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Tema:

2021 campingvogne
Litium batteri og solceller

Se alle
Isabella nyhederne

Status efter 10.000 km med Knaus
Hybrid campingtrækker

Efterårs- og vintertøj fra Tuxer

Se de nye
campingvogne 2021

FERIEINSPIRATION CAMPINGVOGNE AUTOCAMPERE TELTE CAMPINGUDSTYR TURGUIDES

CAMPINGVOGNENES
Her er de 10 mest solgte
TOP 10 mærker i campingvogne
i 2020

Tallene bygger på de officielle registreringsstatestikker i perioden 1.9.2019 til 31-8-2020
som er campingbranchens officielle kalender år.
Husk at Top 10 listen bygger på det samlede salg
af et mærke uanset hvilke modeller der er solgt i
den pågældende periode.

FORORD

Mon ikke det vil være klogt at
regne med at efteråret og resten af vinteren kommer til at
foregå i Danmark pga Corona?

S

å hvorfor ikke benytte lejligheden til at prøve at blive en slags ”wanna be” fastligger og lade vognen blive
stående på en plads i nogle
måneder og så være i den al den tid
man kan. Det er min plan.
Vinterfastligger
Jeg/vi vil komme og overnatte så
tit jeg/vi kan og nyde at vognen står
klar. Der skal blot tændes for varmen og så kan vi gå en tur med hunden og blive blæst igennem og hælde vand på vognen, så er der varmt

når vi skal ind i vognen. Blæservarme varmer vognen op hurtigere end
centralvarme. Det er nok den største
fordel ved blæaservarme.

Vinter Camp på
Storebælt Camping

Som du kan læse i min artikel inde i
bladet vil jeg stille min vogn på Storebælt Camping og bruge vognen,
pladsen og omgivelserne som min
Vinter Camp hvor jeg vil lave forskellige tests i perioden 1. november
til 24. februar 2021.

Abonner (gratis) på vores filmkanal på YouTube og få info når
nye film bliver udgivet

Det sidste år har vi udgivet 152 nye
film. Vi har over 1.000 film i relation til de fleste former for campingrejser, campingvogne, autocampere, fortelte og udstyr. Her er vores
filmkanal: www.youtube.com/user/
campingferie

Se en film om hvordan du bliver tilmeldt som abonnent

Adria

2021 campingvogne

ADRIA STØRSTE NYHED I
2021 ER EN HELT NY ADORA.

Fronten fået nye vind-duffuseres der
giver en bedre køreoplevelse. Der
kommer et stort panoramavindue,
bredere dør, nyt baglygtedesign og
rangergreb. Indvendigt er der ny version af Ergo-badeværelset. I køkkenet er der nye over- og underskabe,
ny køkkenvæg med en smart skinne
og flytbare hylder. Siddegrupperne
har fået åbningsbare gavle på sofaer.
Alle modeller (minus Astella) har fået
ny udvendig grafik. Nye modeller er
Adora 613 PK og Altea 542 PH.

Se mere her: www.dk.adria-mobil.com

Adria

2021 campingvogne

Adria 2021 modeller:

Action 361 LH
Action 391 LH
Action 391 PD
Action 391 PH

Adora 472 UP
Adora 502 UL
Adora 522 UP
Adora 542 UL
Adora 572 UT
Adora 573 PT
Adora 613 HT
Adora 613 PK (ny)
Adora 613 UT
Adora 673 PK
Adora 673 PK dob.aksel
Adora 753 UK

Altea 4four 362 LH
Altea 402 PH
Altea 432 PX
Altea 472 PK
Altea 472 PK Kampagne
Altea 472 PU
Altea 492 LU
Altea 502 UL
Altea 542 PH (ny)
Altea 542 PK
Altea 552 PK
Altea 552 PK Kampagne

Alpina 583 LP
Alpina 583 LP Kampagne
Alpina 613 UT
Alpina 613 UT Kampagne
Alpina 663 HT
Alpina 663 PT
Alpina 663 UK
Alpina 753 HK
Alpina 753 HK Kampagne
Alpina 753 HT
Alpina 753 UP
Alpina 763 UK

Aviva 360 DK
Aviva 400 DK
Aviva 400 PS
Aviva 472 PK
Aviva 492 LU
Aviva 522 PT
Aviva 563 PT

Alpina 903 HT
Alpina 903 HT Comfort
Astella 704 HP
Astella 754 HP
Astella 904 HP

Se mere her: www.dk.adria-mobil.com

Bürstner

2021 campingvogne

I 2021 KAN DU FÅ BÜRSTNER PREMIO I 3 SERIER,
PREMIO LIFE, PREMIO OG
PREMIO PLUS. Bürstner Aver-

so fås også i tre serier, Averso,
Averso Harmony og Averso Plus.
På det danske marked er der en
del nye eller genopståede modeller, bl.a. Premio Life 425 TS,
Premio 470 TS og Premio Plus
410 TS og 520 TL. I Averso og
Averso Harmony er 465 TS, 470
TS, 525 TS, 590 TS og 720 TK
nye. Og så er Averso Plus 510
TK og fornyet.

Se mere her: www.buerstner.com/dk/hjem

Bürstner

2021 campingvogne
Bürstner 2021 modeller:
Premio Life 425 TS (ny)
Premio Life 430 TS
Premio 480 TL
Premio 490 TK
Premio 395 TS
Premio 435 TS
Premio 450 TS
Premio 460 TS
Premio 470 TS (ny)
Premio 490 TL
Premio 490 TS
Premio 495 TK
Premio 530 TK
Premio 530 TL
Premio 560 TK
Premio Plus 410 TS (ny)
Premio Plus 440 TK (ny)
Premio Plus 510 TK
Premio Plus 520 TL
Averso 465 TS (ny)
Averso 470 TS (ny)
Averso 485 TS
Averso 490 TL

Averso 490 TS
Averso 520 TK
Averso 525 TS (ny)
Averso 535 TL
Averso 540 TL 2,5 m
Averso 560 TK 2,5 m
Averso 590 TS (ny)
Averso 720 TK (ny)
Averso Harmony Line 465 TS (ny)
Averso Harmony Line 470 TS (ny)
Averso Harmony Line 485 TS
Averso Harmony Line 490 TL
Averso Harmony Line 490 TS
Averso Harmony Line 520 TK
Averso Harmony Line 525 TS (ny)
Averso Harmony Line 535 TL
Averso Harmony Line 540 TL 2,5 m
Averso Harmony Line 560 TK 2,5 m
Averso Harmony Line 590 TS (ny)
Averso Harmony Line 720 TK (ny)
Averso Plus 500 TS
Averso Plus 510 TK (ny)
Averso Plus 520 TL

Se mere her: www.buerstner.com/dk/hjem
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- 2021 vognene er på vej
På vej til friheden
Antares Style 470

Alba 472

Kampagnepris: 139.900,-

6,4 x 2,1 m

Artica 492 Norline

Kampagnepris: 199.900,-

6,2 x 2,3 m

Allegra Optima 520 NorLine

Med masser af ekstraudstyr

Denne model er med Aircondition

6,75 x 2,3 m

Kampagnepris: 161.900,-

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Artica 520

Denne model er med Aircondition

Kampagnepris: 194.900,-

6,7 x 2,3 m

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Kampagnepris: 164.900,-

Titanium 430 Norline

6,95 x 2,3 m

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

Kampagnepris: 262.900,-

Inkl. Lev.omk. og nummerplade.

7,2 x 2,3 m

Caravelair
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CARAVELAIR INTRODUCERER I 2021 EN NY VARIANT
AF DERES POPULÆRE
ANTARES SERIE. Antares

Titanium er udstyret med ekstra
komfort, en slags All Inclusive model med lidt ekstra. Første årgang
er på tre modeller. En udvidelse
af indstigningsserien Alba med
tre modeller mere er også en stor
nyhed, især de fire Nordenline udstyrsmodeller hvoraf af Alba 350
er noget helt nyt. I Artica og Allegra Optima serierne kommer der
en ny model 520.

Se mere her: www.dk.caravelair-caravans.com

2021 campingvogne

Caravelair

Caravelair 2021 modeller:
Alba 350 Nordenline (ny)
Alba 390
Alba 400 Nordenline
Alba 426 Family Nordenline
Alba 460 (ny)
Alba 466 Family
Alba 472 (ny)
Alba 486 Family
Alba 496 Family Nordenline
Antares Style 400
Antares Style 410 Nordenline
Antares Style 450 Nordenline
Antares Style 470
Antares Style Family 476

Antares Style Family 486
Antares Titanium 390 Nordenline (ny)
Antares Titanium 430 Nordenline (ny)
Antares Titanium 455 Nordenline (ny)
Artica 490 Nordenline
Artica 492 Nordenline
Artica 496 Family
Artica 520 Nordenline (ny)
Allegra Optima 520 Nordenline (ny)
Allegra Optima 560 Nordenline
Allegra Optima 562 Nordenline

Se mere her: www.dk.caravelair-caravans.com

Dethleffs

I ÅRGANG 2021 SKER
DER MEGET HOS
DETHLEFFS SOM
FEJRER AT ARIST
DETHLEFFS OPFANDT ”BEBOELSESBILEN.” De betyder

bl.a. de nye serier Aero og
Beduin Scandinavia. Camper er fornyet med ekstra
opgradering af køjeområder. Dethleffs har altid haft
mange modeller og serier i
programmet. I 2021 kan du
vælge mellem 54 modeller i
9 forskellige serier.

Se mere her:www.dethleffs.dk

2021 campingvogne

Dethleffs
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Dethleffs 2021 modeller:
Camper 510 ER
Camper 530 FSK
Camper 550 ESK
Camper 560 FMK
Camper 650 FMK
Camper 730 FKR
Camper 740 RFK

c'joy 410 QL
c'joy 420 QSH
c'joy 460 LE
c'joy 480 QLK
c'go 415 QL
c'go 430 QS
c'go 475 EL
c'go 475 FR
c'go 495 FR
c'go 495 QSK
c'go 535 QSK
c'go 565 FMK

Nomad 460 EL
Nomad 470 FR
Nomad 490 BLF
Nomad 490 EST
Nomad 510 LE (ny)
Nomad 510 ER
Nomad 530 DR
Nomad 560 FMK
Nomad 560 RET
Nomad 590 RF
Nomad 650 RQT
Nomad 730 FKR
Nomad 740 RFK
Nomad 760 DR (ny)
Nomad 760 ER (ny)

c'go up 465 KR
c'go up 525 KR
Coco Lounge
Aero 410 QS (ny)
Aero 470 FR (ny)
Aero 500 QSK (ny)
Aero 510 ER (ny)
Aero 520 ER (ny)
Camper D-Line 460 EL
Camper D-Line 470 FR
Camper D-Line 500 QSK
Camper D-Line 540 QMK
Camper 470 ER

Beduin Scandinavia 540 QMK (ny)
Beduin Scandinavia 590 RK (ny)
Beduin Scandinavia 650 RE (ny)
Beduin Scandinavia 650 RFK (ny)
Beduin Scandinavia 670 BET (ny)
Beduin Scandinavia 690 BQT (ny)
Beduin Scandinavia 740 BFK (ny)

Se mere her:www.dethleffs.dk

Fendt
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FENDT PROGRAMMET I
2021 FEJRER FENDT SIT
50 ÅRS JUBILÆUM SOM
PRODUCENT AF CAMPINGVOGNE. I den nye sæ-

son er der 30 modeller i de seks
serier, Saphir, Bianco Selection,
Bianco Activ, Tendenza, Opal og
Diamant. Luksusserien Diamant
kommer i en fuldstændig revideret udgave, der også kan fås
med en særlig Diamant ”50 års
jubilæumspakke.” I Bianco Activ
er modellerne 445 SFB og helårsmodellen 700 SKDW helt nye.

Se mere her: www.fendt-caravan.com/da

Fendt
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Fendt 2021 modeller:
Saphir 465 SFB
Saphir 465 TG
Saphir 495 SFB
Saphir 495 SKM
Saphir 515 SG
Saphir 560 SKM

Bianco Activ 700 SKDW (ny)

Bianco Selection 465 SFB
Bianco Selection 465 TG
Bianco Selection 515 SG
Bianco Selection 515 SKM

Opal 465 SFH
Opal 515 SG
Opal 515 SKF
Opal 550 SG
Opal 560 SG
Opal 560 SRF

Tendenza 465 SFB
Tendenza 515 SG
Tendenza 650 SFD
Tendenza 650 SFDW

Bianco Activ 390 FHS
Bianco Activ 445 SFB (ny)
Bianco Activ 465 SGE
Bianco Activ 515 SD
Bianco Activ 515 SGE
Bianco Activ 550 KMG

Diamant 560 SF (ny)
Diamant 560 SG (ny)
Diamant 650 SG (ny)

Se mere her: www.fendt-caravan.com/da

Hobby
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I 2021 KAN DU FÅ 59 FORSKELLIGE MODELLER I DE SEKS SERIER ONTOUR, DE LUXE, DE LUXE
EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE
OG PREMIUM. Alle serier, minus Pre-

mium, får nyt udvendigt design og Kott
KS 25 anti-slinger kobling som standard.
Andre nyheder er bl.a. nyt interiør og tekstiler i Excellent og Prestige, nyt design på
overskabe i Prestige, nye bredere døre
m.m. Og så er der kommet tre nye modeller, Excellent 460 SL og 620 CL samt Prestige 650 UFf.

Se mere her: www.hobby-caravan.de/dk

Hobby
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Hobby 2021 modeller:
OnTour 390 SF
OnTour 460 DL
OnTour 470 KMF
OnTour 470 UL
De Luxe 400 SFe
De Luxe 440 SF
De Luxe 455 UF
De Luxe 460 UFe
De Luxe 460 LU
De Luxe 460 SFf
De Luxe 490 KMF
De Luxe 495 UL
De Luxe 495 WFB
De Luxe 515 UHK
De Luxe 515 UHL
De Luxe 540 FU
De Luxe 540 UL

De Luxe 540 UFf
De Luxe 540 KMFe
De Luxe 545 KMF
De Luxe 560 KMFe
De Luxe 650 KFU
De Luxe Edition 460 UFe
De Luxe Edition 490 KMF
De Luxe Edition 495 UL
De Luxe Edition 545 KMF
De Luxe Edition 560 KMFe
De Luxe Edition 650 KMFe
Excellent 460 UFe
Excellent 460 SL (ny)
Excellent 460 SFf
Excellent 495 UFe
Excellent 495 UL
Excellent 495 WFB
Excellent 540 FU
Excellent 540 WLU
Excellent 540 UL
Excellent 540 UFf
Excellent 560 CFe
Excellent 560 WFU
Excellent 620 CL (ny)
Excellent 650 UMFe

Prestige 495 UL
Prestige 560 FC
Prestige 560 LU
Prestige 560 WLU
Prestige 560 WFU
Prestige 620 CL
Prestige 650 UFf (ny)
Prestige 660 WFC
Prestige 720 UKFe
Prestige 720 KWFU
Prestige 720 WLC
Prestige 720 WQC
Premium 495 UL
Premium 560 CFe
Premium 560 UL
Premium 650 UFf
Premium 650 WFU

Se mere her: www.hobby-caravan.de/dk

KOM OG SE DE MANGE FLOTTE
2021-MODELLER
FRA VORES TRE TYSKE KVALITETSMÆRKER

STORT UDVALG I

FLOTTE
BRUGTE
VOGNE

i alle størrelser
og prisklasser

AUT. FORHANDLER AF

KOM OG KIG
– VI ER FRISKE
PÅ AT HANDLE!

VORES STORE UDSTYRSBUTIK

rummer alt i campingudstyr fra alle de kendte mærker!

LE CAMPING · INDUSTRIVEJ 15 · FREDERIKSHAVN · TLF. 9847 9111 · LE-CAMPING.DK
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag: 9.30-17.00 · Lørdag: Lukket · Søndag: 12.00-16.00

Hymer Eriba

2021 campingvogne

HVIS DU SER PÅ ÅRGANG
2021, ER DET TYDELIGT,
AT ERIBA CAMPINGVOGNENE FRA HYMER ER DESIGNET OG BYGGET TIL
AT REJSE. Ud og opleve den
store verden. Uanset om du ser
nærmere på den mindste Touring Familia 310 eller de store og
nydesignede Eriba Nova modeller, så har de det rejse DNA som
blev skabt for over 60 år siden. I
2021 er den store nyhed de opdaterede Eriba Nova modeller
med Nova 590 som ny i serien.

Se mere her: www.eriba.com/dk

2021 campingvogne

Hymer Eriba

Hymer Eriba 2021 modeller:
Feeling 425
Feeling 442
Feeling 470

Touring Familia 310
Touring Familia 320
Touring Triton 410
Touring Triton 418
Touring Triton 420
Touring Triton 430
Touring Troll 530
Touring Troll 535
Touring Troll 540
Touring Troll 542
Touring Troll 550

Nova Light 425
Nova Light 442
Nova Light 465
Nova Light 470

Touring Familia 310 "60 Edition"
Touring Triton 430 "60 Edition"
Touring Troll 530 "60 Edition"
Touring Troll 542 "60 Edition"
Touring Troll 530 "Ocean Drive"
Touring Troll 530 "Rockabilly"

Nova 445
Nova 480
Nova 530
Nova 540
Nova 541
Nova 545
Nova 555
Nova 590
Nova 620

Touring 820

Se mere her: www.eriba.com/dk

NYT KABE 2021

QUEEN
SELECTION

VI FORTSÆTTER SUCCESEN...

KABE SMARAGD “QUEEN SELECTION”

QUEEN

SELECTION

Til dig der stiller høje krav til udstyr, komfort og samtidig
ønsker en kompakt og rummelig campingvogn.

KING
SELECTION

SPAR

CROWN SELECTION

op til

63.396

,-

Sælges i et begrænset antal

Se mere her

540 GLE

Interiørbilledet er vist med stofbetræk. Vognen leveres med skind.

SMARAGD
520
Smaragd
520
XL XL/KS

QUEEN SELECTION - HAR ALT
HVAD HJERTET BEGÆRER...
XV2

•
•
•
•
•

Aircon, Dometic Fresh
ATC (antislingersystem)
Elektrisk hovedgærde
El-indgangstrin
Grand Lit, lameludtræk mellem
enkeltsenge (540 GLE)
• Heki II De Luxe, tagluge
• Håndklædetørrer

•
•
•
•
•
•
•
•

Indgangsdør m/vindue
Køleskab 190 ltr.
Lysliste dørside
Multimediecenter m/subwurfer
Nakkestøtter i siddegruppe
Ovn i køkken
Serviceklap
Skind i siddegruppen

Normalpris 412.796,- Spar 56.896,Din pris

355.900,-

SMARAGD
540
GLE/KS
Smaragd 540
GLE

B2

Normalpris 431.296,- Spar 63.396,-

Din pris
Camping hele
året med KABE

Find din forhandler på
www.kabe.dk

Importør: Intercamp
Tlf. 7684 0820

367.900,-

Den nye KNAUS

SÜDWIND
60 YEARS MODEL
16

60 YEARS
modeller

180.500,-

fra kr.

KNAUS SÜDWIND 60 YEARS JUBILÆUMSMODEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AL-KO AAA Premium bremse
17 ”alufælge i sort eksklusiv KNAUS design
Vægtforhøjelse
Næsehjul med integreret vægtangivelse
AL-KO stabilform støtteben
Trækstangsafdækning
Bluetooth multimediesystem inkl. radioforberedelse og 2 højttalere og kabelføring
Indgangsdør (model KNAUS PREMIUM)
Myggenetsdør
Heiki II tagluge (løft og vip) 96 x 65 cm inkl.
myggenet og mørklægning
Glatte aluminiums sideplader
Alle os med Knaus

www.knaus.dk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lameludtræk mellem enkeltsenge
Truma MonoControl CS inkl. gasfilter
Røgalarm
Vandfiltersystem ”BWT - Best-Camp mini”
Udvendig kombi-stik (strøm + TV)
Multifunktionel taske i KNAUS design
Stikdåse pakke (ekstra 230V og USB stik)
Ambientebelysning
TV-forberedelse m/stik og kabelføring
TV-holder, svingbar
60 YEARS hyndestof, 60 YEARS streamer
COZY HOME-pakke: 2 puder, tæpper og dug
El-gulvvarme

Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

FRIHED, DER BEVÆGER

KABE

2021 campingvogne

KABE ER PÅ MANGE MÅDER
HELT SIN EGEN. UDBUDDET
ER LANGT DET STØRSTE. I

Danmark kan du vælge mellem 82
forskellige modeller. Som alle kan
bestilles med markedets nok største ekstraudstyrsliste. En Kabe lever gerne et hårdt campingliv, især
når den ønskes brugt hele året. Ny
i 2021 er bl.a. Classic 600 GLE/KS,
600 XL/KS, 600 TDL/KS og de to
Smaragd Queen Selection modeller.
Nyhederne i de enkelte serier er omfattende. Se mere på www.campingferie.dk de kommende måneder.

Se mere her: www.kabe.se/dk

KABE
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KABE 2021 modeller:
Classic 470 XL
Classic 470 XL/KS
Classic 520 XL
Classic 520 XL/KS
Classic 560 GLE/KS
Classic 560 GLE
Classic 560 GLE/KS
Classic 600 GLE/KS (ny)
Classic 600 XL/KS (ny)
Classic 600 GDL/KS
Classic 600 TDL/KS (ny)
Classic 630 GXL/KS
Classic 660 DGDL/KS
Classic 780 DGDL/KS
Briljant 470 XL
Briljant 470 XL/KS
Smaragd 520 XL
Smaragd 520 XL/KS
Smaragd 520 XL/KS
Queen Selection (ny)
Smaragd 540 GLE
Smaragd 540 GLE/KS
Smaragd 540 GLE/KS
Queen Selection (ny)
Ametist 560 GLE
Ametist 560 GLE/KS
Ametist 560 XL
Ametist 560 XL/KS
Safir 600 GLE

Safir 600 GLE/KS
Safir 600 E-TDL
Safir 600 E-TDL/KS
Royal 520 XL
Royal 520 XL/KS
Royal 540 GLE
Royal 540 GLE/KS
Royal 560 GLE
Royal 560 GLE/KS
Royal 560 XL
Royal 560 XL/KS
Royal 600 GLE
Royal 600 GLE/KS
Royal 600 DXL
Royal 600 DXL/KS
Royal 600 XL
Royal 600 XL/KS
Royal 600 E-TDL
Royal 600 E-TDL/KS
Royal 600 XL FK/KS
Royal 600 DXL FK/KS
Royal 630 GLE/KS Tandem
Royal 630 E-TDL/KS Tandem
Royal 630 TDL FK/KS Tandem
Royal 740 GXL/KS
Royal 740 DGXL/KS Dusch
Royal 740 DGDL/KS
Royal 740 E-TDL/KS
Royal 780 E-TDL/FK

Royal 780 BGXL/KS
Royal 780 E-TDL FK/KS
Hacienda 880 GLE/KS
Hacienda 880 TDL/KS
Hacienda 880 B-TDL/KS
Hacienda 880 D-TDL/KS
Hacienda 880 TDL FK/KS
Hacienda 1000 TDL/KS
Imperial 560 XL
Imperial 560 XL/KS
Imperial 600 XL/KS
Imperial 600 DXL Dusch
Imperial 600 XL FK/KS
Imperial 600 DXL FK/KS Dusch
Imperial 600 TDL
Imperial 630 E-TDL/KS Tandem
Imperial 630 TDL FK/KS Tandem
Imperial 740 E-TDL/KS
Imperial 780 E-TDL/KS
Imperial 780 DGLE/KS
Imperial 740 E-TDL FK/KS
Imperial Hacienda 880 GLE/KS
Imperial Hacienda 880 TDL/KS
Imperial Hacienda 880 D/B-TDL/KS
Imperial Hacienda 880 TDL FK/KS
Imperial Hacienda 1000 TDL/KS

Se mere her: www.kabe.se/dk

Knaus
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I 2021 FEJRER KNAUS BÅDE
HELMUT KNAUS 100 ÅRS
FØDSELSDAG OG FABRIKKENS 60 ÅRS JUBILÆUM
MED EN RÆKKE SPECIALMODELLER. Derfor er Knaus

Südwind udstyret med et omfattende
Südwind ”60 Years ” standardudstyr.
Knaus Sport fortsætter med det populære Silver Selection udstyr. Og så
må du ikke overse Südwind Scandinavian Selection som er udstyret til
helårsbrug, bl.a. med Alde centralvarme og Alde gulvvarme. Nye modeller
er Sport 500 UF og Südwind 500 EU.

Se mere her: www.knaus.com/da-dk

2021 campingvogne

Knaus

Knaus 2021 modeller:
Deseo 400 TR
Sport & Fun Black Selection 480 QL
Travelino 400 QL
Sport 400 LK Silver Selection
Sport 400 QD Silver Selection
Sport 420 QD Silver Selection
Sport 450 FU Silver Selection
Sport 460 EU Silver Selection
Sport 500 KD Silver Selection
Sport 500 EU Silver Selection
Sport 500 FU Silver Selection
Sport 500 UF Silver Selection (ny)
Sport 500 QDK Silver Selection
Sport 500 UF Silver Selection
Sport 540 UE Silver Selection
Sport 540 FDK Silver Selection
Sport 550 FSK Silver Selection
Sport 550 QS Silver Selection
Sport 650 UDF Silver Selection

Südwind 420 QD 60 Years
Südwind 450 FU 60 Years
Südwind 460 EU 60 Years
Südwind 500 EU 60 Years (ny)
Südwind 500 FU 60 Years
Südwind 500 UF 60 Years
Südwind 500 PF 60 Years
Südwind 500 QDK 60 Years
Südwind 540 UE 60 Years
Südwind 540 FDK 60 Years
Südwind 550 FSK 60 Years
Südwind 580 UE 60 Years
Südwind 580 QS 60 Years
Südwind 650 PXB 60 Years
Südwind 650 PEB 60 Years
Südwind 750 UDF 60 Years
Südwind 580 UF Scandinavian Selection
Südwind 590 UE Scandinavian Selection
Südwind 590 UK Scandinavian Selection
Südwind 650 UDF Scandinavian Selection
Südwind 740 UFK Scandinavian Selection

Se mere her: www.knaus.com/da-dk

Se vores flotte udvalg at nye og brugte vogne www.OECC.dk
Kabe 2021:
Kabe Classic 470 XL, K.1.335 kg. kr. 255.900
Kabe Classic 600 TDLKS, K. 1.625 kg. kr. 356.500
Kabe Smaragd 520 XLKS, K. 1.560 kg. Kr. 321.500
Kabe Smaragd 520 XLKS ”Queen selection”
K. 1.660 kg. Spar 56.896 Nu kr. 355.900

Kabe Smaragd 540 GLEKS ”Queen selection”
K. 1.695 kg. Spar 63.396 Nu kr. 367.900
Kabe Ametist 560 GLEXL, K. 1.630 kg. Kr. 379.870
Kabe Imperial 560 XLKS, K. 1.780 kg. kr. 479.900

Tilbud Demovogne Kabe 2020:
Kabe Brilliant 470 XL, K. 1. 360kg
Incl. Gavekort på 15.000, Kr. 311.250

T@B 320, 2021,
Køreklar Vægt 665 kg
Pris fra 105.900 kr.

T@B 400, 2021
Køreklar Vægt 995 kg
Pris fra 177.500 kr.

Vi forhandler
Isabella, Wera,
Outwell & Dwt
fortelte

Stort udvalg i udstyr og reservedele til herlige
ferieoplevelser

OBS!! Lukket lørdage i oktober og november. Lukket Lørdag og søndag i december. Julelukket fra 12. december til 3. januar 2021

Kom og oplev 2021 Nyhederne fra LMC, Knaus, Kabe og T@B
LMC 2021 vogne:
LMC Sassino 460 E, E. 880 kg. kr. 149.000
LMC Sassino 470 K, E. 956 kg. kr. 159.000
LMC Style 450 D, E. 1.149 kg. kr. 179.000
LMC Style 493 K, E.1.178 kg, kr.179.000 Jubilæum
LMC Style 530 E, E. 1.175 kg. kr. 189.000 kr.

LMC Musica 560 E. 1.382 kg. Kr. 235.000 kr.
LMC Vip 685 D, E. 1.852 kg. kr. 399.000 kr.

Tilbud Demovogne LMC:
LMC Vivo 522 K, 2019, E. 1.430 kg.
Spar 22.000. Nu 218.000
LMC Musica 542 E, 2020, E.1.438 kg.
Incl. Gavekort på 15.000, Kr. 288.160
LMC Cruiser Premium T 701 Autocamper
Spar 78.560 Nu 750.000

Knaus 2021:
Knaus Sport 400 QD, E. 1.020 kg. Kr. 157.200
Knaus Sport 500 KD, E. 1.220 kg. kr. 185.900
Knaus Sport 540 EU, E. 1.290 kg. Kr. 197.300
Knaus Südwind 450 FU, E. 1.180 kg. Kr. 199.999
Knaus Südwind 500 UF, E. 1.290 kg. Kr. 208.700
Knaus Südwind 550 FSK, E. 1.290 kg. Kr. 217.500
Knaus Scandinavian 580 UF, E.1540 kg. 284.870

Tilbud Knaus demovogne 2020
Incl. gavekort på 15.000 kr.

Se www.OECC.dk
med hele vores
store udvalg og
gode tilbud.

35 brugte vogne
fra 39.995,- og
nye vogne fra
105.900,-

Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød, 56143355, www.OECC.dk, Man-tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Tors-fredag 10-17, lørdag 10-14, Søndag 11-15

LMC

2021 campingvogne

LMC, SOM PRODUCERES I TYSKE SASSENBERG, FEJRER SIT 65ÅRS JUBILÆUM I 2021.

Det sker bl.a. med en særlig
og ekstra veludstyret jubilæumsmodel LMC Style 493 K
65 Years Edition. Andre nye
modeller er Style 400 F, Vivo
470 D og Vivo 580 D. LMC
Vivo 580 D har nydesignet
interiør, nyt frontkøkken,
sidegruppe i vinkel, fransk
seng og et stort toiletrum bagerst i vognen.

Se mere her: www.lmc-caravan.de/da

LMC

2021 campingvogne

LMC 2021 modeller:
Style Lift 500 K

Sassino 460 E
Sassino 470 K
Style 400 F (ny)
Style 450 D
Style 450 E
Style 460 D
Style 490 K
Style 530 E
Style 582 K
Style 493 K 65 Years Edition (ny)
Style Lift 430 K

Vivo 470 D (ny)
Vivo 520 E
Vivo 520 K
Vivo 522 K
Vivo 530 K
Vivo 532 K
Vivo 580 D (ny)

Musica 520 E
Musica 520 K
Musica 542 E
Musica 560 E
Exquisit VIP 595 D
Exquisit VIP 655 D
Exquisit VIP 685 D
Exquisit VIP 695 D

Musica 470 D
Musica 470 E
Musica 490 E

Se mere her: www.lmc-caravan.de/da

Polar

2021 campingvogne

I 2021 ER DET DANSKE
PROGRAM PÅ 45 MODELLER I 8 SERIER. 37 modeller

fås i udstyrsniveauerne Original,
Selected og Custmized. De sidste
8 er udstyret med en særlig Edition pakke. 2021 nyheder er bl.a.
modeller med Queens Bed på
langs, vinkelkøkken med 4 kogepladser. Store nyheder er bl.a. nyt
køkkenvæg, ekstra tykke madrasser, sengegavl med ”godnatknap,”
nye lamper og lampeskinner, ny
gulvbelægning og ny installation
for indkommende strøm.

Se mere her: www.polarvagnen.dk

Polar

2021 campingvogne

Polar 2021 modeller:
520 CTH
520 CTV
560 LB
560 CTH
560 CTH VK
560 CTV
560 Edition LB
560 Edition CTV
590 LB
590 CTH
590 CTV
590 CTH VK
590 BK
590 TR - DB
590 TR - LB
590 Edition TR DB

620 BK VK (ny)
620 LB VK (ny)
620 TR DB
620 TR TDS
620 Edition BK VK (ny)
620 Edition LB VK (ny)
650 QB (ny)
650 CTVX (ny)
650 TDS BK
650 TR DB VK (ny)
650 TR LB VK
650 TR TDS VK
680 QB VK (ny)
680 CTVX BK
680 TR LB VK

680 TR DB VK
680 TR TDS VK
680 Edition CTVX BK
730 QB VK (ny)
730 BR
730 CTVX BK VK (ny)
730 TR LB VK
730 TR DB VK
730 TR TDS VK
730 Edition CTVX BK VK
730 Edition BR
840 TRX LB
840 TRX TDS
840 BR

Se mere her: www.polarvagnen.dk

Vi har et stort udvalg af nye 2021 Polar vogne.
Her er et udsnit:

Polar 520 CTH Original DK
Polar 560 LB Original DK
Polar 560 CTV Original DK

Polar 590 CTH VK Custemized
Polar 650 TR DB VK Selected
Polar 680 TR LB VK Custemized

Polar 730 CTVX BK VK Edition
Polar 730 DS VK Custemized
Der tages forbehold for solgte vogne.

Hjertet i vores forretning er vores flotte udstilling, hvor der er et bredt udvalg af nye vogne
fra alle vores mærker. Vi lægger især vægt på topmærkerne fra Fendt og Polar, som vi altid har et stort
udvalg af. Finder du ikke den vogn, du søger, kan du altid spørge os. Vi har altid nye vogne
på vej hjem fra fabrikkerne, måske er der netop den, du søger.

Hinshøj Caravan forhandler 5 super mærker og vi har altid et
stort udvalg af nye vogne på lager.
Vi forhandler:

Vores 20 mand team har meget erfaring i branchen så vi står
klar til at yde jer den bedste service i branchen.

Din Polar forhandler
Som alle nok ved er Cabby blevet solgt til Polar, og i denne
forbindelse har vi også fået forhandlingen af Polar. I samme
ombæring har vi også sikret os, at vi i fremtiden kan levere
reservedele til de Cabby, der allerede kører på de danske veje,
da Polar har overtaget salg og produktion af disse. Så hvis I
står og mangler reservedele til Cabby, skal i ikke tøve med at
kontakte Johnny på vores værksted: johnny@hinshoj.dk
Han kan hjælpe jer med det i står og mangler til netop jeres Cabby.
Vi servicerer og reparerer selvfølgelig stadigvæk de
mange Cabby, der kører på det danske marked.

Åbningstider

3. Januar - 31. August
Mandag - Fredag kl. 10.00 - kl. 17.00
Lørdag kl. 10.00 - kl. 15.00
Søndag kl. 10.00 - kl. 16.00

1. September - 17. December
Mandag - Fredag kl. 10.00 - kl. 17.00
Lørdag Lukket
Søndag kl. 11.00 - kl. 16.00

Påsken
Skærtorsdag kl. 10.00 - kl. 16.00
Langfredag kl. 10.00 - kl. 16.00
Påskelørdag Lukket
Påskesøndag Lukket
2. Påskedag kl. 10.00 - kl. 16.00

Pinsen
Pinselørdag kl. 10.00 - kl. 13.00
Pinsedag Lukket
2. Pinsedag kl. 10.00 - kl. 16.00
Andre Helligdage
Kr. himmelfartsdag 10.00 - 16.00
St. Bededag 10.00 - 16.00
Grundlovsdag 10.00 - 16.00

Hinshøj Caravan A/S • Gl.Viborgvej 392 • 8920 Randers NV • +45 86 46 60 72
salg@hinshoj.dk • www.hinshoj.dk

Stort udvalg i brugte
vogne

Ferien starter hos Søren
Åbnings �der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af
Campingbranchen

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Silver

2021 campingvogne

SILVER MINI
FREESTYLE 390 KIDS
HOLDT KUN ÉT ÅR I
DENNE OMGANG. Må-

ske vender den tilbage når
Corona kaosset er stoppet.
Resten af programmet fortsætter som sidste sæson.

Se mere her: www.campingagenten.dk/silver

2021 campingvogne

Silver

Silver 2021 modeller:
Mini Freestyle 270
Mini Freestyle 290
Mini Freestyle 390 CP
Eavision 390 CP
Eavision 390 TDE
Eavision 430 CP
Eavision 430 LJ

Se mere her: www.campingagenten.dk/silver

Sprite

2021 campingvogne

SPRITE BASECAMP 4
ER EN NY REJSEVOGN
MED EN TOPERSONERS
DINETTE LIGE INDEN
FOR DØREN. Så er det mu-

ligt at sove op til fire i vognen.
Sprite Cruzer 550 SR er en nt
model der bagerst er indrettet
en sidevendt Queens Bed foran
et stort toiletrum med brusekabine. Sprite Alpine Sport serien
har fået nye udvendige dekorationer og ny polstring inden
døre. Sprite Mondial fortsætter
som sidste år.

Se mere her: www.spritecaravans.dk

2021 campingvogne

Sprite

Sprite 2021 modeller:
Basecamp 2
Basecamp 4 (ny)
Alpine Sport 370 EK
Alpine Sport 420 CT
Alpine Sport 450 CF
Alpine Sport 470 CF
Alpine Sport 490 CE
Mondial 420 SE
Mondial 470 SE
Mondial 490 SE
Mondial 495 SE
Cruzer 460 SR
Cruzer 480 SR
Cruzer 492 SR
Cruzer 495 SR
Cruzer 520 SR
Cruzer 550 SR (ny)
Cruzer 635 SR

Se mere her: www.spritecaravans.dk

SPRITE
2021
ALL
INCLUSIVE

KVALITET MED STIL
OPBYGNIN

G:
Glasfiber
udve
”Pure” ko ndig.
ns
t i o n 1 0 0 % t r u kva n d tæ
indvendig t
.

Mondial-serien har samme høje standardudstyr, som vi kender fra
de øvrige Sprite modeller med bl.a. rummeligt køkken med komfur,
bageovn, Ultra Heat, dobbelt USB-stik, radio med Bluetooth, lette
ergonomiske madrasser. Opvarmning og isolering er i den højeste
klasse. Truma Therme varmt vand er naturligvis også standard.

Mondial fås fra kr. 182.900,-

Basecamp

Alpine Sport

Basecamp er en sporty og stilfuld campingvogn lavet til livets eventyrere, der
søger nye oplevelser i naturen.

Sprite Alpine Sport er den perfekte rejse- Vores trendsætter Sprite Cruzer SR er topvogn. Fuldt udstyret, fås Alpine Sport til pen af modelrækken og en af de bedst
meget konkurrencedygtige priser.
udstyrede campingvogne på markedet.

Fra kr. 207.900,-

Fra kr. 161.900,-

Alle os med Sprite

Find din forhandler på
www.spritecaravans.dk

Cruzer SR

Fra kr. 207.900,Importør: Intercamp
Tlf. 7684 0820

BY

NYHEDER 2021

ISABELLA ATLAS MEGASTEL SOLSEJL
Det ultimative solsejl til fastliggere.

ISABELLA AIR
CIRRUS NORTH 300

Fås nu både i 3 og 4 meters bredde og
med luftventiler i alle 3 frontkanaler, så
du nu hurtigere kan tage luften ud ved
nedtagning.

TRAVELLIGHT

MEGA SPACE

NYHED!

KLIK OG HENT
Se flere nyheder på
www.isabella.net

Nu har du mulighed for at bestille en vare på Isabellas nye
hjemmeside, og hente den hos din campingforhandler – helt uden
leveringsomkostninger.

Tabbert

HOS TABBERT ER DEN STØRSTE
NYHED EN NY OG OPDATERET DA
VINCI SERIE SOM KOMMER I ET
HELT NYT DESIGN MED LYST INTERIØR OG NYE TEKSTILER. Fire modeller

er nye indretninger i Da Vinci. 390 QD, 495 HE,
500 KD og 560 HTD. Tabbert Rossini bliver i
2021 opgraderet med den omfattende Finest
Edition Kampagnepakke. Alle Vivaldi modeller fås igen med en helårspakke Nordic pakke
med Alde centralvarme i alle modeller og Alde
centralvarme fra model 550 og opefter. Udvendigt har Tabbert 2021 bl.a. fået nye dekorativ
stafferinger og nye baglygtebeslag. Der tre
T@b modeller fortsætter som sidste år.

Se mere her: www.tabbert.dk

2021 campingvogne

Tabbert

2021 campingvogne

Tabbert 2021 modeller:
T@b 320 Style Basic
T@b 320 Style OffRoad
T@b 400 Style Basic
Rossini 450 E 2,3 Finest Edition (ny)
Rossini 450 TD 2,3 Finest Edition (ny)
Rossini 490 DM 2,3 Finest Edition (ny)
Rossini 490 TD 2,3 Finest Edition (ny)
Rossini 520 DM 2,3 Finest Edition (ny)
Rossini 540 E 2,3 Finest Edition (ny)
Rossini 620 DM 2,5 Finest Edition (ny)
Da Vinci 390 QD (ny)
Da Vinci 460 E (ny)
Da Vinci 490 TD (ny)
Da Vinci 495 HE (ny)
Da Vinci 500 KD (ny)
Da Vinci 540 E (ny)
Da Vinci 560 HTD (ny)
Da Vinci 700 KD (ny)
Vivaldi 460 E 2,3
Vivaldi 490 TD 2,3
Vivaldi 550 E 2,3
Vivaldi 550 E 2,5
Vivaldi 550 DF 2,5

Vivaldi 560 EMK 2,5
Vivaldi 560 TD 2,5
Vivaldi 560 TDL 2,5
Vivaldi 685 DF 2,5
Puccini 550 E 2,3
Puccini 550 E 2,5
Puccini 560 TD 2,5
Puccini 655 EL 2,5
Puccini 685 DF 2,5
Puccini 750 HTD 2,5
Cellini 655 DF 2,5
Cellini 750 HTD 2,5 Slide Out

Se mere her: www.tabbert.dk

VEGA

2021 campingvogne

SELV OM VEGA NOK ER DANMARKS MINDSTE OG BILLIGSTE
CAMPINGVOGN. Den gør en dyd ud af

at være lille og til en lav pris. Her er masser
af camping for én eller to på tur. Størrelsen
gør den ekstra egnet til spontane ture, både
for fornøjelse og for fritidsaktiviteter. Den
let at tage med de fleste steder. Og som et
paradoks, er dens nærmeste konkurrent
nok mere én af de små kassevogns-autocampere, end en større, tungere og mindre
fleksibel campingvogn. Både VEGA, den lille
autocamper og de mindste Pop-up campingvogne er lette at parkere på en almindelig
parkeringsplads, fri af vejen i en bred rabat
eller i familiens indkørsel. Og prismæssigt
vinder VEGA over både autocamper og de
dyrere pop-up campingvogne.

Se mere her: www.campingvogn.dk

VEGA

2021 campingvogne

VEGA 2021 modeller:
295 D
295 ET
365 NN
365 NT
365 NTL

VEGA

PRISLISTE 20
Nr. 1/2020

Køreklar
vægt kg

VEGA model:

295 D

575

295 ET

595

365 NN

685

365 NT

685

365 NTL

685

TILLÆG FOR MODEL “GT”

Helhvidt karosseri, tonede vinduer, GT design, andet hynde-/gardindesign, lyse

TILLÆG FOR “SILVER MODEL”

Silver karosseri, tonede vinduer, alufælge, Dometic tagluge og interiør som GT

Ekstraudstyr
(gælder kun fabriksmontering)

Passer til model:

Se
mere her:til www.campingvogn.dk
Akselforhøjelse
900 kg

Vægt
kg.

kr.
1.315

Weinsberg

2021 campingvogne

WEINSBERG CARACITO
ER EN NY SERIE PÅ
FEM MODELLER. Cara-

Cito er specielt tiltænkt begyndercampister og andre som
ønsker en let campingvogn.
Vægtbesparelsen er bl.a.
fundet ved at gøre vognen
helt gasfri ved at udstyre alle
modeller med elkomfur, el-køleskab (kompressor) og et klimaanlæg som både kan køle
og varme. CaraOne serien,
inkl. CaraOne [ICE] fortsætter
som sidste år.

Se mere her: www.weinsberg.com/da-dk

2021 campingvogne

Weinsberg

Weinsberg 2021 modeller:
CaraOne 390 QD Kampagne
CaraOne 390 PUH Kampagne
CaraOne 400 LK
CaraOne 420 QD
CaraOne 450 FU Kampagne
CaraOne 480 EU Kampagne
CaraOne 480 QDK
CaraOne 500 FDK
CaraOne 540 EUH Kampagne
CaraOne 550 QDK Kampagne
CaraOne 550 UK
CaraOne [ICE] 740 UDF
CaraOne [ICE] 740 UWF
CaraCito 390 QD (ny)
CaraCito 450 FU (ny)
CaraCito 470 EU (ny)
CaraCito 470 QDK (ny)
CaraCito 500 QDK (ny)

Se mere her: www.weinsberg.com/da-dk

CaraCito

KONSEKVENT
ANDERLEDES

Vores elektriske

Cara

CITO

CaraCito
+ Stort dejligt opholdsrum
+ Komplet køkken
+ Komplet bad
+ EvoPore HRC madrasser
+ Masser af opbevaringsplads
+ Konsekvent elektrisk

Aircondition
inkl. i prisen

KONSEKVENT
MODERNE
KONSEKVENT
ELEKTRISK

Udelukkende
el-udstyr

Glaskeramiske
kogeplader

AirCondition/
varme i én enhed
som standard

Eletrisk
varme

Ingen gasinstallationer

Komplet
køkken

Kompressor
køleskab

Køligt om
sommeren,
varmt på
kolde dage

USB stik

5 GRUNDRIDS

FRA KUN KR.

109.500,-

KONSEKVENT
ELEKTRISK
Madlavning på
glaskeramisk
kogeplade lige
som derhjemme.

KONSEKVENT ANDERLEDES
Ungt design og helt enkle linjer.

Klimaanlæg med varmekølefunktion sørger for et
behagelig indeklima.
Klima- og varmeanlæg
betjenes let ved hjælp af
fjernbetjeningen.

Alle os med Weinsberg

Alle os med Weinsberg

Find forhandler på weinsberg.dk

www weinsberg.dk

Agent:
IntercampA/S
A/S Tlf.
0820
Agent:
Intercamp
Tlf.7684
7684
0820

DIT NÆSTE EVENTYR STARTER PÅ

OPLEV FLERE END 100 AUTOCAMPERS, UDSTYR
OG TILBEHØR, NÅR MESSE C FREDERICIA RULLER
DANMARKS ENESTE AUTOCAMPER-UDSTILLING
UD I 2020.
SÆT KRYDS I KALENDEREN
D. 30. OKTOBER
D. 31. OKTOBER
D. 1. NOVEMBER

X

WWW.AUTOCAMPERSHOW.DK
FØLG MED PÅ FACEBOOK OG
PÅ LINKEDIN

UDSTILLING | DEMO | FOREDRAG | EVENTS
KØB DIN BILLET PÅ
AUTOCAMPERSHOW.DK

Autocamper
Nedtælling til
premieren på Show

Billetsalget er kommet godt fra start til Danmarks
eneste autocamper-udstilling, som afvikles i
coronatrygge rammer i MESSE C Fredericia

O

m godt en måned byder
MESSE C indenfor til et nyt
slaraffenland for det hastigt
voksende autocamper-folk
i Danmark, når Autocamper Show
åbner dørene til mindst 120 af de
nyeste autocampere og campervans.
Dertil kommer en lang række udstil-

lere med udstyr, services, udlejning
og rådgivning målrettet mod det
frie liv på fire hjul.
Autocamper Show arrangeres
med bred opbakning fra branchens
importører og forhandlere, som
præsenterer en vifte af de nyeste
2021-modeller.

Ifølge Charlotte Buus, projektleder i MESSE C, er det ikke kun udstillerne, som bakker markant op
om den nye udstilling.
- Vi har lige åbnet billetsalget for
få dage siden, og interessen fra publikum er allerede stor. Så det tyder
rigtig godt, konstaterer Charlotte

S

20

Autocamper
Nedtælling til
premieren på Show
Buus forud for premieren i weekenden den 30. oktober-1. november.

Tryg og sikker messe

Ifølge projektlederen har nogle
spurgt ind til, om Autocamper Show
kan gennemføres i den nuværende
coronasituation:
- Svaret er JA, det kan vi godt.
Vi er underlagt storcenter-restriktionerne og kan derfor gennemføre en tilfredsstillende og sikker messe, med de samme sikkerhedsforanstaltninger, som man kender fra supermarkeder og storcentre. Vi har
op til 16.000 kvadratmeter til rådighed i hallen, og vi kører med store
stande, god afstand, bredere og retningsbestemte gange, spritstationer,
skiltning og ekstra rengøring.
- Desuden er der et begrænset an-

tal billetter til salg, som svarer til det
antal personer, der må være i messeområdet, således at vi sikrer den
nødvendige afstand mellem de besøgende, forklarer Charlotte Buus.
Hun tilføjer, at billetter naturligvis
refunderes, hvis skærpede krav eller
en forværret coronasituation umuliggør arrangementet.
- Men vi er meget fortrøstnings-

Bioboy

Fjerner sorte striber
– og meget andet

Biologisk rengøring
Rengør og polerer på én gang

Camper
Shampoo m. pleje

Vask næsten uden brug af vand
Rengør og beskytter på én gang.

Find din nærmeste forhandler på:

www.alsi.dk/bioboy

fulde, og vi glæder os til at åbne dørene til en tryg, sikker og frem for
alt spændende oplevelse på Autocamper Show 2020, slutter Charlotte Buus.
Se evt. mere på
www.autocampershow.dk, hvor
billetter også kan købes.

CaraCompact

FÅ EN
IND I DIT LIV

Alt dette fra kun

618.000,Inkl. lev.omk.

Vores mest populære CaraCompact EDITION
Airbag passagerside
Elektrisk justering og opvarmede sidespejle
Højdejustering af passagersæde
Klimaanlæg (manuel) i førerkabine
Pilotsæder for fører og passager (drejbare)
Beklædning på sædekasse
Fartpilot
Isoleret og opvarmet spildevandstank
Myggenetsdør i bodelen
Medi-Heki 700x500 mm
Radio All in One Pioneer
Lakeret kølergrill
DAB PLUS /FM antenne
Head Up display
Alufælge 16”

Rat og gearknop i læder
Oplukkeligt vindue i front/top
Ombygning af enkelt til dobbeltsseng (MEG)
Garagedør i førerside (kun MEG)
CP-Plus betjeningspanel til varmeanlæg
Truma iNet-System
Ambiente belysning
2x USB stik (ved siddegruppen og sengen)
TV-holder
Markise 405 x 250 CM
Vandfilter BWT
Stikdåse i garage
Bakkamera
Dæktryksmåler
Flere motorvarianter fra 140 - 180 HK

600 MEG

Forhandlere:
Camping-Specialisten.dk
Funder, 8600 Silkeborg tlf. 9712 5366
Vonsild Camping
6000 Kolding, tlf. 7552 2284

Alle os med Weinsberg

weinsberg.dk

Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

600 MF

VANSATIONEL! Den nye
KNAUS VAN TI VANSATION
Udvendig kompakt & manøvrevenlig. Indvendig fantastisk

NYHED
fra kr.

610.500

To kampagne
modeller

UNIK VANSATION & ALT INKLUSIV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Førersæder i samme hyndestof som bodel
Truma iNet-System
Fartpilot
El sidespejle
Head up display
Bakkamera
16” alufælge
Justerbart passagersæde (højde)
Passager Air-bag
Radio DAB +, all in one, navigationssystem
med camping software
• Radioforberedelse + 2 højtalere
• BWT - Best -Camp vandfiltersystem
• Aircon førerhus (manuel) inkl. pollenfilter ,
udvendig temperatur visning
550 MF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rat med betjening til radio
Læder rat og gearknop
90 ltr. brændstoftank
Ambientebelysning inkl. køkkenvægsbelysning ved arbejdsflader
Oplukkelige vinduer i bag med
insektnet og mørklægning
COZY HOME-pakke
Markise 3 m - 4 m (grundridsafh.)
Myggenetsdør
Tagluge 70 x 50 cm m/belysning
Isoleret/opvarmet spildevands tank
Garagedør
Motorvarianter:140-160-180 hk
Forhandlere:
Antons Campingcenter
6920 Videbæk, tlf. 9694 9220

650 MEG

Camping-Specialisten.dk Århus
8260 Viby J. tlf. 8628 3566

Alle os med Knaus

www.knaus.dk

Agent: Intercamp A/S
Tlf. 7684 0820

Relancering
af RoadCar
i Danmark med
specialmodel

Fritidsbiler har indgået en eksklusiv aftale med
Roadcar fabrikken som Importør/eneforhandler
af Roadcar i Danmark. Det fejres med en
specialmodel ALL-INCLUSIVE model 2021.
Se det omfattende udstyr her:

• Model med køjeseng I bag 4 soHer kan bl.a nævnes Aircondition,
vepladser, 5.98 meter
Fartpilot, Radio m/cd , Markise, Cy- • Roadcar 640 til 564.995,kelholder, Gasalarm, Gasventil, 90 L • Model med 2 enkelt senge i bag,
6.40 meter
stort køleskab m 6 liter Frys, 95 AH
bodelsbatteri, Truma Varme/varmtvand, Mørklægning/fluenet, Toilet- Med disse modeller er prisen igen
vindue, Spisebord m/drejeplade, le- kommet uden 500.000 for en komplet færdig Fritidsbil.
vering og nummerplader.
Roadcar 2021 er hos Fritidsbiler i
Klar til ferien
Haslev allerede fra d. 1/10 2020. RoAll-inclusive Modellen fås i
adcar kan leveres med Citroen/Fiat
alt tænkelig udstyr herunder auto• Roadcar 540 til 499.990,matgear/Hævetag med 2 ekstra soModel med Tværseng i bag City
vepladser.
Camper, 5.40 meter
Kig forbi Haslev og se det vi til• Roadcar 600 til 519.995,byder af Fritidsbiler 3 mærker alle
• Model med tværliggende seng i
varianter.
bag, 5.98 meter
Se mere her:
• Roadcar 601 til 534.990,www.fritidsbiler.dk

Mød Fritidsbiler på Autocampershow i Fredericia den 30.
oktober - 1. november 2020

På Fredericia Autocampershow udstiller Fritidsbiler følgende modeller:
Hymercar, bravia, og Roadcar
Aksel Nielsen, Indehaver, fortæller: Vi regner med at have følgende
modeller med:
Hymercar 600
Hymercar 602
Hymercar 600s ( Mercedes )
Bravia 599
Bravia 636
Roadcar 540
Roadcar 600
Roadcar 601
Roadcar 640

Følg os på

Campervans specialister

Bravia pris fra
514.900,Roadcar pris fra
472.990,Hymercar van pris fra 522.000,-

Hos Fritidsbiler ﬁnder du altid et stort udvalg af autocampere i van størrelser.
Vi forhandler Bravia, Hymercar og Roadcar, i vanmodeller / Fritidsbiler.
Vi tager gerne din personbil eller autocamper i bytte. Vi har altid et godt
udvalg af nye Fritidsbiler på lager, så kig forbi i Haslev, se de mange
muligheder og få gode råd og vejledning inden du beslutter dig!
Hilsen, dit Fritidsbiler Team

Aksel, Søren & Kasper

. .
.
FRITIDSBILER

Islandsgade 1, 4690 Haslev

tlf. 40 37 40 61

info@fritidsbiler.dk

www.fritidsbiler.dk

All-inclusive
- lige klar til ferietur

Vi har gjort det nemt for dig og tilbyder en specialmodel for alle
Roadcar – alt det du normalt skal betale ekstra for er med i prisen.
Bl.a.: aircondition, fartpilot, radio m/cd, markise, cykelholder,
gasalarm, gasventil, 90L stort køleskab m/6L fryser, 95AH bodelsbatteri, Truma varme/varmtvand, mørklægning/ﬂuenet, toiletvindue, spisebord m/drejeplade, levering og nummerplader.
All-Inclusive modellen fås i Roadcar 540, 600, 601 og 640.
Prisen starter ved:
Model: Roadcar 600

499.990,-

Vi har altid 10-15 modeller på lager. Vi har både salg og udlejning.
Kontakt os for mere info. Hilsen, dit Fritidsbiler Team

Aksel, Søren & Kasper

Følg os på

. .
.
FRITIDSBILER

Islandsgade 1, 4690 Haslev

tlf. 40 37 40 61

info@fritidsbiler.dk

www.fritidsbiler.dk

- De nye 2021 modeller
- Du vil blive overrasket

Kom og mød os på messen
i Fredericia
Fredag den 30. oktober kl. 10.00 - 18.00
Lørdag den 31. oktober kl. 10.00 - 18.00
Søndag den 1. november kl. 10.00 - 16.00

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris

Northautokapp
pakken
- opgraderingen
du ikke
vil fortryde

Konstruktion uden træ og med fantastisk isolering
Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

Spændende autocampere fra

Kronjyllands
Camping &
Marine Center
Disse autocampere kan du også se på
Autocamper Show i Fredericia 30. okt.-1. nov

Sun Living V 65 SL

Se 30 billeder her:
www.as-kcc.dk/Autocamper/autocampere/Sun-Living-V-65-SL-85143?p=85143#85143

Spændende autocampere fra

Kronjyllands Camping & Marine Center

Sun Living S 65 SL

Se 30 billeder her:
www.as-kcc.dk/Autocamper/autocampere/Sun-Living-S-65-SL-87438?p=87438#87438

Sun Living S 75 SC

Se 30 billeder her:
www.as-kcc.dk/Autocamper/autocampere/Sun-Living-S-75-SC-85138?p=85138#85138

Spændende autocampere fra

Kronjyllands Camping & Marine Center

Sun Living S 75 SL

Se 30 billeder her:
www.as-kcc.dk/Autocamper/autocampere/Sun-Living-S-75-SL-86939?p=86939#86939

Sun Living S 65 SL

Se 30 billeder her:
www.as-kcc.dk/Autocamper/autocampere/Sun-Living-S-65-SL-84983?p=84983#84983

Montering af
Cykelholder. Få et tilbud.

Gode tilbud
på fabriksnye
autocampere

PB Autocamper i Allingåbro har gennem mange år leveret
utroligt mange autocampere til kunder i hele Danmark.
Indehaver Peter Borup oplyser at de netop nu har enkelte
2020 modeller tilbage af Knaus og Weinsberg autocampere
som skal sælges så der bliver plads til en række nye 2021
modeller som kommer i løbet af de næste 5-6 uger.

Dometic Freshjet 2200
Tagklimaanlæg
PB Scandi-Mobil A/S som er firma- udstyr som bl.a.:
ets officielle navn (i dagligdagen PB 1. Fordørssikringer til Fiat Ducato
/ 1.498 dkk inkl. montering.
Autocamper) er iøvrigt Dometic Servicepartner (Klimaanlæg, kølebok- 2. Dometic Freshjet 2200 Tagklimaanlæg (en af de mindste tagse, køleskabe, mobilt kokken, Sanitet,
klimaanlæg på markedet til afVentilation, Vinduer og døre, Inverter
køling og affugtning af autocam"- Vi udfører gas- og fugttest på
pere og campingvogne med en
Knaus, Weinsberg, Hymer og Caralængde på op til 7 meter. Nyd
do autocamper samt mange flere af
komforten ved ideelle indendørde kendte og nye mærker ligesom
stemperaturer, afkøl, opvarm og
vi også udfører Gastest på campingaffugt luft. Tilbudspris: 14.989
vogne," fortæller Peter Borup.
dkk inkl. montering
Specialister i ekstraudstyr til
3. Eberspächer Kalofer-Oliefyr /
autocampere
14.500 dkk inkl. montering
Her i efteråret har PB Autocamper
4. Anhængertræk / 12.600 dkk inkl.
en række gode tilbud på forskelligt
montering

Montering af markiser
med lys. Få et tilbud

5. Navigationsanlæg inkl. Bakkamera ZENEC Z-E3766 / 13.500
dkk inkl. montering
6. SMV Hydrauliske Støtteben /
46.000 dkk inkl. montering
Kom forbi og få en snak med Peter Borup og få en snak om udstyr,
montering og ikke mindst priser.

PB Scandi-Mobil A/S

Industriparken 16
8961 Allingåbro
Tlf.: 86 48 15 81
info@pb-autocamper.dk
www.pb-autocamper.dk

Montering af
gasregulatorer, så du må
køre med gassen tændt.

2021-nyheder
fra Møllegårdens
Camping

Efterhånden som bladene falder og efteråret sætter ind, begynder
de spændende nyheder til campingsæson 2021 at dukke op. Også
hos Møllegårdens Camping i Vildsund ved Thisted, har den nye Adria
Adora fået stor og vel fortjent opmærksomhed, men en række andre,
spændende nyheder er også allerede nået frem til udstillingen:

Adria Alpina 663 HT (Pris kr. 271.980,-)

DENNE POPULÆRE HELÅRSVOGN FRA ADRIA har plads
til det hele, og holder sig alligevel inden for den vægtklasse, hvor
vognen giver mening, både for rejsecampister og fastliggere. Her er
der luksus og hygge for alle pengene, med toilet- og badeværelse
med bruseniche bagerst i hele vognens bredde. Vognen byder også
på tværstillet, fritstående dobbeltseng og to store, centralt placerede
rundsiddegrupper - eller ”hyggestuer” om man vil. I forenden finder
man køkkensektionen med stort køleskab, emhætte og indbygget
ovn. Alpina 663HT har naturligvis alt det komfortudstyr, som man ville
forvente af en vogn i dette segment: Varmt vand, centralvarme med
vandbåret gulvvarme, Bluetooth og holder til fladskærm.

Hobby DeLuxe 540 UFF (Pris kr. 190.431,-)

I DEN ALTID POPULÆRE 5-METER KLASSE, byder Hobby
op til pardans med denne vogn fra DeLuxe serien. Som sådan er
vognen ganske traditionelt opbygget, med fritstående dobbeltseng
i forenden, stor rundsiddegruppe bagest og køkken henholdsvis
toiletrum i siderne. Moderne og lyst interiør giver vognen et
ungdommeligt udtryk, og på udstyrslisten finder man blandt andet
aksel 1.750 kg., elektrisk gulvvarme samt Dometic emhætte.

Sun Living S75SL (Pris kr. 630.505,-)

S75SL ER EN ELEGANT, DELINTEGRERET MODEL, uden
alkove, men derimod med den fleksible sænkeseng, som er placeret
over siddegruppen. Det giver overnatningsplads til hele familien,
for i bagenden finder man to enkeltsenge med ekstra soveplads i
midten, som kan tages i brug efter behov. Alternativt tilbydes også
modellen S75SC, med fritstående dobbelseng i bag. Førerkabinen
er udstyret med drejelige, polstrede stole og et stort ovenlysvindue.
Af ekstraudstyr kan nævnes fartpilot, traction+, baksensor, Truma
Combi 6 varme, gasfilter og fabriksmonteret markise. Indretningen
er lys, enkel og ungdommelig, som det kendes fra Adrias
campingvogne, og foruden denne model, kommer der også en
helintegreret ”kassevognsmodel” (V-modelserien) og en alkovemodel
(A-modelserien). For alle modellers vedkommende kan der vælges
mellem to længder.

WWW.MOELLEGAARDEN.DK

MØLLEGÅRDENS
CAMPING HAR
NETOP STARTET
FORHANDLING
AF SUN LIVING
BY ADRIA AUTOCAMPERE, som
i sæson 2021 som
standard leveres,
baseret på Citroên
6-gears Euro-6 teknik. Dog kan hele modelserien alternativt
bestilles på Fiat Ducato platform, hvilket
man f.eks. må vælge,
hvis man ønsker automatgear eller en af de
ekstra kraftige motorvarianter.

Spændende nye og
brugte campingvogne

fra LE Camping
Tryk på billedet af den vogn som du gerne vil
se alle billeder og informationer på

Spændende nye og
brugte campingvogne

fra LE Camping

Tryk på billedet af den
vogn som du gerne
vil se alle billeder og
informationer på

Spændende nye og
brugte campingvogne

fra LE Camping

Sjællands
største udvalg
af brugte vogne

13
Vi køber din vogn ga mdr.
ranti
i ren handel

v/ Jesper Povelsen
Hovedgaden 532 2640 Hedehusene
Telefon: 89 88 31 26 info@jpcaravan.dk

www.jpcaravan.dk

Åbningstider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00
Lukket
11.00 - 15.00

www.facebook.com/jpcaravan.dk

CF Okt 2020

Værksted
Webshop

Vi mangler
vogne - Skal vi
sælge din
campingvogn?

FULDSTÆNDIG
NY ADORA 2021

NYT!

✔ Helt nyt interiør
✔ Køkken med opdelte skuffer
– bedre lastemuligheder
✔ Nyt ophængssystem i køkken,
beboelse og soveafdeling

SE HER!

Attraktiv finansiering tilbydes
– kom og hør om dine muligheder

✔ Skjulte højttalere
- kraftigere og bedre lyd
✔ Højere sengerammer
- mere opbevaring under senge

✔ Aftagelig og flytbar affaldsspand
på indgangsdør
✔ Ny eksklusiv bordplade i stonelook
✔ Højere lasteluge
✔ Bredere dør med
3-punkts lukning

✔ Nye eksklusive ALU-fælge

DANMARKS MEST SOLGTE CAMPINGVOGN

NORDJYLLANDS FØRENDE CAMPING- OG FRITIDSCENTER

Se de mange Adria modeller
hos Klarup Caravan Center
Klarup Caravan er eksperter i Adria
og kan præsentere stort set alle Adria
modellerne i løbet af sæsonen. Allerede
nu er der stor interesse for den helt
nye Adria Adore serie som henrykker
campisterne. Se vognene her:
www.klarupcaravan.dk

Isabella Air Cirrus 300

Isabella udvider
luftfamilien

2021 nyheder
fra Isabella
Isabellas 2021 program byder på en lang række af
spændende nyheder udviklet til både rejsende og stand
campister med campingvogn eller autocamper. Bl.a. har
det prisvindende Isabella Air Cirrus 400 givet Isabella mod
på at udvide luftfamilien og byde velkommen til tre nye
familiemedlemmer.

2021 nyheder
fra Isabella

Se mere på

www.isabella.net

Y solsejlet med luftsstænger er en
nyskabelse til autocamperfolket

D

erfor udvider Isabella nu luftteltssortimentet og byder velkommen til tre nye medlemmer af ”Isabella
Air familien”. Familieforøgelsen består af en ny lillebror, Cirrus 300. Samme elegante design og holdbare
materialer – bare 3 meter i bredden. Dertil har Cirrus brødrene fået to luftsolsejls-kusiner i samme elegante North farver; Arc og Y. ”Y solsejlet er lavet i et innovativt og eksperimentelt design i den velkendte Isabella topkvalitet. Det er
perfekt, til enhver der tør være ”outstanding”, fortæller Aga
Gadkowska, udviklingschef hos Isabella.

Gammel kending i nye klæder

Efter utallige forespørgsler fra campister i hele Europa relancerer Isabella en gammel kending klædt i nye klæder.
Det populære Forum fortelt kommer igen på markedet.
Denne gang som Forum Etna. ”Det nye Forum fortelt er
stort set magen til det tidligere. Den eneste forskel er stel og
farve. Forum er lavet til fastliggere og fås nu kun med Megastel. Vi har designet det i den nye kollektionsfarve ”Etna”,
forklarer Aga Gadkowska.

Satser stærkt på udstyr til autocampere og vans

Detaljer fra det nye Y solsejl

Isabella præsenterer også en række nyheder til autocampere og vans. En af de store autocampernyheder, er det nye

2021 nyheder
fra Isabella

Forum Etna

Se mere på

www.isabella.net
autocampere og vans – både indenfor luft- og stangtelte.

Nye farver og gensyn med harlequin

letvægts Levo Cosy Corner og Levo læsejl til at skabe skygge og læ
foran autocamperen. ”Autocampere og vans er et opadgående marked. Vi har derfor stort fokus på at

Til 2021 sæsonen udgår Flint kollektionen og erstattes af den mere varmblodet Etna kollektion. ”Etna er inspireret af landskabet fra
Middelhavsområdet. Det er varme
og naturlige farver af ”valnød” og
”vulkan”. De mørke nuancer i Etna er særlig praktisk for dem, som
ligger fast på samme campingplads
hele sæsonen”, siger Aga.
Etna kommer i 2021 til udtryk i
Levo Cosy Corner
Forum,
Penta og Magnum fortelteog Levo læsejl
ne.
En anden designnyhed er, at harudvikle smart og funktionelt udstyr, lequin-striberne vender tilbage i
der passer på både autocampere og gavlene på Isabellas fortelte. ”Harlevans”, fortæller Morten Kjeldsen,
quin giver mere liv til teltene, og er
CEO hos Isabella. I alt tilbyder Isaen meget genkendelig Isabella detalbella nu 12 produkter, der passer til je. Denne nye og moderne version af

2021 nyheder
fra Isabella

Se mere på

www.isabella.net

Levo Cosy Corner
uden Levo Læsejl

harlequin har et asymmetrisk mønster og tonede farver, der passer til
alle tre Isabella-farvetemaer”: North,
Dawn og Etna, uddyber Aga.

Robust opbevaringstelt til fastliggere

Et frontnet til din markise på autocamperen er en af nyhederne fra Isabella.

En anden Isabella nyhed er det rummelige Isabella Mega Space. Isabella Mega Space er et fritstående opbevaringstelt konstrueret med Megastænger. Opbevaringsteltet er særligt
udviklet til fastliggere og står stabilt
i ustadigt vejr.

Hidtil dybeste solsejl

Du har stadig udsyn gennem Frontnettet fra Isabella. Du kan kigge ud
men solen kan ikke kigge ind.

Loggia er et nyt letvægts-solsejl designet til rejsecampister. Med en
dybde på hele 2,70 meter, er Loggia det hidtil dybeste solsejl i Isabellas brede udvalg af solsejl. Loggia
sættes direkte på campingvognen
og sættes op ved hjælp af blot 3 letvægts CarbonX stænger.
Se mere på www.isabella.net

2021 nyheder
fra Isabella

Isabella Etna

Isabella Mega Space

Se mere på

www.isabella.net

2021 nyheder
fra Isabella

Isabella Loggia

Se mere på
Atlas solsejlet

www.isabella.net

Klik & Hent
Årets digitale
nyhed fra Isabella
I
Isabellas hjemmeside www.isabella.net
har været igennem en større forvandling.
Den nye hjemmeside er nu blevet endnu
mere inspirerende og informerende.
Og som noget helt nyt kan campisterne
bestille Isabella-produkter online og
hente dem hos den lokale
Isabellaforhandler.

sabellas nye hjemmeside er
frem for alt et inspirerende online campingunivers, hvor nye
såvel som erfarne campister kan
finde al den info, de har brug
for omkring Isabellas produkter
samt få værdifulde tips og tricks til
campinglivet.

Nemt og bekvemt

Hos Isabella skal det være nemt og
bekvemt at købe campingudstyr.
”Onlinehandlen er stadig stigende
i hele Europa, og det vil vi også være en del af. For at gøre det nemt for

Klik & Hent
Årets digitale
nyhed fra Isabella

vores forhandlere og deres kunder,
tilbyder vi nu, at kunderne kan bestille Isabella produkter direkte på
vores hjemmeside og afhente dem
hos deres lokale Isabella-forhandler. Udlevering og betaling foregår,
som nu, hos forhandlerne. Det kalder vi ”klik & hent”, fortæller Morten Kjeldsen, CEO hos Isabella.

pister med campingvogn, autocamper og
teltvogn, tilføjer Morten Kjeldsen.
Derudover har Isabella satset på endnu et forretningsområde – nemlig
udlejning af indflytningsklare luksustelte på danske campingpladser.
”Vores nye udlejningskoncept kalNye målgrupper
der vi Isabella Time Out. Time Out
Isabella anno 2020 er ikke blot forer opstået, fordi vi også gerne vil
telte, selvom udstyr til campingvog- imødekomme den sidste gruppe af
ne stadig er virksomhedens kerne
campister – dem som foretrækker at
forretning.
leje fremfor at eje”, uddyber Morten
”Med opkøbet af Camp-let teltKjeldsen. Pt. har 33 campingpladser
vogne og fokus på udvikling af ud- valgt at opstille de luksuriøse telte.
styr til autocampere udvider vi voSmarte features
res målgrupper og markeder. Dette afspejles også på vores nye hjem- Den nye hjemmeside kommer også
meside, som henvender sig til cam- til at indeholde en masse nye smar-

Nye Camp-let hos
Camp-let Dream

te detaljer. Bl.a. har Isabella udviklet
en ny og visuel VILLA-konfigurator, hvor kunden selv kan sammensætte sin drømme VILLA og samtidig se prisberegningen. ”Nu da
kunden selv kan sidde og lege med
opbygningen af drømme VILLAen og samtidig se den endelige pris,
forventer vi, at VILLA bliver et endnu mere attraktivt produkt”, fortæller Torben Ravn, Marketing Manager hos Isabella.
Gå til www.isabella.net og oplev Isabellas nye hjemmeside.

Camp-let Passion

Se vores STORE Camp-let udstilling med
nye, brugte og DEMO modeller
Ferien starter hos Søren
Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af
Campingbranchen

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Isabella
lægger gulv
Gennem de seneste
år er Isabellas
helårsfortelt Villa
blevet en stor succes
blandt fastliggere og
helårscampister. For at
Villa helårsteltet skal
fungere perfekt, skal
der lægges et solidt og
velisoleret gulv som
passer til den størrelse
Villa man har købt.

I

sabella tilbyder at lægge gulvet for sine kunder. Få alle oplysninger om pris og betingelser hos din lokale campingforhandler. Se mere her:
www.isabella.net
Peer Neslein, Campingferie.
dk, har fulgt arbejdet med at
lægge et gulv til et Isabella Villa
helårsfortelt. Det er der kommet
en lille hurtig film ud af, som viser arbejdet som udføres af 2 af
Isabellas montører.
I januar udgaven af Campingbladet.dk vil du ligeledes kunne se en film der på samme måde viser opstilling af Isabella Villa helårstelt

til deres Isabella
Villa helårsfortelt

Isabella lægger
gulv til deres
Isabella Villa
helårsfortelt

www.isabella.net

Pust dit læsejl
og solsejl op
og lav en hyggelig gård
K
ampa Dometic Air Break (Læsejl) findes i flere
længder, dybder og kvaliteter, men fælles for
dem alle er at de blot skal pumpes op et sted.
Et godt supplement til Læsejlet er SunShine
(solsejlet), som du kan købe sider til. Men jeg synes at

det er dejlig nemt at rejse med solsejl (8kg) og læsejl
(11kg). Det er let at stille op og tage ned. Det kan jeg
stille op mens min kone sætter en kop kaffe over.

Pust dit læsejl
og solsejl op

Det er dejligt at sidde i skygge
og læ og nyde en kop kaffe, mens
man kan følge med i hvad der
sker på pladsen takket være
vinduerne i læsejlet.
Se filmen hvor Peer Neslein stiller læsejlet op:

Pust dit læsejl
og solsejl op

FMT Q36 kompressor
køleboks

Nibe Led lampen
fås i 2 størrelser
Se film hvor Peer opstiller Kampa solsejlet på sin campingvogn.

Pust dit læsejl
og solsejl op
O-grillen er praktisk
i den lille gård

Aftenhygge på campingpladsen

TUB chair foldestole
fra Kampa

En smuk vindstille fuldmånes
morgen på Lakolk, Rømø.

Spanien og Norge blev

byttet ud med

Danmark
Mine rejsedrømme blev sat på standby de seneste
måneder, men Danmark har overrasket mig positivt

Spanien og Norge blev

byttet ud med

Danmark

Stilheden, roen om natten, alene med
stjernerne giver noget magisk for mig.

P

lanerne var, at jeg skulle have været i Spanien frem til
midt i maj, derefter nyde
en måneds tid i Danmark
og køre op til Norge og være hele sommeren. Men sådan skulle det ikke gå. Som for mange andre
blev rejseplanerne lavet om og mange har været hjemme hen over sommeren.

Danmark gjorde indtryk

Jeg tror faktisk, at på grund af COVID har jeg fundet en større ro i at
være hjemme og har virkelig nydt
Danmark denne sommer. Jeg ple-

jer altid at være meget udsøgende
og have udlængsel. Men ting, opfattelser og følelser kan ændres, når sådanne ting sker. Så jeg har nok haft
et behov for den tryghed, som Danmark giver.
Den 4. maj havde jeg årsdag med
Bumle, og følelsen indeni har kun
gjort, at jeg bliver mere og mere
glad for mit liv på vejen. Den mulighed og den frihed i kombination med at kunne rejse og arbejde på
samme tid.
I dag vil jeg tage dig med ud på
en lille del af min Danmarks rejse. På trods af at jeg er fynbo, så

har jeg brugt allermest tid i Jylland,
men også et månedsmut på Sjælland. Jeg elsker bare Jylland og har
derfor brugt mest af min tid der. Og
som det meste af mine sociale medier stråler af, så er det naturen, og det
har hel sikkert afspejlet sig på min
Danmarkstur. Det er der, at jeg bliver inspireret.

Ovre på øen

På Sjælland var mine tre største oplevelser at fotografere en gråstrubet
lappedykker i Karlstrup Kalkgrav.
Det var en total stille morgen med
lidt mosekone over vandet. Jeg tog
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derud for at få billeder af det fantastisk blå vand, som jeg havde set andre fotografere, men solen kom ikke igennem. Men jeg gik bestemt ikke skuffet derfra. Man kan så sige,
at jeg dagen efter fik det blå vand
og solen i Faxe kalkbrud. Da jeg gik
og kogte i solen nede i kalkbruddet,
fik jeg følelsen af at være i udlandet
med så smukt blåt vand. Derefter
kørte jeg til Møn, og det kunne jeg
mærke betød mere end jeg lige havde regnet med. For minder fra min
barndom dukkede op og meget ømme ben blev indkasseret.

Fyn er fiiiiin

Men som jeg skrev tidligere, så er tiden bare ikke brugt så meget der.
Jeg valgte dog at tage et par dage ved Helnæs, hvor jeg nød området omkring fyret – både dag og nat.
Der er bare noget magisk over at gå
ud i mørket alene om natten. Høre lyden af stenene under fødderne
være så forstærket. Mærke sommer-

køligheden og friskheden. Og så se
alle de stjerner og stjerneskud. Det
giver mig gåsehud på den helt fede måde.

På de jyske veje

Jylland gav mig rigtig mange ople-

velser, og jeg har haft svært ved at
vælge ud. Men for at starte et sted,
så brugte jeg en del tid ved Vadehavet og på Rømø. Da Danmark
mangler bjerglandskaber, der giver
mig de billeder, som jeg ”plejer”,
sadlede jeg om. Jeg fik en lyst til at
jagte muligheder med stjerne, fuldmåne og solnedgange. Min store
drøm er at få Bumle ”ind i månen” –
og det skal nok lykkes en dag. Men
for nu blev de til, hvor den gik ned
i noget dis på Rømø og gav mig det
smukke billede på stranden.
Jeg så og fotograferede en masse
fyrtårne, hvor jeg bl.a. overnattede
ved Grise Odde og var søsyg i et par
uger i Bumle, da blæsevejret gav noget gyngeri. Jeg mødt de fire mænd
fire gange over en dag for at få forskelligt lys på dem. Jeg var ude og
møde de vilde heste i Skjerns enge
en stormende dag, hvor jeg havde
et tæt møde med en af unghestene.
Jeg kørte mest langs kysten og fik
nogle nye fotooplevelser med surfe-

Fuldmåne ved Bellevue Strand.
Månen fascinerer mig og den vil
holde mig beskæftiget en gang om
måneden mange år endnu.
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te timer før den landede på denne gren. Den følelse af lykke over,
at det lykkedes, sidder stadig i mig,
når jeg kigger på billederne, som jeg
fik inden den lettede og fiskede videre.

Lyserødt og perfekt?

Jeg bliver tit spurgt, om alt bare er
perfekt og lyserødt. Og det kan jeg
fortælle, at det er det på ingen måder, hvilket jeg også altid giver udtryk for i min historie på Instagram/
Facebook. Ligesom i alle andres liv,
så er der gode og dårlige dage. Så
jeg vil fortælle om en af de knap så
gode dage, som jeg havde for nylig.

Indbrudsforsøg

Mødte en gråstrubet lappedykker en morgen i
Karlstrup Kalkgrav. Den var lidt skepsis i starten,
men endte med at blive lidt nysgerrige.

re både ved Thyborøn og Klitmøller.
Den ene aften ved Klitmøller gad jeg
godt have på foto, for jeg sad og arbejdede i Bumle på de billeder, jeg
havde taget af surferne tidligere på
dagen, og dermed lukket alle ’gardinerne’ for, da jeg kom i tanke om
solnedgangen. Kiggede ud og så
solen tæt på at ramme vandet. Jeg
hoppede i mine træsko, og løb som
jeg aldrig havde løbet før ned ad
stranden i det tunge sand, stoppede
op, pulsen kørte, og det var svært at
holde kameraet med 400mm zoom.
Jeg fik nogle drømmebilleder af surferne liggende/siddende på deres
boards kigge ud på solnedgangen.
Jeg var jublede indvending - med
mega meget syre i benene.

Lille Vildmose

Lille Vildmose er nok det sted, hvor

Jeg var løbet tør for gas og valgte at
overnatte i Skive ved Jem & Fix på
en oplyst parkeringsplads. Jeg vågner kl. 1.13 ved at hele bilen ‘gynger’ og jeg kan se lyset i revnen ved
døren. Jeg gisper, den er ved at blive brækket op! Jeg hopper ned på
gulvet og råber højt HEEY HEEEY.

jeg har brugt mest tid hen over
sommer. Jeg kom der af nogle omgange, hvoraf den ene gang blev
en uge. Når jeg er så intenst et
sted og kan fordybe mig, så oplever jeg dyrene og naturen på
en anden måde. Jeg mærker roen
til, at det er okay at bruge en halv
dag et sted og være på udkig på et
dyr inden jeg triller videre. Se videoen og få en fornemmelse for
hvilke oplevelser jeg har haft deroppe.

Fiskeørn

En oplevelse der har sat dybe spor
i mig, er mødet med fiskeørnen.
De er få uger om året i Danmark,
fisker og hviler sig inden de, i dette tilfælde, flyver ned i varmen til
Afrika. 10,5 time sad jeg i camouflage-skjul. Og der skulle gå ot-

Aldrig har jeg set så blåt og
klart vand i Danmark.
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Møns Klint fik mig tilbage til
barndommen og leverede mig
nogle meget ømme ben.

STOP DET DER!! Fornemmer det
stopper efter et par råb, og jeg ringer 112.
Jeg snakker med dem, indtil den
første patrulje er her. Men mens jeg
snakker med dem, ruller jeg lidt
ned for et gardin og ser en skikkelse i noget hvidt ude i noget højt beplantning 15-20 meter væk. Det suger i maven, og jeg går som en mus

inde i Bumle indtil patruljen ankommer. Jeg tænker ikke over COVID,
men springer grædende i armene på
en kvindelig betjent.
Hundepatruljen kommer ca. et
kvarter senere. Den kvindelige betjent er meget sød til at forklare og
snakke med mig. Får mig beroliget,
da jeg er meget ked af det og græder
en del. Hun siger, at det er en god

bearbejdning at komme med ud og
se hvad der sker. Så jeg så hundene i aktion og fik nogle gode snakke
med begge hundefører også.

De fangede en mand

Patruljen fandt en mand, der var
narkopåvirket iklædt hvidt. Men
han ville ikke indrømme noget. Så
de tog ham med på stationen og tog
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To vilde hingste på Skjerns
Enge. Bemærk arene efter
kampe med hinanden.

Danmark
DNA fra Bumles dør. Jeg har dags
dato fået et opkald fra Skive politistation om, at sagen er lukket, og at
den kun vil blive genoptaget, hvis
de matcher DNA med en gerningsmand.
Døren/låsen blev ødelagt. Men
et par søde gutter har fikset den ret
pænt, så jeg kan åbne og lukke den
igen. Men heldigvis skete der ikke
mere, og jeg rejser videre med godt
mod. Han ville ikke mig noget, men
’bare’ stjæle.

Alt i alt

Sikke en sommer med mange oplevelser og indtryk. Mange smil, mange tårer. Men glæden indeni over, at
jeg lever mit liv, som jeg allerhelst
vil, overskygger de knap så gode
ting. Så jeg triller videre, og ser hvad
jeg får med på vejen, som man siger.
Bumlende hilsner
Anja

FØLG MIN REJSE
Instagram
Facebook side
I stedet for at vise blandet billeder fra Lille Vildmose, så har jeg
en lille YouTube video.
Link:
https://youtu.be/kkv_9k7OXxw

Lige i dette moment ville jeg
gerne være surfer og opleve
solnedgangen ved Klitmøller.

Campingferie
Vinter TestCamp
Peer Neslein fra Campingferie.dk vil lave en Vinter Camp for at teste sin
vogn, fortelte og andet udstyr i løbet af vinteren. Han har valgt, at det
skal foregå på Storebælt Camping ved Storebælts broen på Sjælland.

P

eer mener, at Storebælt Camping er det helt ideelle sted at
teste sin campingvogn i vintermånederne. Pladsen er
kendt for sine meget solrige og varme sommermåneder og de blæsende og ofte kolde vintermåneder,
som minder Peer om Lapland, som
han i øvrigt holder meget af.
Peer Neslein: Jeg synes, at Storebælt Camping er en perfekt plads
til at teste vintercamping og udstyr
på pga dens åbne placering tæt på

havet. Her kan vinden komme fejende hen over pladsen og så opdager man hvor skønt det er at sidde i
sin varme campingvogn om aftenen
og kigge ud over Storebælt og broen med de mange lys på. Så hvorfor køre 1.600 km til Polarcirklen når
Storebælt Camping giver en rigtig
god forsmag på vintercamping. Her
bliver det selvfølgelig ikke -30 grader eller koldere, men har man ikke
prøvet vintercamping før, så er det
det perfekte sted at teste sin cam-

pingvogn eller autocamper.
Derfor har jeg valgt pladsen til
min Vinter Camp i perioden 1. november til slutningen af februar,
hvor jeg skal have min Knaus med
til ”Ferie for Alle” i Messecenter
Herning.

Peers campingvogn står fast på
Storebælt Camping fra november
til slutningen af februar 2021.
Peer stiller sin Knuas Südwind
campingvogn op på Storebælt

Camping i 4 måneder for at teste
vinterlivets glæder og det udstyr
som det kræver.
Men ikke nok med det. Peer vil
også teste en lang række udstyr (i
det omfang han kan nå det) som
bl.a.:
Vinterfortelte fra Isabella, Kampa,
Walker, Reimo m.m.
Kan et lufttelt klare vinteren og
holder det luften. Hvordan klarer andre vinterfortelte sig. Teltene
kommer til at stå 2 uger ad gangen.
Peer kigger også på udstyr og tilbehør som: Stormpløkker og barduner, Isolering til vintercamping som
Astro Foil, Varmeovne i forteltet –
petroleum, gas eller elektrisk.
Hvordan sikrer du din vogn bedst
mod vejrets luner så som blæst,
storm, regn og sne.
Peer vil også tjekke tøj til campister.
Han har også monteret sin egen
vind- og temperaturmåler på sin
vogn, så han kan følge med i vindstyrken og temperaturen lige der
hvor han holder.

Peer bor ikke fast i campingvognen, men vil
selvfølgelig være der så tit han kan, ikke mindst
for at teste forskelligt udstyr og selvfølgelig
overnatte og nyde naturen, vindens rusken i
vognen og selvfølgelig udsigten.

Hvert år passerer mere end 26.000
skibe gennem Storebælt så der er altid
noget at kigge på. Husk kikkert

Kom og se det STORE udvalg
af kvalitets telte fra Walker
LUFTFORTELT
360/400

Endnu et kvalitetstelt fra Walker

Ferien starter hos Søren
Åbnings �der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16
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Stort udvalg i brugte
fortelte
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MEST ERFARING INDEN
FOR LUFTTELTE
Tåler -20˚c
CROSS AIR
FÅES OGSÅ SOM VW T/G
Dybde: 300 cm
Skinnehøjde: VW(180-210), L(205-235) &
XL(230-295) cm

CLUB AIR
FÅES I PRO OG ALL-SEASON
Dybde: 275 cm
Længder: 330, 390 & (450 - kun i Pro) cm

GRANDE AIR

WINTER AIR PVC 260

FÅES I PRO OG ALL-SEASON
Dybde: 300 cm
Længder: 330 & 390 cm

Materiale: PVC
Højde: S: 235 - 250 / L: 250 - 265 cm

Find din nærmeste forhandler på www.campingagenten.dk

Barney - Redskab/opbevaringstelt

Besky

t mod

Kr. 2.295,-

Med mulighed for
tilkøb af vintersikring

sæson

Specifikationer
Materiale, loft og
vægge:
Farve:
Mål: Længde og bredde

Inklusiv:

ens vi

nd & v
ejr

PVC
Lysegrå og mørkegrå
220 x 150 cm.

Stormbånd

Kr. 298,-

Find din nærmeste forhandler på www.campingagenten.dk

Gas & El Heater

Mini Heater
•
•
•

Varmestyrker: 1.4 W(Min), 2.75 W(Mid),
4.2 W(Max)
Størrelse: 420 x 280 x 560mm
Vægt: 8kg

Kr. 749,-

•
•
•
•
•

Størrelse: 425 x 390 x 730mm
Varmestyrker(gas): 1.4 W(Min), 2.8 W(Mid),
4.2 W(Max)
Gasforbrug: 110g/timen(Min), 200g/
timen(Mid), 305g/timen(Max)
Varmestyrker(el): 220V-240V, 50/60Hz,
1260 W (3x420W)
Vægt: 10kg

Kr. 799,-

Find din nærmeste forhandler på www.campingagenten.dk

Tuxer-tøj
til efterår og vinter
Gennem ganske mange år har det været Tuxer tøj fra Sverige
som har været mange campisters foretrukne tøjmærke, hvilket
sikkert skyldes at mærket har ramt denne rette balance
mellem kvalitet og pris.

P

eer Neslein har valgt en række trøjer og jakker som han
mener dækker hans behov i
efteråret og vinteren når han
er på sine mange campingture. På
filmen her i artiklen kan du høre
Per Bonnicksen fra Tuxer Danmark
fortælle Peer Neslein om hvad der
er det specielle ved de trøjer og jakker han har valgt og han prøver.
Tuxer tøjet kan se hos de fleste af
de danske campingforhandlere,
hvor du ligeledes kan forhøre dig
om priserne.

Tuxer-tøj
til efterår og vinter

12 måneder
og 10.000 km

med Knaus Südwind 500 PF (2020 model)

I oktober 2019 fik Peer Neslein fra
Campingferie.dk sin første Knaus
campingvogn. Han valgte selv den
specielle model med frontkøkken, da han
syntes den passede fint som et rullende
kontor når han var på arbejde og en
ferievogn når han var afsted med Lisbeth.

12 måneder
og 10.000 km
med Knaus Südwind 500 PF (2020 model)

Vintercamping i Norge

I

løbet af det første år er det blevet
til en del ture i Danmark samt
ture i vintermånederne Norges Fjelde og skisportsstederne i
Østrig med temperaturer på mellem
-8 og -15 graders. Og alt har fungeret.
I foråret kom der en pause under
Corana tiden, men fra juni var Peer
igen på farten for at besøge campingforhandlere for bl.a. at filme
dronefilm og teste vognen på sine
rejser rundt i Danmark
Ferieturen med campingvognen
gik til Nordjylland, nærmere betegnet Tornby Strand Camping ved
Hirtshals.
I august måned var Signe og Peer
på farten i forbindelse med ”Danmark Rundt Langs Kysten” som du
kan se en række film fra i dette blad.
I alt er det blevet til omkring
10.000 km med Knaus campingvognen på krogen det første år.

midter siddegruppe. Det er en perfekt ferievogn for Lisbeth og mig,
eller Signe og mig, men den er ikke speciel god hvis man skal være 4
personer til middagsmad. Så bør det
foregå i forteltet, med mindre man
gerne vil sidde tæt.
På Signes og min vintertur til
Norge i november, blæste køleskabet ud når vi kørte. Men da jeg fik
monteret vinterafdækning (som jeg
havde liggende) kørte det perfekt.
Både på vinterturen til Norge og
til Østrig (som Lisbeth og jeg var på)
har vi haft det fint med varme i vognen. På campingpladser er gulvvar-

Peer fortæller hvordan det første år er gået:

Jeg har da været spændt på at komme afsted i min Knaus som jeg synes er præget af rigtig godt tysk
håndværk med topmoderne og nordisk design og indretning. Jeg valgte
jo PF modellen med frontkøkken og
panoramavindue og den specielle

Vintercamping i Østrig

men (el) tændt hele tiden og UltraHeat’en giver op til 2.000 watt og
selve Trumaovnen leverer 3500 watt
på gas, så vi har haft 21-22 grader alle dage uden problemer med udetemperaturer på -8 til -15 graders
frost.
Alle vandafløb løber under vognen, men er monteret med et godt
fald så der ikke ligger vand i rørerne
når man holder stille. Så ingen frosne afløb. Ind imellem har jeg skyllet
efter med lidt sprinklervæske.
En god ting ved vognen er skabe
og reoler over for siddegruppen. De
er praktiske til fotoudstyr m.m.

Signe og Peer arbejder
i campingvognen på
hver deres computer.

12 måneder
og 10.000 km
med Knaus Südwind 500 PF (2020 model)

En anden rigtig dejlig ting er de
automatiske støtteben og moveren
selvfølgelig. Det fungerer bare.
Jeg har fået monteret en TV-antenne med internetantenne som jeg
bruger sammen med min router
når vi er på farten og uploader film
og nyheder til Campingferie.dk og
YouTube. Det er dejligt. Så kan alle
komme på nettet via wifi. Det var en
succes i sommerferien hvor de unge
og barnebarnet var med i deres telte.
Jeg har en 155 watt solcelle på taget og et 80amp batteri og en lille
150watt omformer så jeg altid kan
holde hvor jeg vil og kunne bruge
det meste i vognen. Men campingpladserne er mine foretrukne steder.

En enkelt ting?

Lun leverpostej med sky og
måske et stykke med pølse og
løg. Peer og Signe på arbejdstur.

En enkelt ting jeg undrer mig over
er, at der med vognen følger et
vandfilter som er monteret i vandsystemet. Det kan nemt klikkes af
og erstattes med en kort vandslange som også følger med. I instruktionen står at det skal skiftes efter 6

og jeg klarer for det meste tømning
af toiletkassetten på rastepladser.
Jeg kører altid med en ekstra toiletkassette i gaskassen, så jeg kan skifte den hvis vi holder et sted hvor jeg
ikke kan tømme den. Så ryger den
fyldte i gaskassen og tømmes på
næste rasteplads.
måneder. Det viser sig så at det skal
bestilles i Tyskland og det koster
omkring 1200 kr. Det vil sige 2.500
kr om året. Det tror jeg ikke der er
mange campister der vil betale, ikke mindst da vi i Danmark har rent
vand i hanerne. Men selvfølgelig
kan der opstå urenheder i systemet.
Man kan jo også vælge at tage filteret af og kun bruge det når man rejser i udlandet.
Badeværelset med bruseforhæng
er ganske praktisk specielt i disse
Coronatider, hvor vi er uafhængige

12 måneder
og 10.000 km
med Knaus Südwind 500 PF (2020 model)

Konklusion

Det har været en yderst positiv oplevelse de første 12 måneder at
rejse, bo og køre
med min Knaus
og nu går vi atter
mod vinteren som
jeg holder meget
af. Der vil jeg prøve at være vinterfastligger på Storebælt Camping i
vintermånederne.

Det glæder jeg mig til.
Og så tænker jeg at det også kunne være spændende (på et tidspunkt) at prøve en Knaus udstyret
med Aldevarme og se hvordan den
ville klare sig mod en Kabe, som er
noget dyrere. Men det må komme
an på en prøve på et tidspunkt. Her
og nu har jeg ikke noget at udsætte
på min Knaus med blæservarme. Så
vinteren kan bare komme an.

Taget på min vogn med Aircon, TV/internetantenne i samme
antenne, skorstensforlænger med stor regnhat, Solcelle
155watt, udluftningsventil og et par tagluger. Taget er af et
yderst stærkt hagl resistent glasfiber GFK-tag.

En solstrålehistorie
Beslutningen om solceller udspringer af campingpladsernes pris på el. Med en døgnpris på 30-40 kr.
kommer prisen på 1 KWh hurtigt op i nærheden af 10 kr.
i særdeleshed om sommeren.
med mppt teknologi som opladede
det fabriksinstallerede 80 Ah marine
om følge deraf blev beslutnin- batteri fra Exide.
gen om at være selvforsynenEn sommertur med vekslende vejr
de ret hurtig indlysende. Mit fik mig hurtig overbevist om at anførste anlæg blev installeret
lægget ikke var godt nok. Efter 3 dasidst på vinteren i 2019. Det bestod
ge var batteriet fladt.
af et panel på 120Wp i en semifleEfter diverse oplysninger og inforxibel udgave Dertil blev koblet en
mationer stod det klart der skulle fleVictron 75/15 Smartsolar regulator
re paneler og et batteri af lithium tyTEKST OG FOTO: HARNI HESS

S

pen til. Et LiFePo4 batteri blev fundet
i Tyskland da batterier med polstilling 0 ikke var lagervare i Danmark.
Kun polstilling 1 kunne findes. LiFePo4 er typen der bør bruges i campingvogne da de ikke kan brænde.
Som det kan ses på billedet er der
kun millimeter til forskel i størrelsen
på et 80Ah Exide batteri og et 100Ah
LiFePo4, men der er ca. 13kg i forskel

Inde i campingvognen er
denne samling det eneste
tydelige tegn på solceller.

Sådan ser det ud på taget af
campingvognen. Panelerne vejer tilsammen ca. 5 kg.

"Skal der sættes pris på
mit nuværende anlæg så
løb det op i ca. 12.000 kr.
Hertil skal lægges montage på taget og el-tilslutning. Jeg er uddannet elektriker, så jeg har selv lavet
el-delen."

og radio blev brugt hver dag. Også mobil og tablet blev opladet hver
dag. Det skete fra 12V usb stik.
Selvom det er gråvejr kan solcellerne stadig producere. Det skete ikke
i samme omfang med det gamle.
Ud over ca. 30 led fordelt på
9 lysgrupper er der tv, elektronisk antenne, radio, emhætte, blæser i varmeovnen, 12V køleboks,
usb stik og vandpumpe på 12V. Og
selvfølgelig moveren. Den bruger
så lidt kapacitet at det ikke regnes
på vægten. Hvis et fritidsbatteri afla- for noget. Batteriet har ingen prodes med mere end 50% af dets kapa- blemer med at levere strøm nok til
citet, tager det over tid varig skade.
den.
Et LiFePo4 tåler næsten 100% afladRegulatorens data strøm kan ses i
ning hver dag i mange år. Med andre en app på både mobil og tablet. Her
ord fik jeg ca. 2,5 gange mere kapaci- er et screenshot fra de seneste 2 tutet til rådighed.
re jeg har været på. De lave bjælker
viser at batteriet er helt ladet op,
Finalen
mens de høje er fra dage med forFinalen bestod nu i om der var sket brug. Der er flere data i app’en end
forbedringer. Det var der. Anlægder vises her.
get har sammenlagt været brugt i 2
Nej, jeg har ingen 12V > 230V inuger uden 230V tilsluttet. Vejret har verter. Vand til kaffen varmes på
vekslet fra høj sol til regnvejr uden gaskomfuret og varm vand komat der har manglet strøm, selvom tv mer fra min gasboiler.

Pris

Skal der sættes pris på mit nuværende anlæg så løb det op i ca. 12.000
kr. Hertil skal lægges montage på
taget og el-tilslutning. Jeg er uddannet elektriker, så jeg har selv lavet
el-delen.

Forskellen

Forskellen i indladningen på et blybatteri og et LiFePo4 er at der i et
blybatteri foregår en kemisk proces
som startes af strømmen fra solcellerne. Den proces er særdeles træg
og går i stå så snart strømmen stopper. Et LifePo4 batteri går straks
i gang og uden træghed. Batteriet modtager strøm så snart det kan.
Derfor kan man også sjatlade på LiFePo4. Gør man det på blybatteri,
vil det begynde at sulfater og dermed miste kapacitet.
Min næste tur uden 230V bliver i
slutningen af september. Den ser jeg
frem til da de lyse timer er aftagende. 230V kablet kommer dog med
som backup.

I ”maskinrummet” ses batteriet og i venstre side den
lille blå enhed som indeholder solcelleregulatoren.

Stort udvalg i campingmøbler
- til gode priser hos

Ferien starter hos Søren
Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af
Campingbranchen

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Gode tilbud på
montering af
Mover, aircondition og
gastest til
udførelse i nov/dec 2020
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på værk udføres i
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Ferien starter hos Søren
Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af
Campingbranchen

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Mobile living made easy.

KØLING PÅ ET
HELT NYT NIVEAU
MED ET CAMPINGKØLESKAB FRA DOMETIC 10-SERIEN

Nu kan du få køleskabe fra Dometic 10-serien
i mange størrelser og modeller; enten med
absorptions- eller kompressorkøling. Alle
modeller har de unikke dobbelthængslede døre,
som kan åbnes til begge sider. Løft dit næste
eventyr op på et helt nyt niveau med et elegant,
energibesparende og brugervenligt køleskab fra
Dometic.



UDSKIFT DIT GAMLE KØLESKAB MED ET NYT FRA
10-SERIEN OG SPAR OP TIL 2.000 KR.

Vil du opgradere dit mobile køkken? Så er det bedste tidspunkt nu!
Udskift dit gamle køleskab med et nyt fra Dometic 10-serien, benyt dig
af vores introduktionstilbud og spar op til 2.000 kr. i forhold til vejl. udsalgspris.*

dometic.com

BYT TIL
NYT
*Gælder indtil 31. oktober 2020; rabat afhængig af modellen.

I disse miljøtider
er vi mange der
tænker over
hvad vi skal gøre
med hensyn til
at skifte vores
campingtrækker i
løbet af de næste år.
Men ofte bliver det
ved tanker og snak.

Hybrid
campingtrækker

Hybrid
campingtrækker

Jan har tidligere kørt
forskellige Mercedes,
senest en GLC 220 diesel
4-hjulstrækker med 170 hk
og 400 nm.

P

eer Neslein fra Campingferie.dk har talt med Jan Olesen fra Tåstrup som allerede har taget springet til en
Hybrid campingtrækker. På
Campingferie.dk redaktionen kender vi Jan rigtig godt, da han har
været med på stort set alle vores
guidede campingture siden vi startede med dem i 2007.

Hvad er en hybridbil?

En hybridbil er en bil, der både kan
køre på el og på benzin. Det betyder, at du kan køre mere miljørigtigt uden at gå på kompromis med
komfort og trygheden i at vide, at
du aldrig løber tør for strøm. For hybridbilen oplader nemlig automatisk, mens den kører.
Hos Toyota har de brugt de sidste
20 år på at udvikle hybridbiler, og
derfor kan du vælge de fleste Toyota bilmodeller som hybrid.
Og har du lyst til at køre endnu
længere på el, kan du vælge en Toyota Plug-In Hybrid, der både kan

Jans hund
Charlie er med på
campingturene
hele året.
oplade automatisk, men også kan
oplades med ledning. Gør du sidstnævnte, får du ekstra lang rækkevidde på el.

Hvordan fungerer en hybridbil?

En Toyota hybridbil har en el- og
benzinmotor i én. Og hybridbilen
vælger selv, hvornår den kører på
el, og hvornår den slår over på benzin. Hybridbilen oplader automatisk, når den kører, og du kan køre
helt op til 50 % af tiden på el, afhængig af hvordan du kører bilen.
Toyotas hybridbatteri er særlig
stærkt, og det er designet til at holde

Jans campingvogn er en LMC 471D med Alde centralvarme og
vandbåren gulvvarme og den har været på mange vinterture.
Egenvægten er 1360 kg og total vægten 1600 kg.

hele bilens levetid.
Det eneste, du selv skal gøre, er
at tanke benzin. Og da en hybridbil
bruger mindre benzin, skal du ikke
tanke så ofte, som hvis du kørte i en
almindelig benzinbil.

Vi følger op

Vi har aftalt med Jan, at vi samler
op på hans erfaringen i vores januarudgave af www.campingbladet.
dk – så har han måske også fået noget erfaring med hvordan 4-hjulstrækket fungerer. Forhjulene trækkes af bilmotoren og baghjulene ad
elmotoren.

“Jeg synes at børnene skal
være med når familien
vælger campingvogn”

Malu Neslein, 13 år

Eksperten & Lærlingen

Brugte
campingvogne
til børnefamilien

Eksperten & Lærlingen

Brugte
campingvogne
til børnefamilien
I 2020 har vi fået mange nye campister ikke mindst pga
Corona, som har betydet at mange valgte eller blev tvunget
til at holde ferie i Danmark. Det betød også at mange skulle
finde en anden måde at holde ferien på. Mange valgte
således campingferien som altid er populær hos børnene.

P

å redaktionen besluttede vi at
lave en film om brugte børnevogne som en slags information til kommende familier der
skulle kigge på campingvogne til familien, som populært kaldes børnevogne eller køjevogne.
Når man så selv har et barnebarn

på hele 13 år, så skal man være forsigtig med at bruge ordet barn, men
hellere vælge ordet teenager.
Så mit barnebarn Malu er teenager og elsker at campere. Hun var
få måneder gammel da hun var med
på den første campingtur. Så hvad
var mere nærliggende end at bede

hende tage med ud og kigge på børnevogne – nej køjevogne.
Malu foreslog at vi kaldte det Eksperten og lærlingen, da hun gerne
ville være lærlingen og lære noget
om camping. Sådan blev det.

Danmark Rundt Langs Kysten
Læs dagbogen del 1
fra turen her:

Signe og Peer Neslein
(far og datter), der driver
Campingferie.dk havde længe
talt om at køre en tur Danmark
Rundt Langs Kysten. Ideen var
ikke at sætte nogen former
for rekord, men blot opleve og
opdage vores dejlige Danmark
som i det herrens år 2020
var blevet rejsemålet for de
fleste danskere på grund af
Corona krisen. Turen foregik i
slutningen af august 2020.

DEL 1

Danmark Rundt Langs Kysten
DEL 2

Læs dagbogen del 2
fra turen her:

Danmark Rundt Langs Kysten
Læs dagbogen del 3
fra turen her:

DEL 3

HIRTSHALS

ÅBENT HELE ÅRET
CAMPING
HYTTER & TELTE
STILLEPLADSER

På Tornby Strand Camping kan du nyde campinglivet hele året. Ta´ familien med og nyd freden og roen i efteråret og vinteren. Oplev den dejlige natur, gå en tur på stranden eller slap af med en god bog. Du kan overnatte i egen campingvogn, autocamper eller leje en af vores dejlige hytter
med bad og toilet. I vores lille hjørne af Danmark er naturen åben hele året.
www.onlinebooking.camp/tornbystrand

Danmark Rundt Langs Kysten
DEL 4

Læs dagbogen del 4
fra turen her:

Danmark Rundt Langs Kysten
DEL 5

Læs dagbogen del 1
fra turen her:

Danmark Rundt Langs Kysten
DEL 6

Læs dagbogen del 2
fra turen her:

“SOV TRYGT”
TRIPLE GAS ALARM™


PROFESSIONEL GAS ALARM
MED EKSTRA SENSOR
OVERHOLDER STANDARD:
EN55032
EN55024
EN50270



KULILTE ALARM
PROFESSIONEL KULILTE ALARM

CF Maj 2020

TIL ALM. BATTERIER
NEM MONTERING

EN50291

SE MERE HOS DIN NÆRMESTE CAMPINGFORHANDLER
ELLER PÅ JEPOTECH.DK

CF Maj 2020

OVERHOLDER STANDARD:

Satelitovervågning af dine værdier

Ferie under stjernerne ved Vejers
Strand ved Vesterhavet 300 km
stik vest for København

Vejers er brede
sandstrande, store klitter
og masser af plads.

Er du dus med
himlens fugle?
Hvorfor har friluftslivet fået
en renæssance i denne tid?
Skyldes det kun coronavirussens
fremmarch, eller er der andet og
mere i det? Det udforsker Lone
Kastrupsen på et ferieophold ved
Vejers Strand i Vestjylland.

Er du dus med
himlens fugle?

Fra venstre: Marie, Åse og Kristian. Stjerne Camping
i Vejers ejes og drives af Jakob Christiansens søn
Kristian og hans kone Åse sammen med datteren
Marie, den ene af deres tre døtre. Kristian, der i år
er fyldt 80, har haft mange kasketter på: landmand,
campingpladsejer, klitfoged og redningsbådsmand.

H

vorfor knytter man sig til et
sted? Hvorfor er der steder,
der taler specielt til én? Hvorfor kan man bo steder i kvarte århundreder uden at lære at holde af dem, for modsat kun at være
et sted en flygtig sommer og så vende tilbage årtier senere for at opdage, at stedet taler til én, vækker noget i én?
Jeg er vendt tilbage. Jeg var 16 år,
da jeg første gang boede her. Nu
bor jeg her igen. På Herculesvej. På
græsset uden for min dør mader en
solsort sin unge. Det må være det
absolut sidste kuld. Vipstjerten piler
rundt på græsset med sin finurlige
hale, gærdesmutter og skovspurve
har travlt i hækken. Fuglene er overraskende frejdige og tæt på. Ja, lige som os andre her på Stjerne Camping i Vejers. Vant til folk, der kommer og går.

været ude af fjerene længe – en
gruppe Stjerne-campister mødes kl.
8 for at tage en fælles morgendukkert i Vesterhavet og er allerede tilbage igen.
Jeg går på Mælkevejen, forbi de
andre campister, der nyder den
danske sommer i fulde drag, passerer Cassiopeia, tre magelige geder,
røde træhytter, et hundelufteareal,
en agilitybane, fodboldbane, cam-

pingvogne med fortelte, drejer ned
ad Orionvej og krydser Vandmanden på vejen tilbage.
Stjernebilleder er nærliggende at
bruge herude, hvor himlen hvælver
sig frit, og hvor stjernerne på klare
nætter funkler stærkere end i byernes lys, og brugt som vejnavne kommer himlen jo lidt ned på jorden,
kan man sige.

Stjernerne viser vej

Jeg går min morgenrunde kl. 9 på
Mælkevejen. De morgenfriske har

Dyrelivet er mangfoldigt i Vejers, og på
Stjerne Camping er de til tider helt tæt på.

Er du dus med
himlen fugle?

Hytter på Stjerne Camping – og geder i fold.

Det gamle Vejers

Mellem 1968-1970 gjorde Forsvarsministeriet alvor af deres planer om
at udvide militærets øvelses- og skydeterræner ved Oksbøl og eksproprierede i den forbindelse et areal
på 1840 ha, hvilket fik landmand og
klitfoged i Vejers, Jakob Christiansen, til at tænke ud af boksen.
Landsbyen Vejers, der bestod af
gårde og husmandssteder, skole,
købmandsbutik, forsamlingshus, telefoncentral, kirke og sportsplads,
blev som led i militærets udvidelser
opkøbt og nedlagt. De tomme bygninger, du i dag ser som kulisser i
landskabet øst for det nuværende
Vejers, er de tilbageværende rester
af den gamle landsby.
Kun nogle få gårde længst mod
vest undgik ekspropriationen - der
i blandt Jakob Christiansens. Hans
marker, der bestod af den karakteristiske vestjyske sandjord, gav et
magert udbytte, og da jordskatterne
nu steg, fordi byzonen blev rykket
længere mod vest, skulle der tænkes nyt.

Campingplads på marken

Turismen var for tiltagende omkring
1970, og den vestjyske landmand øjnede nye muligheder. Efter en inspektionstur til det fynske ferieland
tog udkastet til ”Stjerne Camping”
på Jakob Christiansens mark hurtigt
form , og campingpladsen drives
den dag i dag af den samme familie. Nu er det Jakobs søn og svigerdatter, Kristian og Åse, der har overtaget tøjlerne sammen med den fun-

Vejers by i feriestemning.

gerende lejrchef, deres datter Marie. Med ryggen til de store hedearealer og klitplantager, der omkranser
Vejers, og tæt på Vesterhavet ligger
Stjerne Camping med supermarked,
daglige fiskemandsbesøg og en nytilkommet pølsevogn - lige på venstre hånd efter byskiltet.
Og her bor jeg. Jeg cykler i adstadigt tempo den lille kilometer, der
er fra Stjerne Camping og hen til byen. På min vej passerer jeg hyben-

Er du dus med
himlens fugle?
buske og duftende fyrretræer, der
er plantet langs med vejen ved sommerhusene for år tilbage for at beskytte mod vestenvinden og sandfygningen.
Vejers er sig selv fra dengang.
Usnobbet, folkelig, sindrig. Følelsen
af noget lokalt er bevaret trods turisme og de omkring 1200 sommerhuse, der er kommet til siden det første
spadestik. Mange andre har opdaget Vejers lyksaligheder – for længe
siden, lang tid før mig.
I 1910 købte stationsforstanderen for Varde-Nørre Nebel Jernbane, L.P. Andersen, som den første og
for 40 øre pr. kvadratmeter en sommerhusgrund i Vejers – tæt på stranden og dækket med klitroser, marehalm og revling. Her opførte han et
hvidt træhus med sort, tjæret tag og
slog således den spæde start på Ve-

Vejers er omkranset af
store naturområder med
hede og plantager.

jers Strands skæbne som ferieby ved himmel med ryggen til de store
plantager og den vidtrækkende KalVesterhavet an.
lesmærsk Hede klinger nogle glemVesterhavet
te strofer i mit øre: ”Fred med sig
Vi kommer her på sommerdage for selv, fred med sin Gud og fred med
at få sol, vand, is, afslapning – og
sin næste” og lyder næsten som nomødes uforvarende der, hvor vi alle get, der godt kunne være sandt.
er lige for Vorherre under himlens
Kun et F16 fly, der bryder lydmuhvælving på en tilfældig feriedag i
ren, minder os ubønhørligt om, at
et tilfældigt år.
der også er en verden uden for detStranden er det folkelige mødete paradis. Hvis vi skulle være komsted – her er vi alle underlagt nomet i tvivl.
get fælles, noget større. SolopganUdviklingen har været skånsom
ge og solnedgange betager igen og
ved Vejers Strand
igen, kontinuerligt, uendeligt. Hvide strande, højt til himlen, magtful- Hvad er det Vejers kan? Hvad gør
Vejers Strand til en lille perle –
de bølger.
Og selv hvis vejret ikke er med os, en oase – et paradis? Hvorfor har
men viser sig fra sin lunefulde side, strækningen herude mod vest fået
betager havet – det store trækplaster tilnavnet ”Eventyrets land”?
Lidt uden for Vejers Strand har du
– alligevel hver gang.
hele det flade Vestjylland med de
Herude i klitterne under åben

Er du dus med
himlens fugle?
mange plantager, dets karakteristiske landsbyer og købstæderne, som
endnu bærer præg af at være driftige handelsbyer for det store og ofte tyndt befolkede opland. Har man
opdagelyst, er tilbuddene mangfoldige – det vidner de mange brochurer og foldere i campingpladsens kiosk om.
Og takket være de store, statsejede arealer – Skov- og Naturstyrelsens plantager og de militære øvelsesområder – ligger Vejers Strand
eksklusivt som en lille perle omkranset af hav, klitter, skov, engarealer og hedelandskab – beskyttet til
alle sider, hvilket har været med til
at forstærke Vejers’ placering på naturelskernes landkort som noget
ganske unikt.

I dag er der omkring 1200
sommerhuse ved Vejers Strand.
Her er et af de ældste fra 1930.
de opmærksomhed på de herligheder, der ligger i områder som f.eks.
Vejers Strand. Samtidig er vi alle bekendte med, at vores klode er udsat,
og vores øgede klima- og ressourcebevidsthed er også med til at give et
stærkere fokus på naturens værdier.

opdager, at det er den fred, den stilhed, der vækker genklang i mit indre. Mit 16-årige jeg rummede den
følelse uden at være bevidst om det.
Nu rummer jeg den igen – og nu
ved jeg, hvad det er. Nu kan jeg sætte ord på.
De store sandheder er enkle og
Mit Vejers
kan virke banale, og hvor banalt det
Vejers er stadig Vejers – sig selv fra
end kan lyde, når Poul Reichardt
da jeg boede her første gang – og
synger sin kendingsmelodi fra filUnder åben himmel
noget i mig er stadig mig fra denmen ”Vagabonderne på BakkeFriluftsliv opleves af mange danske- gang. Og det i mig genopdager en
gården” i 1958, så er det ikke desre som en vej til mere sundhed og
følelse, jeg havde glemt, jeg havde.
to mindre sagen i en nøddeskal. Det
velvære, og coronakrisen har givet
Som at finde et lille tilgodebevis i en véd campingfolket, og det véd fafriluftsturismen ekstra vind i sejlene pung i en glemt taske et gemt sted.
milien Christiansen her på Stjerne
denne sommer, og der er en voksenHerude ånder naturen fred, og jeg Camping i Vejers:

Er du dus med himlens fugle og
skovens grønne træer
Forstår du alle hjerter der banker
her og der
Kan du smile til en kronhjort og
vinke til en stær
Så har du fundet ud af noget som
er meget værd
En rødkælk en guldsmed en bly
forglemmigej
Et grantræ en vipstjert de elsker
nemlig dig
Er du dus med himlens fugle og
skovens grønne træer
Så har du fundet ind til det som
gør livet allermest værd
(Tekst: Sven Gyldmark.
Melodi: Finn Martin)

Vejers er brede sandstrande,
store klitter og masser af plads.

På gensyn

den første uge i januar hvor næste
nummer af www.CampingBladet.dk
udkommer
ADE.dTk
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I mellemtiden kan
du følge de daglige
nyheder på www.
campingferie.dk eller
www.autocampernyt.
dk eller se nogle af
vores 1.000 campingfilm på

www.youtube.com/
user/campingferie/
featured

Vi ønsker alle et
godt efterår
Signe & Peer Neslein
Campingferie.dk
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