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Indhold:
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• Lidt reklame
• Et par små historier fra
vores træf.

- SÅ ER DET 6. KLUB-ÅR VED AT VÆRE GÅET - Heraf de 3 sidste i nuværende organisation Året har budt på mange campingoplevelser i ind- og
udland, i klubregi, sammen med gode venner og på egen
hånd.
Flere af klubbens medlemmer på tillidsposter har valgt at
stoppe for at nye kræfter kan komme til.
Henrik Jart valgte at træde ud af bestyrelsen i efteråret,
Inger Dühring har overtaget hans post. Jane Sørensen har
overladt jobbet som webmaster til Hanne Kürstein. Per
Schneidereit har med dette nummer af bladet stoppet som
bladredaktør, Torben Sørensen genopstiller ikke til
bestyrelsen. Ole Kürstein har allerede nu overtaget jobbet
som aktivitetskoordinator.
Der skal herfra lyde en stor tak for det fantastiske arbejde
og engagement I har ydet klubben. Men det betyder også
at vi skal have en ny bladredaktør og et nyt medlem i
bestyrelsen.
Desuden skal vi på generalforsamlingen have diskuteret
vores fremtidig træf- og tur-struktur, samt spørgsmålet om
vi fremover skal have et fysisk klubblad eller om bladets
funktioner kun skal ligge på hjemmesiden?
Knud H. Odgaard
Formand.
VI SES TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 6.
MARTS
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SERVICE FOR ALLE PENGENE.
Efter i flere år at holde sommerferien i Frankrig, gik turen i sommeren 2009 til Italien.
Programmet stod på: 4 dage på Camping Steiner i Leifers, 10 dage på Camping Toscana
Village i det nordlige Toscana, 4 dage
på Camping International Le Fonti syd
for Asti, afsluttende med 4 dage på
Camping
Allweglehen
nær
Berchtesgaden. Da vi under hele turen
skulle følges med Anne-Marie og Anker
og ved Asti desuden mødes med min
storebror og svigerinde, som kom fra
Frankrig, var samtlige pladser reserveret
hjemmefra.
Det var en dejlig afslappende tur fuld af
oplevelser.
Jeg vil fortælle om Campingchefen
Franco, på den kommunale plads i
Camping International Le Fonti. Pladsen
er en lille *** plads ved byen Agliano
Terme, ca. 10 km syd for Asti i
Piemonte.
Byens
kommunale
swimmingpool var en del af pladsens
aktiviteter og Franco var at finde fra
tidlig morgen til sen aften. Selve
indskrivningen tog ca. 20 minutter,
inden han var færdig med at fortælle om
områdets
fortræffeligheder
og
attraktioner, ikke mindst de mange
forskellige berømte vinområder.
Franco sagde at hvis vi ville på
vinsmagning skulle vi blot sige til, så
kunne han arrangere dette – bedst sidst
på eftermiddagen eller lige før frokost.
På andendagen kom jeg forbi Franco kl.
16.45 og spurgte til vinsmagningstur? Ja,
sagde han, hvis vi kunne være klar om
15 minutter, kunne han lige køre foran
på Scooteren til en nærliggende vingård.

Jeg fik vækket de andre fra middagsluren
og 5 af os tog af sted til Allesandro´s
vingård. Her mødte vi to unge danskere fra
Aalborg, som udforskede de Italienske
bjerge på deres mountainbikes.
Efter 2½ times vinsmagning og snak om
vinproduktion, havde vi hver især købt
adskillige flasker. Og vi kunne tage hjem
og tilberede aftensmaden – Culottesteg. De
indkøbte vine blev næste dags morgen
leveret til døren af Alleseandro´s far.
Den sidste dag, ved middagstid, spurgte
jeg Franco, om der var mulighed for
vinsmagning af Asti Spumante. Franco
tog en hurtig debat med 2 af sine
medarbejdere om hvordan han bedst kunne
hjælpe os. Og efter en del rådslagning
enedes de om at vi lige kunne følge efter
Franco – denne gang ikke på scooteren, nu
kørte han i en lille autocamper – til
sammenslutningen af Spumante-bøndernes
hovedkontor.
Her blev vi venligt modtaget. Franco
spurgte om vi kunne anvises en vingård
hvor vi kunne smage og købe Asti
Spumante.
Vi
fik
udleveret
en
producentliste, hvor Franco udpegede en
vingård i nærheden.
Men inden vi kørte dertil fik vi alle 4
overrakt en lille gave i form af en rygsæk
indeholdende en jubilæumsbog, en lille
flaske Spumante, et lille forklæde og et
lille håndklæde.
Franco kørte hjem til camping-pladsen og vi kørte de ca. 15 km. til Azienda Agricola
Caudrina. En flot beliggende vingård med vid udsigt over det bakkede landskab. Selv om
vinbondens engelskkundskaber ikke var overvældende, fik vi smagt en god vin og tog
nogle kasser af den med hjem.
Hver gang vi mødte Franco på pladsen, spurgte han ”are you happy?”. Se det er en
”campingfatter” som vil kun det bedste for gæsterne.
Hilsen Knud

.
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Ekstra Køleskabsrist.
Køleskabet i vores 740 LT har haft vanskeligt ved at køle/fryse tilstrækkeligt i sydens
varme.
Når udetemperaturen nåede et godt stykke over de 25-30 grader, viste termometeret i
køleskabet over +10 grader og fryseren kom ikke under -11 grader. Både køle- og
frysedelen er udstyret med trådløs termometer, således temperaturen kan aflæses uden
åbning af skabet, desuden kan minimum og maksimum temperaturerne registreres.
Jeg forelagde problemet for Dometic i Taulov. De tog problemet seriøst. Vognen blev
efter ”Solifertræffet” på Fyn, kørt til Taulov. Her testede man skabet i en 30 grader
opvarmet værkstedshal. Konklusionen var at skabet køler efter forskrifterne. Dog fandt
man at luftcirkulationen bag skabet kun lige overholdt minimumspecifikationerne. Man
kunne således ikke konstatere konstruktionsfejl i skab eller vogn. Men anbefalede at vi fik
monteret en ekstra rist øverst på vognsiden, således afkølingen bag skabet blev forbedret.
Dette blev i efteråret udført i forbindelse med det årlige serviceeftersyn hos Jysk Caravan
Center.
Vi har selvfølgelig ikke været nede i varmen siden,
men kan dog konstatere at skabet over køleskabet
er væsentlig koldere end tidligere. Hvilket må
betyde at køleskabet lettere kommer af med varmen
bag skabet.
Vi er spændt på næste sommer…
Hilsen Knud
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Kuldetur i en varm Cabby
Den mislykkede tur
I nytårsferien 2008/2009 tog familien – to voksne og to børn – på kombineret ski- og
campingferie til Branäs i Midtsverige. Det var vores første rigtige vintercampingferie
hvad angår kuldegrader, og vi var af sted i en Hobby 560 Kmfe, der udelukkende kørte på
blæservarme. For at sige det kort, det var ingen god oplevelse.
Jeg troede at jeg havde været forudseende nok ved at medbringe tre 11 kg.´s gasflasker,
men tidligt om morgenen den 1. januar løb den sidste flaske tom. Der var minus 18 grader
udenfor, vandrørene var stivfrosne (og havde været det i dagevis), og vi havde ikke
medbragt en adapter til svenske gasflasker (endnu en lærerig information: danske og
svenske gasflasker er ikke ens!
Det lykkedes mig dog at
finde frem til en lokal
svensker ved navn Bosse,
som ud over nogle
gevaldige tømmermænd
også havde en gammel
Knaus
campingvogn
stående i baghaven, og
efter lidt overtalelse
købte jeg hans svenske
gas system for 100
svenske kroner. Derefter
forsøgte jeg at bytte en af
mine tre danske BP
gasflasker til en ditto
svensk, men her var
ingen nåde fra de
svenske tankhandlere, værsgo at betale godt 800 svenske kroner for en ny svensk
gasflaske! (i øvrigt for ringe, da jeg havde fået af vide fra BP hjemmefra, at man godt kan
bytte en dansk flaske til en svensk).
Kort sagt: Vi brugte i alt fem flasker gas(den svenske skulle byttes igen et par dage
senere), for en uges ferie i en halvkold campingvogn med frosne vandrør. Min kone (som
i øvrigt er spanier og har det bedst ved minimum 20 graders varme), sagde til mig, at
enten fandt jeg på noget i en fart, ellers var det slut med vintercamping for evigt. Fire
måneder senere fik jeg overtalt bankrådgiveren og konen til at investere i en Cabby, som
efter sigende skulle klare det med vinter og kulde lidt bedre.

Kuldetur i en varm Cabby fortsat.
Den lidt sjovere tur
Klokken er tre om eftermiddagen den 27. december 2009 da vi svinger ind på Branäs
camping i Midtsverige, kun fire pladser fra hvor vi holdt i vores Hobby året før.
Temperaturen er minus 7 grader, og det er akkurat hvad Cabby´en kan klare på 2000 watt
(som man maksimalt kan køre på her), når man stadig ønsker at have 20 grader indvendig
i vognen. Senere på natten bliver det koldere, og vi må tænde for gassen også for at holde
temperaturen. Dog bruger vi
ikke ret meget gas, da
elpatronen klarer det meste.
Vi
kan
takket
være
gulvvarmen gå rundt på
bare tæer inde i vognen, vi
tager varme brusebade,
bager kage, ser gode film,
drikker varm kakao og
spiller alle de spil med
børnene som vi aldrig når at
spille til daglig. Vi står
selvfølgelig også på ski og
spiser billig svensk mad i
restauranterne. En aften
opdager jeg at vi har minus
22 grader udenfor, men stadig 20 varmegrader indvendigt. En anden dag falder
temperaturen til minus 24 grader, stadig uden problemer. En svensker fortalte os, at først
ved minus 40 grader får propangassen sværere ved at fordampe, og så koldt bliver det
heldigvis sjældent.
Kort sagt: Vintercamping er afstressende,
det er hyggeligt, det er bare den bedste
ferie der findes!

Med venlig hilsen
Patricia, Alexander, Belén og
Rasmus

