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Med dejlige campingoplevelse i ind- og udland.
Og efterårets træfprogram er i fuld gang, startende med et
hyggeligt træf i Ballum Camping i september. Efterfulgt af
det traditionelle fællestræf med Soliferklub Danmark på
Vesterlyng Camping. Traditionerne blev også fulgt ved
Kongespillet hvor Dansk Cabby Club vandt for 3. gang i
træk.
Efterårets højdepunkt var dog turen til Sverige i
efterårsferien, hvor vi var inviteret til fabrikken i
Kristinehamn for at se hvordan en Cabby bliver til. Samt
få en god snak med fabrikkens ledelse.
Der skal herfra lyde en stor tak til Cabby AB og den
danske agent Christian Jørgensen for en god tur.
På leverandørsiden har der været både positive og negative
meddelelser. Den positive er at Cabby AB er blevet solgt
til stabile fremsynede ejere. Den negative er at én af
klubbens gode støtter Peder Hansen fra HD-Camping er
gået konkurs.
Christian Jørgensen meddeler at Cabby AB står bag
garantiforpligtelser på vogne købt hos HD-Camping.
Knud H. Odgaard
Formand.
-

SE DET ER CABBY CAMPING! –
-

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 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 Kürstein.
Bestyrelsesmedlem/træfansvarlig:
Torben Sørensen

formand@danskcabby.dk
tlf. Mobil: 24 67 53 72

kasserer@danskcabby.dk
tlf. Mobil: 21 75 03 16

medlem2@danskcabby.dk
tlf. 44 48 52 05

medlem1@danskcabby.dk
tlf. Mobil: 20 69 36 29

traefkoordinator@danskcabby.dk
tlf. Mobil: 29 69 20 60

Webredaktør:

webmaster@danskcabby.dk

Bladredaktør:

redaktoer@danskcabby.dk

tlf. 22 90 31 31
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.
Deadline for næste blad, januar 2009, er udgangen af uge 3.
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Trådløs Bakkamera på Cabbyén.
Jeg har igennem flere år spekuleret over om man kunne montere et trådløs kamera bag på
Cabbyén, således man kan se hvad der kører lige bagved – i den blinde vinkel, og således
man kan se hvad man bakker henimod. Jeg ville ligeledes gerne have et simpelt system,
hvor man kun monterer en skærm i bilen, på samme måde som man monterer en GPS.
Sammen med firmaet www.gucon-it.dk i Aalborg fandt vi efter nogen eksperimentering
frem til en brugbar løsning. Jeg forsøgte først med standard antennerne på kamera og
skærm. Det gav et meget utydeligt billede. Derefter forsøgte jeg med ekstra lange
antenner, uden nævneværdig forbedring. Løsningen blev at jeg trak et antennekabel fra
kameraet ned under vognen hen i gaskassen. Det giver et perfekt billede.

◄ Der projekteres

Det sorte strømkabel er boret ►
gennem bagvæggen og skjules af
badeværelsesspejlet.
◄ Afbryderen (med led pære)
placeret i skabet under vasken,
afsikret med en 10A sikring.

Kamera-placering ►

◄

Kabelføring ▼

◄ Under vognen

Antennen placeret helt i front ►

◄ Skærmen placeret i bilen.
Hilsen Knud
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En laaang ferie.
For første gang i vores liv fik vi muligheden
for at holde en lang ferie. Når man får den
mulighed rejser det også, i hvert fald i vores
lille familie, en række spørgsmål. Hvor skal
man tage hen? Kan vi ”finde ud af” at holde
lang ferie? Altså leve tæt sammen og skal vi
skemaligge ferie hjemmefra eller skal vi
køre på må og få.
Der blev taget nogle få beslutninger
hjemmefra og resten blev besluttet
undervejs.
Den eneste tidsbestemte beslutning var at vi
Så er der dømt racer weekend.
skulle opleve Formel 1 løbet i Hockenheim
(D). Der blev også lagt en ”ca. rute”. En rute, vi var enige om, ikke var mere fast end den
kunne afviges til fordel for nogle gode ferie oplevelser.
Lørdag den 28/6 til middag blev afrejsedag. Turen gik til Karlsmark Camping i Leck (D)
som var første stop. Her blev der handlet gas og drikkevarer til ferien.
Dagen efter gik det videre ud i Europa. Kursen var mod Normandiet (FR), men vi var
enige om, ikke at bruge ferien på bare at køre og køre – strækningerne skulle være til at
overse, også for Marco på bagsædet.
Vi tog en overnatning i Tecklenburg (D). En ”stop and go” mulighed væk fra autobanen.
På denne campingplads var der lagt op til EM-finalen i fodbold, og det blev en fest, der
ikke tog natteroen fra os, da tyskerne som bekendt tabte.
Vi har været med DCU i Belgien, så vi kendte en dejlig campingplads Kompas Camping i
Nieuwpoort (B). Så vi besluttede at bruge et par dage i her, inden den videre færd mod
Normandiet. Da vi ankom dertil og bad om en plads til vores Cabby 740, der har en
længde på 8,65 m, fik vi at vide, vi
ikke kunne være der, for deres
pladser er 8x8 m, og man måtte
ikke parkere diagonalt. Vi vendte
vogntoget og kiggede igen i ACSI
bogen, som blev en god og billig
hjælp til turen. Ikke langt derfra
ligger De Panne (B) meget tæt på
grænsen til Frankrig. Her fandt vi
campingpladsen Ter Hoeve.

Her måtte vi ikke have hund med

En laaang ferie fortsat
Vi drejede ind ad en lille indkørsel og gik ind for at melde til. Her måtte man ikke have
hund!! Til gengæld havde de en ”stop and go” lige udenfor bommen, og der måtte vi
være, også i flere dage. Her var der vand og strøm ved cabbyéns bagende, så det var nemt.
Dagen efter kørte vi til Frankrig - uden Cabbyen - for at se Le Blockhaus. 90.000 tons
beton som i 55 minutter var blevet bombet af ca. 700 fly under anden verdenskrig.
Bunkeren står endnu!
Vi rundede også Dunkerque - en lille hyggelig fiskerby, troede vi - inden turen gik tilbage
til campingpladsen.
Bayeux (FR) var næste mål. Turen over Seinen, med to broer lige efter hinanden, og med
en stigning man sjældent ser på en bro (men tit på et bjerg), var i sig selv en oplevelse. Da
vi ramte municipal campingpladsen i Bayeux, blev vi afvist pga. to aksler på Cabbyen. Så
måtte ACSI bogen frem igen, og vi kørte ud til Normandiets kyst ved Juno Beach og fandt
en billig plads. 14 euro pr.
overnatning alt inklusiv.
Campingpladsen blev brugt som
base til at opleve de berømte
strande. Vi oplevede både de
tyske
og
amerikanske
kirkegårde, Saint Mére-Eglise,
som
er
byen
med
faldskærmssoldaten i kirkespiret
og Point du Hoc, hvor 225
rangers kravlede op, men kun 90
overlevede. Området ved Point
du Hoc var helt klart en stor
oplevelse - især for Marco, som
Mor hvorfor er der en stjerne på i stedet for?
syntes at bombekratere og
Den Amerikanske Kirkegård.
bunkere fortalte en levende
historie, som han kunne forstå.
Bayeux skulle besøges igen. Vi skulle opleve Bayeux tapetet. Et broderi fra omkring ca.
1130’ne. Broderiet er 60 cm højt og knap 70 m langt. Det har efter sigende taget 2 år at
lave og fortæller historien om slaget ved Hastings. Absolut et besøg værd.
Pegasusbroen og Cafe Condrée fik vi også
set. Sandwich og lidt at drikke blev
indtaget på den kendte cafe. Desværre
måtte man ikke fotografere indenfor.
Nu ville vi videre… Frem med bogen.
Næste stop blev Varredes, nord for Paris.
Vores plan var at overraske Marco med et
besøg i Disneyland Paris.
Pladsen blev brugt som base af mange
andre danskere end os, så overraskelsen
var vist så som så, da vi afslørede, at vi
Varredes Camping. Vi troede vi var i en
skulle til Disneyland – glæden var dog
kolonihave.
ikke til at tage fejl af.

En laaang ferie fortsat.
Det var for øvrigt også den eneste campingplads, hvor Jane blev smidt ud fra poolområdet pga. for meget tøj!!!
Både Disneyland og campingpladsen blev en oplevelse, der var kun prisen til forskel!
Disneyland koster mange Euro og man skal afsætte mindst en hel dag. Campingpladsen
lignede en kolonihave med meget høje hække. Sjovt var det også ”at få besøg” fra
Danmark. Hanne og Ole kiggede forbi til aftensmad, på bastilledagen. De var på vej til
Bretagne og verdens ende.
Vi ønskede hinanden god tur og kørte så i hver vores retning.
Vores mål var Verdun (FR). En tur ind til Verdun blev det til og der er basis for en tur
mere til området, gerne på samme plads.
Formel 1 tiden nærmede sig og retningen blev mod St. Leoner See (D) , hvor der var
bestilt plads hjemmefra. De havde bare ”glemt” at fortælle man ikke måtte have hund der.
Så frem med bogen. Campingplatz an der Friedensbrücke ved Neckergemund, i nærheden
af Heidelberg blev valgt i stedet for.
Vi skulle mødes på St. Leoner See med Janne og Tony og et hold af deres bekendte, så vi
måtte meddele at vi var kørt til en anden campingplads. Det resulterede i at de tjekkede op
på deres reservation, og fandt ud af at den var ”glemt”. Så de endte med at komme til
samme plads som vi lå på. Så vi har alle glemt St. Leoner See for tid og evighed.
De efterfølgende dage gik med racerløb. Selv Jane begyndte at synes om hurtige biler,
bare de kom forbi hurtigt nok.
Da race weekenden var ovre sagde vi farvel til de andre som ville til Schweiz, og vi kørte
til Østrig. Vi har været meget i Østrig, men det var inden vi fik campingvogn. Waidring
campingplads har vi kørt forbi i 13 år uden at bo der, så det skulle prøves nu. Vi brugte
dagene på at besøge vores østrigske bekendte, og selvfølgelig skulle vi køre i lift og op på
bjerget for at få frokost.
Efter nogle gode dage i Pillersee Tal i Østrig skulle vi til at køre mod nord. Man fristes
næsten til at skrive: og selvfølgelig var der trafikproblemer rundt om München. Men vores
GPS lavede en ny rute, som vi valgte at følge… ind til en almindelig ringvej indenfor
Münchens bygrænse og halvdelen
af ruten var der vejarbejde. Selvom
det var søndag havde man
indtrykket
af
at
minimum
halvdelen af befolkningen var ude
at køre.
Harzen blev udset som vores mål.
Vi kom godt frem, og her blev vi
ramt af en hedebølge. Hanne og
Ole stødte til senere på ugen, efter
at de havde været ved verdens
ende. Den eneste der havde brug
for ekstra ferie nu, var deres Rav 4,
så den fik sig en længere ferie i
Harzen.

Der mødte vi Hanne og Ole igen. Bemærk bilen det
var den første de fik ud af to.

En laaang ferie fortsat.
Pludselig dukkede Keld og hans kone op. Keld er kendt som weekendsælger ved HDcamping. Det er rigtig hyggeligt, at man møder nogle kendte hoveder, når man er på tur.
Igen tog vi afsked, og vi drog mod Karlsmark Camping. Her holdt Judith og Anders samt
Jette og Knud. Dagen efter, sent, ankom Hanne og Ole efter at SOS havde skaffet dem en
bil, der kunne køre. De kom med en Jeep foran Cabbyen.
Det var blevet søndag og
for nogen var det sidste
dag. Vi havde en uge
tilbage. Vi valgte at køre
hjem for en kort stund, da
vi var blevet ”forældre”.
Der var kommet ællinger.
Hjemme blev der vasket
og pakket igen, for
Skanderborg
festivalen
ventede. Om onsdagen
kørte vi til Holmens
Camping, som skulle
bruges som base. Det var
godt at man ikke skulle
ligge i telt, som mange
andre
festivalgæster…
med alt det vand der kom
ned fra oven.

Camp Harz (D). Så er V i i Harzen

Vel hjemme igen søndag eftermiddag, godt brugte og trætte, kunne vi gøre status over en
lang ferie. Byder muligheden sig igen – og det forventer vi – så bliver det uden en
Skanderborg festival for den sidste uge kunne sagtens have været brugt et andet sted i
Europa.
Ferien har været super, og selvom vi er blevet afvist pga. to aksler eller hund, er det ikke
sidste gang at vi tager en tur, hvor der er planlagt så lidt som muligt, og at blive afvist gav
en ekstra udfordring, hvor vi var godt tilfredse med ACSI bogen. Hvis vi skal sige
desværre til noget, er der to ting, der træder i frem. Den ene er at en campingplads ikke
tager reservationer mere alvorligt. Den anden er at ferier generelt er 6 uger for korte.
Hilsen Marco, Jane & Torben
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Fællestræf med Dansk Cabby Club & Solifer Klub
Danmark
I dagene fra den 03 - 05. oktober 2008 afholdte Dansk Cabby Club fællestræf med Solifer
Klub Danmark på Vesterlyng Camping beliggende ved Havnsø på nord vest Sjælland
Der var i alt 16 vogne tilmeldt til fællestræffet, heraf 5 vogne fra Dansk Cabby Club de
første vogne ankom allerede
torsdag, fredag aften var alle
vogne ankommet.
Til standerhejsning lørdag kl.
10.30 bød Per Eckhoff og Ole
Enemark Larsen velkommen
informerede omkring dagenes
program bla. udflugt til
Vesterlyng naturområde lørdag
formiddag og ” DM i
kongespil 2008 ” lørdag
eftermiddag kl. 15.00,
fællesspisning i tv stuen lørdag
aften.
Lørdag vejret viste vejret sig
Opstart med rundvisning på Vesterlyng med Hans
fra sin bedste side, solskin fra
Reckweg fra Solifer Klub Danmark
en næsten skyfri himmel, lidt
kraftig vind, men pladsen ligger godt beskyttet med høje hække mod sydvest og
temperaturer omkring 15 grader, et
fint sensommervejr til glæde for
campisterne.
Efter standerhejsning kørte vi ud på
Vesterlyng naturpark og her
informerede Hans Reckweg
omkring historien bag Vesterlyng
helt tilbage fra 1800 tallet og til
dato.
Weekendens højdepunkt ”DM i
kongespil 2007” startede kl. 15.00.
Der var opstillet 5 spillere fra hver
klub. Forinden spillet blev der lagt
strategi i begge lejre. Stillingen fra
sidste år var 2 – 0 til Dansk Cabby
Club.

Vejret var blæsende med sol lørdag formiddag,
men turen var god for krop og sjæl.

Dansk Cabby Club vandt første spil, Solifer klub Danmark havde ellers sendt sine bedste
damespillere på banen.
I andet spil sendte
Solifer klub Danmark
sit bedste herrehold på
banen, efter en lang og
lige kamp fik Solifer
Klub Danmark sejren i
hus.
Da fremmødet fra
Dansk Cabby Klub kun
var få vogne mod 11
vogne fra Solifer Klub
Danmark var Solifer
Klub Danmark i stort
overtal med spillere.
Da 3 spil skulle
begynde havde Dansk
Spillerne far Dansk Cabby Club gør sig klar til 1 spil,
Cabby Club lagt ny
i baggrunden det store heppekor fra Solifer Klub Danmark
strategi, stillingen stod
1 – 1, og hvis Dansk Cabby Club skulle vinde over et overvældende hold fra Solifer klub
Danmark skulle der spilles strategisk rigtigt.
Dansk Cabby Club lagde
ud og fik væltet et par
pinde, men Solifer Klub
Danmark kom hurtigt
igen, efter noget tid førte
Solifer Klub Danmark
spillet.
Dansk Cabby Club
overtog igen føringen og
vandt 3 spil, blev hermed
samlet vinder for 3 år i
træk med Solifer Klub
Danmark på en flot 2
plads.

Her diskuteres reglerne med dommerne, kongespillet kan
spilles på flere måder, derfor må begge hold vide hvilke
regelsæt der spilles efter.

Spillet sluttede i en god
sportsånd fra begge hold,
der blev uddelt diplomer,
som Helle Eckhoff er
mester i at lave hvert år

Lørdag aften nød vi vores medbragte mad i Tv stuen, hvor der blev hygget til de sene
timer.

Natten mellem lørdag
og søndag havde
metrologerne lover
hård blæst med nedbør
så solsejl og flag blev
reddet inden natten

Det vindende hold fra Dansk Cabby Club, fra venstre, Kenn
Petersen, Ole Enemark Larsen, Kay Riber, Michael Hansen,
og Bjarne Hansen.

Søndag kl. 10.30
samledes begge
klubber ved standerne
i øsende regn og hård
blæst, der blev sagt
farvel, sunget
klubbernes sange samt
på gensyn i 2009, hvor
fællestræffet afholdes
af Dansk Cabby Club
på Fyn.

Arrangementet skal stå i det sidste weekend af september, men det er endnu ikke fastlagt
hvor træffet afholdes.

Per Eckhoff uddeler diplomer til det vindende hold fra Dansk
Cabby Club
05-10-2008 - Enemark Larsen

Dansk
Dansk Cabby Club
Lev livet lidt friere

Den Lille BALKANTUR sommer 2008
Vi havde længe set frem til Balkanturen med BTN og håbet at vi fik vores TIGUAN med
automat gear til turen, sådan gik det ikke men TURANEN klarede alle strabadser i fin stil.

Billede sakset fra www.backtonature.dk

Den Lille BALKANTUR sommer 2008, fortsat
Turen var planlagt som et rejsefællesskab, hvor der var stor frihed til at gøre som vi havde
lyst til. Vi valgte at møde gruppen på camping Sulmen, Leibnitz i Østrig.
Herfra startede turen mod Bosnien, hvor vi så de store byer, Jajce, Sarajevo, Mostar.
Oplevelserne startede i Jace, den gamle konge by ved det smukke vandfald. Hvor guiden
på en meget personlig måde viste os sin by. Det viste sig han var troende muslim og den
anden guide kom fra et ortodokst hjem, det anskueliggør at på Balkan skal man ikke tage
noget for givet.
Det forsatte i dejlige orientalske
Sarajevo. Med det store marked, de
mere end 100 moskeer foruden alle
kirkerne. Svaneparken med Bosnaflodens helbredende kilder hvortil
vi kørte i heste trukket
karet.
Som kontrast til de primitive
bønder, vi så langs vejene, der
passede 1 eller 2 får og høstede
som i Danmark for 100 år siden,
mødte vi et ungt par som for 1½ år
siden startede en virksomhed med
at udvikle og sælge software i eget
hjem og nu beskæftiger 15
medarbejder
En aften holdt vi fælles Bosnisk
grill på pladsen. Vi var også inde at
se det nye Bosniske kulturcenter og
fik senere serveret et lækkert
Anker til Bosnisk middag i Sarajevo
Bosnisk måltid i en privat have,
hvor vi på ægte Balkan-maner sad
på tæpper og spiste. Vi lærte også at ud over at gæsten medbringer en symbolsk gave til
værtinden, kan værtinden også give en symbolsk afskedsgave, hvis hun har været tilfreds
med gæsten. Vi fik et håndknyttet ophæng til blomster.
Mostar med guide var en stor oplevelse, og det samme kan siges om Dubrovnik især den
gamle by, Split, Krak nationalpark og Zadar.
På vej til BUDVA gik det galt for os. Navigationen førte os ind på en for smal men meget
smuk vej. Det gik godt indtil vi mødte en modkørende turistbus. Så kom der en masse
mænd og dirigerede med Anker og vi kom så langt ind i siden det var muligt men hvad
ingen så var at der var et hul i vejen hvor campingvognens hjul kørte i og Bang vi fik hul i
højre side træls men ingen kunne gøre for det. De flinke mennesker tilbød at hjælpe os
resten af vejen hvilket vi takkede ja til. Så den ene kørte foran og dirigerede alle til at
holde ind til siden så vi frit kunne køre igennem. Pris 100 Euro. Vi kunne have taget en
færge for 8 euro.
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Den Lille BALKANTUR sommer 2008, fortsat
Over alt på Balkan er der smukke strækninger og fine veje, – sommetider kører man helt
nede langs en brusende flod, til andre
tider højt oppe over bjergkammen med
en utrolig flot udsigt, eller man kører
langs det smukke azurblå Adriaterhav og
kan nyde udsigten til de små og store
øer, nogle så små at der blot er plads til
den lille hvide kirke med det røde
tegltag som står som et sømærke for
skibsfarten. Vi var også på en heldags
sejltur til Kornati øerne. Det har været
en meget smuk, intens og oplevelses rig
tur som vi vil se tilbage på med stor
glæde.

Sakset fra www.backtonature.dk

Hilsen
Ankermarie

Sakset fra www.backtonature.dk

Træf kalender.
21/11-23/11
Jule træf
Karlsmark Camping

Fredag:
Ankomst i løbet af dagen.
Kl. 20.00 Kaffe I opholdsstuen, vi søger for lidt kage.
Husk selv service og krus.
Lørdag:
Kl. 10.00 Standerhejsning samt afregning af maden til om aften.
Resten af dagen er til fri disposition, hvor man f. eks. kan tage til:
Tønder og se juleudstilling i det gamle apotek.
f. eks. Leck eller Niebüll der er rigtig hyggelige jule byer og handle
ind til jul.
Kl. 18.00 Fælles spisning i opholdstuen.
Menuen består af:
Gåsesteg med fyldt æbler, rødkål, broccoli, ristede mandler, kartoffel
koketter, brasede kartofler.
Pris pr. Person Kr. 110,00
Børn under 12 år Kr. 55,00
Maden kommer fra Restaurant "Alt Leck"
Husk selv bestik, service, samt drikkevarer.
Søndag:
Kl. 11.00 Standerstrygning
Husk afregning inden kl. 12.00
Absolut sidste tilmelding er den 8/11-2008 og tilmeldingen er
bindende.
Tilmelding til:
Michael og Bjarne
Tlfnr.: 60136174
E-mail: m-munkholm@vejen-net.dk

16/1-18/1 og 23/1-25/1
Messe i Bella

20/2-22/2
Messe i Herning

6/3-8/3
Generalforsamling
Kerteminde

Læs mere på nettet.
Indkaldelse til generalforsamling kommer ud sidst i januar 2009

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

