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Lev livet lidt friere – CABBY´s mottoEr også holdningen i Dansk Cabby Club. Straks vi kører
Cabbyén over kantstenen, holder vi fri. Uanset om vi tager
på en 3 ugers sommerferie i Sydeuropa, eller vi besøger
familie og venner hvor Cabbyén bruges som ”hotelværelse”
oplever vi friheden. Et hotelværelse af høj kvalitet, hvor alle
ting er på deres kendte pladser. Friheden er også i klublivet.
Klubben er et samlingssted for medlemmerne, som frit
samles i og uden for klubbens arrangementer. De fleste træf
bliver arrangeret af menige medlemmer ud fra deres frie
ønsker om samvær. Derfor viser Træfkalenderen stor
variation i programpunkter - dette efterår giver de varierede
programmer MULIGHEDEN for at besøge Saltcentret og
køre med Veterantog i Mariager, tage til den store
Campingmesse i Elmia, være sammen med medlemmer af
Solifer klubben i Køge, opleve den helt specielle stemning
ved Country Festen i Vorbasse, se det helt specielle
naturfænomen hvor stæreflokkene danner Sort Sol i
Sønderjylland, samt opleve julestemningen i den Gamle By.
Dertil kommer måske en efterårsferie-tur. Disse
arrangementer er udsprunget af medlemmernes ønske og
engagement. Hvilket selvfølgelig betyder at deltagerantallet
varierer meget, hvilket er ligegyldigt så længe vi oplever et
positivt Frit samvær. Klubben og hjemmesiden er blot en
koordinerende faktor i Det frie liv.
- Knud H. Odgaard, formand.
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Dansk Cabby Club`s formål.
Dansk Cabby Club 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 Dansk Cabby Club

Klub kontingent.
Klub kontingent indbetales til kasserer Ole Enemark Larsen
Reg. nr. 4865
Konto nr. 4869054127

Kontakt Dansk Cabby Club.
Formand: Knud Odgaard
Kasserer: Ole Enemark Larsen
Sekretær: Judith Herløv
Bestyrelsesmedlem:
Ole Jakobsen
Bestyrelsesmedlem:
Torben Sørensen
Webredaktør:
Bladredaktør:

formand@cabbyclubdanmark.dk
tlf. Mobil: 24 67 53 72
kasserer@cabbyclubdanmark.dk
tlf. Mobil: 21 75 03 16
sekretaer@cabbyclubdanmark.dk
tlf. 47 53 10 18
medlem@cabbyclubdanmark.dk
tlf. Mobil: 21 75 80 95
medlem@cabbyclubdanmark.dk
tlf. Mobil: 29 69 20 60
webredaktør@cabbyclubdanmark.dk
tlf. 22 90 31 31
schneidereit@os.dk
tlf. 75 59 42 63

Og så til noget helt andet.
Cabby forhandlere
Støt dem, de støtter os.
Haderslev Camping Center
HD Camping
Holbæk CaravanCenter I/S
Kajs Caravan
Klarup Caravan Center A/S
Safari Caravan.

www.haderslev-camping-center.dk
www.hd-camping.dk
www.hbcc.dk
www.kais-caravan.dk
www.klarupcaravan.dk
www.safari-caravan.dk

En historie fra det virkelige liv.
Pinse træf 2006 blev afholdt på
Hagen Strand Camping. Der var
tilmeldt 21 vogne + en gæste vogn.
Vi var så heldige at der var 2
fødselarer som blev fejret på
behørig vis. Vi fik serveret kaffe og
kagemand fredag aften. Lørdag
aften havde Ole, Lejer chefen,
arrangeret en grisefest for hele
pladsen. Vi deltog med et par og 40
mand. Maden var fantastisk,
stemningen god og alt klappede.
Clubben havde stillet et stort fest telt op som blev brugt til fælles spisning samt kaffe
under hele weekenden.
Søndag blev brugt på blandt andet besøg hos HD-camping i Børkop. De serverede kaffe
og othellolagkage. Om der også faldt en handel af ved vi ikke, men Svend kom da forbi
Søndag aften ved kaffetid. Vejret var fantastisk hele weekenden som også kan ses på
billederne.
Vi takker Jan og Birgit for et godt træf.

Industrivej 37 - 39
7080 Børkop
Tlf.: 75 86 25 11

Besøg os i Børkop ved Fredericia. Udse dig
netop den Cabby, der kan blive rammen for
din drømmeferie.





Vi har ekspertisen på alle Cabby modeller.
Danmarks største Cabby forhandler
Altid 30 - 40 nye og brugte Cabby’er på lager.
Stort udvalg af campingudstyr i butikken.

Se mere på www.hd-camping.dk

Dansk
Dansk Cabby Club
Lev livet lidt
friere

Sankt Hans Træf på Vesterlyng Camping som ligger i
nordvest Sjælland.
Vi var 13 vogne hvoraf de
2
var gæster.
Efter ankomst, fredag
dækkede vi op til fælles
spisning på en lang række
mellem vognene, det var
dejligt vejr men det
blæste lidt, så lejrchefen
turde ikke tænde bålet på
grund af brandfare, fordi
vinden var ind over
pladsen. I stedet blev der
tændt en grill, så der
kunne laves snobrød til børnene Marco, William og Karl Gustav, de sidste 2 var
vores børnebørn, det hyggede de sig meget med, mens vi andre fik en glas eller to.
Judith havde skumkugler med som hun sammen med børnene satte på en pind og
ristede, de blev noget bløde og klistrede, men børnene kunne li` det.
Lørdag kl. 10.00. Standeren blev hejst og lejrchefen fortalte lidt om stedet, og at
de havde købt pladsen for et års tid siden, da de kom hjem fra Srilanka, efter at
have været derude i ni år, så det var lidt af en omvæltning for dem.
Lørdag var der arrangeret en petang match. Som altid, var der stor kamp om
præmierne der var sponsoreret af Holbæk Caravan center

Kl. 14,00 var der mulighed for en guidet tur i området, den deltog vi ikke i.
Kl.19,00. Fælles spisning med eget mad, det foregik også imellem vognene og var
også meget hyggeligt, også her fik vi et par glas eller tre.
Søndag kl. 11,00 strøg vi standeren, pakkede sammen efter igen et hyggeligt træf
som Judith var chef for, og en stor tak til hende for det.

Mvh AnkerMarie.
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Campingvogns arkiv.
Jeg har fundet nogle billeder af ældre Cabbyer. Se nedenstående.
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Test dit træk.
På Hjemmesiden,
www.Whattovcar.com kan du
få beregnet dit træk. Ved at
indtaste ganske få data,
beregner programmet dit
træks egenskaber med hensyn
til trækkraft, hastighed mm.
Man kan også lave en
sammenligning mellem
forskellige køretøjer, således
at man kan være lidt mere
sikker på om der er kræfter
nok.

Er du på udkig efter en campingvogn,
brugt eller ny, er du kommet til rette
sted.
På vores website finder du en
oversigt over vores spændende
sortiment af såvel:
- nye som brugte campingvogne
- et udpluk af vores udvalg af fortelte
- og meget meget mere...
God fornøjelse!

Kai's Caravan, Algade 74-76, 5592 Ejby
Caravan tlf.: 64 46 26 46, Isenkram tlf.: 64 46 28 48,
Fax: 64 46 28 49
Altid ca. 50 brugte og 30 spritnye vogne på lager!
Se mere på: www.kais-caravan.dk
Vi reparerer og servicere alle vognmærker!
Ring og bestil tid hos Morten på tlf. 64 46 26 46
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Tempo 100.
Fredag den 30. juni var vi 3 vogne der kørte til tyskland for at få en Tempo 100
godkendelse. Jan, Torben og Per. Inden afrejsen havde vi forsøgt at sætte os ind i reglerne,
det viste sig dog, at vi ikke helt havde forstået vægt grænserne.
TUV i Flensborg ligger på
Gutenbergerstrasse 9, 24941 Flensborg.
Her bliver den syns- mæssige kontrol
udført. Prisen for dette syn er 60,20 Euro.
Efter synet skal det hele registreres ved
Verkers- amt Stadt Flensborg, som ligger
på Rudolf-Diesel Strasse, ca. 800 m. fra
TUV.
Man kan lade trækket holde ved TUV og
gå til Verkersamt. Prisen for
registreringen samt Tempo 100 mærkat er
ca. 13 Euro.
Reglerne for Tempo 100 er ganske
simple. Her i korte træk.
• CV totalvægt, (ikke egenvægt), må
ikke overskride det trækkende
køretøjs egenvægt + 50 kg.
• Dækkene på CV må ikke være over 6 år gamle og skal være godkendte til tempo
120.
• Der skal være monteret en godkendt slinger kobling. (Den der er monteret på vores
2005 og 2006 er ok, sikkert også ældre modeller)
• Der skal være ABS på det trækkende køretøj.
• Der skal være støddæmpere på CV.
• Det trækkende køretøj skal være godkendt til at måtte køre 100 km/t. (under 3500
kg totalvægt)
Har du spørgsmål så er du velkommen til at ringe til Per eller Torben på henholdsvis 75
59 42 63 eller 29 69 20 60.
Du kan jo selv gætte hvem der ikke blev godkendt.

Se mere på: www.hw-electronic.dk
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Cabby Shoppen.
Nedenstående effekter vil kunne bestilles hos Jette og Per Schneidereit.
Ved bestilling kræves forudbetaling, og udlevering sker efter aftale - enten på et
træf eller ved at hente tingene hos Jette og Per.
Vi kan træffes på 75 59 42 63 eller 21 65 52 63
I-mail Schneidereit@os.dk
Krus bestiller man selv hos Bakkely Keramik
Caps med broderi

85,- kr.

Nøglesnor med
broderi

65,- kr.

Sort Fleece Jakke
med for og broderi

Bakkely Keramik Denderupvej 14,
V. Egede 4690 Haslev tlf.
nr.56711020 Fax nr.56712143
bk@bakkelykeramik.dk

S-M-L-XL-XXL-XXXL

285,- kr.

XXXXL - XXXXXL
(Størrelserne er lidt
små, så vi har jakker
som kan prøves,
enten hos Per og
Jette, eller når vi er
på træf)

305,- kr.

Priser fra
60,- kr.
Ring selv
og forhør
dig.
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Træf kalender.
Elmia, Campingudstilling i Sverige.
7-10/9
Dansk Cabby Club og Solifer Klub Danmark afholder fællestræf.
22-24/09

6-8/10

Vallø Camping - Strandvejen 102 - 4600 Køge
Mere information omkring pladsen og Køge by, kan findes på:
www.valloecamping.dk
"Country Fest" - på Vorbasse Camping
www.camping-vorbasse.dk
Sort Sol.
Kristianshåb camping ved Bylderup-Bov

15-22/10

Efterårs ferie hvis der er interesse

29/09 - 01/10

Juletræf på ”Århus Camping”.

24-26/11

8-10/12

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.
Juletræf Øst
Program for Juletræf Øst er endnu ikke fastlagt, så hold øje med
hjemmesiden.
Du kan også kontakte træfansvarlig, Torben Sørensen, hvis du vil
høre mere, eller hvis du ikke har adgang til Internettet.
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, Knud Odgaard

