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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 til-melding 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 Marts. - 2004

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
Dorrit 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

Gletchertur uge 42 til Stubaital

I løbet af weekenden mødtes 3 familier på Comfort Camping i Neustift, der er
beliggende i bunden af en smuk efterårsfarvet dal. Campingpladsen ligger midt i
byen med kirken som nærmeste nabo. Restauranter og cafeer ligger i stribevis
inden for 200 meter. Supermarkedet ligger 25 meter fra campingpladsens bom.
Kirken sørger for at vi ikke sover vores ferie væk, kl. 7.00 starter den og fortsætter
hvert kvarter med bimlen og bamlen.

Søndag aften testede vi en af byens restauranter, hvor det lykkedes Per at få
drikkepenge af servitricen. Det stemmer, sagde han efter at have givet færre Euro
end regningen lød på. Dette fænomen er siden døbt: En omvendt Olsen!
Mandag vågnede vi til kirkeklokkerne og højt solskin. Der var rimfrost på bilernes
ruder, hvilket lovede godt for dagens skiløb. Og der var bare perfekt sne – det er
år siden vi sidst har haft så god sne på kilometervis af pister. Ca. 25 kilometer
eller ca. det samme som hele Idre.
Området ligger 17 km´s let kørsel efterfulgt af 20 minutters gondol fra
campingpladsen.

Dagen bød kun på et lille uheld. Margit faldt op af pisten, der havde en brat
stigning på omkring 2%. Hverken Margit eller pisten tog skade iflg. Gert.
Afterski på campingpladsen med sol til kl. 17.00 og højt humør.
En perfekt dag med Kaiserwetter og kanonskiløb.
Tirsdag vågnede vi op til skyer og tåge som heldigvis hurtigt lettede. Allerede
inden vi nåede liften, var himlen klar og blå. Sneen var perfekt og temperaturen
lidt under frysepunktet, så snekanonerne kørte hele dagen. I morgen starter et
stort arrangement, endnu ved vi ikke nærmere men historien fortsætter i morgen.
Dagens lille uheld klarede Margit igen i dag. En snowboarder startede en
kædereaktion ved at løbe ud foran Pia lige idet vi alle 5 stod af en 6-stolelift. Pia
undveg, Per undveg hende og nedlagde Margit.

Onsdag, endnu en dag med Kaiserwetter. Alle fik en god dag på ski, pigerne tog
lidt tidligt ned og gik en lang tur med Sisse. Kirsten fik broderet dagens andel af
babytæppet, så alle er glade.
På vej op til området mødte vi en ged. Enten var det en vild tam ged, eller en helt
vild tam ged eller også var det tam vild ged. En stor flot fyr med et stort
gedebukkestyr. Flytte sig fra vejen fordi vi kom, gjorde han ikke.

I skiområdet var der linet op til sæsonstart, mange boder med skiudstyr var åbnet,
barer og lautsprechere dominerede dalområdet, der på denne årstid ligger i ca.
2600 meters højde.
Margit og Per har i dag ikke været i nærkontakt, hvorfor Margit har stået op hele
dagen.

Aftenen brugte vi på grill og video af dagens bedrifter.
Torsdag var det Per fødselsdag, så vi startede med fælles morgenmad. Som
sædvanlig havde vi høj sol men lidt koldere.
Oppe i terrænet var det store testedag. For små penge kunne man hele dagen
prøve forskellige ski fra diverse fabrikker. Per og Hansen var ikke til at drive hjem,
5-6 par ski blev det til.
Margits næsten daglige styrt skete i fællesskab med Gert. En fælleskørsel i
slæbelift ville ingen ende tage. Margit hængte fast og ingen af dem kunne slippe
T-krogen. Turen endte først efter gummipindene for enden af trækket var kørt
over.
Fremover insisterer Margit på at køre alene, også i 6-stoleliften. (PS stolen efter
hende skal køre tom, så hun kan nå at komme op igen efter faldet).
Aftenens restaurantbesøg foregik hos naboen, da den lå oven på supermarkedet,
Billa. 10 meter fra Gerts vogn – i luftlinie. Per var helt vild tam, og betalte bare
hvad det kostede. Flot restaurant, god mad til fornuftige penge.

Fredag, vores sidste dag på ski, var som de andre med høj sol og frostgrader.
Hansen og Per fandt de bedste ski, men undlod at købe.

Eftermiddagen gik med bjergbestigning og spisning af Kaiserschmarrn. Gert
mistede appetitten til aftensmaden (Gert mener det var natmad ) hvorfor Sisse
spiste hans.
Aftenen bruges til at arrangere hjemkørsel og for 2 familier fortsat 1 uges ferie.
Alperne og Mosel er på programmet.
Sammenligner vi med tidligere års gletcherture, har sneen i år været uovertruffen.
Samtlige pister var blå uden de store udfordringer. Og uden undtagelse flot
præparerede. På campingpladsen havde vi sol til 17 hver eftermiddag, hvilket var
et stort plus.

Nu glæder vi os bare til turen til næste år.
Gert og Margit og Fam. Clausen/ Olsen og Kirsten og Preben Hansen
_________________________________________________________________________________

Det forlyder fra Idrefjell, at det er MEGET småt med plads i påsken
Men ellers INGEN problemer i den øvrige del af sæsonen
Kilde: Olsen/Clausen

En god klubkammerat er ikke mere
Per Jensen fra Fyn (tidligere Odense, senere Vejstruprød og det sidste halve år Helnæs) er
død efter længere tids sygdom.
I en al for tidlig alder måtte Per give efter for de kræfter, der de senere år har trængt sig
længere og længere ind på ham.
Vi husker Per som personen, der havde sine egne meninger om tingene.
Personligt har jeg altid haft stor respekt for Pers meninger og hans handledygtighed for
det, der kom os alle til gode i skiklubben.
Vi glemmer sent årsmøderne i Odense, herunder vores 5 års jubilæumsfest i 1997. Alt var
vel tilrettelagt og vi tog alle hjem beriget med en stor stor oplevelse.
Senest oplevede vi årsmøde 2003 i Hejls, hvor Per så sent som ca. en måned før sin død
deltog aktivt i planlægning og gennemførelse af endnu et fantastisk godt arrangement i
klubben.
Per var i stand til at snakke med sine medmennesker, vinde tillid hos dem og aldrig bange
for at give en hjælpende hånd, når der var brug for en sådan.
Kære Per, vi vil savne dig med vemod og mindes alt det, vi har haft med dig med den aller
største glæde i vores sind.
En mindehilsen fra Lars Møller, Gråsten

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
52-01
2003
Uge
52-01
2003
Uge
52-01
2004
Uge
7
2004
Uge
7-8
2004
Uge
10
2004

Aktivitetskalender for klubåret 2003/2004
Aktivitet
Kontakt
Randi & Bill
Jul og Nytår i Italien
tlf. 40 77 65 26
Campitello/Canazai
Bill@Bimann.dk
Jul og Nytår i Østrig Westendorf
Eva og Anton
tlf. 75 52 87 21
anton.vesterholm@mail.dk
Prutz Østrig
Vibeke og Peter
www.aktiv-camping.at
Tilmelding slutter 15/10
welcher@mail.dk
Idre Fjäll i Sverige
Dorrit og Jan Bo
tlf. 44 92 70 91
dcs@rasm.dk
Campitello Italien
Tine og Bent Krogh
tlf. 56 14 54 59
btrans@post3.tele.dk
Idre Fjäll i Sverige
Margit og Gert
Gert_Vigholt@man.dk

Velkommen til :
323
324

Flemming Andreasen
Anne Marie & Jan Andersen

Gadebrønsvej
Windelsvej 26

2765
5000

Smørum
Odense C

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

KØB og Salg
Vinterdæk 185R x14 pr8 102/100 (850 kg pr hjul) Bridgestone 960 winter
På fælge som passer på alle 5 huls tyske/ Nordiske vogne. Pris: 1200,- (fra uge49´01)

Sommerdæk 195/70R x15 pr8 102/100 (850kr pr hjul) Hankook RA08
På Alufælge som passer på alle 5 huls tyske/ Nordiske vogne. Pris: 2700,- (fra uge02´02)
Henv : Lene og Bjørn medlemnr. 277 Tlf. 43 61 21 87 bil 51 90 21 86

Til Salg
POLAR 620CTX Årg 2000 – blåt indtræk med Isabella fortelt.
Kr. 140.000
Solifer S7 årg. 1998 – blåt indtræk
Kr 130.000
Kontakt Finn & Tina Crusell medlems nr. 235 - Tlf 32 52 41 93 – mobilnr. 22 16 05 93

Camping-boom sætter sit præg på Ferie for Alle 2004
Danmarks største ferie- og rejsemesse, Ferie for Alle, har vokseværk. Det skyldes
bl.a. det store boom i salget af campingvogne, autocampere og campingudstyr.
Når messen finder sted næste gang i Messecenter Herning i dagene 20.-22.
februar 2004, breder sektoren for Camping & Autocampere sig således over fem
haller på i alt 25.000 m². Det er en fremgang på 25% i forhold til sidst, og der
bliver således tale om den største samlede campingudstilling, der nogen sinde har
fundet sted i Danmark.
Alle mærker repræsenteret
- Sammen med branchen glæder vi os over den positive udvikling. Vi kan således
allerede nu konstatere, at samtlige vognmærker på det danske marked for første
gang er tilmeldt til Ferie for Alle. Dermed kan de mange campinginteresserede
besøgende på ét sted få et samlet overblik over vognfabrikanternes nyheder til
den kommende sæson. Trods den betydelige arealudvidelse har interessen fra
udstillerne været så stor, at vi nu har venteliste til at udstille i den populære
Camping-sektor, siger key account manager Knud J. Sørensen, der er
Messecenter Henings campingansvarlige.
Branchejubilæum i medvind
I Camping Branchen, der er brancheorganisation for forhandlere, leverandører og
producenter af campingvogne, autocampere og campingudstyr, har alle armene i
vejret for tiden. Milde vinde blæser på organisationen, der netop har fejret sit 25
års jubilæum.
- Sæsonen 2003, der går fra september 2002 og et år frem, har været den bedste,
Camping Branchen har oplevet i mange år. Sammenligner vi med den foregående
sæson, der ligeledes hørte til de rigtigt gode, kan vores medlemmer notere en
fornem salgsfremgang. Nyvognssalget steg således med 870 enheder til 5.825
vogne, og brugtvognssalget havde en fremgang på ca. 10% til 16.915 enheder,
fortæller foreningens formand, Jytte Dethlefsen.
Mange nyheder på Ferie for Alle
- I branchen ser vi frem til Ferie for Alle. Det er en messe, hvor vi møder et stort
antal af vores kunder, vi sælger campingvogne, og vi kommer i kontakt med nye
kunder - fortrinsvis børnefamilier og de lidt ældre. Blandt de nyheder, der
præsenteres på Ferie for Alle 2004, kan nævnes helt nye indretningstyper hos
mange mærker, siger Jytte Dethlefsen, som også er medindehaver af Tarp
Caravans A/S.
"Campingplads Danmark" er en nyskabelse på Ferie for Alle 2004. Aktiviteten
gennemføres i samarbejde med Campingferie, DCU og Campingrådet. Under
messen er campingpladsen beboet af erfarne campister, som alle kan berette om
spændende rejseoplevelser i campingvogn eller telt. - Under Ferie for Alle

arrangeres der ligeledes vintercamping, som gennen årene har været en stor
succes - sidst med deltagelse af 370 vogne.

Der var trængsel om campingvognene på Ferie for Alle 2003, der blev besøgt af
49.900 ferieglade danskere.
Yderligere oplysninger: Knud J. Sørensen, Messecenter Herning, tlf. 99 26 99
26

___________________________________________________________________________________________

Vi ønsker hermed at rette en tak til skiklubbens medlemmer for venlig
deltagelse ved Per Maibjerg Jensens begravelse.
Inger & Bent
Kirsten

Nyheder på DCS
hjemmesiden
DCS har gennem et par år forsøgt at anvende et gratis produkt, kaldet GroupCare; til at bringe intern information ud til klubbens medlemmer. Desværre er
Group-Care produktet blevet så populært, at Group-Care er begyndt at tage
penge for denne service. Denne løsning er ikke acceptabel for de fleste
medlemmer, derfor har jeg som Web-master valgt at bygge denne nye

"ClubPortal" til brug for alle foreningens medlemmer.
Formålet med ClubPortalen er at skabe en sikker og hurtig kommunikation
imellem foreningens medlemmer samt give besøgende, der kom forbi
hjemmesiden, information om klubbens formål og aktivitetsniveau.
ClupPortalen indeholder almindelige oplysninger, der er offentligt tilgængelige
samt oplysninger, der kun er tilgængelige for foreningens medlemmer. For at have
adgang til alle klubbens interne informationer skal medlemmerne logge ind på
hjemmesiden med deres eget brugernavn og password.
Trenden vedrørende Pc’er i Danmark siger, at 70% af alle hjem har adgang til
Internettet. I dag har mere end 55 % af klubbens medlemmer oplyst en e-mail
adresse til foreningens medlemsliste, og personligt tror jeg, at mange flere har
egen e-mailadresse eller en e-mailadresse på arbejdet, der kan anvendes.
Portalen er under fortsat udvikling og vil i det kommende år erstatte den gamle
hjemmeside. Lige nu findes der følgende funktioner, som alle med password har
adgang til:

Klubbladet:
Under dette punkt er det muligt at se en række af de gamle numre af
SKI-cam-PISTEN.
Nyhedsside
Alle typer af nyheder, der har interesse for klubbens medlemme,
lægges på denne side. Alle klubbens medlemmer har adgang til at
tilføje nyheder til denne side.
Turtilmelding
På denne side er der en oversigt over alle klubbens arrangementer.
Den gamle klubkalender var meget statisk, i modsætning til den nye der
er dynamisk, og alle der ønsker at være turarrangør kan oprette et nyt
arrangement. I portalen er der indbygget en række funktioner
turarrangøren kan vælge at benytte: Skal der ske tilmelding via telefon
eller /mail, eller skal der anvendes en on-line tilmelding. I sidstnævnte
tilfælde kan man løbende se, hvem der er tilmeldt det pågældende
arrangement.
Mine data:
Maillister: Under dette punkt er det muligt at oprette maillister og
tilmelde sig maillister. Hvis man er tilmeldt en mailliste, vil man
automatisk få en mail, når der sker aktiviteter omkring det emne,
maillisten omfatter. Der findes f.eks. maillister vedrørende nyheder i
arrangementskalenderen og en mailliste, der indeholder alle
medlemmerne. PS! Du skal selv til-/afmelde dig til de maillister, du
ønsker at få mail fra.
Send besked:
Det er muligt at sende en besked til en mailliste.
Personlige data:
Her kan du selv opdatere en række af de data DCS har vedrørende dit
navn, adresse, telefon og mailadresser. Hvis du ønsker at modtage
mail fra maillister, skal du markerer det her.
Skift Password:
Her kan du selv angive det password, du ønsker at anvende. Hvis du
har glemt det, kan du få det tilsendt via rubrik på log-ind skærmbilledet.

Generelt:
Vedtægter:
Her ligger klubbens vedtægter.
Officielle poster:
En liste over klubbens bestyrelse og officielle poster.

Søg i medlemsdatabasen:
Det er muligt at søge på oplysninger i medlemsdatabasen for at finde email, adresse, telefonnummer m.m.
Der kommer løbende nye funktioner. I pipeline ligger en løsning, hvor alle
medlemmer får mulighed for at skrive artikler om vintercamping, turberetninger
eller andet stof, som kan være af interesse for klubbens øvrige medlemmer.
På hjemmesiden vil der være et dokument med fyldestgørende vejledning i
anvendelse af alle de nye muligheder. Hold dig ikke tilbage klik ind på adressen:
http://www.bimann.dk/indexcp.asp eller benyt linket fra forsiden af den gamle
hjemmeside. Senere, når alle de gamle sider er blevet revideret, vil den nye
hjemmeside blive flyttet over på den sædvanlige www.campingskiklub.dk .
Hvis du har fået lyst til at kigge på de nye sider. kan du få dit brugernavn og
adgangskode ved at sende en mail til: Bill@bimann.dk og oplyse
medlemsnummer og navn. Herefter sender jeg brugernavn og password tilbage.

Vintercamping i Italiens imponerende Dolomitter
Af: Anne-Vibeke Isaksen

Fotograf: Rasmus Schønning
Jeg har været i Italien en del gange, men om sommeren. Denne gang gik turen til
bjergbyen Canazei og så om vinteren. Skicamping og fantastisk mad blev hele
turens overskrift.
Canazei - en smuk bjergby
Selve byen Canazei ligger ca. 1.500 m.o.h., er ikke ret stor og hurtig at overskue. Den
ligger utroligt smuk placeret i Val di Fassa (Fassadalen), og har trods turisme bevaret sin
oprindelige idylliske atmosfære med smalle gade, antikke huse, cafeer og små
specialbutikker.
Med sin beliggenhed på grænsen til Sydtirol finder du en blanding af østrigsk hygge og
italiensk kultur med gode vine og skøn mad. To gode ingredienser til ferien….
Der er godt 2.000 indbyggere, men selvfølgelig masser af turister i højsæsonen, som går
fra midten af februar til midten af marts. Før og efter denne periode er der stille og roligt i
byen. Canazei ligger i verdens største skiområde Superski Dolomit, der med et
edderkoppespind af lifte og bustransport giver adgang til mere end 1.000 km pister
Turen derned
Du skal regne med to dages kørsel fra Danmark, med mindre du er ”hard-core” bilist. I de
fleste tilfælde er der ingen trafikale problemer ned gennem Tyskland, men jo tættere du
kommer på Alperne, jo større er chancerne for komme ud for rigtig vintervejr, hvilket kan
forsinke trafikken. Vi var heldige med fine veje, der var ryddet for sne og køreturen gik
som planlagt. Efter Brennerpasset ankommer vi til Val Gardena. Nu er vi lige ved at være
fremme. Det er i øvrigt en smuk køretur gennem Østrig.
Campingpladsen - lige ved liften
Det er let at finde campingpladsen i den lille by. Der er allerede ganske fyldt på den
mellemstore plads – primært af italienske fastlæggere.
Vi er fremme sidst på eftermiddagen og finder glædeligt ud af at campingpladsen ligger
vis-a-vis med gondolen, der tager skiløberne op i terrænet. Det bedst placerede
overnatningssted i hele byen. I morgen går det løs. De snebeklædte bjerge rejser sig
majestætisk over hovederne på os. De første stjerner er ved at dukke op og månen er
begyndt sin lange vej over nattehimmelen. Vi stiller hurtigt og rutinemæssigt op. I et
snuptag er vores hjem klar og vandet til teen koger allerede. Og der er ikke noget med at
pakke ud. Alt det vi skal bruge ligger i campingvognen, på faste pladser, pakket
hjemmefra. Skønt.
Sella Ronda
Motto i Dolomitternes flotte by er, at man ikke kan have stået på ski i Canazei uden af
have kørt de ca. 40 km inkl. lifte, der er hele vejen rundt om det fascinerende Sella-masiv.
Det spiller ingen rolle om du kører med eller mod uret, men start tidligt om morgen, så du
har tid til at nyde de landskaber du kommer igennem og ikke mindst besøge de små
hytter, der ligger oppe i terrænet. Vi tager hele turen rundt på Telemark, hvilket i sig selv
er lidt af en kraftanstrengelse.
Telemark er ikke noget italienerne ser særligt ofte, så vi fik mange opløftende tilråb i løbet
af dagen. Italienerne selv er mere til slalom og pastelfarvede heldragter. De stå helst ikke
på ski, hvis det er dårligt vejr og ved dårligt vejr forstås let skyet eller en smule vind. Blå
blå himmel er hvad der skal til, før italienerne synes, det er ordentligt vejr til skiløb.

Husk at varme op
Rent faktisk starter opvarmningen allerede hjemme i forbindelse med forberedelserne til
turen. Sørg for at være i nogenlunde form til din skiferie – det gør oplevelsen helt
anderledes. Skiskolen er anbefalelsesværdig til både nybegynder og let-øvede eller hvis du
har været væk fra skiløbet i længere tid. Skiskolen i Canazei har italienske instruktører,
der taler acceptabelt engelsk. Mindre børn kan tage deres forældre med, i hvert fald den

første dag, indtil man som forældre føler sig tryg ved at lade børnene være alene i de 90
minutter en skilektion normalt varer. Ofte er sprogbarrieren ikke til stede, når det handler
om børn. Skiløbet leges ind i de små, der følger efter skilæreren efter princippet ”learn by
doing”.
Opvarmningen til en god skidag starter allerede hjemme i campingvognen, hvor vi vågner
efter en god nats søvn. Sjovt nok har ingen problemer med at sove…… Før afgang spiser vi
et godt og nærende morgenmåltid. Kroppen har brug for masser af energi. Det er en god
ide at vente med at gå i bad til om aftenen. Ved at bade vasker man et fedtlag af kroppen,
som er med til at man bedre holder varmen – så gå i bad, når du kommer hjem om
eftermiddagen.
Italienerne kan det der med mad
Jeg plejer godt at kunne lide at lave vores mad i campingvognen, men vi fandt hurtigt ud
af at standarden på byens italienske restauranter var særdeles høj, og hvorfor så ikke tage
den gastronomiske oplevelse med og hygge os med det. Det italienske køkken er i
virkeligheden meget simpelt. Det består af meget enkelte råvarer, men af utrolig høj
kvalitet. Denne sammensætning har gjort italiensk madlavning verdenskendt. Det gode er
at man efter ganske få restaurantbesøg, selv kan begynde at ”lege” italiensk kok. Du kan
nemlig let genkende madvarerne i butikkerne, og så selv kreerer en skøn middag hjemme.
Vi finder en lille restaurant anlagt i en tidligere kostald i den helt gamle bydel. Der er lavt
til loftet med rustikke bjælker og midt i restauranten står det åben ildsted, hvor
stegeretter bliver tilberedt med gæsterne som nysgerrige tilskuer. Det handler ikke bare
om blive mæt – det handler også om at få en god oplevelse. Og det får vi. Der bliver kælet
om hver rets detaljer og intet er overladt til tilfældighederne.
Grappaen tager vi hjemme foran vinterteltet, hvor vi tidligere på dagen har bygget en
meterhøj snemur i forlængelse af forteltet. Her bruger vi hver aften dagens sidste timer. At
sidde i den frostklare natteluft under millioner af stjerne, er en god måde at afslutte en
lang og aktiv dag i imponerende landskaber.
Forteltet, en god ting
Forteltet er efter min mening ganske uundværligt på en vintercampingtur af længere
varighed. For det første er den en enorm varmesluse, således at varmen i campingvognen
ikke forsvinder hver gang nogen åbner døren. Det er også et dejligt opbevaringsrum til ski
og støvler, der ellers kan fylde godt i campingvognens magasiner. Sydpå vil jeg ikke råde
dig til at stille dine ski uden for campingvognen, som man ser så mange gøre oppe på
fjeldet. Hvis vi er mange i vognen hænger vi også ofte vores skitøj i forteltet, og undgår
derved en masse kondens indenfor. Campingvognen LMC 580 K kører med centralvarme
og har dobbelt bund i alle magasiner samt vinterryglæn, hvilket giver en god cirkulation
rundt i hele vognen.
Frokost i det fri
Flere gange om ugen kan man tilmelde sig en frokost i det fri. Det skulle vi prøve. Det
koster ca. 75 kr. pr. voksen. Ved tilmeldingen fik vi udleveret et detaljeret pistekort, der
viste os nøjagtigt, hvor vi kunne finde det veldækkede bord midt i naturen.
Vi finder det uden problemer og sikken et farveorgie af skinker, pølser, oste, brød, frugt,
snacks og drikkevarer, der møder os. Vi smører os en kæmpemæssig sandwich, som vi
knapt kan gabe over. Og endelig sidder vi der på snebænken og nyder den bedste frokost
med udsigt til det imponerende Sella-masiv, der rejser sig lodret 1.000 lodret op af
bjerget. De lyse klippevægge står flot til sneen og den dybe blå himmel. Efter frokosten er
der kælkestafet for dem som endnu kan bevæge sig. Jeg har simpelthen for meget mad i
maven til at kunne rejse mig.

