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KLUBUDVALG

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
2002/03 blev på årsmødet i august
igen fastsat til kr.150,-. 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.
HUSK SIDSTE
FRIST FOR
INDLEVERING AF
INDLÆG ER DEN
10 Dec. - 2003

DCS-SEKRETARIAT KONTAKTPERSON SYDVEST
Annette & Lars Møller
Højmark 29, Rinkenæs
6300 Gr åsten
74 65 42 21 Mobil: 21 70 92 72
la-nette@get2net.dk
DCS-KASSERER &
KONTAKTPERSON ØST
Pia Clausen & Per Olsen
Hyldemorsvej 3B
2730 Herlev
44 84 87 23 Mobil: 40 60 12 85
per_olsen@hp.dk
PR UDVALGET
Dorit og Jan Bo Rasmussen
Ejbydalsvej 176
2600 Glostrup
44 92 70 91 Mobil: 23 22 27 28
jan@rasm.dk
KRITISK REVISOR
Dorthe Andreasen
Hjørringgade 61
9850 Hirtshals
98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15
KONTAKTPERSON VEST
Dorthe / Hans Jørgen Andreasen
Hjørringgade 61
9850 Hirtshals
98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15
BLADREDAKTION
Tine og Bent Krogh
Tanggårdsvej 10
2680 Solrød Strand
56 14 54 59 Mobil 28 96 20 68
bentkrogh@post3.tele.dk

Referat af Årsmøde 2003 i Hejls
(referent Annette Møller)

Mødet startede kl. 14.50.
Lars bød velkommen og rettede en stor tak til arrangørerne af årsmødet 2003: Per, Kathe
og John.
Lars gav udtryk for lidt lav aktivitet i det forgangne klubår og efterlyste nye initiativer,
specielt til udarbejdelse af nyt PR-materiale, der kan fortælle omverdenen, hvem vi er.
Det største stykke arbejde er gjort af vores bladredaktører Tine og Bent. For dette vil klubben som tak kvittere med 3 flasker rødvin, der vil blive fremsendt efter årsmødet. Tak for
jeres flotte indsats.
Herefter over til den ”officielle” del af årsmødet iht. klubbens vedtægter.

Beretning fra klubåret 02-03
Vi startede med 10 års jubilæums-årsmødet i Lyderslev. Her deltog ca. 34 familier/vogne til en rigtig hyggelig fødselsdagfest med helstegt gris og levende musik.
Gletschertur til Sølden i Østrig i uge 42 v. Pia og Per. Her deltog 5 familier. Høj
solskin og god sne i 3.000 m´s højde.
Julefrokost i november hos Charlotte og Per i Vejstruprød. Her deltog ca. 12 familier/vogne.
Juletur til Kleinarl i Østrig v. Vibeke og Peter. Her deltog ca. 7 familier. Turen blev
præget af snemangel i Østrig i julen 2002. Men megen hygge og samvær på de
grønne og mudrede græssletter på campingpladsen.
Tur til Idre Fjäll i uge 4-5 og i uge 7 v. Gert, Margit, Jan og Dorrit.
Tur til Kleinarl i uge 8 v. Tine og Bent.
Fastliggere i Kläppan i Sverige og Hovden i Norge.
Sæsonafslutning med sæsoncooling i Fakse i St. Bededagsferien. Arrangører Sussie,
Tonny, Annette og Lars (Krogh).
PR-siden: ”Vennebesøg” hos Østsjællands Caravancenter og Ski-campingartikkel i
Jyllandsposten.

Regnskab klubår 02-03
Pia udleverede regnskab godkendt af kritisk revisor, kasserer og formand.
Regnskabet blev godkendt af årsmødedeltagerne.

Budget og kontingent klubår 03-04
Årskontingent på kr. 150,- pr. familie fastholdes i det nye klubår.

Årsmødedeltagerne vedtog at øremærke et rammebeløb i budget 03-04 på kr. 8.000 til PRarbejde i klubben og et rammebeløb i budget 03-04 på kr. 5.000 til ”events” på Årsmøde
og Sæsoncooling.

Valg til Klubudvalget
Pia og Per blev genvalgt til kasserer for en ny periode.
Tine og Bent tager endnu et år som redaktører på Ski-cam-Pisten.
PR-arbejdet overgår til Jan Bo, der indgår som ”omdrejningspunkt/koordinator” for udarbejdelse af nyt PR-materiale (ny folder), der kan fortælle vores omverden, hvem vi er.

Forslag fra medlemmer
Det blev foreslået, at der på hvert årsmøde tages stilling til, hvor meget af klubbens overskud, der skal øremærkes i indeværende klubårs budget til ”events” på førstkommende
årsmøde og cooling.
Årsmødet besluttede at øremærke et rammebeløb i budget 03-04 på kr. 5.000 til førstkommende årsmøde og cooling.
Bevillingen er forudsat, at klubudvalget (sekretariat, kasserer og PR) forud godkender
budget for arrangementet (iht. klubbens vedtægter).

Arrangementer og turforslag 03-04
Gletschertur til Stubai i Østrig i uge 42 v. Pia og Per.
Julefrokost i november v. Tine og Bent.
Juletur til Prütz i Østrig v. Vibeke og Peter.
Juletur til Westendorf i Østrig v. Eva og Anton.
Juletur til Campitello i Italien v. Randi og Bill.
Uge 7-tur til Sølden i Østrig v. Eva og Anton.
Uge 7-8-tur til Idre Fjäll i Sverige v. Dorrit og Jan.
Uge 7-8-tur til Campitello v. Tine og Bent.
Uge 10-11-tur til Idre/Kläppan v. Margit og Gert.
Uge 8 + påske i Kläppan v. Dorthe og Hans Jørgen.
Sæsoncooling 04 i Jylland v. Kirsten, Preben, Vibeke og Peter.
Årsmøde 04 i Lyderslev på Stevns v. Annette og Lars – senere blev overtaget af Pia, Per, Mette, Steen m.fl.

JULEFROKOST
Lørdag den 29. november
Kl. 14.00
I år skal vi til Undinegårdens Camping og indtage vore årlige,
overdådige, fantastiske. kæmpe store, lækre julefrokost.
Campingpladsen ligger ude på landet og tæt på Bastrup Sø, hvor der er mange
muligheder for at få sig en god naturoplevelse på en cykel- eller gåtur.
Se nærmere på hjemmesiden: www.undine.dk.
Pr. døgn voksen 61,00
Pr. døgn barn 30,00
Pr. døgn Strøm 6A ( ikke varme) 25,00
Pr. døgn Strøm 10 A 40,00
Stor hytte ( 8 pers.) pr. døgn 150,00
Lille hytte (6 pers.) pr. døgn 100,00

Vi vil sædvanligvis sammensætte frokosten med de retter vi hver især medbringer.
Ved tilmelding skal vi blot lige aftale hvilken ret der medbringes.
- Og tilmeldingen skal ske senest den 21. november til
Tine & Bent Krogh
Tlf : 56 14 71 19
Mail : bentkrogh@post3.tele.dk

DANSK CAMPING SKIKLUB
KLUBVEDTÆGTER
§1
Klubbens navn er DANSK CAMPING SKIKLUB, forkortet DCS.
Klubben er stiftet d. 18. september 1992 på Sorø Camping.
Klubben har til formål:
• at sprede interessen for ski-camping
• at samle og udveksle erfaringer
• at arrangere fællesture til steder med mulighed for skisport
• at gøre ski-camping billigere for medlemmerne
• at samle ski-campister til socialt samvær om en fælles interesse.
§2
DANSK CAMPING SKIKLUB drives ukommercielt og udelukkende af ulønnet indsats fra klubbens medlemmer.
Klubben påtager sig ikke økonomiske udlæg fra medlemmer til campingpladser/skisteder, ej heller samlede forudbetalinger eller andre former for transaktioner
mellem medlemmer og samarbejdende part.
Klubkontingentet skal udelukkende dække de til klubben forbundne driftsomkostninger (tryk, porto, telefon, markedsføring).
CAMPING-SKITURE skal hvile økonomisk i sig selv. Sæsoncoolingen skal så vidt
muligt hvile i sig selv. Klubben dækker evt. underskud ved afholdelse af årsmøde
(i særlige tilfælde også sæsoncooling) forudsat, at der forud for arrangementet foreligger et budget, der er godkendt af klubudvalget.
§3
Klubåret starter 1. august og slutter 31. juli efterfølgende år.
Årskontingent følger ovennævnte periode. For medlemskab betales et kontingent
pr. familie/husstand. Gyldigt giroindbetalingskort er bevis for medlemskab af klubben.
§4
Klubåret indledes med et årsmøde den sidste weekend i august måned.
Årsmødet afholdes på en campingplads, ulige årstal i Jylland/Fyn, lige årstal på
Sjælland.
Den faste dagsorden for årsmødet er følgende:
1. Klubudvalgets beretning fra det afsluttede klubår
2. Regnskab fra det afsluttede klubår
3. Budget og kontingent for det nye klubår
4. Valg af klubudvalg:
• Sekretariat (lige årstal)
• Kasserer (ulige årstal)
• Kritisk revisor (lige årstal)
• Bladredaktion (lige årstal)
• PR-funktion (ulige årstal)
5. Forslag fra medlemmer og eventuelt
6. Præsentation af planlagte ski-campingture i det nye klubår.

Emner til dagsordenens pkt. 5 og 6 skal annonceres i juninummeret af SKI-camPisten og skal være bladredaktionen i hænde senest medio maj måned.
§5
Medlemsbladet SKI-cam-PISTEN udkommer i september, marts og juni. Derudover udsendes særnumre af bladet i nødvendigt omfang.
Det enkelte klubmedlem skal med artikler, turbeskrivelser mm. medvirke til, at gøre bladet så indholdsrigt som muligt.
Artikler m.m. skal fremsendes til bladredaktionen på færdige maskinskrevne A4-sider klar
til kopiering. Evt. billeder indklæbes/vedlægges.
DANSK CAMPING SKIKLUB, bladredaktion og – redaktører kan ikke gøres ansvarlig for indhold i bladets artikler, ophavsrettigheder m.m.
§6
Klubarrangementer skal annonceres med tilmeldingsmulighed i SKI-cam-PISTEN
i god tid forud for arrangementet. Specielt skal jule- og nytårsture af hensyn til
pladsbestilling annonceres allerede i martsnummeret af bladet.
Campingskiture kan i særlige tilfælde annonceres ved særudsendelse til medlemmerne.
Følgende betingelser skal være opfyldt:
• Udsendelsen skal finde sted mindst 2 måneder før planlagte tur
• Næste nummer af SKI-cam-PISTEN udkommer ikke før planlagte tur
• Udsendelse skal ske til alle klubbens medlemmer.
Arrangører af klubture påtager sig følgende:
• Annoncering og tilmelding via SKI-cam-PISTEN
• Samlet pladsbestilling på campingplads
• Udsendelse af deltagerliste og evt. program
• Foranledige, at der bringes et indlæg om turen i efterfølgende nummer af
SKI-cam-PISTEN.
Efterfølgende ændringer i pladsbestilling, betaling af evt. depositum og afregning
er anliggender, som hver enkelt familie/klubmedlem selv skal påtage sig.
DANSK CAMPING SKIKLUB og turarrangører kan ikke gøres ansvarlig for fejl i
pladsbestillinger, økonomiske mellemværender mellem klubmedlemmer og campingpladser/skisteder samt andre fejl og uoverensstemmelser, der kan opstå på
en klubtur.
Hver enkelt familie/klubmedlem deltager i klubarrangementer på eget ansvar og
egen risiko.
Der vil normalt ikke være et fast program for en klubtur. Dette fastlægges i fællesskab, når hovedparten af deltagerne er kommet frem til campingpladsen.
Klubbens motto for klubture lyder: "En klubtur bliver nøjagtig så god som hver famile ønsker den".
Klubture baserer sig udelukkende på hver families ideer og initiativtagen.
DANSK CAMPING SKIKLUB
Klubudvalget

DANSK CAMPING SKIKLUB
ÅRSREGNSKAB
for året 1. august 2002 -31. juli 2003
INDTÆGTER:
82 medlemmer á kr. 150,00
1 medlem á kr. 300,00
1 medlem á kr. 0,00
2 medlemmer á kr. 75,00
Annoncer i alt
Renteindtægt

kr.

12.750,00

kr.
5.300,00
kr.
1,16
------------------------------kr.
18.051,16

UDGIFTER:
Kontorartikler + EDB omk.
Porto, gebyrer, diverse
Bladomkostninger
Årsmøde 00/01
Gaver, repræsentation m.v.

kr.
540,00
kr.
2.798,50
kr.
6.701,75
kr.
15.118,50
kr.
329,95
kr.
-25.488,70
-----------------------------------------------------------------------------------------

Årsresultat, underskud

kr.

-7.437,54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVER:

PASSIVER:
Debitorer
Saldo giro
Saldo kasse

kr.
1.560,00
kr.
20.814,21
kr.
225,51
-------------------------------kr.
22.599,72
--------------------------------

Kreditorer
Tidligere års overskud
Underskud

kr.
1.718,75
kr.
28.318,51
kr.
-7.437,54
------------------------------kr.
22.599,72
-------------------------------

Dato:
Lars Møller, formand

Dorthe Andreasen, kritisk revisor

Pia Clausen, kasserer

Juletur til Prutz i Østrig.
Hvad med at prøve en ny destination og et nyt skiområde?
Vi har fundet en top moderne 5 stjernet campingplads, beliggende ved et stort skiområde,
Serfaus – Fiss og Ladis, totalt 160 pistekm.
Kan ses på nettet under www.aktiv-camping.at.
Der er ca. 1000 km. fra den danske grænse til pladsen og tilkørselsforholdene skulle være
gode. Peter har nøjagtig vejbeskrivelse og fremsendes senere.
Pladsen ligger i gå afstand til byen Prutz, og på pladsen er der et fint samlingslokale, hvis
Vi vil lave fællesspisning, afterskiing etc. Der er gratis brusebade og forholdene er meget
gode. En af klubbens medlemmer har på vor anledning besøgt pladsen i sommer og syntes
meget godt om pladsen. Billeder og materiale om skiområdet findes i mappen. Skiområdet, beliggende 6 km fra pladsen, er stort og i alle sværhedsgrader, der er totalt
160 pistekm, heraf 115 km over 2000 m o.h. og 70 km med snekanoner, i tilfælde af en
” grøn jul ” . Der er 37 km blå pister, 99 km røde og 24 km sorte. Total liftkapacitet er
60.000 pers./time.
Der er 39 km til Kaunertaler og 30 km til Samnau, some r et toldfrit område.
Der er 111 km langrandsløjper, men ikke ved pladsen.
Vi har forhandlet os frem til en rabat 50% på Stelplatzgebyret og priser vil være som følgenede pr. dag :
EUR 5.00 Stellplatz ( normalpris EUR 10.00 )
EUR 7.5 pr. Voksen
EUR 6.00 pr ung ( 15 -17 år )
EUR 3.3 pr. Barn/ung ( 6 – 14 år )
Børn op til 5 år er gratis.
EUR 1,5 pr. Hund
El er efter forbrug EUR 0.5 pr. KWh.
Tilbuddet gælder for ophold på minimum 10 dage og for mindst 8 enheder. Jeg har
forespurgt på priser i højsæson i julen fra 20/12-2003 til efter nytår 2-3/1-2004.
hvis der er nogle der vil besøge pladsen senere i januar, er det en god ide at betale
med campingchecks.
Vi håber at der er nogle I klubben som kunne tænke sig at deltage på denne tur og
prøve et nyt skiområde. Tilmeldning snarest muligt og senest 15/10-03 til Peter og Vibeke
på tlf. 74 44 02 64 eller mail : welcher@mail.dk

Gletchertur til Østrig uge 42
Igen i år vil vi tage til Østrig i uge 42 for at stå på ski.
Lige nu satser vi på Stübaier-gletcheren i Stübaiertal. Vi vil bo i Neustift – en lille
hyggelig by hvor campingpladsen ligger midt i byen. Kirken, bageren og værtshuset er nærmeste naboer.
På grund af den ekstrem varme sommer har gletcherne det endnu for varmt til rigtigt at have gode sneforhold. Måske viser det sig at andre gletchere har bedre forhold når vi nærmer os uge 42, og vi vil da ændre distination. F.eks. kan Hinterturxgletcheren, gletcheområdet ved Sölden eller andre komme på tale.

Der er idag 11-9-03 faldet nysne i Hintertux!
Vi har reserveret 6 pladser i Neüstift med mulighed for flere. Der er
stadig ledige pladser.
Henvendelse Pia & Per
po@hp.dk / 44848723

NH Camping A/S
6230 Rødekro
74 66 23 63

• Autoriseret værksted, service og skadearbejde udført af fagfolk.
• Kæmpe udstyrsafdeling med alt udstyr til camping.
• Stort udvalg i brugte campingvogne. Landsdele største brugtvognsudstilling.
• Fortelte er vores ”kæphest”. Se 10 modeller opstillet fra
• Autoriseret

forhandler af mærkerne:

______________________________________________________________________
Tid
Uge
42
2003
29.
Nov
Uge
52-01
2003
Uge
52-01
2003
Uge
5
2004
Uge
7
2004
Uge
7-8
2004
Uge
10
2004

Aktivitetskalender for klubåret 2003/2004
Kontakt
Aktivitet
Pia & Per
Gletscher tur

Østrig
Julefrokost
Jul og Nytår i Italien
Campitello/Canazai
Jul og Nytår i Østrig Westendorf
Prutz Østrig
www.aktiv-camping.at
Idre Fjäll i Sverige
Campitello Italien
Idre Fjäll i Sverige

per_olsen@hp.dk
Tine og Bent Krogh
btrans@post3.tele.dk
Randi & Bill
tlf. 40 77 65 26
Bill@Bimann.dk
Eva og Anton
tlf. 75 52 87 21
anton.vesterholm@mail.dk
Vibeke og Peter
Tilmelding slutter 15/10
welcher@mail.dk
Dorrit og Jan Bo
tlf. 44 92 70 91
dcs@rasm.dk
Tine og Bent Krogh
tlf. 56 14 54 59
btrans@post3.tele.dk
Margit og Gert
Gert_Vigholt@man.dk

Årsmøde 2003
Vi siger mange tak for en rigtig god og hyggelig Årsmøde.
Efter lidt diskussion lørdag eftermiddag fandt ALLE (heldigvis) deres gode HUMØR frem, og det blev en rigtig god aften/nat.
Vi siger mange tak til alle vores sponsor som f.eks. var:
Albani, Isabella, Shell, Campingparken i Herning, Christiansfeld Campingcenter,
Super Bedst i Christiansfeld, Mobil i Danmark og Norge, Ringkøbing landbobank,
Langelandsfestivalen, og sidst MEN IKKE MINDST Tankstationen Hydro Texaco i
Valby med Bjarne som ejer og Tine som førstemand/dame, uden dem havde vi
kun haft halvdelen af gaverne som f.eks. var : Faxe, Tuborg, Coca Cola, Haribo,
Master Food , et Brillefirma, Malaco, BP Gas, Vavoline Olie, Stimorol, Hydro Texaco i Valby.
Uden alle sponsorerne havde vi måtte bede Klubben om økonomisk støtte (som
var bevilliget), men sponsorerne gjorde at vi lige netop fik det til at løbe rundt.
Søndag gik som sædvanlig med fælles morgen
bord og derefter bagagerums salg, imens andre
stille og rolig pakkede sammen.
Vi må nok sige at der blev lidt TOMT da alle
vogne var væk. men helt ærlig var vi også lidt
trætte ikke fordi vi havde haft meget at lave, men
nok mere fordi vi hele tiden var lidt spændt på
hvordan weekenden skulle gå
TAK for en god Årsmøde:
Festudvalget : Per, Kate og John.
Ps. Jeg vil på det kraftigste opfordre ALLE til at sende deres mail adresse til Bill
Husmann på mail: bill@bimann.dk som så kan sende det tilbage til ALLE.
Så er det meget nemmere at sende noget ud "last minutes" , så vi ALLE kan blive
informeret på en gang.
_________________________________________________________________________________________________

Color - Line vintercamping.
Color - Line tilbyder i lighed med andre år en pakke til vintercamping.
I år lyder det på 5 overfarter, heraf campingvogn frem og tilbage, gældende 1/9
- 1/5.
Pris 5750,- kr
Tjah, alting stiger.

Velkommen til :
322 Hanne og Ole Nielsen , Terslev Skolevej 1, 4690 Haslev

Vejen til store ferieoplevelser
* LMC campingvogne
* Brugtevogne se:
www.oecc.dk
* Isabella fortelte,
* Tilbehør & reservedele,
* Eget værksted.

Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand
Tel. 56143355 Fax 56146636

Åbningstider: Man -, tirs -, tors- & fredag 10 -17,
onsdag lukket, lørdag 10 -14, søndag 10 -16

Gamle Johannes på Lynggården, havde en dårlig dag i går!
På samme dag fik han både en fartbøde og en
parkeringsbøde med rollatoren
Der var engang en dansker, en svensker og en kineser
Der var engang en dansker, en svensker og en kineser. De skulle bestige et bjerg, hvor der var et
skilt på toppen.
Først kom danskeren op. Da han kom ned spurgte de andre, hvad der stod på skiltet.
Han sagde: "Gå selv op og kig!"
Så gik svenskeren op. Da han kom ned spurgte kineseren: "Hvad stod der på skiltet?"
Svenskeren svarede: "Gå selv op og kig!"
Så gik kineseren op. Da han kom ned igen spurgte de andre: "Fik du så set hvad der stod på skiltet?" "Ja," svarede kineseren, "gå selv op og kig!"
____________________________________________________________________________________
- Hvorfor er Julemanden træt af at gå til julefrokoster?
- Det er fordi han altid ender i kanen med en gammel sæk!
____________________________________________________________________________________________________

- Hvorfor falder flere og flere billister i søvn bag rattet?
De er trætte af de høje benzinpriser.
____________________________________________________________________________________________________

Lad os bevare vores uformelle og ukomplicerede skiklub
Efter lidt ”postyr” på vores årsmøde i
Hejls skal jeg opfordret vende tilbage
med mine synspunkter vedr. klubbens
fremtidige eksistens og virke.
Først lidt historik, der måske kan betyde
større forståelse for mine synspunkter.
Efter at have ski-camperet i nogle år søgte
Annette og jeg i 1992 lidelsesfæller (som
det blev udtrykt af Dorthe på årsmødet) til
denne pragtfulde form for skiferie. Vi
havde efterhånden samlet en del erfaringer, som vi gerne ville dele ud af til interesserede.
Vores ide var at skabe en skiklub, der
brugte familiens sommerferiecampingvogn til skihytte på vinterens skiferie(r).
Vi havde på ingen måde en ide om at
skabe en ny campingklub, da vi (også
dengang) var velforsynet med DCU, DCK
m.fl.
Efter diverse annoncering i DCU-bladet,
Motor mm. blev vi efterfølgende kontaktet af mange søde mennesker, der syntes,
at dette var alle tiders ide. Vi mødtes med
nogle af dem og stiftede i 1992 vores
skiklub.
Vi blev fra start enige om nogle meget
meget simple og ukomplicerede klubvedtægter, hvis hensigt udelukkende er at
holde styr på de nødvendige praktiske
funktioner, der nu engang skal virke for at
holde klubben i gang (sekretariat, kasserer, klubbladsredaktion, PR).

Målsætningen var hel klar og entydig fra
start: Skisport, camping og socialt samvær om denne fælles hobby.
Et enkelt arrangement på dansk landjord –
årsmødet, hvor årets planlægning med det
praktiske/nødvendige arbejde skal aftales.
Ellers skal alt vores ”krudt” bruges på
ture op/ned til skisport og camping i sneen.
I dag er jeg personligt meget glad for det,
vores klub har udviklet sig til med sæsoncooling, julefrokost mm. Annette og jeg
deltager hjertens gerne i disse arrangementer, når vi har tid. Arrangementerne
understreger jo netop, at vi socialt fungerer rigtig godt sammen, og at vi har brug
for at møde hinanden med jævne mellemrum og ikke blot på pisterne.
Men jeg prioriterer vores skiture højest.
Og jeg holder fast i vores ”fødselskongstanke” med næb og klør, nemlig
den, at vi er en skiklub og ikke en campingklub. Vores primære aktivitet er at
køre ud i sneen sammen og med vores
campingvogn for at dyrke vintersport. Og
vores organisation og administration skal
være uformel og funktionsdygtig i kraft
af, at vi alle kender hinanden, og at vi alle
trækker i samme retning.
Jeg støtter ligeledes på det kraftigste den
tanke, at en del af vores nuværende overskud (overskud hvert år er ikke garanteret) kan gå til camping-skisportsrelaterede
medlemsoplevelser. Men oplevelsen bør
finde sted på vores årsmøde og kun her,
da dette ifølge ”kongstanken” bag klubben er årets eneste officielle begivenhed

på dansk landjord. Øvrige arrangementer
er gode tiltag, der styrker vores sociale
samvær. Men de skal hvile økonomisk i
sig selv ved brugerbetaling.
Jeg vil gerne fortsætte med vores skiklub
som den uformelle og ukomplicerede forsamling af campister/campingvognsejere,
der oplever livskvalitet ved gode campingskiferier med hygge og samvær med
andre fra klubben.
Jeg tager afstand fra en eventuel ny tilstand i klubben, hvor den er på vej til at
miste sit omdømme som den uformelle og
hyggelige skiklub for at nærme sig mere
og mere en af de traditionelle campingklubber i Danmark.
Alt til ære for disse og deres formål,
struktur og funktion. Men lad os bevare
vores lille niche på vores egen utraditionelle facon. Lad os eksistere hver for sig
og med hvert vort formål og på hver vores
måde.
Med de bedste ønsker for klubbens fremtid / Lars
Kørsel med campingvogn i Tyskland er
lovligt
I disse dage er der en livlig debat omkring
kørekortregler i Tyskland.
På Campingferie.dk må vi understrege at kører
man lovligt i Danmark kører man også lovligt i
udlandet.
Vi tror at problemet kan være at det tyske
politi tjekker registreringsattester på bil og
campingvogn og konstaterer, at nogle campister burde have B/E kørekort til deres vogntog.
Og så falder bøden.
Ofte er den enkelte campist ikke klar over at
han/hun, med det vogntog de kører med, burde have erhvervet sig et B/E kørekort.
Bøden ville også være faldet i Danmark, hvis
politiet tjekkede oftere.
Fra Camping Branchens tidligere formand Poul
Neergård har vi modtaget denne kommentar:

Mange campister er - helt uden nogen grund blevet bange og urolig for deres kørsel med
campingvogn i og gennem Tyskland, efter en
noget misvisende artikel i det nye nummer af
Camping & Fritid fra DCU.
Der er ingen grund til uro og vi kan meddele
vore kunder, at man hos tyske myndigheder
skal og vil respektere de kørekortsregler, som
er gældende for kørsel med campingvogn i
Danmark. Det betyder ganske enkelt, at kører
man lovligt i Danmark - kører man også lovligt
i Tyskland.
Disse regler følger af Wienerkonventionen og
Genevekonventionen som er tiltrådt af såvel
Tyskland som Danmark.
Inden vi i Danmark fik ændret lovgivningen
om totalbredden på campingvogne, hvor det
nu er tilladt at køre med en campingvogn, som
er op til 70 cm. bredere end det trækkende
køretøj, måtte vi i Danmark respektere, at
udenlandske campister kunne køre i og gennem Danmark med brede campingvogne, som
var tilladt i deres hjemland. Samme aftale
tillader også danske campister at køre lovligt i
Tyskland, når de opfylder danske bestemmelser.
I øvrigt er de tyske regler om kørsel med
campingvogn meget tæt ved de danske regler.
Her er de tyske regler:

Anhängerführerschein
Für das Mitführen von Anhängern mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg ist
ein eigener Anhängerführerschein, die Klasse E,
erforderlich. Eine vor allem für die Besitzer von
Wohnwagen und Sportanhängern bedeutsame
Ausnahme gibt es bei der Klasse B: Ein Führerschein dieser Klasse genügt auch bei Anhängern
mit einer höheren zulässigen Gesamtmasse als
750 kg, wenn die zulässige Gesamtmasse der
Kombination nicht mehr als 3.500 kg beträgt und
die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die
Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigt.
Ganske kort oversat må det samlede vogntogs
totalvægt ikke overstige 3500 kg. - og campingvognens totale vægt må ikke overstige egenvægten på det trækkende køretøj.
God ferie med jeres campingvogn i

Har du lyst til at stå på ski
i et verdens største skiområder?
DCS arrangerer jule/nytårstur og uge 7/8 tur i denne vintersæson til Campitello der ligger i
det enorme område, Dolomitterne. Det er så stort, at selv på en tre ugers tur, kan man
umuligt nå at opleve det hele. Camping Miravalle vil danne rammen om klubbens 2 ture.
Pladsen ligger i en højde af 1410 meter, men
tilkørselsvejen er normalt ryddet for sne og is
grundet områdets størrelse, og er ikke stejlere,
end det er muligt at slæbe campingvognen med
derop.
Det meste af skiløbet foregår i 1.900 til 2.600
meters højde, hvilket giver en vis snesikkerhed.
Samtidigt er der opstillet et kæmpe batteri at
snekanoner, specielt i området Canazai, der ligger 2 km. fra Campitello. Her kan man selv
under snefattige perioder køre helt ned til byen, der ligger i en højde af 1.450 m.
Området er kendt for at have masser af sol og klart vejr, god service ved lifterne, velpræparerede pister, prisniveauet italiensk. Se i øvrigt en masse udmærkede beskrivelser på
internettet.
Hvis du vil med, kan du henvende dig til en af efterfølgende
tur-arrangører:
Jul/nytår
Uge 7 & 8

Randi & Bill (tlf.: 40 77 65 26)
Tine og Bent (tlf.: 56 14 71 19) bentkrogh@post3.tele.dk

Praktiske oplysninger:
Afstand fra København er ca. 1.300 km
Priser pr. dag i Jul/nytår:
Voksen 8,0 €, Børn U/12 år 5,5 €, Vogn
9,0 € incl.
el 620W, ekstra 620W 2,0 €, yderligere 620W 2,0 €.
Varm vand gratis .
Priser pr. dag i uge 7 & 8:
Voksen 7,0 €, Vogn 7,0 €, incl. El. 620 W( 3A)

Påsken –03 i Kläppen.
Fredag til påskeugen tog vi, Dorte og jeg,
Stena-Ekspress fra Frederikshavn kl
10.00, til Gøteborg kl 12.00.
Dorte havde på én eller anden måde fuppet sig til en hurtig-færge billet, som vores tilbud ellers ikke gjaldt til.
Vi var i Kläppen ca 17.30, efter en køretur, som gik ganske udmærket, trods sne
og regn (”trods sne og slud, kom posten
ud”).
Efter de traditionelle sild og snaps, og et
velkomstmøde med Vinterne fra Hirtshals, var der så udsolgt for den dag.
Efter en grundig søvn-eksercits var vi
forbløffende tidligt vågne. Den første del
af dagen blev så brugt til indkøb i Sälen
og Transtrand, af elg-, rensdyr- og bjørnekød, samt andre gode sager.
Derefter på de brede brædder på pisten,
som var fin om formiddagen, velpræpareret, ikke for iset, og endnu ikke blød. Vi
fik nogle fine timer på bakkerne.
Vejret var aldeles glimrende, så vi slikkede sol sidst på dagen, og nød det. Men så
kom Bjarne Dam (ham I ved, der ikke har
råd til skistaver), og hans fru Berit Pedersen? (mon de lever i synd?).

Det blev nu alligevel senere en mægtig
hyggelig sammenspisning i fællesrummet.
Jan Vinter havde i øvrigt medbragt ”Samuel Smith’s Imperial Stout”, en øl, som
ingen kan kimse ad. Derefter vin i stride
strømme. Bjarne Dam (ham ----) mente
ikke han sov for tidligt denne gang, men
det er dog en kendsgerning, at han ikke

hørte rock-koncerten fra én af nabovognene over midnat.
Søndag var så dagen, hvor Dorte fik sansen for de alpine discipliner. Hun lod sig
lokke på toppen, og stod ned som en
prof. Efter at have gentaget denne dåd til
utallige klapsalver, var det så tid for øldrikning og hygge (med tilhørende frokost) foran vognene i det bragende solskin. Vinterne var desværre begyndt deres
hjemrejse ved 12-tiden, med deres nye Tsoyo-da? Forspændt.
Deres aldrende Mazda havde Jan solgt til
skrotning for 2200,- kr, med et brækket
bagben. Alligevel har den senere været i
stand til at indkassere fartbøder med de
originale nummerplader på (det er squ da
også dumt, at sælge til én syd for fjorden).
Det er i øvrigt rigtigt forår i Kläppen, der
er traner, gæs og svaner i luften, foruden
adskillige småfugle. Sidst på dagen tog
Dorte i øvrigt en hurtig 15 km på cykel,
mens jeg tog opvasken, hvorefter det blev
en stille, lun og lys aften.
Igen mandag var det det mest strålende
vejr. Vi kom lidt sent på pisterne, og godt
over middag var de ret så grødagtige, så
midt eftermiddag tog vi ned til en lang og
inderlig frokost, sammen med Bolette –
Berit – Bjarne (ham I ved ----) i det fri, i
delvis læ af campingvognene og Bjarne’s
skrummel af en Ford-bil i den bagende
sol. Vi ligner i øvrigt snart nogen der har
været et andet sted henne (Gran Canariefugl, eller hvad hulen det er). I den løftede
stemning, der derefter opstod (øl-sildsnaps) overtalte de os til at betale 150,- kr
pr næse, for at tage med til gudstjeneste i
Fjellkirken. Der skal prækes over emnet

”Jesus Christiansen’s Superstar”, eller
noget i den retning.
Sidst på dagen tog Dorte og jeg så lige
20-25 km på cykel (ham B.D. har squ heller ingen cykel!), hvor vi fandt adskillige
pantflasker og –dåser til 1,- kr/stk. For
fremtiden vil vi derfor så ikke køre så
stærkt. Dette giver nu sig selv, da det er
min faste overbevisning, at alle bakker i
Sverige går opad, både ud og hjem. Trods
24 gear mangler man alligevel et bakkegear.
Og så en oplevelse: De to traner, vi så i
aftes, stod i en sø og pudsede fjer, og vaskede fødder ganske tæt ved os. De er dæleme store, tænk at få sådan én i forruden!

Tirsdag var fru Pedersen syg, og måtte til
læge, så hr Dam blev hjemme for at være
Florence Nightgale. Derfor lånte jeg hans
avancerede carving-ski på prøve (der
fulgte ingen staver med). Det var nu en
god ide’, for i den gang vandgrød og småsøer, som pisterne hurtigt blev til, er det
smart med et par meget brede ski. Når jeg
kommer hjem, sætter jeg bindinger på
vandskiene, og bruger dem til carving.
Vel hjemme igen i solen lavede B.D. vafler, og vi fodrede fru Pedersen ind af vinduet, men efter lydene at dømme havde
hun større udgifter end indtægter.
Vi fik i øvrigt en SMS fra Hafjell, der
havde de 16º, vi kunne kun mønstre ca
11º, men her til aften er der igen minus-

grader, så i morgen er pisterne nok OK
igen.
Men det var de ikke! Onsdagen viste det
endnu bedste vejr, og det tålte sneen ikke,
så ved middagstid orkede vi ikke mere.
Vi tog så en 30 km i forårsskovene på cykel (nu er der 5 traner, 2 sangsvaner, 2
bramgæs, og adskillige ænder m.v. i søen). Da vi kom hjem, var B.D. klar med
kaffe og de lækreste flødekager.
Om aftenen var der så den omtalte ”gudstjeneste” i den store fjeldkirke. Glimrende
gudstjeneste, præsten gjorde ikke meget
væsen af sig, han indskrænkede sig til at
uddele programmer, men koret og ”organisterne” gav den hele armen med elektrisk strøm. Jeg har aldrig hørt så mange
klapsalver i en kirke, ikke en gang til en
god begravelse.
Torsdagen var så den dag mange var syge. Sneen duede ikke (som ræven om
rønnebærrene). Fru Dam / hr Pedersen
sov og var dårlige, ingen aktivitet. Om
eftermiddagen var Dorte dog minded for
en lettere fodtur langs elven. Til midnat
var genboerne Pia og Jens + brorfamilien
kommet, de var på skiene allerede kl 9,
men havde ikke de bedste rapporter om
sneen, men sen-eftermiddagen i solen var
uovertruffen.
Til fyraften ankom Jens Sparre + frue, for
at anskue skaderne efter et nedblæst fortelt.
Igen var de solfyldte, lune, stille timer
sidst på dagen uovertrufne. Calle (vagtmester) var helt ekstatisk, ”nu kommer
varmen, fuglene, blomsterne, og de lyse
nætter”.
Fredag igen formidabelt vejr. Vi satsede
ikke på tøsneen, men kørte til ”Högfjellet”, og tog et par timer på ”tynd”-ski,
sneen var blød, men vejret helt i top.

Hjem til hyggefrokost med Dam – Pedersen.
Senere på eftermiddagen kom Bolette
(Dam) hjem fra Lindvallen, hun var stolt:
med moren’s Skoda havde hun indkasseret en fartbøde på 1200,- kr, mens faren’s
skrummel af en Ford Aerostar kun kunne
indkassere (udkassere) 1000,- kr. (Hvorfor hedder det for resten at få en bøde?).

Lørdag begyndte vi nedpakningen fra
morgenstunden i det mest stålende vejr.
Da genboerne kom ned fra bakkerne lavede vi alle stor gadefest med grill, pølser
og andet godt. Da Dorte og jeg ved 15tiden startede hjemturen, begyndte de at
uddele små skarpe, med provokerende
attituder.
Vi var ved Lilla Edet tidlig aften, desværre et døgn for tidligt, men vi havde en aftale med alt vort afkom i Hirtshals.
Søndag efter en fin sejltur, var vi i Hirtshals tidlig eftermiddag til et vidunderligt
påskevejr.
Hans Jørgen Hærs’hals.

”Smuttur” til Elmia messe
Af Tine og Bent

Vi besluttede at vi vile køre en tur til Jönköping og se den store campingmesse, og
da vi samtidigt var blevet tilbud at overnatte fra Lørdag til Søndag hos DCS`s
eneste svenske medlemmer ( som i øvrigt
altid har en plads til en overnattede
DCSèr) var det bare med at komme afsted. Efter en dejlig overnatning i Traryd (

tak til Gurli og john) kørte vi friske mod
Jönköping Søndag morgen..

Så kom vi op til ELMIA, nordens største
camping udstilling med alt
indenfor campingvogne, autocampere og
tilbehør til camping, et rigtigt slaraffenland for en campist. Her mødte vi flere
DCSère
Herefter gik vi ind på messeområdet fuld
af forventninger, og vi blev ikke skuffede.
Nyheder var der masser af og alle havde
de nye modeller med og var ivrige efter at
svare på spørgsmål af enhver art, der er
for øvrigt mange Danske repræsentanter
fra forskellige camping forretninger i
Danmark der står på de forskellige mærkers stande, så man kan trygt indgive sig i
det købs lystne hjørne hvis det er en campingvogn der står på listen.
Der er selvfølgelig både fra arrangørerne
af messen og fra tilskuer
siden stor opmærksomhed på vogne som
er forberedt for camping i norden, og de
fire nordiske mærker Kabe, Polar, Solifer
og Cabby er da også repræsenteret på store stande med alle nyhederne og et stort
personale der står klar til at besvare
spørgsmål og måske klargøre en slutseddel eller 2

ANNONCER til
Dansk camping Skiklubs blad
”SKI-cam-PISTEN”

Priser pr. 1/9-2003 for s/h annoncer
Inkl. Evt. Opsætning af annoncen:

1 A5 side (max b. 13 x h. 19 cm)Kr. 600,½ A5 side (max b. 13 x h. 9,5 cm)
1 Spalte = ½ A5 side (max b. 6,5 x h. 9,5 cm)
¼ A5 side (max b. 6,5 x h. 9,5 cm)
¼ A5 side (max b. 13 x h. 4,75 cm)
1/8 A5 side (max b. 6,5 x h. 4,75 cm)

Kr. 400,Kr. 400,Kr. 300,Kr. 300,Kr. 200,-

Rabatordning, ved samtidig bestilling:
Samme annonce i 2 numre 20 % rabat.
Samme annonce i 3(4)* numre 40 % rabat.
* 4 numre er betinget af tilstrækkelig stofmængde til et ekstra julenummer af SKI-cam-PISTEN.
Vi kan endvidere tilbyde link fra vor hjemmeside:
www.campingskiklub.dk. Kontakt os for aftale.
Henvendelse for annoncering:
SKI-cam-PISTENS bladredaktion v. Bent Krogh Tlf. 56 14 71 19
eller
DCS-sekretariatet v. Lars Møller 74 65 42 21

