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Så gik 2006. Et fint Camping år. Også et fint
Dansk Cabby Club år. Vi har fået ro i klubben.
Har stadig medlemstilgang. Det skyldes en meget
fin klub-ånd og et stort sammenhold blandt
medlemmerne. Hvoraf mange er meget aktive til
de praktiske opgaver i form af: Klubblad,
Klubeffekter, Hjemmesiden samt arrangører ved
afholdelsen af vore velbesøgte Træf. Som bekendt
har vi fra 2007 opdelt træf-aktiviteterne i to
former: ”TRÆF” som klubben står for og som
fastlægges ved klub-årets start, fordelt med 4 træf
på hver side af Storebælt, samt ”TUR” der
arrangeres af medlemmer som har en god idé til et
arrangement. Skal dog stadig koordineres med
klubbens Træfansvarlige og træfkalenderen.
Vi ser frem til et godt Cabby-år 2007.
Knud H. Odgaard, Formand.
- 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 150,- 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
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Og så til noget helt andet.
Cabby forhandlere
Støt dem, de støtter os.
Fredensborg Caravan
Haderslev Camping Center
HD Camping
Holbæk CaravanCenter I/S
Jysk Caravan Center
Kajs Caravan
Klarup Caravan Center A/S
Safari Caravan.
Østjydsk Caravan A/S

www.fredensborgcaravan.dk
www.haderslev-camping-center.dk
www.hd-camping.dk

www.hbcc.dk
www.jysk-caravan.dk
www.kais-caravan.dk
www.klarupcaravan.dk

www.safari-caravan.dk
www.ostjydsk-caravan.dk

Dæk og dæktryk.
Der har været en del skriveri på
www.campingferie.dk omkring
campingvognenes dæk samt
kvaliteten af disse. Nu har vi så
også selv oplevet et dæk der gik
fuldstændig i stykker.
Torben og Jane oplevede at deres
dæk eksploderede på vej til Jule
træf på Sjælland. Om det skyldes
manglende luft i dækket, eller der har været en skade kan vi kun gisne
om.
Vi vil blot her understrege
vigtigheden af, at der er luft nok
i dækkene.
Kontroller med jævne
mellemrum dæktrykket.
Hvis du er i tvivl, så kontakt din
campingvogn forhandler eller
din lokale dæk leverandør.

Se mere på
www.hw-electronic.dk
Ring og få en pris.

Gør campinglivet lettere med produkter fra
HW Electronic
Rytsebækvej 12 - 4780 Stege – Denmark
Tlf. 47 38 92 80 / Mobil 29 70 92 80
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Juletræf i Aarhus
Årets juletræf i Jylland skulle holdes på Aarhus Camping. 19 vogne var
mødt frem, og vi må jo erkende, at det ser godt ud, når de står der på rad og
række.
Fredag aften blev vi budt velkommen
af ”AnkerMarie” i cafeteriet, hvor vi
fik glögg og æbleskiver.
Lørdag startede meget vådt – faktisk
var vi nødt til at trække op til
servicebygningen for at komme i
tørvejr, mens vi fik de praktiske
oplysninger om dagens
udflugtsmuligheder og aftenens fællesspisning.
Vi valgte at tage ind til Den gamle By – det var rigtig hyggeligt – busturen
derind kan vi fortælle en helt anden historie om!
Andre valgte Kunstmuseet Aros, og andre igen valgte en ose-tur i byen.
Vel tilbage på campingpladsen igen, var det tid til lidt afslapning og
”sparke dæk” hos de
forskellige.
Om julefrokosten kan vi kun
sige: Maden var rigtig god,
stemningen i top, og alle
havde vist en hyggelig aften –
dog måtte formanden råbe lidt
højt for at få ørenlyd under
lotteriet, hvor vi kunne vinde
nogle super præmier (jeg løb for resten med 3 af dem!!)
Søndag efter standerhejsningen var det atter tid til at drage hjemad. Endnu
et dejligt træf var slut.
Tak til arrangørerne.

Er du på udkig efter en
campingvogn, ny eller brugt, er
du kommet til rette sted.
På vores webside 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 100 nye og brugte 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
Eller få et godt tilbud på montering af udstyr!
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Påske tur til Melnik,
Tjekkiet.
I forbindelse med påsken
2007, bliver der arangeret en
tur til Tjekkiet, nærmere
Camping Melnik. En dejlig by
campingplads ca. 35 km nord
for Pragh.
Campingpladsen ligger meget
centralt i forhold til mange af
de oplevelser man kan få i
Tjekkiet. Der er gode
indkøbsmuligheder samt
gode, billige restauranter
inden for ca. 1 km afstand.
Hvis man har lyst til Stor By oplevelser, så går der bus fra Melnik til Pragh. Af
andre seværdigheder kan nævnes, Skoda museet i
Mladá Boleslav. Karlstein, en middelalder borg. Kutna Hora med ben kapellet
samt en meget imponerende kirke, St.
Barbara. Teresien Stadt ligger kun ca. 15
km nord for Melnik og meget meget mere.
For os, der kommer fra Jylland, er der ca
800 km fra grænsen til Melnik, så
køreturen er også rimelig overkommelig.
Hører man ikke til dem der kører de
mange kilometer, så kan turen deles i 2.
Enten med en overnatning på en af de
store tanke/rastepladser eller de store Auto
Hoffs. Vi har prøvet begge dele. Der er
selvfølgelig også mulighed for at lande på
en af de motorvejs nære campingpladser.
Du kan læse mere på hjemmesiden. Hvis du ikke har denne mulighed, så ring 75
59 42 63, så skal jeg sørge for at du får tilsendt noget materiale.
Arrangører af turen er Birgit og Jan samt Jette og Per.
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Campingvogns arkiv.
Jeg har fundet nogle billeder af ældre Cabbyer. Se nedenstående.

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

Billig Gas.
Hvis du er i det sønderjyske,
(generalforsamlingen) så er der
mulighed for at få fyldt dine
gasflasker op. Kør over grænsen ved
Sæd. Lige efter Fleegaard drejes der
til venstre. Man kan se flag samt
reklame bander fra hovedvejen.
Hvis flasken ikke er helt tom, kan
den også fyldes op.
De fylder både stål samt letvægts
flasker. Flaskerne fyldes med det vi
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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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Julen 2006
Vi Jane, Marco Torben, Jette Trine, Rasmus og Per havde sat os selv stævne på
Møgeltønder camping.
Nu skulle vi prøve at
holde Jul i CV. Alt var
tilrettelagt til mindste
detalje. Juletræet lå på
taget af Kiaèn og grillen
til anden skulle Rasmus
komme med. Pladsen var
bestilt, så det eneste der
manglede var den hvide
Jule sne. Den kom
også, men på
grund af den lange
rejse var den nået
at tø. Stemningen
var i top, efter at vi
havde fået pakket
ud.
For at være sikker
på at vi kunne nå
det hele skulle
ænderne grilles om
formiddagen, således at vi også kunne nå til jule gudstjeneste i Møgeltønder slots
kirke. Efter ca. 1 time og 3 kvarter i 250 grader var de klar.
Julemiddagen forløb som
planlagt, og jo, det kan sagtens
lade sig gøre. Rødkål, brune
kartofler, flæskesteg, medister.
Det hele var med.
Ca. 21.00 skulle vi ud for at
danse omkring vores medbragte
Jule træ.

Men da mørket var
temmelig
fremskredent, måtte vi
ty til pande lamper.
Alle fik lov til at vælge
en jule sang, så der var
jul og glade dage på
Møgeltønder Camping.
Og jo, Julemanden
kunne godt finde os
trods den midlertidige
postadresse. Der var
tilnærmelsesvis samme
mængde gaver som
hvis det havde været Jul der hjemme.
Julefrokost 2. Jule dag
blev der også plads til.
Så alt i alt en rigtig fin,
afslappende Jul i CV,
som vi meget gerne vil
anbefale alle andre.
Alt i alt var de 6 Jule
vogne, 4 Cabbyer samt 2
andre tilstede på pladsen.
På hjemrejse dagen den
28. december var der dukket ca. 20 andre familier op på camping pladsen, som
alle skulle fejre indgangen til det nye år i CV, noget vi vil prøve til næste år.
På camping hilsner, fam. Sørensen og fam. Schneidereit
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Træf kalender.
Træf Generalforsamling
Kristianshåb
Camping
16/03 - 18/03
Tur - Tjekkiet
Melnik Camping
30/03 - 09/04
Træf – Hillerød
20/04 - 22/04
Træf - Spjald - hos
Karen og Ib
17/05 - 20/05
Tur - Pinsetur
Stege på Møn
25/05 - 28/05

22/06 - 24/06
Juli - medio
24/08 - 26/08
21/09 - 23/09
12/10 - 21/10
23/11 - 25/11
07/12 - 09/12

Sønderjylland (kun ca. 15 km fra grænsen) Se detaljeret
program.
Tilmelding senest 8 dage før af hensyn til bestilling af mad.
Bindende tilmelding.
Træfansvarlig: Kate og Erik Kragh, tlf: 74 44 07 86
Mail: ek-el@mail.dk
Ring og få tilsendt yderligere materiale
Kontaktperson:
Per Schneidereit, tlf.: 75 59 42 63. Mail: schneidereit@os.dk
Jan Iversen, tlf.: 40 93 27 82. Mail: j.iversen@email.dk
Nærmere information senere
Træfansvarlig: Aase og Steen Nielsen, tlf: 48 26 95 35
Mail: asnielsen@tdcadsl.dk
Træfansvarlig: Karen Lundager, tlf: 97 38 20 64
Mail: karenogib@mail.dk
Der vil være udflugts muligheder til blandt andet Møns Klint og
andre seværdigheder på Møn.
Der vil blive lejet telt og grillet vildsvin, dertil en masse
tilbehør. I medbringer selv drikkevarer. Pris pr person. 275,00
kr. Der er desværre kun plads til 18 vogne, så det er først-tilmølle princip.
Tilmelding senest d. 01/05. Bindende tilmelding
Kontaktperson: Susie og Henrik Wilken,
tlf: 47 38 92 80 eller 55 86 70 78
Mail: hw.electronic@mail.tele.dk
Træf - Sct. Hans, Storebælt Camping
Tur – Nordkap
Træf – Sjælland
Træf - fællestræf med Solifer Klub Danmark på Fyn

Tur – Efterårsferie, mulighed for tur
Træf – juletræf Sjælland
Træf – juletræf Jylland
Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding senest 8 dage før træf af hensyn til pladsbestilling
For yderligere oplysning se Hjemmeside, www.danskcabby.dk

