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ET AKTIVT FORÅR 2008 –

- Kan vi nu se tilbage på, både i Træf og Tur regi.
Den ordinære generalforsamling forløb uden dramatik
– se vedlagte referat – det var dejligt at fremmødet var
stort.
Ole Jakobsen havde valgt at træde ud af bestyrelsen.
Der skal lyde en stor tak til Ole for et godt
bestyrelsesarbejde siden klubbens start, samtidig bydes
Ole Kürstein velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.
Forårets arrangementer har givet en masse fantastiske
oplevelser i kraft af meget engagerede medlemmer:
Smuk natur ved Hampen sø. Ferie/Campingmessen i
Herning. Fantastiske oplevelser i Alsace, ikke mindst
grundet Annette og Niels´ insider kontakt.
Genopfriskning af Danmarkshistorien på Fredericia
Vold. Tilbage til Vikingetiden i Nykøbing Falster.
Vi oplever et konstant stigende deltagerantal ved
arrangementerne – også på børnesiden, hvor der var 21
stk. på Hagen Strand. Dejligt at se at børnene hurtigt
finder sammen i godt selskab. Vi voksne finder også
sammen i større og mindre konstellationer. Det er mit
indtryk at alle gode til at snakke med alle – også vore
nye medlemmer - således vi ikke bliver en
klikedannende klub.
Knud H. Odgaard
Formand.
- SE DET ER CABBY CAMPING! -

Dansk
Dansk Cabby Club
Lev livet lidt
friere

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.

Hvor længe kan jeg køre på
mit batteri?
Nedenstående eksempel er taget fra et CT
Leader CT100-12
www.reps.fi/datasheetsandmanuals/leaderct100-12.pdf
Ved et forbrug på 9,6A kan vi have 5 stk 20
watt pærer tændt i ca. 10 timer.
Batterispændingen vil være faldet til ca. 10,5
Volt, som er det kritiske laveste niveau. Hvis
vi bruger mere, eks 61,8 A, som er ca. det
samme som vores Mower bruger kan den maks. køre i 1 time.
Den dygtige regner kan hurtig se, at et stort forbrug giver en forholdsvis kortere forbrugs
tid. 10 Timer x 9,6 A = 96 Ah. 1,1 time x 61,8A = ca. 65 Ah.
Du kan prøve at søge på nettet efter dit batteriets tekniske data.
Per Schneidereit
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Hej med jer. Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt om mig selv samt
hvorfor jeg kører med Cabby CV.
Så er ungdomsafdelingen
startet. Jeg hedder
Rasmus og har camperet
fra jeg var 6 måneder
sammen med mine
forældre. Nu er det så
blevet min tur til at køre
ud med vognen. Jeg har
købt en Cabby 535 Nova
fra 1980. Den har haft en
ejer, og er rigtig flot.
Efter at jeg har fået lavet
gas installationen virker
alt 100 % på nær
gasfyret. Det er nemlig gået i stykker. Så hvis en af jer kender et sted hvor
der lige står en vogn med et gasfyr, så ville det være rigtig godt.
Jeg skulle gerne se om jeg kunne finde et brugt fyr inden vinter, hvis ikke,

så klarer jeg mig nok også. Jeg har tidligere sovet i Iglo telt om vinteren
når jeg har været på tur med Land Rover klubben, så selv uden gasfyr, er
Cabbyèn meget bedre.
Jeg bruger vogne når jeg er på træf ude i terrænet med www.DLRK.dk. I
påsken 2008 var jeg i Vejle på Tirsbæk Gods. Og som i sikkert alle kan
huske, så kom der temmelig meget sne.
Jeg har også været med på Cabby træf på Hagen Strand camping i Kristi
himmelfarts ferien. Det var rigtig hyggeligt.
Ellers har jeg nok det man kalder diesel i blodet. Min gamle Range Rover
2,5 TD kan klare lidt af hvert. Den er ikke en skønhed at se på, men den
kan trække igennem alt. Hvis ikke med egen kraft, så ved hjælp af det
elektriske spil. Det trækker 6 tons.
Nu skal jeg bare finde en god løsning til mit anhængertræk. Når jeg kører i
terræn kommer Roveren op at hænge på trækket, så derfor har jeg pillet det
af.. Min far siger at jeg skal se at få det lavet, sammen med det her BE
kørekort, således at han ikke altid skal køre 2 ture. Først med hans egen
CV og derefter med min.
Her har jeg taget en overnatning i Roveren på Bøsøre camping. I
baggrunden holder mine forældres vogn.
Min gode ven,
Rene, sidder her
og nyder det
dejlige vejr i
Seest grusgrav
foran Cabbyèn

Nå slut her fra.
Jeg glæder mig
til at være
sammen med
jer.
Hilsen Rasmus Schneidereit, Range Rover med Cabby 535 Nova
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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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En tur til Fur. (www.fursund.dk)
Ved afslutningen af Kr. Himmelfartstræffet på Hagen Strand Camping,
rumsterede tankerne om hvor vi evt. skulle hen den kommende week-end,
Pinseferien. Jette var mest indstillet på at vi skulle blive hjemme.
Men så råber Anker – ”hvad med at tage til FUR”? – den flotte ø midt i
Limfjorden. Og selv om vi har boet i Thisted størstedelen af vores liv, så har jeg
kun været på Fur 2 gange og Jette 1 gang. Så vi tog til Fur sammen med AnkerMarie. Fur er en fantastisk flot ø, med en varieret vegetation og især kendt for sit
Moler der har været brudt siden 1919. Man kan på kyststrækningerne og i de
mange molergrave se de mange lag af moler og de ca. 200 lag vulkansk aske.
Moleret er afsat på bunden af et hav der for 55 millioner år dækkede det meste af
Danmark. Moleret indeholder velbevarede fossile fisk, insekter, krybdyr og
planter. Askelagene er blevet dannet under gentagne vulkanudbrud i forbindelsen
med åbningen af Nordatlanten mellem Norge og Grønland. Istiden har presset
lagene op i flotte formationer.
Campingpladsen – Råkilde Camping – er en lille hyggelig terrasse-formet plads.
Ikke langt fra micro bryggeriet ”Fur Bryghus”. En lille Pinseferie er al for kort tid
til at udforske denne spændende ø. Så vi må af sted igen.

Er færgen mon stor nok?

Jo, det gik fint

.
Hyggelig plads. Camping mutter laver flotte træfigurer.

Vi lå på skrå grund – Så der skulle klodses godt op.

Fantastisk flotte moler skrænter.

Stien hjem fra Bryghuset gik mellem 2 rapsmarker.
Hilsen Jette og Knud H. Odgaard.
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Træf kalender.
5/9-7/9
Ballum Camping
.

www.ballum-camping.dk
Program:
Fredag:
Ankomst i løbet af dagen.
Kl. 20.00 - kaffemik - hvis vejret er godt, laves der et langbord - man
medbringer selv, hvad man skal bruge f. eks. bord, stole m.m. I tilfælde af dårligt
vejr afholdes det i fællesstuen.
Husk selv at medbringe kaffe.
Lørdag:
Kl. 10.00 Standerhejsning
Kl. 14.00 Der er flere muligheder - her er nogle forslag:
En tur til Rømø, hvor vi spadserer en tur på stranden og nyder vores medbragte
kaffe.
Der vil være mulighed for at besøge en fiskehandler - nogle kender ham og
anbefaler ham stærkt.
Måske nogle fristelser til aftenens grill??
En provianttur til Tyskland: øl, vin, spiritus, vand, slik, mad og GAS, hvor
flaskerne bliver påfyldt - det er enormt billigt - næsten gratis.
Kl. 18.00 Fællesspisning
Ulla og Uwe Voigt tænder grillen op, så den er klar, når vi kommer med vores
medbragte mad, øl, vin m.m. Tallerkner, glas og bestik medbringer man selv.
Der er et ude køkken med kogeplader lige ved siden af hallen.
Søndag:
Kl. 11.00 Standerstrygning
Afregning med campingpladsen inden kl. 12.00 for dem, der skal hjem.
Tilmeldingen er bindende efter mandag d. 25. august 2008.
Tilmelding til:
Ole Kürstein
E-mail: ole@kurstein.dk
Tlf.nr.: 2069 3929

3/10-5/10
Fælles træf med Soliferklub
Danmark

15/10-17/10
(11-19 oktober)
Cabby Fabriksbesøg

21/11-23/11
Karlsmark Camping.

Tilmelding til:
Ole Enemark Larsen
Besøg på Cabby fabrikken i efterårsferien Som bekendt har Dansk Cabby Club fået en enestående invitation fra
Cabby´s danske importør Christian Jørgensen og Cabby fabrikken til
fabriksbesøg i Kristinehamm i efterårsferien.
Deadline for tilmeldingen er 1. september, men arrangørerne vil meget
gerne have en tidligere tilmelding aht. det praktiske arrangement.
tilmelding til: Torben Sørensen
E-mail: traefkoordinator@danskcabby.dk
Tlf.nr.: 4158 3960
www.camping-leck.de
Tilmelding til:
Michael og Bjarne
Tlfnr.:

Ret til ændringer forbeholdes
Tilmelding senest 8 dage før træf af hensyn til pladsbestilling

For yderligere oplysning se Hjemmeside, www.danskcabby.dk

Besøg på Cabby fabrikken i efterårsferien Afstand fra Frederikshavn
ca. 344 km.

Afstand fra Helsingør
ca. 430 km.
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Ud i det fri, og her menes der helt fri.
Vi har alle en dejlig Cabby, som kan klare sig langt hen af vejen uden for land og lov.
Det eneste det kniber med en gang i mellem er elektriciteten.
Med en Booster
samt strøm ført
frem i bilens
stik på ben 9 og
10 kan vi lade
når vi kører.
Boosteren
sørger for at
batteriet bliver
ladet med den
korrekte lade
spænding. Når
vi så ligger på
en plads så kan
vi få god hjælp
fra solen. 100 %
CO2 ren energi.
Og en sinus
Inverter så har vi også 230 Volt i stikkene.
Om det kan svare sig er nok en hel anden sag, men
uafhængig det er man.
Jeg har selv et 140 watt anlæg fra Dansk Solenergi,
som leverer alt den strøm jeg skal bruge når jeg er på
camping.
Vi starter omkring Påske med ikke at tage 230 Volts
ledningen med. Og slutter så igen efter efterårsferien.
I den mellemliggende periode bruger vi solenergi.
Og ja, der er så rigeligt energi til rådighed. Min 400
watt sinus inverter klarer nemt at trække mit
kompressor køleboks samt levere strøm til både CPU
og diverse opladning af kamera mm. Kaffemaskine
samt hård tørrer bruger vi ikke
Hvis man laver det lidt smart, så har man også et
anlæg til den næste vogn. Mit anlæg ligger på et par
aluminium skinner på taget, og kan tages ned på under 1 time. Selve ledningsføringen går
ned i køleskabets aftræks kanal. Så der er heller ikke boret i vognen. Hvis man vil gøre det

hele lidt mere fleksibel skal der
et ekstra batteri til. Jeg har 2 x
100 Ah batterier i vognen. For at
stille det hele lidt i perspektiv, så
bruger 6 stk 20 watt halogen
pærer 120 Watt hvilket er det
samme som 10 Ah. Teoretisk
skulle vi kunne have dem tændt i
22 timer, men da batteriet`s
spænding falder når vi tapper
strøm af det, så får vi et helt
andet tal. Nok nærmere det halve
alt afhængig af batteriets stand
samt type.
Hvis dette har skabt din interesse, så kan du henvende dig til mig næste gang vi mødes.
Torben Sørensen ,Jan Iversen og Ole Jakobsen har det samme anlæg. Jeg er sikker på at
de også gerne står til rådighed for eventuelle spørgsmål.
Du kan også gå ind på hjemmesiden og finde oplysninger omkring det der.

Mvh Per Schneidereit
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Træf på Hagen Strand. (www.hagenstrandcamping.dk)
De fleste ankom til Hagen Strand Camping i løbet af onsdagen. Der blev drukket
”fælleskaffe” i campingpladsen store telt.
Kr.
Himmelfartsdag
blev brugt til meget
forskelligt, bl.a. var der
gang i lystfiskeriet og
om eftermiddagen var
der en guidet rundtur på
Fredericia Vold anlæg,
med
en
historisk
gennemgang af hvordan
og hvornår samt hvem.
Der var svar til det hele.
Turen blev afsluttet med
et besøg i Fredericias
Hvide Vandtårn, hvor
der er en fantastisk udsigt over Fredericia og dens omegn.
På vej ind til Fredericia så vi også en ”tro kopi” af Frederik den III’s hat, som han havde
”tabt” på asfalten, så vi var nødt til at køre udenom den.
På vej tilbage til campingpladsen var vi omkring cirkus og et ishus i Hvidbjerg. Her mødte
vi en vildfaren Cabby fra Ringkøbing, så den tog vi med tilbage til pladsen. Om aftenen
var der spredt grilning og nogle var samlet i teltet igen.
Om fredagen blev der hygget og senere bød HD-Camping på kaffe og othellolagkage.
Tak til Peder HD.
Alle børnene fik også lov til at få en tur
på Hannes gamle Nimbus, dog med Ole
som chauffør da vi jo havde set Hannes
evner som chauffør med campingvogn.
Alle børnene var meget glade for turen.
Tak til Hanne og Ole for det.
Igen om aftenen var teltet godt besøgt.
Om lørdagen blev der sparket meget
dæk og hygget igennem. Vi var dog
nogle betænkelige mænd som så vores
kvinder forsvinde i en Land Rover for
at besøge en dametøjsbutik. Der gik timer inden vi så dem igen og alle med nye ”sko”
samt store plastikposer.
Fortsættes
Træf på Hagen Strand, fortsat

Da vi nåede kl. 18.00 var der så lagt op til fællesspisning og for nogle siges det at aftenen
blev lang.
Der skal lyde en stor tak til HD-Camping for sponsoratet.
Søndag kl. 11.00 blev standeren så strøget og turen begyndte, for de fleste, at gå hjemad
igen.

Herfra skal der lyde en tak til nye og gamle medlemmer fordi I var med til at skabe en god
weekend med en af de største tilslutninger af vogne og et rekord stort antal børn.
Torben.

