Dansk Cabby Club 2004 – 2014
10 års jubilæum
Så kom året, hvor Dansk Cabby Club kan fejre sit 10 års
jubilæum, idet klubben blev startet d. 27.marts 2004.
Klubbens nuværende 72 medlemmer har været og er
stadig gennem en udviklingsproces med henblik på at
hverve nye samt fastholde eksisterende medlemmer.
Dette sker bl.a. ved at samle Cabby-ejere omkring fælles
aktiviteter bl.a. ved at lave ture med udfordrende indhold
og med socialt sammenhold i højsædet.
Derved opnås et af formålene med klubben, nemlig at
kunne udveksle erfaringer om Cabbyen og dens udstyr,
samt deling af viden omkring ”oplevelsesture” i ind- og
udland.
Ligeledes er det vigtigt for klubben at dyrke og styrke de
fælles interesser, der er til landets 7 forhandlere samt
Cabbys danske agent og Cabby-fabrikken.
For at kunne bevare og udvikle Cabbyens høje standard
samt udstyr til vognen, er samspillet til forhandlerne
meget vigtigt.
For at ovennævnte kan lykkes og klubben kan udvikle
sig, er det vigtigt, at der er medlemmer, som har lyst og
mod til at arrangere en tur eller lave et arrangement til
stor glæde for de øvrige medlemmer.
Klubbens eksistens er afhængig af medlemmernes
frivillige indsats og engagement.
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Foreningens vigtigste informationskilde er vores hjemmeside danskcabby.dk, hvor medlemmerne kan holde
sig opdateret om de forskellige aktiviteter.
I det forgangne år har bestyrelsen drøftet aktiviteterne i
klubben og har i den forbindelse udarbejdet et
spørgeskema med henblik på at optimere indholdet af
ture samt undersøge, om der er ønsker til forandringer i
klubben.
Med jubilæumsskriftet er det en god anledning til at rette
en stor tak til de bestyrelsesmedlemmer, der har været
med til at starte klubben tilbage fra 2004, og frem til nu 2014.
Flemming Strange
Formand

CABBYcampingliv gør
mit liv
til et pragtfuldt
hundeliv
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10 års medlemskab af Dansk Cabby-Club.
Af Hanna Jakobsen

År 2004
Vi købte vores første Cabby 55 F3 i februar 2004.
• I påsken 2004 inviterede HD Camping, Børkop,
sine Cabby-kunder for at starte Cabby-Clubben.
Ved den lejlighed blev vi meldt ind i klubben.
Allerede i juli 2004 blev vores 55F3 skiftet ud med en
Cabby 56 F3.
• Vores første oplevelse med Cabby-Clubben blev i
uge 42 (efterårsferien) på Hvidbjerg Camping. Vi
havde en god weekend og en god oplevelse i klubregi. Det var noget, vi ville prøve igen.
• I november var der Vintertræf på Bogense Kyst
Camping. På træffet var der flere nye medlemmer.
Den 29. december skiftede vi over til en Cabby 58 F3.
• Nytåret blev holdt på Trelde Næs Camping. 6 vogne og 12 personer mødte op, og der var en god
stemning med dans og musik.
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År 2005
• Vores første messe med Cabbyen var ”Ferie for alle” i Herning.
• I uge 7 på Fakse Camping med rundvisning i godsets park kom der flere nye medlemmer til.
• Vores første generalforsamling blev holdt St. Bededag på Odense Camping.

Vores sommerferietur gik til Kroatien sammen med nogle
Cabby-venner.
• Så kom det første træf, som vi stod for, på Hou
Camping sidst i august.
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• Sidst i september opstod der problemer mellem
formanden og bestyrelsen. Bestyrelsen indkaldte
til et ekstraordinært møde, men det blev ikke efterkommet, så noget måtte til at ske.
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År 2006
• Den første tur i januar gik til Thorsminde Camping; det var ”skidekoldt”, og der var ingen varme
på toiletterne, men vi (ca. 10 vogne) hyggede os.

• I februar deltog vi igen i messen ”Ferie for alle”.
I marts skiftede vi over til en Cabby 67 ft.
• Den skulle på sin første tur til Ådalens Camping
ved Esbjerg, hvor ”AnkerMarie” sammen med
sønnen grillede bakskuld (fisk) og trakterede med
kaffepunch, rigtig godt!
• I februar 2006 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling på Bogense Camping.
• Den ordinære generalforsamling blev afholdt på
Reersø Camping, Sjælland, i maj 2006. Alle vedtægter blev gennemgået og revideret. Generalforsamlingen blev gennemført i god ånd, og nu kunne
vi så fortsætte klubarbejdet. Et klubblad blev vedtaget. Vi menige medlemmer skulle sende oplevelser, beskrivelser og andet godt, som andre medlemmer kunne drage nytte af. Disse kan stadig ses
på hjemmesiden.
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• Pinsetræffet på Hagen Strand Camping med Jan og
Birgit som arrangører havde rigtig flot deltagelse
med 21 vogne.

• Sankt Hans blev fejret på Vesterlyng Camping,
Sjælland.
Vi havde sølvbryllup dette år og havde da planlagt 5
ugers ferie fra medio august til medio september. Vi kørte lidt rundt i Frankrig og besøgte bl.a. Château de
Cayx, men prinsgemalen var ikke hjemme, så vi kørte
videre til Spanien.
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• Første fællestræf med Soliferklubben blev afholdt i
Køge med en dyst i Kongespillet i centrum.
• Efteråret gik med et træf på Vorbasse Camping.

• Vores næste træf var på Århus Camping med
gløgg og æbleskiver fredag aften. Anne Marie og
Anker stod for dette arrangement med 19 vogne
tilmeldt.
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• Til nytårsturen på Bogense Kyst Camping havde
vi samlet 7 vogne og en gæstevogn.
År 2007
Fra 2007 var aktiviteterne opdelt i træf og ture. Ture, som
medlemmerne arrangerede og træf, som bestyrelsen stod
for.
• Vi holdt en uges ferie i uge 7 og startede på Hesselhus Camping ved Silkeborg. Fire andre Cabbymedlemmer var mødt frem.
• På ”Ferie for alle” i Herning var klubben repræsenteret med en stand.
• Generalforsamlingen 2007 blev holdt på Kristianshåb Camping, en sjov, god plads. Rigtig mange
var mødt op til generalforsamlingen, selv Cabbyimportøren Christian og Peder fra HD deltog.
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• I april lagde Gals Klint camping ved Middelfart
jord til et stort træf. Peder fra HD forærede klubben en skranke og var vært med helstegt pattegris.
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• I påsken 2007 skulle Cabby-Clubbens første udenlandstur foregå. 14 vogne var tilmeldt til Tjekkiet,
Camping Melnik.
• Kristi Himmelfartsferien foregik i det nordlige Jylland, nærmere bestemt Jammerbugt Camping.
Jette og Knud havde arrangeret træffet – bla. kørte
vi rundt mellem kronhjorte og vildsvin på åben
ladvogn.
• Sankt Hans aften faldt i en weekend, og klubben
havde arrangeret træf på Storebælt Camping.
Så stod sommerferien for døren. Vi havde skiftet Cabby
67 ft ud med en 740 ft.
• Vores første tur i 740 skulle være til Råbjerg mile
Camping sammen med 3 andre Cabby-hold. Vejret
ugen igennem havde vi mest regn. Søndag morgen
åbnede jeg døren og råbte ud på pladsen til de andre: ”Er der nogen, som vil med til Tjekkiet? Så
kører vi nu!” I Melnik var vejret godt, så den sidste ferieuge blev hyggelig, og der stødte to hold
mere til.
• Vi havde et nyt træf med Solifer klubben, dengang
på Bøsøre Camping på Sydfyn. 24 vogne var
kommet i alt.
• Der blev holdt juletræf på Holbæk Camping og på
Stjerne Camping, Vejers.
• Så var det nytår igen, og det skulle fejres på Fåborg Camping. Der deltog 11 vogne + en gæstevogn.
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År 2008
• Årets første fællestur var til Hampen sø Camping.

• Som sædvanlig var klubben på ”Ferie for alle” i
Herning.
• I år skulle vi på Storebælt Camping for at afholde
vores generalforsamling.
• Så blev det langt om længe påske, og Anette og
Niels havde arrangeret en tur til Alsace.

14

• Pinsen skulle holdes på Hagen Strand Camping,
Torben gav en god rundvisning på Fredericia
Vold. 21 vogne var tilmeldt.
• Sommeren gik med Camping til Tjekkiet. Der var
8-10 andre hold Cabby-venner med.
• Soliferklubben skulle have revanche i kongespil,
og dysten blev holdt på Vesterlyng Camping.
• I uge 42 (efterårsferien) var en tur til Sverige tilrettelagt, nærmere bestemt Kristinehamm Camping,
som ligger lige over for Cabby-fabrikken. Den
danske Cabby-agent Christian Jørgensen havde arrangeret et interessant fabriksbesøg.
• Julen nærmede sig, og der skulle holdes juletræf
på Karlsmark Camping i Leck, Nordtyskland.
År 2009
• Året startede med messe i Bella centeret, hvor
Cabby-Clubben var repræsenteret med egen stand.
• ”Ferie for alle” var næste arrangement.
• Generalforsamlingen blev afholdt på Hasmark
Strand Camping, Fyn. Vi var 40 vogne tilmeldt.
• Vores 3. udenlandstur i påsken skulle foregå i Berlin. 18 vogne + 2 gæstevogne deltog.
Jeg elsker min
CABBYMin CABBY
elsker mig!
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• St. Bededagsferien tilbragte vi på Helnæs Camping på Fyn. Der var ca. 15-18 deltagere.
• I Kr. Himmelfartsferien var vi til træf på Råbjerg
Mile Camping, 18 km syd for Skagen med ca. 2023 vogne.

Vores sommerferie i 2009 gik til Spanien i 4 uger.
• Fællestræffet med Soliferklubben blev afholdt på
Kerteminde Camping. Der har ikke været flere
fællesture med Soliferklubben.
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• AnkerMarie arrangerede en tur til Velling Koller
Camping. Ca. 15-18 deltagere.
• Juletræffet blev holdt på den nye Copenhagen
Camping.
• Nytåret blev holdt i Ringkøbing med Cabbyvenner.
År 2010
• AnkerMarie indkaldte til ”Ferie for alle” i februar.
Vi havde ingen stand, så tiden gik med hygge i alle
de udstillede vogne og med at finde campingpladser, som vi skulle besøge i årets løb. Vi lavede også aftaler om træf.
• Generalforsamlingen foregik på Sjælland på Storebælt Camping. Klubben havde ved årsskiftet 160
medlemmer. HD Camping indmeldte nemlig de
nye Cabby ejere automatisk i klubben, når de havde solgt en Cabby, og betalte for det første år, men
mange af de nye medlemmer så vi aldrig.
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• Påsketuren 2010 stod Birgit og Lars for. Vi kørte
til Sankt Goarshausen ved Rhinen.
• Der var blevet snakket meget om hjertestartere og
om brugen af disse, og at det var godt at have en,
hvor der færdes mange mennesker, så vores næste
træf var på Vestbirk Camping. Der var lavet aftale
med en sygeplejerske, som ville komme og demonstrere en hjertestarter for os.
• Kristi Himmelfart og pinsen blev holdt på Djursland Fornæs Camping. 22 Cabbyer +2 gæstevogne
var tilmeldt.
• Den sidste tur inden sommerferien var på Ribe
Camping.
Sommeren gik med Camping forskellige steder.
• Det blev til en tur til Sverige i efterårsferien med 8
vogne tilmeldt.
• Juletræffet stod Jette og Knud for på Klitmøller
Camping, hvor der 2 dage før træffet væltede ned
med sne, så det blev rigtig vintercamping, med en
guidet tur i National Park Thy.
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• Nytår var arrangeret på Ribe Camping.
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År 2011
På ”Ferie for alle” var vi gæster og kunne gå rundt og se
alle nyheder samt tale med campister.
• Generalforsamlingen blev holdt på Vestbirk Camping. 29 Cabbyer var tilmeldt.

• Clubben havde arrangeret påsketur til Harzen. 11
vogne deltog, men vi blev i DK, nemlig på Oksbøl
Camping, en lille, hyggelig plads og dejlig solskin.
Vi var 5 vogne.
• Bededagsferien foregik i Friederichstadt, Tyskland, og var arrangeret af Jette og Knud.
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• Nu var det Kristi himmelfart, og vi skulle med til
Vindebyøre Camping, Tåsinge. 10 vogne var tilmeldt.
• Pinsen foregik samme sted.
• I september var der fisketur / Camping på Hee
Familie-Camping. 13 vogne + 1 gæst var tilmeldt.
• Efteråret sneg sig på, og stærene var ved at samles,
så Jens og Lieselothe inviterede til Sort Sol. Vi boede i det sydlige Jylland på Kristianshåb Camping.
13 vogne deltog.

Efterårsferien foregik med DCU i Harzen.
• Nyskabelsen med en fælles julefrokost skulle foregå på Ribe Camping. 17 vogne var tilmeldt.
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• Nytår fejrede vi på Egtved Camping. Der blev lavet mad til 22 personer.
År 2012
• ”Ferie for alle” i Herning med 18 vogne.
• Generalforsamlingen blev holdt på Storebælt
Camping med 17 vogne samt 2 hold uden vogn.
• Påsken på Saltum Camping i Nordjylland. 16 vogne var fremmødt, og der var 2 hytter med gæster.
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• Kristi Himmelfart og
• pinsen blev tilbragt på Åbyskov Camping ved
Svendborg.
Så ramte sygdommen os igen, og vognen stod stille et
par måneder.
• Vi kom tilbage på Esbjerg Camping, hvor AnkerMarie havde lavet et træf.
• Uge 42 mødtes vi på Tannisby Camping med 8
andre vogne.
• Da Mortens aften faldt på en lørdag i år, ville vi
samles om det og opholdet blev på Husodde Camping ved Horsens Fjord. 15 vogne var tilmeldt.
• Juleturen stod Hella og Bent for på Karlsmark
Camping/ Leck i Nordtyskland. 20 vogne.
• Nytår holdt vi for anden gang på Egtved Camping.
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År 2013
• Traditionen tro startede vi året med ”Ferie for alle”
og som sædvanligt stod AnkerMarie for tilmeldingen, da hun også er god til at få den bedste plads
på messecentret. Den tjans ønsker ingen at tage fra
hende. 17 vogne mødte op.
• Generalforsamling afholdtes på DCU Odense City
Camping, da de også har rigtig gode forhold. Vi
har fået den gamle spejderhytte, hvor der kan være
ca. 70 personer. Beretning og regnskab blev godkendt; forslag om tilskud til træffene blev diskuteret og beslutningen blev, at bestyrelsen ville tildele
1000 kr. pr. tur; pengene skulle dække entré, guide
og lignende.

• Så var AnkerMarie på banen igen med et træf på
Nymindegab Camping i Vestjylland. 13 vogne var
tilmeldt.
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• Kristi Himmelfart og
• pinsen foregik på Hagen Strand Camping med
Birgit og Lars som arrangør og et kig i Givskud
Zoo.
• En del klub-medlemmer deltog i Århus, da der var
Sculpture by the Sea - festival.
• Sankt Hans blev holdt i Velling Koller.
• Vores næste tur med Cabby-Clubben gik til Ebeltoft Camping.
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I efterårsferien var der 2 ture at vælge imellem: én til
• Ingolstadt med Charlotte og Preben Ellingsen,
hvor man bl.a. skulle se Audi fabrikken.

• Vi tog med på turen, som Lieselothe og Jens med
Makker havde arrangeret til Glasriget i Sverige.
Cabby 740 FT er nu skiftet ud med en Cabby White Line
650 FT.
• Juleturen skulle gå til Sjælland. Den blev holdt på
Absalon Camping. En tur i Tivoli lørdag eftermiddag for at se juleudsmykningen var et af højdepunkterne.
• Nytåret blev fejret på Campingpladsen i Odense
med mange deltagere. En længere ferie var i sigte:
fra fredag den 27. dec. til 1. januar 2014.
Hvis du vil læse meget mere om ti gode år sammen med
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Cabby-venner, kan du finde hele beretningen på CabbyClubbens hjemmeside www.danskcabby.dk

I CABBY´en er
der masser af
plads,
Men jeg
foretrækker nu
det kølige græs!
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Hvorfor en Cabby?
Cabby`en – Frihed på hjul

I mange år har camping været danskernes foretrukne
måde at nyde friheden på. I starten foregik det med telt
og lidt simpelt udstyr og formodentlig oftest kun, når
vejret tillod det.
Udviklingen med campinglivet er steget markant, så der i
2013 var 140.000 registrerede campingvogne / campister
i Danmark, og så mange kan vel næppe tage fejl om
måden at tilbringe fritiden på.
Camping er frihed, frisk luft og oplevelser for hele familien og et nærvær, som kun kan opleves på en campingferie. Det at have sin egen Cabby på krogen gør, at det føles som om man næsten er hjemme, selv om man er på
ferie.
Høj kvalitet, meget udstyr, fine køreegenskaber og et
eminent indeklima både sommer og vinter er det, der
præger den svenske Cabby.
Den høje kvalitet på Cabby´en har fået mange familier til
at vælge et sommerhus med hjul på. Derved kan friheden
opleves i hele Europa, fra Nordkap i nord til Gibraltar i
syd, til Sortehavet i øst og Atlanterhavet i vest.
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Stadig flere danskere vælger camping. En af hovedårsagerne er friheden til selv at bestemme, hvor familien skal
hen, hvad den skal opleve, og hvornår den skal videre.
Alle feriemål kan nås, når man har en Cabby, og hvis den
store ferietur er gået til udlandet, bruger de fleste campister ofte forårets og efterårets weekender til spændende
afstikkere til hjørner af Danmark, som måske længe har
været på ønskelisten.
Der er også de campister, som bruger Cabby´en hele året,
hvor de kolde vintermåneder måske nydes under sydens
sol, eller også bruges campingvognen på familiens årlige
skiferie.
Cabby’ens karosseri er opbygget efter en speciel metode,
idet både tag, sider og bund er isoleret med Pur-skum i
stedet for det traditionelle styropor (flamingo). Det
betyder, at man får et særdeles stabilt karosseri samtidig
med en meget høj isoleringsværdi.
For at kunne modstå vejrligets luner er vognsiderne
understøttet af konsoller til at bære det store snetryk, der
ved vintertide kan samle sig på vognens tag.
Dørkarm og dør er udført i kraftige aluminiumsrammer,
så de ikke slår sig ved skiftende ude-/ indetemperaturer.
For at undgå træk er døren forsynet med dobbelte
tætningslister.
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Mange familier vælger at bruge ferien, enten på ren
afslapning eller kombinere det med oplevelser.
I nogle familier vælger man at dele dagene op, således at
børnene bestemmer, hvad der skal opleves den ene dag,
mens forældrene bestemmer den næste. Således kommer
en campingferie til at rumme alt fra brusende vandlande
til historiske steder og seværdigheder, som børnene
sikkert vil vende tilbage til, når de selv bliver voksne og
har fået børn.
For de fleste er det campingvognen, der er rammen om
familiens feriedage og weekender. Her hygger man sig
om aftenen og planlægger næste dags udflugter, og når
morgenmaden nydes i forteltet eller under solsejlet næste
morgen, er hele familien klar til nye oplevelser.
Når familien får lyst til at se nye seværdigheder hægtes
Cabby´en på bilen, og rejsen forsætter til nye spændende
oplevelser, til lande og seværdigheder, som man har
drømt om at besøge gennem mange år.
Umiddelbart kan Cabby´en virke dyr for nogen, men går
man hele vognen igennem og sammenholder den med det
omfattende udstyr, der er som standardudstyr, vil man
opdage, at man får meget for pengene, også i form af
praktiske indretninger samt høj samlekvalitet.
Cabby´en omfatter godt en snes modelvarianter, så der
er noget at vælge imellem.
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At vi er nogle campister der er så heldige at have en
Cabby, som bevirker, at campingsæsonen kan nydes
hele året rundt, er jo bare dejligt.
Herfra skal der lyde et stort ønske til alle om at nyde den
kommende sommer, med blå himmel og en frisk brise i
håret samt diverse ”ture” med Cabby´en !!!
Flemming Strange
Formand

En tur i min
CABBY er det
bedste jeg
kenderHer møder jeg
tit mine
allerbedste
venner!
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Starten på vores klubliv:
Med vores første Cabby 700, som vi købte i 2009, var vi
hvert forår fastliggere på Råbjerg Mile Camping. Da vi
startede på Råbjerg Mile Camping var Per og Jette
Schneidereit også på pladsen. Per kom forbi og fortalte
om klubben, og vi fik et medlemsblad. Så nu var vi ikke
længere i tvivl: vi måtte jo blive medlemmer i klubben!
Vi er blevet taget godt imod af alle i klubben. Vi nyder at
være sammen over en kop kaffe eller øl foran vognene
eller til kom-sammen-middage, hvor vi hver især tager
det med, som vi har lyst til at spise. Det er bare hygge,
der siger spar to!
Vi har været med på nogle fantastiske ture her i
Danmark, og vi var med i Leck, Tyskland, til
en super julefrokost – og til julemarked i Flensborg.
Klubbens medlemmer er alle gode til at dele erfaringer
og gode oplevelser med. Vi har jo også besøgt nogle af
medlemmerne, når de har været på camping her i
Nordjylland. Og nogle af jer har været her hjemme ved
os.
I år ligger vi fast på vintercamping på Tannisby Camping
i Tværsted. Sjovt nok kom der en Cabby ind på pladsen
for ikke så længe siden. Den var her nogle dage, og så
viste det sig, at det var Leif og frue. Hvor er det sjovt at
mødes på den måde!
35

Så vi glæder os til vi skal være sammen igen. Vi håber, at
vi kan komme med til messen ”Ferie for alle” i Herning.
Det afhænger jo af Tommys vagter i Norge….
Sanne og Tommy

CABBY-folk
mange idéer får –
det har jeg set på i
mange år
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Oktober 2011: Sort Sol.
Sort sol er et naturfænomen, der kan ses om foråret og
efteråret, når stærene samles i enorme flokke på op til
500.000 fugle i specielt Tøndermarsken.

Stærene kommer fra alle landene omkring Østersøen og
Norge. Lige før stærene går ned på jorden for natten,
tegner de store flokke fascinerende mønstre på himlen –
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det kalder man Sort Sol.
Sort Sol starter 1 time før solnedgang og ender, når
stærene har sat sig til ro i tagrørene, normalt op til en
time efter solnedgang. Overnatningsområderne flyttes
hele tiden for at snyde rovfuglene, og fordi tagrør efter
nogle dages benyttelse brækker, så stærene bogstaveligt
talt kommer til at sidde med fødderne i vand.
Klubben ville have denne oplevelse. Vi boede derfor på
campingpladsen Kristianshåb fra fredag til søndag.
Lejrchefen – Peter – tog hyggeligt imod os og hjalp med
praktiske ting.
Fredag aften havde vi ”sønderjysk kaffebord”. Hver vogn
stillede med en kage til kaffen – på ”ta-selv-bordet” var
der således dækket op med 13 forskellige slags fristelser.
Efter kaffen lod Peter sig overtale til at servere
velskænket fadøl - en rigtig hyggelig aften.
Lørdag formiddag kørte man til den smukke og
seværdige købstad Tønder, hvor man let kunne bruge
formiddagen til en ”Stadtbummel”.
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Sen eftermiddag kørte vi i samlet flok ud til Aventoft –
syd for grænsen – parkerede meget ”koncentreret” og
vandrede derefter op på diget for at nyde
naturfænomenet.

Lieselothe stod neden for diget og fortalte gruppen om alt
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det, stærene tidligere havde fortalt hende.
Heldigvis var alle i god tid informeret om at have rigeligt
med varmt tøj med sig. Som forventet var det meeeget
koldt.
Kort efter vores ankomst var vi
heldige at få den store
forestilling med stære lige ud
for vores placering på diget.
Da stærene havde fået sig
anbragt for natten og
rovfuglene havde forladt
området – og stærene var
færdige med deres indbyrdes
beretninger, blev der med et
helt stille.
Så vendte vi alle – beriget af denne helt specielle
naturoplevelse – tilbage til Peter på Kristianshåb. Her
kunne vi kort efter ankomst sætte os i krostuen til et
lækkert måltid. Menuen bestod af: Grillet svineskank,
kalkun- og kyllingelår, hjemmelavet kartoffelsalat,
brasede kartofler samt grøn salat.
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Der var næppe nogen, der gik sultne i seng den aften –
tvært imod var der muligvis medlemmer med et
usædvanligt stramt maveskind..
Søndag sluttede vi sædvanen tro turen af med

standerstrygning og lidt hyggesnak inden hjemkørslen –
efter nok en weekend med godt samvær.

Lieselothe og Jens
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Uddrag af Bodil og Arnold Waldes beretning fra
klubbens oktobertur til Audifabrikken oktober 2013.
Efter gode dage i Alsace mødtes man med klubvenner i
Ingolstadt.
De første dage gik bl. a. med byrundtur og bryggeribesøg
på Herrnbräu.. – og så omsider til turens egentlige mål –
Audi-fabrikken:

Besøget på Audi fabrikken og museet var sat på
programmet til torsdag, så alle måtte tidligt ud af fjerene
for at tage af sted kl. 08.15! Vi kørte derover i egne biler.
På Audi blev vi mødt af guiden, som viste os rundt i
produktionshallen i 2 timer. Vi så Audi A3 blive
produceret af robotter så store, at vi var målløse. Og
bilerne bliver overhovedet ikke rørt af menneskehænder,
før der skal monteres lygter, sæder og kabineindmad.
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Selv motoren bliver sat på plads af en robot! Fabrikken
er forbavsende ren, der er ingen oliespild, papir eller
lign. at se nogen steder, slet ikke som man ellers kunne
forestille sig det.
Bagefter fik vi ligeledes en guidet rundtur i museet, hvor
vi bl.a. fik forklaringen på, hvorfor bilen nu hedder Audi!
Museet er fuldt af Audi bilernes udvikling, vi så mange
flotte gamle modeller, og derudover også racerbiler,
motorcykler og gamle cykler!
Om fredagen var der ikke planlagt fællesaktiviteter, så
igen gjorde alle, som de havde lyst til. Vi besluttede at
følges med Jette og Knud til Dachau, den store KZ lejr
nord for München. Det var en forstemmende oplevelse.
Trist og uhyggeligt at læse om alle de skæbner og se på
alle de tegninger og fotografier, der var sat op i museet.
Man bliver meget stille, og meget berørt af at være der,
så efter et par timer havde vi ”fået nok”, om man så må
sige. Så kunne vi ikke kapere mere, og måtte hjemad – og
ind i den fredelige verden igen.
Om aftenen sluttede turen med fællesspisning på den
nærliggende restaurant, hvor vi alle fik en god aftensmad
og lejlighed til at sludre om alt, hvad vi havde oplevet.
Der var en dejlig stemning, og der blev grinet meget!
Herefter var det hjem og i seng, for hjemturen startede
tidligt for os alle sammen.
Lørdag morgen kl. 07.00 kørte de første ud fra
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campingpladsen, og vi fulgte efter kl. 08.00 sammen med
2 andre vogne. Hjemad det gik over stok og sten, så selv
afkørselsskiltene til motorvejen forsvandt i farten! Vi fik
en lille ekstra tur gennem små tyske landsbyer med! Men
skidt – vi fandt da ned til motorvejen igen, og ved
aftenstide stoppede vi op ved Camping Aller Leine Tal –
hvor vi overnattede. Næste morgen fortsatte vi 2 vogne,
den 3. vogn havde ikke så travlt! Vi kørte hjem over
Hamburg, med et kort stop i Scandinavian Park,
hvorefter vi skiltes med Jette og Knud for at køre henv. til
Nordjylland og Sjælland.
Vi har haft en dejlig og spændende tur i Ingolstadt, og vi
har især nydt ikke at skulle planlægge og have styr på
alle detaljer!
Alt klappede fint, og fungerede efter hensigten, og vi har
fået mange gode oplevelser med hjem.
Tak til Preben og Charlotte for det store forarbejde, de
har gjort, og senere arbejde med at styre hele flokken,
det har været en god tur.
Vi følger gerne med en anden gang!
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Vi ligger her på en
Givskud-eng.
Vi vil hel´re ligge i en
CABBY-seng.
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www.danskcabby
.dk
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