
 

 

 

 

 

 

Vintercamping fra den 24-26. februar 2023  http://www.ferieforalle.dk. 

Dansk Cabby Club arrangerer igen i 2023 - vintercamping i Herning for vores medlemmer og andre 

glade campister. Campingområdet åbner onsdag den 22. februar 2023 kl.14.00. Dvs. hvis du har lyst 

til at få lidt flere dage i campingvognen er der mulighed for dette. 

Selve messen åbner først fredag den 24-02-2023. 

Har I et vennepar der ønsker at være sammen med jer og deltage i egen campingvogn – kan de tilmeldes 

sammen med Cabby klubben. 

Tilmelding – sidste frist den 01-02-2023 pr. e-mail til 

Lars Høeg – kleinhansen@mail.dk 

HUSK !!!  Nedenstående skal oplyses : 

• Fulde navn på alle voksne deltagere. 

• Fulde navn på børn samt alder. 

• Ankomst dag. 

Når du har tilmeldt dig, skal du indbetale beløbet til Dansk Cabby Club 

Registreringsnummer 5343 konto nr. 0344277. 

Kode: Vintercamping Herning 2023. 

Priser: 

Fredag –  søndag Kr.   795,00 

Torsdag – søndag Kr.   975,00 

Onsdag -  søndag (åbner onsdag kl. 14) Kr. 1.025,00 

http://www.ferieforalle.dk/
mailto:kleinhansen@mail.dk


 
 

Prisen er inkl. partoutkort til Ferie for Alle og gælder for op til 2 voksne og 2 børn i én vogn. Strøm 
er inkluderet i prisen. Yderligere personer i vognen kan tilkøbes for kr. 120,- pr. voksen samt kr. 50 
pr. barn (til og med 12 år) 

Bommen på pladsens åbningstider 

Onsdag 22. februar kl. 14.00 - 22.00 
Torsdag 23. februar kl. 07.00 - 22.00 
Fredag  24. februar kl. 07.00 - 22.00 
Lørdag  25. februar kl. 07.00 - 22.00 
Søndag 26. februar kl. 07.00 - 22.00 

Indkørsel til campingpladsen sker ad Port 13, via Kaj Zartows Vej. Herefter følges skiltning og 
anvisninger. Indtil pladsen åbner onsdag kl. 14 er der opmarch på P5. 

Pladsnumre 

Pladsnumrene uddeles ved ankomst til pladsen. (klubbestillinger er dog undtaget). Det er lejrcheferne 
der tildeler de enkelte placeringer. 

Pladsanvisning og armbånd 

Der vil være kontrollører på pladsen, som anviser vognene til de rigtige pladser. Ved ankomst 
udleveres armbånd, som alle skal bære for at komme ind på pladsen. Bærer man ikke armbåndet, er 
der ingen adgang til pladsen og Ferie for Alle. Det er ikke muligt at besøge campingpladsen uden 
armbånd i messens åbningstid. 

Se i øvrigt hjemmesiden Ferie for alle, Vintercamping for besøgende. 

 

Vi skal som tidligere år være mindst 10 vogne for at kunne ligge samlet på pladsen som klub, så vi 
håber at se rigtig mange af vores medlemmer og glade campister. 

 

 

Hilsen 

Lars Høeg. Dansk Cabby Club   tlf. 40872470. 

 

 


