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-- NYTÅR 2008 -Tilbageblik på klubåret 2007.
Et fint Cabbyår med mange gode campingoplevelser i
klubregi ved de velbesøgte træf og ture arrangeret af
medlemmerne. Dertil kommer ferieturene i ind- og
udland.
Klubben får en stadig tilgang af nye medlemmer og
det er altid dejligt at se nye ansigter når vi mødes.
Ja, vi har meget godt at se tilbage på.
Spændende at se hvad 2008 bringer.
Træf- og turprogrammet byder på mange fine
arrangementer, med højdepunkterne Alsace-tur i
påsken og besøget på Cabby fabrikken i efterårsferien.
Men inden da, ses vi til generalforsamlingen på
Storebælt camping den 7. – 9. marts.
- 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/træfansvarlig:
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.
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Og så til noget helt andet.
Cabby forhandlere
Fredensborg Caravan
Haderslev Camping Center
HD Camping
Holbæk Caravan Center 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

Støt dem, de støtter os.

Hvorfor fryser din gasflaske når det
bliver koldt?
Den gas, som anvendes til campingbrug, leveres i
flydende form i stål, aluminium - eller composite
trykflasker.
Gassens relativt lave kogepunkt gør det muligt at holde
den flydende ved et ret lavt tryk samt at få den til at
fordampe ved normal indendørs temperatur.
Når vi lukker op for gashanen, falder trykket, og gassen
går fra at være væske over i dampform - og kan derefter
antændes i gasapparatet, varmeapparatet m.v.
Gasflasken er forsynet med en reduktionsventil/regulator.
Denne sørger for at nedsætte gastrykket til det tilladte tryk
i anlægget: 30mbar.
Flere slags gas
Mange campister har oplevet, at gasvarmen er forsvunden
en iskold nat i for- eller eftersæsonen - til trods for, at
F-gas er et olieprodukt, som udvindes
gasflasken netop var fornyet. Det skyldes normalt, at der
ved raffinering af råolie
er påfyldt en ukorrekt gastype eller gasblanding, som altså
ikke kan fordampe ved den lave temperatur, eller hvor
den del af gassen, som kan fordampe, er brugt op.
Campinggas
består af en blanding af butangas med relativt højt kogepunkt, som ikke tillader gassen at
fordampe, når temperaturen er under ca. 0°C, og propangas, til gengæld med så lavt
kogepunkt, at gassen kan fordampe helt ned til ca. -40° C. Skal gasanlægget bruges i
vinterhalvåret, er det således vigtigt at sikre sig, at gas blandingen hovedsagelig består af
propangas. Til orientering har leverandørerne til følgende 2 gas mærker oplyst følgende
blandingsforhold:
Blå gas (CGI) 90% butan og 10% propan
BP 10% butan og 90% propan, hele året rundt og i alle flaskestørrelser.
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Maden og al dens kedelige væsen…
Det kræver kun ganske kort sejltid for at
erfare, at skafningen er et temmelig
væsentligt element. Kabyssens
kreationer bliver således hver dag ikke
blot indtaget men nøje vurderet,
eksamineret og diskuteret. Og ikke
sjældent viser det sig, at de sande,
kulinariske eksperter forunderligt nok
ikke er beskæftiget i kabyssen…
Modigt var det således også, da
Søfartens Arbejdsmiljøråd sidste år
lancerede kogebogen ”Food At Sea” i
sundheds øjemed.
En kortfattet, men overvejende negativ
Alt kunne spise – ren overlevelse
anmeldelse af kogebogen i ”SøRestaurationen”, DSRF’s medlemsblad kort efter nytår, har nu i foreningens blad nr. 2
afstedkommet flere læserreaktioner.
Maden er kedelig…
Blandt skribenterne er også Niels Jørgen Skotvig, 54-årig hovmester med erfaring fra 29
år til søs. Niels Jørgen Skotvig funderer blandt andet over selve fænomenet mad og
skriver:
”Men man keder sig over maden, og det
gør man jo også i andre erhverv. Da jeg gik
i skole, kedede jeg mig over min
madpakke. Skulle jeg selv smøre den, var
den også kedelig. Skolekøkkenets tilbud
var i særdeleshed kedelig. På spejderlejr
var den både uhumsk og kedelig. Som
soldat var maden ubeskrivelig kedelig, og
de gange jeg har været indlagt på et
sygehus har maden været kedelig.
Jeg har været på mange kurser og maden
har oftest været kedelig. På kokkeskolen i
Skal det være sund mad
sin tid, var der en kantine hvor alle var
enige om at maden var kedelig. På mange
af de hoteller vi bor er maden kedelig, og under rejserne i flyvemaskinerne er maden
kedelig og dårlig.
Når det er en dansk hovmester der laver maden, hører han ofte den er kedelig og en
filippinsk kok får at vide at maden er kedelig.
Jeg har arbejdet sammen med danske, amerikanske og tyske kokke på amerikanske
boreplatforme, hvor arbejderne klagede over at maden var kedelig. På baserne i Grønland

bliver maden kedelig. Når jeg tænker ov er det, er det kun når vi går sammen med
konen/kæresten og fifler med maden, at den ikke er kedelig. Eller når mor lavede mad om
søndagen, det var bestemt ikke kedeligt. Eller når man hiver den store tegnebog frem og
spiser på rigtig fin restaurant, så er det heller ikke kedeligt.
Men nu er det altså sådan, at vi er ude at sejle godt halvdelen af tiden!”
Ovenstående artikel er sakset i ”Søfart”.
Hvis man kigger på dagens mad
kan det jo vække en stor undren
at nogle mennesker ikke
indtager, blødkogt æg, bacon,
varme pølser, pandekager og
friskbagt brød med det bedste
pålæg fra delikatessen samt gode
forskellige oste.
”Jeg plejer ikke at spise noget om
morgenen” høres tit. Men prøv at
læse ovennævnte menu engang
til – det er et overlevelses
grundlag som kan nedsvælges
Hannes klapper
igennem halsens små
krumninger, sammen med frisk
kaffe og en lille én, for til sidst at ende i maven og giver os følelsen af velvære og at vi
nok skal klare de næste par timer.
I Dansk Cabby Club har jeg taget lidt billeder af dagens forskellige rituelle måltider. Også
her kan man se forskellige versioner. Det rituelle går dog på noget så basalt som vores
urgamle overlevelse instinkt.
Når man læser en artikel om noget så vigtigt som vores daglige overlevelse grundlag, kan
man da være glad for at vi campister, som den vigtigste ting, altid, ja faktisk er den
standard udstyr i enhver campingvogn, medbringer en grill. Og når man ser hvor lang tid
visse campister kan bruge,
bare på at lave ild, så kan der
næsten ikke være fare for
kedelig mad. Faren består
nærmere i rå mad.
Torben

Grisseri
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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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Juletræf på Holbæk Camping.
Vi var 20 vogne
der
mødtes
torsdag / fredag
til
juletræf.
Henrik og Janne
Jart havde arrangeret en dejlig weekend. Fredag aften mødtes vi i samlingsstuen til gløgg
og æbleskiver, sponseret af Holbæk Caravancenter. Gisela varmede æbleskiver til os alle.
Stemningen var som sædvanlig god, - og højt lydniveau. Hyggelig aften!!
Lørdag var der arrangeret tur til
julemarked
i
"Andelslandsbyen
Nyvang".- som er et såkaldt
arbejdende museum.
Bygget bl. a. over andelsbevægelsen i
Danmark. Der er opført mejeri,
brugsforening, smedje, kurvemageri,
husflid m.v. alt hjemmehørende fra
omegnen af Holbæk, sidst ”Stefanskirken" fra Igelsø kirken er nedtaget og genopført i
Andelslandsbyen, (tidligere frikirke).
På gammeldags maner, - blev der slagtet gris, - med brug af blod til blodpølse, - partering
skulle ske søndag. Der var smagsprøver af forskellige "bittere" og supper fra tidligere
tider.
Smør fra mejeriet, nåede ikke frem
til brugsen, - som lokal, - ved vi
det er lidt af en delikatesse.
Der var stor tilslutning og vi kunne
bruge campingpladsens "bomkort"
som adgangsbillet, - en fin ordning
(normal prisen er kr.70,00 pr.
person).
Vejret var rigtig flot med høj sol, som var medvirkende til et højt
besøgstal, af såvel os campister, som andre interesserede. Det var
en dejlig dag, hvor alle fik rørt sig
Lørdag aften var vi igen i samlings stuen, - og spiste vor medbragte mad og drikke, stadig
højt humør og hygge, - som sædvanlig når cabby klubben mødes.
Søndag kl. 10 afsluttede vi træffet med standerstrygning og farvel for denne gang.
Det gode vejr var også slut.
Inger & Jørgen
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Cabby Nytår 2007-2008.
Det var vel ved Solifer-Cabby træffet på Bøsøre Strand
Feriepark i september måned, at tanken om at samles og fejre
Nytåret på Faaborg Camping. Jette og jeg syntes det var en fin
idé og ”tilmeldte” os.
Vi kørte fra Thisted lørdag den 29/12 ved 11-tiden i stærk
blæst med kurs mod Faaborg. Turen gik fint. Vi fik atter
bekræftet at vores nye 740+LT ligger meget fint på vejen.
Velankommen ved 15-tiden fik vi sat støttebenene og rejst vores nye ”vindfang telt”, på
en terrasse bag de fleste andre vogne af både fast liggere og Cabbyér. I løbet af søndagen
kom de 3 sidste vogne, så vi i alt var 12 (11 Cabbyér og 1 Dethleffs).
Søndag lagde vinden
sig og solen kom
frem, vi fik et par fine
dage.

Søndag fik vi en Faaborg
rundvisning af Ib Østergaard
Bjarne var bagermester for den
Nytårsaften stod fra ca. 15-tiden i madlavningens
superfine Kransekage.
tegn, Anna Marie opdelte os i arbejdshold til
borddækning, forretter, hovedretter, desserten, kaffebrygning mv. Det var vældig
hyggeligt og fungerede godt, stort set alle Cabby-ovne kom i sving.
De varme retter var klar til tiden.
Vi havde en virkelig hyggelig aften,
- 25 ”Cabbyister” og 8 fast liggere .
Efter dejlig aspargessuppe til frokost nytårsdag, var det
tid til opbrud.
Atter en dejlig tur med dejlige Cabby venner.
Vi glæder os til CABBY NYTÅR 2008.
Jette og Knud H. Odgaard.
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Træf kalender.
15/02-17/02
Tur til Hampen Sø
Camping.

21/02-24/02
Tur til Herning Messe
- "Ferie for alle".

Fredag d. 15. februar: Ankomst og indkvartering i løbet af
dagen.
Pris: 2 voksne evt. hund, strøm, bad 108,- kr./dg. Børn 25,-/dg.
Er man ankommet, er der fra 16.30 til 18.00 pladsens
traditionelle fredags bar hvor vi har reserveret pejsestuen der
ligger i forbindelse med spisehuset, her vil der også være
mulighed for at bestille dagens ret til 49,- kr. eller en ret fra
spisekortet også til en overkommelig pris.
Kl. 20.00: Kan vi nyde vores medbragte kaffe i pejsestuen og få
en sludder om sommerens oplevelser.
Lørdag d. 16. februar: Kl. 10.00: Morgen møde.
Herefter er dagen til fri afbenyttelse, en tur ud i den omliggende
natur er virkelig værd at overveje.
Søndag d. 17. februar: Kl. 10.00: Morgenmøde
Afregning inden kl. 12.00
Tilmelding senest 2. februar 2008 til Lis Kammersgaard Tlf.: 22
36 82 78
Der er reserveret pladser i Herning, fra torsdag den 21/02
kl.09.00 til søndag den 24/02 kl. 17.00.
Oplysninger i forbindelse med tilmeldingen:
Fornavne, efternavne, gadenavn, hus nr., post nr., bynavn, tlf nr.,
emailadr. Og campingvogns registrerings nr.
Priser i 2008 er:
Plads 495,00 kr. inkl. 2 voksne og 2 børn (ekstra voksen 90,00
kr. ekstra barn 45,00 kr.)
Ankomst torsdag +100,00 kr.
Festaften: Voksen 200,00 kr. Barn 100,00 kr.
Tilmelding senest 01/02-2008 til Anker Asmussen.. Tlf.: 75 16
73 00
E-Mail: amf@esenet.dk
Betaling til Ankermarie på konto 7606 1122545 kode "cabby"

07/03-09/03
Træf
Generalforsamling.
14/03-24/03
Tur til
Alsace/Frankrig.
01/05-04/05
Træf - Hagen Strand

Se separat indkaldelse angående generalforsamlingen
Tilmelding til Ole Enemark Larsen Tlf.: 21 75 03 16
Tilmelding til Anette og Niels Markvardsen. Tlf.: 23 44 10 41
E-Mail: nem@sda.dk
Se mere info på hjemmesiden.
Tilmelding til Torben Sørensen. Tlf.: 41 58 39 60
E-Mail: torben@kennel-lupus.dk

Camping.
23/05-25/05
Træf - Falster City
Camping.
20/06-22/06
Træf - Knarreborg
Camping.
5-7/9
19-21/9
21-23/11

Tilmelding til Henrik Jart. Tlf.: 44 48 52 05
E-Mail: j-h-jart@webspeed.dk
Tilmelding til Torben Sørensen. Tlf.: 41 58 39 60
E-Mail: torben@kennel-lupus.dk.

Ringkøbing
Linda & Viktor – Ingelise & Verner
Sjælland
Fællestræf m. Solifer klubben
Ribe Camping Michael & Bjarne
Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding senest 8 dage før træf af hensyn til pladsbestilling

For yderligere oplysning se Hjemmeside, www.danskcabby.dk

Juleferie i Østrig.
Her holder vi frokost pause i ski terrænet.
Fra venstre Mathias, Michael, Rasmus, Tina, Per og Jette
Trine er fotograf.
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Ferien 2007 i Grækenland.
Målet var camping Agiannis i Grækenland. Den planlagte rute gik Tyskland via Berlin til
Tjekkiet så Slovakiet, Ungarn, Serbien og Makedonien.
Ca 2400 km

12.7.2007 kl. 18.00 afgang fra Tinglev, vi var begge færdige til tiden efter en laaang
arbejdsdag.
Første etape gik til en motorvejs tankstation lige efter Berlin, det blev sent. Vi kørte til kl.
1.00. Som sædvanlig sluttes turen med to øl og lidt at spise.
13.7.2007 Starter som sædvanlig sent, vi skulle lige blive vågne. Kørte igen kl. 9.00 – og
Annette er normalt først sig selv kl. 10.00 – det var altså meget tidligt! Man kan klare
meget med de betingede reflekser.

Dagens etape bød på en spændende kørsel i Tjekkiet, idet Niels ikke fulgte fru Gamin, og
så var der dømt udflugt. Men vi kom dog tilbage på ruten og vejret blev rigtigt fint.
Grænseovergangene blev passeret uden store forsinkelser. Kørte til Gyor i Ungarn.
Så var det blevet sommer. Pladsen hed Pihenö Panziô. Fin plads bag en restauration.
Toiletforholdene var meget primitive, men der var en lille svømmepøl og ikke ret mange
campister.
Vi spiste begge aftener i restaurationen, sikke portioner og priserne var latterlig lave.
Så skulle vi pakke sammen, der var mange træer, og så levende kvæg i baghaven. Hvor er
en mover dog sløv på en 58F3 – altså, det er helt slemt når man ikke skruer alle benene
op.
15.7.2007 Afgang – så kom vi til den mere spændende del af turen. Først skulle grænsen
til Serbien dog krydses.. Her blev vi afpresset 10 euro af en ungarsk tolder – ellers skulle
vi tilbage til lastvogns køen, vores vogntog var angiveligt for tungt. En Kia Sorento og
den nævnte 58f3. Nu havde vi holdt i kø i varmen i en halv time, bare or at komme ud af
Ungarn. Så vi betalte, pengene skulle gemmes i passet som gik frem og tilbage, retur dog
uden penge. .
Det blev en spændende køretur gennem Serbien – Beograd en søndag, byen var som
uddød, vi kørte forkert, men fik en spændende tur op og ned af et bjerg. Motorvejen går

ellers lige gennem byen, men vi skulle jo prøve at køre forkert. Fru Gamin er ikke helt
opdateret med vejene i Serbien.
Videre gik det, sidst på eftermiddagen begyndte vi at kigge efter campingpladser. Vi fik
vendt flere, men krigen har lukket de fleste. Så begyndte det at blive mørkt, og ved Nis
sluttede motorvejen.
Motorvejen – det var slet ikke som i Danmark. Et sted holdt der biler parkeret i begge
sider af vejen i nødsporet. Fører og passagerer var på kro/restaurant der lå lige op til
motorvejen. En enkelt cyklist skød genvej over motorvejen, flere steder var der
fodgængere, det var spændende.
Videre gik det på landevejen, nu gennem bjerge på en smal og mørk landevej.
Spændingen steg, men kl. 22.15, endeligt en tankstation – et hotel og en lille
campingplads, der var plads til 12 vogne.
Indskrivning, aflevering af pas, det må man ikke, var for trætte til at anke. Modtagelsen
var i øvrigt høflig og korrekt, medarbejderen talte et pænt engelsk. Fik udleveret nøglen til
baderummene som lå i kælderen.
Efter en varm nat, besluttede vi os for at prøve baderummene. Annette fik udleveret en
nøgle mere, så gik vi i kælderen, uden de store forventninger. Hvilken overraskelse, det
hele var på højde med et dansk luksushotel. Det kostede 15 euro for en overnatning.

Tro det eller lad vær, men der er fast afløb fra toilettet.

16.7.2007 Kørte vi så det sidste ca. 380 km. Først gennem Makedonien, sikken natur, vi
kørte langs floder og med bjerge på begge sider mest på landeveje, men dog også mindre
motorvejsstrækninger. Så skulle grænsen til Grækenland krydses. Vores pas blev
kopieret, både i Serbien og Makedonien. Grækerne vinkede os lige igennem, så gik det på
den brede landevej.
Som i Serbien og Makedonien, så kører grækerne efter helt andre færdselsregler end vi
gør.
Langsom kørende i nødsporet, og så overhaler alle andre trods spærrelinier og overhaling
forbudt skilte.
Camping Agiannis var forholdsvis let at finde. Pladserne var meget lange, men smalle. Vi
fik en med en fantastisk udsigt over havet, og vi kunne lige skimte Tsaloniki.. Vognen
blev stillet i vater, og en halv time senere var køletasken, 45 liter waeco med kompressor,
markise og møbler opstillet.

Sikke et klima, om efter middagen ca. kl. 14, var der 43 grader i skyggen under markisen
og i ly af to store træer. Vores aircondition kørte hele tiden, vi kunne til sidst sove godt
selv om den kørte, den lyder som et eksprestog.
Dagene gik med svømmeture, to udflugter til Olympen, vi traf dog ingen af de græske
guder hjemme, de har formentlig selv været på ferie. Dase ferie, købte ind i Lidl! Spiste
en enkelt dag på pladsen, det var ingen succes.
Fik ikke set meget, grundet hedebølgen, men vi fik oplevet grækerne på nært hold. De
bader kun/udelukkende i poolen. Der var rigtigt mange fast liggere, deraf i øvrigt to
hollændere, resten grækere.. Mange særdeles kreative ”sol beskyttelser” opstillet hen over
vogn og telt. De var lavet af galvaniserede vandrør og taget af kulørte presenninger.
Nød stranden, når der var mange, ja, så var der 20 på en 3 km lang sandstrand. Sikke et
badevand, klart, vi kunne se bunden helt klart.. Vi var så længe i vandet, at Niels måtte
bade med stråhat, sikke et syn.

26.7.2007 Startede turen tilbage. Oplevelsen var lige så stor hjemad. Mange dårlige veje,
men oplevelsen og den omgivende natur overskyggede helt alt negativt.
Vi nåede til Röszke kl. 21.30, troede at køkkenet var lukket, men nej, vi fik den største
portion vi nogensinde har fået, hurtig servering og til de sædvanlige lave ungarske priser.
Fint lille hotel med campingplads og pool. Vandet i poolen var grønt og ulækkert, så vi
sprang svømmeturen over.

27.7.2007 Videre mod Melnik i Tjekkiet. Grænseovergangene var en plage, lange køer, og
stempling af pas, gennemgang af forsikringspapirer, det tog tid. Så endelig Prag i sigte, så
slap vores held med vejrguderne op. 30 km. før byen, mødte vi en dansk sommer,
overskyet, koldt og blæsende.
På pladsen i Melnik traf vi 4 hold Cabby-venner. Snakken gik, og vi fik en enkelt øl. Det
blev til 4 herlige dage. Afslapning, restaurant besøg, og hyggeligt samvær.

Så blev det tid til opbrud alle ville igen mod nord.
31.7.2007 Kørte vi mod Ratzeburger See. Fin plads helt ned til søen, men
adgangsforholdene var horrible. Vejen op fra pladsen var brolagt, smal. Den startede med
et skarpt sving og så en 14 procents stigning, det var ikke dårligt med firehjulstræk.
Stille plads med mange fugle og dyr. Vi nød virkeligt at sidde under solsejlet med en god
bog og et glas slanke-rødvin.
Det blev til 5 dage – kun vejret ville ikke rigtigt spille med. Vi fik dog set det gamle
DDRs grænse-afspærringer, selvskydningsanlæg mv., meget interessant med en stat der
må gøre så meget for at holde på sine borgere.
Det var vores største campingoplevelse – 5000 km ikke længere end til Spanien – men det er en hel
anden vejtype.

Dansk
Dansk Cabby Club
Lev livet lidt friere
Om vi gør det igen – vi kunne køre i morgen hvis chancen bød sig, denne gang dog gerne sammen
med nogle Cabby-venner.

Campinghilsen
Annette og Niels

