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April - Træf på Hillerød Camping. Klokken er 7
lørdag morgen. Åbner døren i Cabbyen og kigger ud
på en solfyldt morgen. Der er rim på græsset og is på
bilruderne. En morgen til en herlig dag. Vi er godt i
gang med forårssæsonen 2007. Klubben har med
succes deltaget i de to store campingmesser i Bella
Centret og Herning Messecenter, haft en god
Generalforsamling på Kristianshåb Camping og
deltaget i Åbent Hus arrangementet hos HD Camping
med 35 vogne på Gals Klint Camping. I påsken var 14
vogne taget til Camping Melnik i Tjekkiet i et næsten
sommerligt vejr. Kristi Himmelfartsferien blev afholdt
i landets Nordvestlige hjørne, på Jammerbugt
Camping, hvor vi så den barske natur ved Vesterhavet,
fodrede ”vilde hjorte” på jagtfarmen, oplevede det
traditionelle kystfiskeri og så det righoldige fugleliv på
vejlerne. Inden vi drager af sted på sommerferie, hvad
enten det sker i Danmark eller turen går mod Nord
eller Sydpå, skal vi fejre Sct. Hans på Storebælt
Camping med mulighed for at fiske på bæltet.
- SE DET ER CABBY CAMPING! I ønskes alle en god Camping sommer.
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
Safari Caravan.

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

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

www.safari-caravan.dk

Også kaldt det røde kort. Kendt
af mange, men, heldig vis,
sjældent brugt. Vi, Jette og Per,
fik brug for hjælp i påskeferien 2007. Camping turen gik til Tjekkiet, sammen
med 14 andre vogne. Uheldigvis fik vi bøvl med Kiaèns gear kasse der nede. På
hjemturen gik det helt galt. Bilen gav op, og vi stod der, midt i den Tyske Påske
trafik. Velforberedt, og med det sidste nye SOS kort i bilen, ringede vi dem op.
Efter en kort snak, om hvor vi var rykkede vi ind i Cabbyèn fore at få en bid
brød og en tår kaffe. Klokken var blevet 18.00 så dagen var ved at gå på hæld.
Ca. 1 time senere, kom der et fejeblad forbi, men en venlig mekaniker. Han
kørte en kort tur i bilen og fortalte, at der vist kun var en mulighed, og det var af
sted på værksted. Vi blev kørt til Magdeburg, overnattede hos en Kia forhandler
midt iblandt udstillede biler. Hele tiden var vi i kontakt med SOS som
orienterede os om, at alt gik som det skulle. Vi kunne forvente at få en leje bil
fra Frankfurt ca. kl. 1700 næste dag. Nu er det så at man priser sig lykkelig for
at have en velfungerende campingvogn, hvor køleskabet var godt fyldt op, og
masser af strøm på batteriet. Efter en god nats søvn, stod vi op, fik morgen mad,
og satte os så til at vente. Igen, er det jo dejligt at kunne tænde for TVèt og slå
tiden ihjel uden at skulle spekulere for meget på om alt nu går som det skal. Kl.
18.00 samme dag kom vores nye træk ”dyr” en Mercedes Vito, som skulle stå
for den videre transport. Hjem kom vi, ca. 01.00 søndag morgen rullede vi ind i
Hjarup. En oplevelse rigere, og meget lettede. Alt gik som det skulle.
Hvad kan man så lære af dette, Jo- uanset hvor du er, inden for kortets
rækkevidde, skal SOS nok hjælpe dig hjem. Og det er jo ikke så ringe endda.
Jette og Per. Hjarup
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Campingvogns arkiv.
Jeg har fundet nogle billeder af ældre Cabbyer. Se nedenstående.
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Club mærker/klister mærke.
Efter en veloverstået generalforsamling, hvor
forskellige ting faldt på plads, er vi nu så vidt at vi kan
levere klister mærker.
Prisen for de små (90x53 mm) er 10,- kr.
Prisen for mellemstørrelse (180x107) er 20,- kr.
Magnet skilte (276x166) er prisen 100,- kr.
Alle nye medlemmer vil få tilsendt et mærke sammen med velkomst folderen.
”Gamle” medlemmer får deres sammen med Club bladet.
Magnet skilte samt øvrige mærker kan købes på de forskellige træf.
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Cabby træf på Gals Klint
Peder fra HD camping havde
inviteret til Cabby træf på
Gals klint. Om det var prisen
på de 250,- kr. for hele
weekenden
inkl.
helstegt
pattegris,
eller
det
var
udsigten til det fine vejr vides
ikke, men der dukkede ca. 37
vogne op. Vi havde fået tildelt
32 pladser helt ud til Lillebælt
med en mægtig fin udsigt.
Efter en hyggelig velkomst
lørdag morgen blev vi inviteret til Børkop, hvor Peder havde indvielse af sine nye
lokaler. For nogle blev det en dyr fornøjelse, og for andre en hyggelig oplevelse.
Men flot er det blevet. Hvis ikke det kan sælge en vogn i ny og næ, så står det
skidt til.
Lørdag
eftermiddag
gik med at få stillet det
store festtelt op, samt
få plads til omkring
100 personer. Grisen
kom
sidst
på
eftermiddagen. Den
havde ligget lunt og
godt hos slagteren, så
der skulle kun varmes
lidt på den. Som
tilbehør fik vi salat og
flødestuvede kartofler
samt flutes. Festen sluttede kl. 23, hvor der skulle være ro på pladsen. Men som
alle ved, så fortsatte den hjemme i de enkelte vogne, blot lidt roligere.
Peder får overrakt en lille ting til sin nye butik med
nogle velvalgte ord.
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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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Cabby Shoppen.
Nedenstående effekter vil kunne bestilles hos Træfkoordinator, Torben Sørensen.
Ved bestilling kræves forudbetaling, og udlevering sker efter aftale.
T-shirt med logo trykt på
ryggen
Farve: Sort

75,- kr.

Bestilles via træfkoordinator
Torben
Betales via kassereren

Sweatshirt med polo krave
og logo på ryggen
175,- kr.
Farve: Sort
Bestilles via træfkoordinator
Torben
Betales via kassereren

Klistermærker:
Små (90x53 mm)
Mellemstørrelse (180x107)
Magnet skilte (276x166)

Mærker kan købes af alle
bestyrelsesmedlemmer.

10,- kr
20,- kr
80,-kr
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Træf kalender.
22/06 - 24/06
Træf - Sct. Hans - nu med
fisketur!
Storebælt Camping &
Feriecenter

Program:
Fredag : Ankomst i løbet af dagen
Kl. 19.00 Standerhejsning - Fælles hygge.
Lørdag: Kl. 09.00 Afsejling fra Korsør Havn med båden "Aksel
Emil". Fisketur på Storebælt - fortrinsvis efter torsk. Der er pt.
reserveret 12 pladser - ved hurtig tilmelding kan flere pladser
reserveres. Ellers først-til-mølle-princippet. Grej kan lejes om
bord til rimelige priser. Pris 165,00 kr. Økonomisk bindende
tilmelding til dette arrangement
Husk fisketegn - kan købes på posthuset
Kl. 14.00 "Aksel Emil" ankommer til Korsør Havn
Kl. 19.00 Lejrchefen tænder op i fællesgrillen. Der serveres
HELSTEGT PATTEGRIS m/tilbehør.
Pris pr. person 79,00 kr. – børn under 12 år halv pris- Medbring
selv drikkevarer
Ønskes denne menu - tilmelding til træfansvarlig senest 1 uge
før. Økonomisk bindende tilmelding
Kl. 21.30 Heksen sendes til Bloksbjerg - hvis vejr og vind
tillader det. Båltale ved turistchef Dorthe Hjemroth
Søndag Kl. 10.00 Standerstrygning
Træfansvarlig:
Henrik Jart, telefon: 44 48 52 05. Mail: j-h-jart@webspeed.dk
Judith Herløv, telefon: 47 53 10 18. Mail: judith.herloev@mail.dk

24/08 - 26/08 Træf Sjælland
21/09 - 23/09 Træf fællestræf med Solifer
Klub Danmark

Nærmere information senere
Træfansvarlig: Preben Fullerton

12/10 - 21/10
Tur - Efterårsferie
23/11 - 25/11
Træf – juletræf , Sjælland

Mulighed for tur arrangement
Kontaktperson: Ledig

07/12 - 09/12
Træf – juletræf, Jylland

Nærmere information senere
Træfansvarlig: Ledig

Fyn Nærmere information senere
Træfansvarlig:
Ole Enemark Larsen, telefon: 46 14 03 16
Mail: enemark-larsen@mail.tele.dk

Nærmere information senere
Træfansvarlig:
Henrik Jart

Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding senest 8 dage før træf af hensyn til pladsbestilling
For yderligere oplysning se Hjemmeside, www.danskcabby.dk

