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Det var så den sommer!
Nogen vil sikkert sige en noget blandet fornøjelse,
men det afhænger meget af, hvor vi hver især tilbragte
ferien i vores Cabby, hvor vi kan Leve livet lidt friere.
Som f.eks. de 4 Cabby familier, der startede ferien ved
Skagen, men grundet vejret endte i Tjekkiet
Jette og jeg tog igen i år sammen med min bror og
svigerinde til Frankrig. Startende med 12 afslappende
dage på den lille hyggelige familieplads Camping
Moulin du Périé ved Sauveterre La Lémance i Lot
regionen. Herefter tog vi til Loiredalen. Undervejs
gjorde vi et lille stop ved det makabre minde fra 2.
Verdenskrig, den udbrændte landsby ”ORADOURSUR-GLANE” nær Limoges.
Vi kunne næsten stadig lugte røgen efter denne
frygtelige ugerning.
Cabby camping giver en righoldig mangfoldighed af
oplevelsemuligheder.
Efterårssæsonen byder på fine træfmuligheder:
Fællestræffet med Soliferklubben, Efterårsferie-tur til
Harzen, Juletræf i Holbæk ultimo november og 2 uger
efter i Vejers.
- SE DET ER CABBY CAMPING! 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: Henrik Jart
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. 44 48 52 05
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

Hvis du ikke har adgang til Internet, så kontakt bladredaktøren, således at
han kan sende lidt info ud til dig en gang imellem

Dansk
Dansk Cabby Club
Lev livet lidt
friere

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.
Svendborg Campingcenter

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
www.svendborgcampingcenter.dk

Skt. Hans træf.
I løbet af fredagen dukkede de
tilmeldte vogne op, i alt 22,
hvoraf to var gæstevogne.
Da vi skulle på fisketur lørdag
morgen, havde vi valgt at holde
standerhejsning, allerede
fredag aften kl. 19.00.
Klubflaget blev hejst, vores
sang sunget og den ”lille en til
halsen” drukket.
Ved denne lejlighed, fremviste jeg også de fine gaver, vi havde fået til lørdagens
fiskekonkurrence, sponseret at Kais Caravan i Ejby på Fyn. Lørdag stod vi op til et
skybrud uden lige, men da vi havde bestilt pladser på skibet Aksel-Emil, med afgang fra
Korsør Havn kl. 09.00, var det på med regntøjet og af sted. Heldigvis klarede det hurtigt
op, og vi fik en pragtfuld dag på havet. Skipper sejlede os ud ved broen, og flere gange
sejlede vi også under dette fantastiske bygningsværk. Sjovt at se broen fra undersiden,
men det var her torskene stod, så det meste af tiden blev brugt her. Mange torsk blev
bragt på dæk, men en del måtte genudsættes, da de var for små. Ud over torsk fangede
Kenn en hornfisk og Judith en stor ulk. Om aftenen var der stor fællesspisning, hvor
næsten hele pladsen deltog. Lejrchefen havde sat et stort festtelt op, og der blev spist
spidstegt pattegris og kyllinger, med dertil hørende salatbar. Herefter gav lejrchefen
lagkage. Vi medbragte selv drikkevarer og kaffe. Kl. 21.00 var der båltale af Korsørs
turistchef, hvor efter bålet blev tændt, og den flotte heks blev sendt til Bloksbjerg,
ledsaget af heksehyl og fyrværkeri. Meget flot. Søndag formiddag ved
standerstrygningen, blev sponsorgaverne uddelt. Første prisen, en flot hav stang med et
multihjul, for den største og de fleste torsk, gik til Bent, der havde fanget hele 5 torsk,
med den største på 1,4 kg.
Store pirke til Judith og Kenn, for deres hornfisk og ulk, samt en trøstpræmie til Tony,
der knækkede sin stang. Stor tak til Kais Caravan for de flotte præmier.
Henrik Jart
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Historien om Oradour sur Glane, ved Limoges.

Det var her, tyskerne begik
en af deres uhyggeligste skændselsgerninger under besættelsen af Frankrig. Et SSkompagni myrdede alle indbyggerne og brændte hele byen af. Efter krigen fik ruinerne lov
til at blive liggende som et evigt minde om krigens galskab og nazisternes vanvid.
Ruinbyen er fredet som et historisk monument også kaldet Martyrernes by hvorom der står
Oradur sur Glane var en ganske almindelig, lille, fredsommelig fransk landsby. Selv i 1944
havde den ikke kendt noget til krigen, og man havde aldrig set en tysk soldat på dette sted.
Den 10. juni 1944 var en smuk sommerdag. Som sædvanlig herskede der kun fred i byen.
Her var ingen modstandsfolk, intet våbenlager, intet der mindede om krig og ufred..
Klokken 14 ankommer den tyske kolonne. Soldater springer ud af vognene, stiller sig op på
alle strategiske positioner, løber fra hus til hus, fra kro til kro, fra skole til skole (byen havde
to skoler, en for piger og en for drenge) og beordrer under udfoldelse af hysterisk skrigen
og
brutalitet
alle
indbyggere til samling på
markedspladsen.
Klokken 15 er samtlige
indbyggere
undtagen
nogle af de ældste og
mest syge, som ikke
kunne komme ud af
deres senge, opstillet på
markedspladsen. klokken
15,30 er 500 kvinder og
børn låst inde i byens
kirke, som stinker af
benzin. Forberedelserne
er gjort. Mændene bliver
spærret
inde
i
6
forskellige lader og værksteder. Klokken 16 lyder detonation. Massakren er begyndt.
Kirken brænder, og der sættes ild til alle husene. Klokken 19 er der ingen levende tilbage
af indbyggerne og de tilrejsende i Oradour, som er ved at blive forvandlet til en rygende
ruinhob. Alle mændene er mejet ned med maskinpistoler og maskingeværer. Kvinder og
børn er brændt levende i kirken. 642 ofre i alt, heraf 205 børn. 328 huse brænder ned i
løbet af natten. Kun fem mænd og en dreng på 7 år undslipper i forvirringen under
myrderierne. Fra kirken redder en enkelt kvinde sig ved at kaste sig ud af et vindue oven
over alteret og skjule sig. Tyskerne havde intet påskud for at gå løs på netop denne
landsby.
I dag ligger ruinbyen stille hen. Der er mange besøgende, men alle forholder sig tavse.
Store skilte påbyder stilhed, fordi dette er en martyr by. Over for kirkegården kan man gå
ned i en mørk krypt, hvor man i montre med indlagt lys har samlet mange af de ting der
blev fundet i ruinerne – briller, knapper, pengestykker, legetøj, nips, små personlige
ejendele – alt beskadiget af ilden, men ikke udslettet.

Jeg har fundet skriften på nettet, men jeg kunne ikke skrive det bedre selv, samt
lidt fotos fra stedet.
Hilsen Knud
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Spanien tur retur
Hej
Cabby
venner.
Esbjerg den 11-9-07.
Vi er lige kommet hjem
fra en tur til ”Camping
Vilanova Park”, som
ligger i byen Vilanova i la
Geltry, ca. 35 km. syd for
Barcelona, en tur på i alt
4505 km. Vi kørte
sammen med Anette og Ib
(brandmanden) fra Fåborg, start fra grænsen fredag den 17-08-07 kl. ca. 12 og var fremme
ved campingpladsen søndag den 19-08-07 kl. ca.16, turen gik fint vi hold lidt i kø ved
Hamburg. Vi overnattede på 2 campingpladser, lige syd for Kassel og i Valence. Vilanova
er en stor plads en hyggelig plads, men med mange træer, som godt kan stå lidt
uhængsigtmæssigt når vognen skal placeres, det ville være svært uden Mover vi fik plads
overfor hinanden. Der er alt på pladsen, indkøb brød og daglig varer, restaurant, grillbar,
scene med underholdning hver aften, 2 swimmingpool, golfbane og dyrepark.
Servicebygning med det hele der er rengøring flere gange om dagen og vagter som står
ved indgangen til pladsen og kører rundt på pladsen dag og nat. De tager imod camping
check fra 1. september (14 dage for 13 check). Og ellers rabat for 55+. Der er en dansk
guide tilsluttet pladsen, som hedder Kamma, hvis man bestiller gennem hende kan man få
2 måneders ophold efter 1. september for 1500 kr. som mange danskere benytter sig af.
Der er også mange muligheder for udflugter. Vi startede hjemturen torsdag den 07,09 kl.
ca. 7,30 og alt gik godt til vi kom nord for Montepille`r i Frankrig, så blev motorvejen
spærret p.g.a. skovbrand efter et stykke tid blev vi dirigeret væk fra motorvejen og ud på
landevejene og i kan nok tænke jer hvordan det går med alle de biler, så vi kørte i 6 timer i
kø holdt mere stille end vi kørte, jeg var meget nervøs for om koblingen kunne holde til
alle de igangsætninger som meget af tiden gik meget opad, men den holdt, så Touranen
bestod til ug. Vi overnattede på en rasteplads syd for Valence, da vi ikke kunne nå ind på
en campingplads. Fredag stod vi op kl. 7,00 sang fødselsdagssang for Anette og kørte
videre, over Luxemburg, og overnattede på campingplads i Tyskland men gik til
Luxemburg og spiste fødselsdagsmiddag. Lørdag morgen kørte vi fra pladsen kl. 8,30 og
så var der ellers vejarbejde, stau p.g.a færdselsuheld og vejarbejde det tog sammenlagt 4
timer, og vi nåede til grænsen lige tidligt nok til at komme ind på den nye plads ”Camping
Mitte” en meget flot plads som for øvrigt gerne vil have club træf. Søndag sov vi lidt
længere og kørte mod Fleggård kl. 10,30 og videre nordpå og holdt ind på rasteplads
”Hylkedal” og sagde pænt farvel til hinanden og tak for en god tur, og vi var i Esbjerg kl.
15,30, en stor oplevelse rigere og lidt trætte.
Hilsen AnkerMarie.

www.vilanovapark.es
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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
S-M-L-XL-XXL-XXXL
XXXXL - XXXXXL
(Størrelserne er lidt
små, så vi har jakker
som kan prøves,
enten hos Per og
Jette, eller når vi er
på træf)

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

310,- 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 ved alle
bestyrelsesmedlemmer.

10,- kr
20,- kr
100,-kr
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Dansk Cabby Club & Solifer Klub Danmark
I dagene fra den 21 – 23. september 2007 afholdte Dansk Cabby Club fællestræf med
Solifer Klub Danmark på den 5 stjernede campingplads Bøsøre Strand Camping ved
Hesselager på Østfyn.
Der var i alt 24 vogne tilmeldt til fællestræffet, de første vogne ankom allerede torsdag,
fredag aften var næsten alle vogne ankommet, den sidste ankom lørdag formiddag.
Til standerhejsning lørdag kl. 10.00 bød Torben velkommen og informerede omkring
dagenes program bla. ”DM i kongespil 2007” lørdag eftermiddag kl. 15.00 samt
fællesspisning i restauranten lørdag aften.
Selv om det havde regnet og stormet op til weekenden, viste vejret sig fra sin bedste side,
solskin fra en næsten skyfri himmel, svag vind og temperaturer over 20 grader, et fint
sensommervejr til glæde for campisterne.
Weekendens højdepunkt ”DM i kongespil 2007” startede kl. 15.15. Der var opstillet 5
spillere fra hver klub. Forinden spillet blev der lagt strategi i begge lejre. Stillingen fra
sidste år var 1 – 0 til Dansk Cabby Club.
Solifer Klub Danmark lagte
hårdt ud i første spil og efter
kort tid førte Solifer Klub
Danmark med 2 pinde. Det
ville Dansk Cabby Club ikke
finde sig i og fik udlignet.
Bagefter blev der spillet meget
lige resten af første spil, men
til sidst vandt Dansk Cabby
Club med en kneben sejr.

Her holder Solifer Klub Danmark timeout og lægger strategi, Lis Nordestgaard
informerer sine medspillere
Der blev spillet bedst af 3 spil, det betød Solifer Klub Danmark skulle vinde andet spil,
hvis de skulle have en chance for at vinde dette års mesterskab.
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Her gennemgår Per Eckhoff
spillets regler.
I andet spil lagde Dansk Cabby
Club sig i spidsen fra starten,
men Dansk Solifer Klub slog
igen og spillet så igen ud til at
kunne gå begge veje, men efter
en time out for begge hold og
en hård kamp vandt Dansk
Cabby Club og kunne herefter
erklæres for ”Danske Mestre i
kongespil 2007” med Solifer
Klub Danmark på en flot 2 plads.
Det vindende hold fra Dansk
Cabby Club, fra venstre, Per
Schneidereit, Jette Odgaard,
Henrik Jart, Edith Jensen og
Ole Enemark Larsen. Per
Eckhoff fra Solifer Klub
Danmark uddelte diplomer
til vinderholdet.
Stillingen er herefter 2 – 0 til
Dansk Cabby Club, og som
træneren fra Solifer Klub
Danmark udtalte efter kampen,
næste år kommer Solifer Klub
Danmark igen.
Lørdag aften nød vi så alle de mange gode retter, som campingpladsens restaurant kunne
tilbyde på buffeten. Derefter samlede vi os i opholmstuen, hvor der blev hygget til de sene
timer.
Søndag kl. 10.00 samledes begge klubber ved standerne hvor der blev sagt farvel, sunget
klubbernes sange samt sagt tak for denne gang og på gensyn i 2008, hvor fællestræffet
afholdes af Solifer Klub Danmark på Sjælland. Arrangementet skal stå i den sidste
weekend af september, men det er endnu ikke fastlagt hvor træffet afholdes.
29. september 2007/ Ole Enemark Larsen
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Træf kalender.
23/11 - 25/11
Jule træf Øst
FDM Camping Holbæk Fjord
Sofiesminde
Allé 1
4300 Holbæk

Program
Fredag: Ankomst i løbet af dagen.
Kl. 19.30 Vi mødes i fælleshuset til gløgg og æbleskiver. Medbring selv
krus.
Lørdag: 09.30 Standerhejsning
Kl. 10.00 Vi kører 3 km i egne biler til "Andelsforeningen Nyvangs"
julemarked. (www.andelslandsbyen.dk) Her vil der være aktiviteter fra
de åbner kl. 10.00 til kl. 16.00.
Der vil bl.a. være mejeri, slagter, smed og "snapsemestre",
der arbejder og udleverer smagsprøver og meget meget mere.
Kl. 11.00 vil der blive slagtet en levende gris, som derefter vil blive
forarbejdet. Entreprisen er 70,- kr. for voksne og 30,- kr. for børn, men
vi får fine rabatter, hvis vi kommer som en gruppe.
Kl. 18.00 Vi mødes i fælleshuset med vores medbragte mad og drikke til
en forhåbentlig hyggelig aften.
Søndag 10.00 Standerstrygning
Da vi kun kan sidde ca. 40 personer i fælleshuset, vil grænsen for antal
tilmeldinger være ca. 18 vogne. "Først til mølle - princippet".
Der vil være forhøjet stævnegebyr på 40,- kr. pr. enhed til at dække
udgifter til glögg og æbleskiver.
Træfansvarlig: Henrik Jart Tlf.: 44 48 52 05
Mail: j-h-jart@webspeed.dk

07/12 - 09/12
Jule træf Vest
Stjernecamping, Vejers

Program
Fredag:
Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 20.00 Suppennacht á la Tyrol m/flere slags suppe
Glühwein - Jagertee - Bål
Alpenspektakel underholder på ”stor” skærm
(Arrangementet vil foregå udendørs uanset vejr og vind – Så påklædning
herefter)
Lørdag:
Kl. 10.00 Standerhejsning
Herefter er dagen til fri afbenyttelse (Få evt. idéer i det udleverede
materiale)
Kl. 18.00 Fællesspisning (Du medbringer selv din mad)
Søndag, den 09. december 2007:
Kl. 11.00 Standerstrygning
Tilmelding: Annette Bøgh Hansen, Tlf.: 22 42 73 04.

Mail: Annetteboeghhansen@hotmail.com
Tilmeldingsfrist: Lørdag, den 1. december 2007
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Foreløbig Træf kalender 2008
7-8/3
1-4/5
23-25/5
20-22/6
5-7/9
19-21/9
21-23/11
5-7/12

Elmia 2007

Storbælt Camping
Generalforsamling Ole E
Hagen Strand Camping
Jan Iversen/Torben
Falster City Camping
Henrik Jart
Knarreborg Mølle Camping
Jane & Torben
Ringkøbing
Linda & Viktor – Ingelise & Verner
Sjælland
Fællestræf m. Solifer klubben
Ribe Camping
Michael & Bjarne
Sjælland
Ledig (Henrik & Ole E)
Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding senest 8 dage før træf af hensyn til pladsbestilling
For yderligere oplysning se Hjemmeside, www.danskcabby.dk

