Dansk
Cabby Club
www.danskcabby.dk
Klubblad nr. 3.
2009 - Årgang 05

CABBY CAMPING EMMER AF MANGFOLDIGHED.

Indhold:
• Nyt fra Klubben
• Lidt reklame
• Et par små historier fra
vores træf.
• En Jule ferie i Sverige
• Billig GPS-Tracking
system

Foråret rummede righoldige Cabby oplevelser.
Medlemmer af Dansk Cabby Club mødtes både i og
udenfor klubsammenhæng.
I Påsken var en stor gruppe på tur til Berlin, og fik en
masse fælles oplevelser.
Maj måned bød på hele 3 arrangementer med Gourmettræf i Hillerød, Tur til Helnæs i Bededagsferien og i Kr.
Himmelfarts -ferien stod der Skagen/Råbjerg Mile træf på
kalenderen.
Inden sommerferien bankede på var der dog lige tid til et
Western-træf på Lolland.
Man kunne så fristes til at tro at klubbens medlemmer
trængte til en pause fra ”fællesskabet” ved individuelle
campingoplevelser i sommerferien. Dette er da også
tilfældet – og dog.
For vi så at en flok tog på tur til Bornholm. Andre fulgtes
ad til det sydlige udland. Og atter andre kørte solo et
stykke tid, for så at mødes med klubmedlemmer på en
fjerntliggende campingplads.
Alt dette er med til at give fælles oplevelser blandet med
en righoldig mangfoldighed, hvor kodeordet er
Godt Kammeratligt Samvær.
Vi kan se i træfkalenderen for efteråret 2009, at dette
fortsætter med uformindsket styrke.
- SE DET ER CABBY CAMPING! Knud H. Odgaard
Formand.
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Juletur til Idre Fjäll
Ferien startede lørdag d.20.
dec. med afgang fra Kolding. 1.
overnatning blev på en
rasteplads syd for Jönköping,
ved siden af lastbiler. Næste
dag kørte vi videre til Sälen,
kun 2 timers kørsel fra Idre
Fjäll, men pga. mørke og
snevejr valgte vi, at overnatte
på en stor parkeringsplads.
Før ankomsten til
campingpladsen på Idre Fjäll,
skulle vi passere den sidste
bakke op til campingpladsen, vi
havde fået besked på, at bakken skulle forceres i høj fart (ikke stoppe midt på bakken), vi
så flere campingvogns ejere, der måtte have hjælp til at komme op. Da vi ankom til
pladsen, fik vi anvist vores plads, men besluttede at vente med at sætte fortelt op til næste
dag, da det blæste meget.
Dagen blev brugt til at afprøve
diverse kælkebakker, leje ski
og melde Malthe til skiskole,
der var kun én plads tilbage, så
Lærke og Sebastian måtte på
Mor´s og Far´s skiskole. Næste
dag var der vindstille, så
forteltet skulle op, det gik uden
problemer, indtil det skulle
pløkkes, enten var vores
pløkker for lange eller boret for
kort- vi håber på nogle
vindstille dage!

Julemiddagen blev tilberedt i
fællesrummet, et fint køkken, med alt
hvad der var brug for af køkkengrej.
Efter maden, som blev nydt i
fællesrummet, gik vi tilbage til
campingvognen, hvor der ventede
julegaver til store og små. Juledagene
blev brugt til hygge og samvær med
børnene, både i campingvognen og på
løjperne. En aften kom opsynsmanden
og fortalte at næste dag skulle vi flytte
campingvognen 2 meter pga.
brandsikkerhed. Vi var meget
uforstående over for dette, da der blev
tegnet i sneen, hvor vi skulle stille campingvognen da vi ankom, men vi måtte i gang
næste dag. Vores svenske naboer kom og hjalp, så det gik rimelig smertefrit. Da vi var
færdige med flytningen, spurgte Michael - hvad gør i med teltet, pløkker i det eller hvad?
Så fik vi den svenske model – 4 europaller som gulv, en skruemaskine og nogle skruer. Så
lærte vi dette!!
Nytårsaften blev fejret i fællesrummet, med mange andre campister. Nogle vil måske
mene at svenskere er kedelige, men nogle kan feste, vi hørte Vikingerne og ABBA på
højeste lydstyrke hele aftenen. Aftenens højdepunkt foregik på løjpen kl. 24.00, rigtig
mange skiløbere med brændende fakler i hænderne, i en lang slangende række. Rigtigt
flot.
Da ferien lakkede mod enden, besluttede vi, at køre til bunden af pisten, der kunne vi tage
sidste overnatning, på en stor busholdeplads, derved kunne Michael lige udnytte det sidste
af liftkortet.
Konklusion: Rigtig god tur.
Campingpladsen ligger tæt på
pisterne. Stort tørrerum.
Indkøbsmuligheder og flere
spisesteder i gå afstand. Daglig
lægekonsultation, hvis man skulle
få brug for det. Vi havde 9
overnatninger (2 voksne og 3
børn), og betalte 2320 sv.kr.
incl.strøm.

Med venlig hilsen: Michael & Hanne
Malthe 6 år, Lærke & Sebastian 5 år

.
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Billig GPS-Tracking system.
En dims man forhåbentlig aldrig får brug for.
Foranlediget af en del tyveri af campingvogne, søgte jeg på nettet efter en i pris
overkommeligt GPS-tracking system.
Jeg faldt over Haicom tracker HI-602DT fra www.innoshop.dk
Trackeren er meget lille, let at skjule. Har god modtagelse af GPS signalet inde i
campingvognen og kræver blot strømforsyning og et SIM-kort tilsluttet et mobilnummer
uden abonnement.
Trackeren kan sættes op til at ringe op til 3 forvalgte telefonnumre i tilfælde af at den

(Campingvognen) bevæger sig med mere end 20 Km/t.
Og/eller hvis den flyttes fra sin position. Trackeren
ringer op og afsender samtidig en sms med koordinaterne
på sin position. Desuden kan man ringe til den og få
positionen/ruten gengivet på et medfølgende kort på sin
PC. Man kan derved selv følge tyverisagen og er derved
uafhængig af et abonnement til et overvågningsfirma.
Eneste ”driftsudgift” er telefonregningen, når man ringer
til trackeren eller hvis trackeren ringer op i tilfælde af
tyveri.
Der medfølger al nødvendig hard- og software undtagn
strømkabel til batteriet som skal tilkøbes.
Der kan desuden tilkøbes/tilsluttes diverse yderlig overvågnings udstyr.

Hilsen Knud H. Odgaard
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Vemmetofte Stand Camping.
Der var indkaldt til træf på Vemmetofte Stand Camping. Vi havde aftalt med Michael og
Bjarne, at vi skulle mødes på rastepladsen ved Langesø på Fyn for at følges ad. På
tilkørselen lige før mødte vi Bo (Tina og Bo) og han vendte med inden om rastepladsen.
Turen gik stille over Storebælts broen da det blæste rimelig meget, men over kom vi. Da
vi har brobizz kørte vi i grøn bane som vi skal, men bizzen virkede ikke, så ingen rabat
eller hurtig gennemkørsel. Resten af turen forløb uden problemer.
Vi ankom til Vemmetofte Strand Camping ved firetiden og fik hurtigt stillet op. Derefter
fik vi hilst på dem der var kommet. Alt i alt var der mødte der 13 vogne op. Der iblandt,
som altid, nye medlemmer.
Fredag aften forløb med kaffe i fælleshuset og hyggesnak.
Lørdag formiddag mødtes vi alle til standerhejsning og velkomst ved Lone og Brian. Der
var flere muligheder for at blive underholdt om området vi befandt os i og pladsen ligger
lige ved siden af vandet så der var også mulighed for at gå tur langs vandet. Desværre var
vejret lidt lunefuldt, da vi fik nogle store byger ind imellem. Om eftermiddagen mødtes vi
i fælleshuset til et meget flot og
veldækket bord. Til børnene var der
lavet pandekager og til de voksne
frugter og oliven m.m., der var
dækket op til vinsmagning for
italienske vine.
Hammer vinimport stod for
smagningen og der blev smagt på
vine fra forskellige steder i Italien.
8 forskellige vine plus en øl-likør.
Det skal lige siges at børnene var
smuttet inden de voksne blev
færdige. De voksne gik næsten direkte fra vinsmagningen og over i aftensmaden. Efter
vinsmagningen blev vores vin smag testet og der var kinesisk lotteri på en stor picnic
kurv.
Så var tiden kommet til aftensmaden som var mexicansk inspireret. Lidt salat og masse af
rejer, laks, kyllingebryst og oksekød. Der var mulighed for at få et måltid der kunne få
dråber frem på panden, hvis man er til det. Man kunne også få et ikke kraftig krydret
måltid men det var nok mest børnene der benyttede sig af det.
Der blev trukket lod om siddepladserne hvilket gav en rigtig god blanding af nye og
gamle medlemmer og vi har indtrykket af, at alle nye medlemmer kommer igen.
Søndag formiddag blev der afholdt standerstrygning og sagt på gensyn. En god oplevelse
rigere. Vi var fire vogne der fulgtes ad det meste af vejen frem til Fyn og derefter var det
hjem og slappe af.
Tak til Lone og Brian for et godt træf.
Marco, Jane og Torben.
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Weekend tur til Sønderborg.
Så blev det tid til Sønderborg igen.
Vi var 18 familier der mødtes på
Sønderborg campings ”træf” plads.
Pladsen er noget skæv, så det
kræver sin ”M/K” at få vognene til
at stå lige. Men ved hjælp af
tømmer til et mindre parcelhus kom
alle 18 vogne til at stå i vatter. At vi
så næsten fik behov for en 6 trins
stige for at komme ud er en helt anden sag.
Vejret var med os, lige fra dag 1. Fredag aften var der kultur nat i Sønderborg. En rigtig
hyggelig oplevelse. Man kan godt se at Sønderborg er en uddannelses by. Vi var en lille
flok der gik ind til byen for at få del i stemningen. Og
stemning det var der. Mennesker over alt. Boder,
udstillinger og så de berømte Sønderjyske Fadøl. Ikke
små men tilpas store. Festlighederne sluttede af med et
kæmpe fest fyrværkeri.
Lørdagen blev brugt til diverse indkøb, både i
Sønderborg, men også syd for grænsen. Nogle af
”pigerne” var taget ind til byen. Hurtigt opstod der et
mindre væddemål om hvor mange poser de havde med
hjem. Hvem der vandt ved jeg ikke, men Jette og
Anne-Marie havde samlet ind til henholdsvis 2 og 3
poser.
Lørdag kl. 18.00 var der fælles
spisning ved langbord. 37
voksne og 5 børn fylder godt i
landskabet. Søndag sidst på
dagen vendte vi alle hjem af.
Om der blev et par Ikke
arbejds ramte kan tænkes.
Vejret var jo rigtig flot.
Tak til alle for en dejlig
weekend.
Tak til Jan og Sanne for arrangementet.
Med venlig hilsen Jette og Per Schneidereit

