Hvem er vi?
Dansk Camping Skiklub er stiftet i 1992
af familier der elsker det frie campingliv i naturen – også om vinteren i sne
eller på ski på pisterne eller på løjperne.

S kiCampister
K lubaktiviteter
I nteresse

Klubprofil:

C amping
A rrangementer
M edlemsservice

Det er ikke klubbens hensigt, at tage
kampen op med andre camping- og
skiklubber i Danmark. Klubbens medlemmer er campister, der gerne vil
dyrke sne/vinteraktivitet samtidig
med, at de anvender deres campingvogn. Medlemmerne kommer fra hele
landet, og der er ingen specielle forudsætninger for at blive optaget som
medlem.

Klubbens formål er:






at sprede interesse for ski- og sne
aktiviteter på vintercamping, for
alle aldersgrupper og niveauer.
at samle og udveksle erfaringer.
At arrangere fælles ture til steder
med mulighed for sneaktiviteter
og skisport.
at gøre fritidsaktiviteten billigst
mulig for udøveren.
at samle Ski-Campister til socialt
samvær om fælles interesser i
løbet af året.
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På skitur med
Campingvognen?

Information
om
DCS
www.campingskiklub.dk

Hvad tilbyder vi?
Campingture:
Hver vinter arrangerer medlemmerne fælles
camping-ture til de nordiske fjelde og til de
sydlige alper. I årets løb mødes medlemmerne også til andre arrangementer.

Erfaring:
Mange familier i klubben, har adskillige års
erfaring i ski/vinter-camping, som de til enhver tid er rede til at give videre til andre
familier, der måske overvejer at prøve
ski/vinter Camping, men ikke lige ved hvordan det skal gribes an.

Tryghed:
Som nybegynder i ski/vinter-camping giver
det en særlig tryghed for familien at følges
med en eller flere familier på de ofte sneglatte veje fra Danmark frem til destinationen.

SKI-cam-PISTEN:
Dansk Camping Skiklub har tidligere
udgivet et medlemsblad, der udkommer
3-4 gange om året. Bladet er nu stoppet og
alle informationer kan hentes på klubbens
hjemmeside www.campingskiklub.dk
Her kan du få ny inspiration, læse om
andres sne/ski-campingture, få tips og ideer, gode tilbud på brugte telte, ski- og andet udstyr, gode råd, vejledning og meget
mere.

Ring og få en sludder:
I kan altid få et godt råd om det ene eller
det andet vedr. ski/vinter-camping. Vil I
vide mere om os, så ring +45 43 54 40 60
eller skriv en e-mail til vort sekretariat
Formand@CampingSkiklub.dk
Du kan selvfølgelig også nå os med snailmail på adressen:
Kurt Andersen
Mosevej 18
2635 Ishøj

Hygge & samvær:
På klubbens sne/ski-ture er der mulighed
for at få tilgodeset egne behov helt efter
eget ønske. Men det er hyggeligt, når vi
f.eks. på vore jule- og nytårsture, efter en
god dag i sneen mødes til et fælles arrangement med en god dansk julefrokost, hvor
hver familie bidrager med en ret tilberedt
hjemmefra. Og det er hyggeligt at holde
afterski sammen omkring snebaren ved vognen, eller i en lille ølstuesom enhver campingplads i Østrig er i besiddelse af.
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Kontingent:
For klubåret som er fra august – juli er
det (igen i år) 300 kr. pr. familie.

Hjemmeside:
Check også vores hjemmeside
www.campingskiklub.dk med de sidste nyheder, turlister, links og meget andet.

Formand:
Kurt Andersen
Mosevej 18
2635 Ishøj
 24 67 96 24
 Formand@CampingSkiKlub.dk.
Næstformand:
Flemmimg West
Søndergårds alle 27 1. th
2760 Måløv

 30 93 27 37
 Naestformand@CampingSkiKlub.dk
Kasserer:
Pia Clausen
Nicolinevej 71
4600 Køge
 40 51 87 23
Bank: 9077 1380587013
 Kasserer@CampingSkiKlub.dk
Bestyrelsesmedlem:
Tina Crosell
Vestbirk Allé 37
2770 Kastrup
 32 52 41 93 / 22 16 05 93

 Bestyrelsesmedlem@CampingSkiklub.dk

WEB master/Bestyrelsesmedl.:
Bill Hussmann
Markvænget 67
6520 Toftlund
 47 17 65 26
 Webmaster@CampingSkiKlub.dk

