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- HVAD ER BEDRE END ET GODT CABBY FORÅR?End når vi kan se tilbage på et par veloverståede campingmesser i
Bella Centret og Herning Messecenter, hvor vi har styrket
forholdet til, og er i god dialog med, forhandlernettet og Cabby
fabrikken
Generalforsamlingen i marts var en positiv oplevelse, med rekord
stor deltagelse og en virkelig god og positiv dialog. Det viser at
vi har en levende klub, hvilket kun er mulig i kraft af de mange
medlemmer som yder en stor frivillig arbejdsindsats samt stor
opbakning til vore arrangementer. Vores webmaster – Jane – har
meddelt at hun grundet videreuddannelse fremover ikke har tid til
at bestyre hjemmesiden, hun fortsætter på posten indtil en ny
webmaster en fundet, dog senest inden næste generalforsamling.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle klubbens
aktive medlemmer og en speciel tak til Jane.
Det er glædeligt at se at træf og ture for 2009 for længst er
skemalagte, og Torben er så småt begyndt at tage hul på 2010
programmet.
Ved generalforsamlingstræffet oplevede vi første klasses
gastronomi leveret af Sandra. Det var bare super og i skrivende
stund er en virkelig vellykket tur til Berlin i Påskeferien vel
overstået – det er helt utroligt hvilke storslåede oplevelser vi kan
blive beriget med. Og vi kan se frem til nye gastronomiske
udfordringer når Sandra på træffet i Hillerød vil vejlede os mænd
i hvordan en Gourmet middag skrues sammen. Herefter kommer
arrangementerne i en lind strøm med Bededagstur til Helnæs, Kr.
Himmelfarts træf på Råbjerg, inden vi før sommerferien kan
komme på Western Camp.
Knud H. Odgaard
Formand.
- SE DET ER CABBY CAMPING! -

Dansk
Dansk Cabby Club
Lev livet lidt friere

Generalforsamlingstræf på Hasmark Strand.
Det var et fint træf vi havde på Hasmark Strand. Campingpladsen var ikke
officielt åbnet for sæsonen, så vi havde det hele for os selv. Udover næsten 40
Cabby’er, var der kun pladsens udlejningsvogne – det så altså godt ud med så
mange Cabby’er i alle størrelser linet op og der var masser af plads til selv de
største vogne.
Campingpladsen på Hasmark Strand er i en helt særlig stil. Fællesbygningerne har
alle vikingenavne, men de ligner nu mest middelalderborge.
Generalforsamlingen og den fælles gallamiddag foregik i Valhalla. Ligesom det
mytiske Valhalla var det en stor sal med højt til loftet, og det måltid vi fik serveret
lørdag aften, stod ikke tilbage for de gamle nordiske guders festmåltider. Ole
Enemarks datter Sandra, som til hverdag kokkerer på Schackenborg Slotskro,
diskede op med lækkerier, som sjældent er set på camping. Godt gået af Sandra,
især i betragtning af, at der kun var én rigtig ovn i køkkenet. Hvis nogen gik
sulten i seng, var det bestemt deres
egen skyld!
Godt nok var kiosken på pladsen
ikke åben, men få kilometer væk i
Otterup lå der en lækker Super
Best, så ingen behøvede at blive
ramt af hungersnød af den årsag.
Faciliteterne på pladsen var ok,
selvom ikke alt var åbent. Ja ja, vi
har godt hørt at det kneb med det
varme vand i baderummene, men
der er jo masser af varmt vand i en
Cabby og det er altså bare SÅ
Copyright Hasmark Strand Feriecenter 2009
lækkert at kravle ud af sengen og
kunne gå direkte ud under den varme bruser, uden først at skulle have tøj på og
pakke håndklæder, badesandaler, shampoo, toilettaske , etc.
Normalt er Hasmark en halvdyr plads, men 290 kr. for 2 personer for en weekend
inkl. fri strøm er rimeligt. Alle Cabby’er har jo el-patron og lægger du gasforbrug
og miljøgebyr oven i prisen for 2 Camping Cheques, så løber det jo alligevel op i
mindst 290 kr.
Vi synes det var et fint træf. God stemning. Og god idé med lodtrækning om
pladserne til middagen så vi får mødt andre end dem, vi plejer at tale med.
Hilsen Judith & Anders
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Spar på strømmen med diode lys.
Hvis du hører til dem, der lever op til Cabby’s slogan og lever livet lidt friere ved at
campere i vildmarken eller andre steder uden strøm, så har du måske været irriteret over
de mange 10W eller 20W halogenpærer, der er i en Cabby. De giver et fint lys, men en
enkelt 10W pære bruger næsten 1 Ampere og med 3-4 tændte lamper i nogle timer hver
aften, så får batteriets kapacitet hurtigt ben at gå på.
Diodelamper bruger meget lidt strøm. De bedste giver op til 10 gange mere lys udbytte pr.
Watt end halogenpærerne. Har du fx 5 stk. lamper med 1.8W dioder tændt, så bruger de
tilsammen mindre strøm end én enkelt 10W halogenpære. Som sidegevinst bliver
diodepærerne ikke nær så varme og det kan jo være rart nok på en lummer sommeraften.
Desværre lider mange diodepærer af store svagheder. Ofte har lyset en grønlig farve eller
et koldt blåt skær. Hvis du vil undgå det, så kig efter dioder med en lys temperatur mellem
2600 og 2900K (Kelvin), som svarer til lyset fra alm. glødelamper eller halogenpærer.
Næste problem er lysets spektrum, som har betydning for dets evne til at gengive farver.
Det opgives i procent af dagslysets synlige spektrum og benævnes Ra-værdi. De bedste
dioder gengiver over 90 %, men 85 % er ok til de fleste formål og svarer nogenlunde til
det en god lavenergipære præsterer.
Lys udbyttet er måske den mest besværlige parameter at vurdere. Det kan måles både i
Candela, Lumen og Lux, som hver fortæller sin del af historien. I meget grove træk kan
du regne med, at 100 Lumen giver et lys udbytte svarende til en 10W halogenpære, men
det afhænger af udstrålingsvinkel og lampens udformning.
Hvis leverandøren ikke oplyser de nævnte værdier, så lad varen ligge – det er tegn på at de
ikke ved hvad de handler med!
Jeg har prøvet en del forskellige dioder og fundet frem til følgende brugbare:
Til lampetter fås denne model hos
www.prolys.dk

Lysudbytte 75 Lm. Ra-værdi 88.
Lystemperatur 2600K. Effekt 1.8W.
Fornuftig pris – 59 kr.
(Pt. udsolgt – ny bedre model på vej).

Til spots fås denne model samme sted:

.
Lysudbytte min. 90 Lm. Ra-værdi 88.
Lystemperatur 2500-2700K. Effekt
2.5W.
Pris 99 kr

Hilsen Anders

.
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PÅSKETUR 2009 – BERLIN.
Atter i år havde trioen Lis og Allan, Anette og
Niels, Jette og Per assisteret af Barbara og
Dagobert fra Berlin.
Jette og jeg ankom sammen med Lis, Poul og
Rasmus lørdag før Palmesøndag ved 12-tiden.
De fleste tur-deltagere var ankommet, men der
dumpede de kommende dage, af og til endnu
en Cabby ind på Campingplatz Krossinsee, ca.
30 km. øst for Berlin Centrum Pladsen er en
velordnet plads med ”uorganiserede” parceller under HØJE Pinjetræer.
Der var lagt et fint program for hele
Påskeugen. 2 udflugter i samlet flok til Berlin og 1 sammenskuds Påskefrokost lørdag.
Desuden var der bestilt HØJ SOL alle dage – dejligt.
Udflugterne mandag
og torsdag foregik i
samlet flok med de
offentlige
transportmidler:
Først med Bus og
Sporvogn. Derefter
med S-banen indtil
byen, hvor vi skiftede over til U-banen. Der var
adskillige U-baneskift, afhængig af hvilke
seværdigheder vi skulle se. Generelt må siges at udflugterne var en virkelig fin
appetitvækker til at man på et senere tidspunkt kan vende tilbage til denne storslåede
Metropol og fordybe sig arkitektur, historie, mv. mv. Der er stof til adskillige ferier. Det
var imponerende at ingen i den over 40 mand store gruppe ikke blev væk i mylderet – flot.
Selve Berlin vil jeg ikke kommentere her, men beskrive 2 udflugtsmål som Gisela og Ole
Enemark foreslog.
SPREEWALD: Ca. 80 Km syd for Berlin ligger der et
område med et stort og fintmasket net af "vandveje" altså floder, kanaler og grøfter, naturligt opstået under
Istiden. Siden 1994 er Oberspreewald af UNESCO
godkendt som Biosphärenreservat - altså et område,
hvor naturen i alle henseender er den bestemmende part
i et landskab. Det betyder ikke, at landskabet ikke
dyrkes eller at der ikke bor mennesker. Det er

tværtimod blevet et yndet turistmål. Turisternes liv udfoldes på små flodpramme som
stages frem.
Al brug af motorer er strengt forbudt - de eneste
dispensationer er udstedt til lægen og jordemoderen.
Selv postbudet må stage sig frem i sin lille postbåd. Til
gengæld har indbyggerne så anbragt postkasserne helt
ned til vandet. Her dyrkes hø til kreaturerne og desuden
den landskendte specialitet: sure, syltede agurker.
Man kan tage på ture af 1-5 timers varighed i området.
Eller selv tage sin kajak eller kano med. I midten af
området findes også en lille by, som hedder Lehde.
Her er der restauranter og et lille museum.
"Kaptajnen" gør naturligvis holdt i byen, så sult og
tørst kan stilles. Mest betagende er dog naturen langs
de mange smalle vandløb. Langs bredderne findes en
utrolig flora af vand- og sumpplanter og det er denne
righoldighed, der danner grundlaget for faunaen. Vi
havde en virkelig god dag dér i afslappende
omgivelser.
Læs mere på: www.spreewald-info.com/en/index.php
SKIBSHÆVEVÆRKET I NIEDERFINOW: Ca. 80 Km Nord for Berlin finder vi
Skibs hæve værket, Europas største Skibs
lift, der egentlig er en elevator, som
skibene sejler ind i og bliver så hævet/ eller
sænket 36 m, for derefter at sejle videre ad
Havel-Oder flod- og kanalsystem.
Et imponerende bygningsværk opført
1927-1934. Det tager kun ca. 5 minutter at
hæve de ca. 4.300 tons fra det ene niveau
til det andet.
Vi overværede systemet i funktion –
Utroligt det kan lade sig gøre, med en
teknik
der er
brugt helt tilbage til 1.700-tallet.
Efter en god frokost, vendte vi tilbage til
Campingpladsen.
Læs mere på: ww.schiffshebewerk-niederfinow.info/
Søndag tog vi sammen med AnkerMarie en biltur til
Det Olympiske Stadion og Domkirken – atter
utrolige bygningsværker.
2. Påskedag – vendte atter næsen mod Thy, efter endnu en fantastisk Cabby-oplevelse.
Venlig hilsen Jette og Knud
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Pas på batteriet – det betaler sig.
Ingen batterier holder evigt, men du kan forlænge levetiden af batteriet i din Cabby ved
lidt simpel omtanke.
Almindelige bly/syre akkumulatorer – og det gælder også de vedligeholdelsesfrie udgaver
i en god kvalitet – tåler ikke dybe afladninger. Blot en enkelt svipser klipper en stor bid af
levetiden og forringer kapaciteten for stedse.
En bly/syre akkumulator er afladet, når spændingen i ubelastet tilstand er 12 Volt.
Herefter skal den hurtigst muligt genoplades – i modsat fald optræder der sulfatering på
blypladerne og den forsvinder IKKE igen.
Af samme årsag er mange varmeanlæg og køleskabe konstrueret sådan, at de ikke starter
hvis spændingen er under 12V.
Fortvivl ikke, hvis du undtagelsesvis har tappet dit batteri til mellem 11.5 og 12V men
sørg for at oplade det hurtigst muligt. Har du afladet til under 10.5V, så kan du godt
begynde at spare op til et nyt batteri! (Det gamle kan nok holde i nogle år inden det falder
helt sammen, men kapaciteten er faldet drastisk).
Før længere tids opbevaring skal batteriet være fuldt opladet. Det bliver det kun, hvis du
tilslutter ladestrøm eller har en ladebooster og kører en MEGET lang tur. Fuldt opladet er
spændingen ca. 12.7V ubelastet.
Når du så skal have nyt batteri, så overvej at købe et Gel eller AGM batteri. De koster lidt
mere, men holder typisk dobbelt så længe – normalt mindst 8-10 år. De har den store
fordel, at de tåler dyb afladning uden at tage skade. Yderligere er batteriets brugbare
kapacitet større* og det kan levere en meget kraftig strøm** til fx moveren uden at blive
overbelastet.
* Du kan kun trække 40-50 % af den påtrykte kapacitet fra en bly/syre akkumulator. Det
giver 30-35Ah (Amperetimer) fra en 75Ah akkumulator, svarende til forbruget fra 3 stk.
10W pærer i 14 timer eller et fladskærms-TV i ca. 7 timer.
Gel og AGM batterier kan teoretisk levere 80%, men vil typisk levere 60-70% inden
spændingen falder til under 11.5V. Det giver en effektivt kapacitet på 45-50Ah fra et
75Ah AGM batteri eller næsten 50% mere end et tilsvarende bly/syre batteri.
**Et bly/syre forbrugsbatteri kan kun levere en strømstyrke på 10% af kapaciteten eller
7.5A for en 75Ah akkumulator. Det er slet ikke nok til startstrømmen på en mover. AGM
batterier kan levere op til 100%.
Hilsen Anders

