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Dansk
Dansk Cabby Club
Lev livet lidt friere
Påske træf på Fyn.
ST. Bededag. Reersø camping. Generalforsamling
Pinse træf. Jylland Hagen Strand Camping

Vester-lyng
Camping nær
Havnsø.

18-20/8

Hedeland

18-20/8
14-17/9
6-8/10
15-22/10
24-26/11
8-10/12

Det er et dejligt sted hvor vi har Sjællands største
hede. Tur forslag kommer senere.
www.vesterlyng-camping.dk
Tilmelding til Judith J. Herløv Tlf.47 53 10 18
Hedeland med glatførekursus på KTI. Svenskerne
inviteres med og derudover søges samarbejde med
andre klubber for at opnå kritisk masse.
Mariager camping. Se mere i bladet.
Elmia, Campingudstilling i Sverige.
Sort Sol. Sønderjylland
Efterårs ferie hvis der er interesse
Juletræf Vest. Se mere i bladet

Juletræf Øst
Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding senest 8 dage før træf af hensyn til pladsbestilling

For yderligere oplysning se Hjemmeside,
www.Cabbyclubdanmark.dk
eller kontakt formanden, Jan Iversen

Cabby Clubbens formål
Cabby Club Danmark er en forening for alle, der har en Cabby.
Formålet med klubben er at samle Cabby ejere, til fælles gavn og glæde,
arrangere træf og ture og hjælpe med spørgsmål vedrørende Cabby i
særdeleshed og camping i bred almindelighed.
Det koster 250,- kr. for et kalenderår, og indmeldelse sker ved at kontakte
kasserer eller formanden.
Du kan holde dig orienteret om de træf og ture, der arrangeres i løbet af
året.
Hvis ikke du har adgang til Internettet, så giv bladredaktøren besked, og
han skal sørge for at du får brev lidt tiere.
Tilmelding til træf sker til Formanden, eller den træfansvarlige.

Velkommen til Cabby Club Danmark

Klub kontingent
Klub kontingent indbetales til kasserer Ann-Marie Stausholm
På kontonummeret er 6070-4171010.

Kontakt Cabby Club Danmark
Formand: Jan Iversen
Kasserer: Ann-Marie
Stausholm
Sekretær: Judith Herløv
Bestyrelsesmedlem:
Ole Jacobsen
Bestyrelsesmedlem:
Knud Odgaard
Webredaktør:
Bladredaktør:

formand@cabbyclubdanmark.dk
tlf. 75 93 27 82
kasserer@cabbyclubdanmark.dk
tlf.
sekretaer@cabbyclubdanmark.dk
tlf.
medlem@cabbyclubdanmark.dk
tlf. 75 62 80 95
medlem@cabbyclubdanmark.dk
tlf.
webredaktør@cabbyclubdanmark.dk
tlf.
bladredaktør@cabbyclubdanmark.dk
tlf. 75 59 42 63

Og så til noget helt andet.
Cabby forhandlere
Støt dem, de støtter os.
Antons Camping
Haderslev Camping Center
HD Camping
Kajs Caravan
Klarup Caravan Center A/S
P J Caravan A/S

www.antonscamping.dk
www.haderslev-camping-center.dk
www.hd-camping.dk
www.kais-caravan.dk
www.klarupcaravan.dk
www.pj-caravan.dk

En historie fra det virkelige liv
Fortalt af Jette og Per
I weekenden den 31. marts – 2. april var der arrangeret træf i Esbjerg. AnnaMarie og Anker stod for træffet. Der var tilmeldt 19 Cabby`er og 1 familie i
hytte. I alt ca. 40 personer, som rigtig hyggede sig. Fredag aften, efter at alle var
kommet godt på plads serverede Anna-Marie og Anker Røget Bakskuld og
kaffepuns, man skulle selv medbringe kaffe. Et rigtigt godt initiativ. Lørdag
stod til egen disposition, men Anna Marie og Anker havde mange gode forslag
til hvad man kunne fordrive formiddagen med. Hen under aften blev den store
fælles gril startet op igen, og der blev stegt bøffer mm. til den helt store
guldmedalje. Hvis man gik sulten i seng, så var det ens egen skyld. Anna
Maries søn stod som grillmester, hvilket han gjorde til adskillige kokkehuer.
Søndag formiddag var der arrangeret Kondi Bingo. Vi kom ud på en tur på et
par kilometer i den skønne
natur omkring Ådalens
camping. HD-Camping havde
sponsoreret nogle præmier.
Derudover havde klubben købt
lidt småting ind, således at der
var lidt at gå efter. Vejret var
med os, så der var ingen grund
til at klage. Alt i alt et rigtig
godt træf, som glædede mange.
Tusinde tak for det.
Jette og Per

Juletræf på ”Århus Camping” fra den 24-11 til 26-11-06.
Århus ”Smilets By”, er en spændende by, med mange seværdigheder,
bland andet ”Jul i Den Gamle By”, som er åben på dette tidspunkt, og der
er meget at se og smage på, der er også mulighed for spise der. Så er der
Domkirken, Gågaden, Ridehuset, Musikhuset og meget andet.
Mere om arrangementet senere.
Tilmelding til Anker og Anna Marie Asmussen, tlf. 75 16 73 00
Mail: ankas@esenet.dk
Sidste tilmelding: 10. november 2006
NB: Hvis der er medlemmer i området der har lyst til at lave et
arrangement ville det være dejligt. Henvendelse til bestyrelsen.

Sankthans træf på Vesterlyng Camping nær Havnsø.
Fra den 23-6 til 25-6
Vesterlyng Camping er smukt placeret og omgivet af Sjællands største
kysthede. Et af de specielle træk ved området er de fritgående køer og
heste, der græsser på det fredede areal. Det er også på Vesterlyng at man
finder den sjældne orkide Salep Gøgeurt. Sandstranden og klitterne er
ideelle for vandhunde og solbadere.
I umiddelbar nærhed ligger Havnsø, som er et hyggeligt fiskeleje med en
god atmosfære og en stor og livlig lystbådehavn - ikke mindst når
der er kræmmermarked hver lørdag. Herfra er der også færgeforbindelse til
både Nekselø og Sejerø.
www.vesterlyng-camping.dk
Program over træffet kommer senere. Se evt. på Hjemmesiden
Tilmelding til Judith J. Herløv Tlf.47 53 10 18

Generalforsamling i St. Bededags ferien på Reersø
Camping. Den 11-5 til 14-5
Vi mødes torsdag på et tidspunkt. Programmet for fredag er ikke fastlagt endnu,
men lørdag den 13. maj afholdes der generalforsamling kl. 10.00. Vi glæder os til
at se jer.

Tilmelding til Judith J. Herløv Tlf.47 53 10 18

Weekend Træf den 18-8 til 20-8-06 på ” Mariager
Camping”
Seværdigheder i Mariager!

Mariager er en meget smuk by, også kaldet ”Rosernes By” fra centrum er der 5
minutters gang til Mariager fjord.
Der er også mulighed for at stige på ”Veterantoget” der kører gennem Danmarks
smukkeste områder til Handest.

Kører med damplokomotiv Søndag den 20-8-06 afg. Mariager 10,40 ank.
Mariager 12,40.
Du kan også tage en sejltur på Mariager fjord med turbåden ”Svanen” der sejler
til Hobro eller Hadsund.
I ”Danmarks Saltcenter” som ligger 200 meter fra campingpladsen , kan du
følge saltets historie, bade i ”det døde hav”, prøve kræfter med ”saltsydning”
eller få en oplevelsesrig tur gennem en ”saltmine”.
Mariager Klosterkirke, Danmarks største gravhøj ”Hohøj”.
Mariager er Danmarks mindste købstad, men er en meget aktiv handelsby.
Husk badetøj!

Hvis i vil vide mere www.mariagerturistbureau.dk
Mere om arrangementet senere.
Tilmelding til Anker og Anna Marie Asmussen, tlf. 75 16 73 00
Mail: ankas@esenet.dk
Sidste tilmelding: 5. august 2006

