktiv
by, hvor campingpladsen ligger stort
Ekstranummer december 2000-11-28
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Aktivitetskalender
for resten af
klubåret 2000/2001

TID

STED

Julen
2000
Julen
2000
Julen
2000
Uge
6&7
Uge
7&8
Uge
7
Uge
7
Uge
8
Uge
10 & 11
Påsken
2001
11.-13.
maj
24.- 26.
august

Westendorf i Østrig
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ARRANGØR

Eva og Anton Vesterholm
tlf. 74 52 87 21
Canazei i Italien
Tine og Bent Krogh
tlf. 56 14 54 59
Kaltenbach/Zillertal i Østrig
Annette og Lars Møller
tlf. 74 65 42 21
Tjekkiet ("Spindlermühle")
Kate og John Kristensen
tlf. 97 16 62 99
Sct. Johann im Pongau
Lene og Poul Jensen
tlf. 86 82 19 50
Sölden, Østrig
Eva og Anton Vesterholm
tlf. 74 52 87 21
Trysil, Norge
Margrethe og Steen Kolding
tlf. 46 76 00 06
Idre Fjäll, Sverige
Susie og Tonny Nissen
tlf. 56 71 49 48
Idre Fjäll, Sverige
Margit og Gert Vigholt
tlf. 46 56 02 31
Stubai Gletscheren, Østrig
Annette og Lars Møller
tlf. 74 65 42 21
Sæsoncooling 2001 afholdes Tine og Bent Krogh
på Møn
tlf. 56 14 54 59
Årsmøde 2001 afholdes i Søn- Eva og Anton Vestergård
derjylland
Annette og Lars Møller
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