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-- SÅ GIK ENDNU ET GODT CABBY ÅR -Vi kan se tilbage på et fantastisk positivt og aktivt år 2008, som
bød på righoldige oplevelser og dejligt samvær ved vore træf og
ture, der generelt viste stor tilslutning. Derudover er det positivt,
at mange medlemmer ”render sammen” i week-ends og ferier.
Et af årets højdepunkter var træffet i Kristinehamn i
efterårsferien, hvor vi besøgte Cabby fabrikken og kunne ved
selvsyn se hvordan en Cabby bliver ”skruet sammen”. Vi kom
her i en god dialog med Cabby AB – positive relationer, som
tegner godt for fremtiden. Vi fik ligeledes en god kontakt med
den svenske Cabby Club (Club Cabby Sverige), hvilket baner vej
for fælles aktiviteter og erfaringsudvekslinger.
Dansk Cabby Club har gennem hele året haft en stabil
medlemstilgang. Alle nye medlemmer bydes hjertelig
velkommen, med ønsket om mange gode Cabby oplevelser.
Vi kan dog også se tilbage på triste meddelelser, idet vi har mistet
to af vore forhandlere.
Fremadrettet byder 2009 på nye gode oplevelser. Vi er atter
blevet inviteret til at deltage med vores klubskranke på Cabbystanden ved ferie- og campingmesserne i Bella Centeret i januar
og Herning Messecenter i februar. Dette giver en unik mulighed
for en god dialog med Cabby AB, forhandlerne og medlemmerne
samt orientere øvrige og kommende Cabby ejere om klubbens
aktiviteter.
Vi kan ligeledes se frem til generalforsamlingen den 21. marts,
hvor vi markerer klubbens 5 års jubilæum.
I øvrigt henvises til hjemmesiden (www.danskcabby.dk), som
løbende holdes opdateret med aktiviteterne i Træfkalenderen og
medlemmernes indlæg i Gæstebogen mv.
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, maj 2009, er udgangen af uge 18.
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Lidt tilbehør til vores ellers vel udstyrede Cabby
SecuMotion med DuoComfort.
Øv, nu er vi løbet tør for gas igen. - og klokker er 04.30 og der er minus 15 grader uden
for vognen og + 8 i vognen.
Sådan ville det have lydt i Julen 2007 i Østrig, men ikke i år.
Godt vi fik monteret vores nye SecuMotion med DuoComfort. Nu skal vi ikke op midt om
natten og skifte flaske.
Om det virker. Ja her i Julen har den skiftet 2 gange uden at vi opdagede det. Kun når jeg
tager et tjek om morgenen kan jeg se at der er skiftet om til reserve flasken.
De nye slanger gør at jeg kan anvende de Tyske-Østriske flasker uden specielt adapter, så
det er jo i sig selv også smart.
Efter hvad der skrives på diverse hjemmesider, så ligger der et lovkrav om at vi skal have
en SecuMotion og de nye slanger monteret før vi må køre med gassen tændt ned igennem
Europa. Hvor meget hold der er i det, kan jeg ikke læse mig frem til. Men der er dog en
sikkerhed i det.
Du kan forhøre dig hos din Cabby forhandler for pris samt montering.

SecuMotion med Duocomfort her monteret i vores CV. Højre flaske er valgt som Primær
flaske, Indikatoren i toppen viser at der er gas i begge flasker. (grøn)

DuoComfort indikatoren viser at den primære flaske er løbet tør, og den har skiftet til den
sekundære flaske.

Sikkerheden i systemer er, at der sidder nogle gennem strømnings ventiler som lukker i
tilfælde af slangebrud. Læg også mærke til at der ikke er spændebånd på nogle af
samlingerne. Den store messing møtrik passer direkte på en Tysk/østrigsk flaske.
Per Schneidereit
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Dansk Cabby Club på besøg på Cabby AB i Sverige.
For nogen startede
besøget i Kristinehamn, i
Värmland, allerede om
fredagen og lørdagen i uge
41. Nogen valgte at sejle
noget af vejen, og andre
valgte at køre over diverse
broer.
Klubbens træf startede
onsdag morgen med vores
vanlige standerhejsning og
en efterfølgende
morgendram. Der var også
en pose med lidt brochure
m.m. fra Cabby AB til
hver vogn.
Vi blev budt velkommen
af vores svenske
”søsterklub” Club Cabby ved den ordstyrende (formand) i Sverige, Anki Frandsen, som
havde været behjælpelig med at booke campingplads og restaurant m.m.
Onsdagen var til fri disposition, og der blev kigget nærmere på både Kristinehamn,
Karlstad og den imponerende svenske natur. Man skulle dog blive på vejene, for elgjagten
var gået ind, og rygterne fortæller, at svensken har en løs aftrækkerfinger. Jagten er på 4
dage, og i de dage er svenskerne mere på jagt end på arbejde.
Kristinehamns gågade og indkøbscenter blev inspiceret af flere af klubbens medlemmer,
og der blev set på Picasso skulptur og flydende byvåben. Nogle af Karlstads
indkøbscentre og nok især Biltema-butikken fik besøg.
Om aftenen var der fælleshygge, og torsdag skulle fabriksbesøget løbe af stabelen.
Christian Jørgensen, den danske Cabby agent, havde foreslået, at vi blev delt i to hold for
at få mest ud af fabriksbesøget. Et hold til kl. 10.00 og et andet hold kl. 11.00.
Torsdag morgen lidt i 10.00 kom Christian, næsten løbende, og fortalte at fabrikken havde
lagt an til morgenkaffe og kanelstænger, så panik – panik. Fire mand måtte rundt at banke
på for at få sovetryner og pensionister op, og der måtte ringes til Bo, som var ude at
handle. Et kvarter forsinket blev vi budt velkommen i kantinen på Cabby AB af Christian
og Swein, som er en af de nye ejere.
Der blev fortalt om fabrikken og dens intentioner fremover. Der blev snakket meget, og
det i kraft af mange spørgelystne danskere.

Dansk Cabby Club på besøg på
Cabby AB i Sverige fortsat.
Blandt andet fandt vi ud af, at når en
svensker kører meget, kører de ca.
1000 km om året, hvor vi kan møde
danskere, der kører op til 10.000 km
om året. Cabby er opmærksom på
den store forskel, og at det giver en
forskel på slid og rystelser samt
brugen af dæk. Derfor vil danskernes
måde at bruge en Cabby på, indgå i
overvejelserne om kravene til den
fremtidige campingvogn.
Alle fik svar på deres spørgsmål og faktisk var direktøren ret imponeret over vores
konstruktive kritik. Efter ca. 1 ½ time gik første hold på deres runde i fabrikken.
Inden de gik, overrakte Knud den nye ejer en lille gaveæske fra klubben, som tak for den
imødekommenhed vi har mødt som klub.
Andet hold kunne gå på besøg i
campingcentret ved siden af. Der blev
handlet reservedele, og det er en fordel,
at have forretning ved siden af
fabrikken, hvis en reservedel til en
Cabby ikke var på lager, blev den
hentet på fabrikken. Jeg tror, at alle
havde noget med hjem.
Undervejs rundt på fabrikken kunne der
også stilles spørgsmål, og det var meget
interessant se - på tæt hold - at en
Cabby er håndbygget.
Da alle havde været rundt på fabrikken, kom Christian rundt på pladsen med Cabby’s
reklamationschef, og de, der ville have kigget på deres vogn, kunne få det gjort.
I løbet af eftermiddagen ankom flere svenskere til campingpladsen, og der var tid til at
hilse på og få øvet nogle af de svenske gloser.
Aftenen bød på spisning – sponsoreret af Cabby - og der kunne vælges mellem hvid fisk
eller hakkebøf.
I forbindelse med spisningen overrakte Knud igen et par gaveæsker; en til Anki Frandsen
og en til Christian Jørgensen.
Anki fik gaven som tak, fordi hun har været en forlænget hånd i forbindelse med
fabriksbesøget, og Christian Jørgensen fik gaveæsken som tak for invitationen og
rundvisningen.
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Dansk Cabby Club på besøg på Cabby AB i Sverige fortsat.
Da vi gik tilbage til
campingpladsen var svenskerne i
gang med en lille aften opgavegåtur, og der var gratis grillpølser
ved den ene fælleshytte for alle, der
havde lyst og appetit.
I den anden hytte samledes de
fleste danskere til Tobias’ og
Lauras hjemmebag - de havde fået
en smule hjælp fra AnkerMarie og
Hanna. Kagen var rigtig god, og vi
vil gerne være ”forsøgskaniner”
igen en anden gang.
Om fredagen var der standerstrygning, mens svenskerne så fabrikken, og de første
pakkede og kørte mod Danmark igen.
Der var overraskende mange, der blev til lørdag, og nogen blev endnu længere.
Både fredag og lørdag kunne vi deltage i Club Cabby’s program.
Som ekstra resultat af turen er der en stående invitation fra Club Cabby i Sverige til alle
danske medlemmer om, at vi er
velkomne i Sverige til at deltage i
deres træf. Svenskerne har
selvfølgelig også en tilsvarende
invitation.
Hjemturen om lørdagen forløb – for
vores vedkommende - i regnvejr og
stærk blæst. Især blæsten var slem, da
vi skulle over Øresund og Storebælt.
Man kan vist godt sige, at det blev til
en tur, hvor alle deltagere fik en
positiv oplevelse med sig hjem –
både fra fabrikken og fra samværet
Campingpladsen set lidt fra oven.
med vore svenske naboer.
Torben
Træfkoordinator.
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Jul i Ribe 2008
Fredag den 19. december
kørte vi fra Hjarup mod
Ribe. Nu skulle vi på Jule
ferie. Vi Skulle mødes med
Sanne og Jan, Jane, Marco
og Torben, Hanne og Ole K.
samt Rasmus og Trine. Vi
havde valgt Ribe ud fra et
tidligere besøg. Pladsen er
forholds vis nylig overtaget
af Sanne og Finn, som har
gjort et stort stykke arbejde
med at få pladsen til at fremstå
som en rigtig vinter venlig
camping plads. Og hyggeligt
det var der. Det store
hyggelige
køkken
var
julepyntet
til
lejligheden.
Sanne havde købt jule dug mm
til alle den runde borde der står
i køkkenet.
Efter hånden nærmede julen
sig, og vi skulle have vores
ænder sat over. Weberen blev
startet, og ænderne lagt I. De
første Jule øl blev serveret,
således at ænderne kunne
komme behørig af sted. Efter 2
timer var de klar til at blive
pelset, og så var det stegens
tur. Hele dagen havde der
været snakket om at vi skulle
en tur i Ribe domkirke, til Jule
gudstjeneste, men inden vi så
os om, var klokken 18.00 og vi
skulle ned i køkkenet for at
fejre Julen.
Aftenen for inden havde vi lagt
grød ud til Nissen – nu var det

Køkkenet med mange aktive deltagere

”Anden skæres for og prøve smages”

”der danses om juletræet i det fri”

spændende om han kunne huske hvor det var Marco skulle holde Jul. Men jo minsandten
om ikke der både var pakker til Marco og Rasmus og Trine. Nissen havde også været så
venlig at lægge et par små Underberg til de voksne. Som Marco sagde, det er jo altid et
godt tegn at Nissen ved hvor vi er lille
juleaften. Så er der større sandsynlighed
for at han kan finde os selve Jule aften.
Selve Juleaften forløb som den skulle.
Vi fik spist, og blev godt mætte. Ca. kl.
21.00 var tiden indtruffet til at vi skulle
ud og danse omkring juletræet. Der
blev sunget 11 Jule salmer. Om det lød
kønt kan man vel diskutere, men vi fik
da ingen klager. Nu var vi så heldige at
vi kun var os på pladsen selve jule
aften.
Som i jo nok kan tænke, så skal der
mange gaver til en Jul med 11 personer,
hvoraf der er adskillige børn og
barnlige sjæle. Marco blev valgt til at
skulle uddele gaverne. De blev pakket
ud i alles påsyn, så er det jo lidt sjovere.
”Jule træet”
Ca. 23.30 brød vi op. Alle var trættet
efter en lang og spændende dag med
mange oplevelser.
1. Juledag dukkede Tina, Mathias og Michael samt Michael og Bjarne. Sanne og Finn,
Lejerchefen var selv på Juleferie, så vi havde fået udleveret nøglekort samt Elmålere til
alle, således at de kunne komme ind på pladsen og blive installeret. Vi hyggede os med
Julefrokost og lange gå ture til Ribe, som kun ligger 10-15 minutters rask gang fra
pladsen.
Desværre løb Jette og jeg ind i en lungebetændelse samt influenza, så 2. Juledag kørte vi
hjem til Hjarup, for at kommer oven på igen. Efter 4 dage med 40 i feber var vi klart il
camping igen, så vi kørte til Ribe
igen for at fejre Nytår sammen
med de andre, som stadig lå på
Pladsen.
Finn
og
Sanne
inviterede på Champagne og
Kransekage nytårs dag kl. ca.
15.00. På dette tidspunkt var
Annette og Niels også dukket op.
Jane, Marco og Torben samt
Hanne og Ole var kørt igen for at
opleve Nytår andetsteds. Søndag
den 4. januar vendte vi atter
”Jule middagen serveres i køkkenet”
næsen hjem mod Hjarup til
hverdagen, efter 14 dejlige dage på Ribe Camping
Mvh Jette og Per Schneidereit
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Juletræf i Leck
Der var en del der mødte op i
løbet af ugen så de havde lidt
flere dage der nede til alle de
forskellige gøremål man sådan
kal lave når man nu er i Tyskland
ved Jule tid. Vi var 29 vogne, det
er næsten rekord, kanon flot.
Fredag aften havde vi arrangeret
kaffe med hjemmebagt kage som
Bjarne havde bagt. Der var rigtig
hygge i den store sal vi havde
lånt.
Lørdag kl. 10.00 var der
standerhejsning og derefter var
dagen til fri disposition. En del
Endelig kom den første sne
tog ud og handle ind til Jul,
andre tog til Tønder og så
Juleudstillingen i det gamle Apotek, jeg kan forstå det er en oplevelse i sig selv. Kl. 18.00
havde vi arrangeret fællesspisning hvor menuen var gåsesteg med tilbehør. AnkerMarie
gav islagkage til dessert, da Anker lige er blevet 70. Endnu en gang tillykke.
Søndag var der så standerstrygning, og afsked med hinanden. Vi takker for en hyggelig
weekend.

Rigtig godt nyt år.
Bjarne og Michael.

Fælles spisning, gåsesteg med tilbehør

Træf kalender.
16/1-18/1 og 23/1-25/1
Messe i Bella

20/2-22/2
Messe i Herning

6/3-8/3
Generalforsamling

Hasmarkcamping

Generalforsamlingstræffet 2009 afholdes på Hasmark Strand feriepark.
Vi bliver de eneste campister på pladsen, da der først er officielt åbent fra den 4.
april, derfor vil der ikke være mulighed for at komme før eller blive længere. Vi
vil få et handicap bad/toilet, og nogle familiebaderum, samt det store fælleshus
”Valhalla”, stillet til vores rådighed.
Prisen for 2 voksne i 2 nætter inkl. strøm, vil være 290,00 kr. inkl. miljøgebyr.
Børn koster 90,00 kr. inkl. miljøgebyr, også for 2 nætter.
Fredag 20.03.:
Ankomst i løbet af dagen.
Ca. kl. 20.00: Vi mødes i ”Valhalla” - Medbring kaffe, drinks eller lignende.
Lørdag 21.03.:
Kl. 09.00: Standerhejsning.
Kl. 10.00: Generalforsamling i ”Valhalla.
Klubben giver en forfriskning i pausen.
Eftermiddag: Det kan anbefales, at gå en tur, og samle appetit, i det meget
specielle sommerhusområde, langs med havet og diget. Et helt unikt miljø.
Kl.18.30: Så skal der være fest!
Kokken fra Schackenborg Slotskro, i Sønderjylland laver mad til os.
Menuen er:
Forret:
Marineret bornholmerlaks med pesto og små salater.
Rejer med urteemulsion samt sprød butterdej.
Hjemmebagt brød og kryddersmør.
Hovedret:
Tyndstegsfilet af okse med kartoffelsalat.
Pocheret Sødam kylling med risotto af hvedekerner.
Bønnesalat med rødløgs-vinaigrette, tomatsalat med fersken og
feta.
Salater af forårsgrønt.
Til kaffen:
Lunt hjemmebag.
Medbring selv borddækning, service, drikkevarer og kaffe/the.
Med tilskud fra Cabby fabrikken, kan vi holde prisen for denne gallamiddag
nede på 110,00 kr. for voksne og 00,00 kr. for børn under 15 år.
Tak til Cabby AB for sponsoratet.
Søndag 22.03:
Kl. 11.00: Standerstrygning – derefter afregning med lejrchef Mette.

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

