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NORDJYLLANDS FØRENDE CAMPING- OG FRITIDSCENTER

DANMARKS MEST SOLGTE CAMPINGVOGN

ADORA ASTELLAAVIVA

ALTEAACTION ALPINA

FERIE I DANMARK

Action – 3,90 meter action og eventyr
Aviva – til den lette campingferie
Altea – Prisvinder med masser af værdi for pengene
Adora – Maksimal rummelighed og ovenlysvindue
Alpina – den ultimative helårsvogn
Astella – gennemført oplevelse i luksuriøse omgivelser

ADRIA FOR ALLE

Vi kan nu med stolthed præsentere 2021 modellerne 
fra Adria og alle deres detaljer. Vi har et meget bredt 
udvalg - skynd dig inden det er for sent… SE HER!

Attraktiv finansiering tilbydes
– kom og hør om dine muligheder
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Den 1. oktober stillede jeg 
min campingvogn op på 
Storebælt Camping med 
udsigt til Storebælts broen 
da den skulle  være ram-

men om en test af 4 forskellige vin-
ter fortelte. Og det har den været. 
Jeg plejer som regel at søge mod 
nord til Sverige eller Norge i løbet 
af vintermånederne, men Corona-
en har ændret de fleste menneskers 
rejseplaner. Og det skal man nød-
vendigvis ikke være ked af, for ofte 
bliver man på den må tvunget til at 
finde andre løsninger. Og det gjor-
de jeg ved at beslutte at jeg ville te-
ste 4 vinter fortelte på Storebælt 
Camping, som jeg holder meget af 
pga den friske luft og lidt barske 
natur.

Nu efter at jeg er færdig med te-
sten af de 4 vinter fortelte og resten 
af artiklerne i Campingbladet som 
du læser nu, kan jeg tilbringe mere 

tid på Storebælt og opleve naturen 
på nært hold.

Hvornår kommer sneen
I forbindelse med min test af de 4 
vinter fortelte havde jeg håbet på 
sne, så jeg kunne få nogle dejlige 
vinterbilleder, men sådan gik det 
ikke. Men det kan jo sagtens kom-
me i løbet af de næste måneder. Jeg 
har min Knaus campingvogn hol-
dende på pladsen frem til 1. marts 
2021, så mon ikke at sneen en dag 
daler ned. Så vil jeg fluks få taget 
nogle billeder.

Jeg har det sidste vinter for-
telt (fra testen) på vognen endnu, 
et Isabella Winter, så sne, storm, 
blæst og regn kan bare komme an. 
Og mit tuxer vintertøj skal nok kla-
re resten, for ikke at tale om min 
Knaus Südwind, som viste sit værd 
i Norge og Østrig sidste vinter.

Og så ser jeg frem dejlige dage i 

campingvognen med udsigt til ski-
bene der sejler under broen mens 
bilerne kører over og jeg sidder 
med en kop kaffe i en varm cam-
pingvogn.

Hvordan bliver 
campingåret 2021
Nu er det jo svært at spå, specielt 
om fremtiden, men jeg har en for-
nemmelse af at vi er mange der for-
mentlig vil blive i Danmark me-
get af 2021. Vi skal lige finde ud af 
hvornår vi får vaccine og hvornår 
det er sikkert at forlade Danmark, 
selv om jeg tror at vi er mange dan-
skere der lige springer udlandet 
over i 2021.

Jeg vil bruge julen til at lave rej-
seplaner i Danmark, men jeg har 
dog en ting der kræver at jeg for-
lader Danmark og det er en guidet 
campingtur til Nordkapp som skal 
starte midt i juni måned. Den blev 
annulleret i juni 2020. Men den skal 
selvfølgelig kun gennemføres hvis 
det er tilladt og 100% sikkert. Det 
vil tiden og myndighederne give 
svar på.

Men indtil videre vil jeg glæ-
der mig over at opleve Danmark 
som altid kan tilbyde nye spænden-
de steder, hvis man altså er indstil-
let på at kigge nærmere på sit eget 
hjemland.

God jul og godt nytår 
til dig og din familie

Peer Neslein
Redaktør

Livet som campist er super dejligt 
– altså hvis man kan lide frisk luft 
for ikke at sige blæst. 

FORORD



Kampagnemodeller 
Jubilæumsmodeller 
Specialmodeller 
I 2021 kan du igen få flere Jubilæums-, kampagne- og specialmodeller 
der alle udstyret med fabriksmonteret udstyr til favorabel pris. Mange 
af dem fås kun i et begrænset antal. Vi har kikket i stakken af kataloger 
og fundet frem til de fleste. Besøg din lokale forhandler og se nærmere 
på de nævnte modeller. Redaktionen sluttede 5.december 2020. 

KAMPAGNEMODELLER - JUBILÆUMSMODELLER - SPECIALMODELLER 

Adria Altea 472 PK Kampagne 
Adria Altea 552 PK Kampagne
Adria Alpina 513 LP Kampagne
Adria Alpina 613 UT Kampagne 
Adria Alpina 753 HK Kampagne
 
Se mere på 
www.adria.dk



Caravelair Alba 350 NorLine 
Caravelair Alba 400 NorLine 
Caravelair Alba 426 Family NorLine 
Caravelair Alba 496 Family NorLine 
Caravelair Antarès Style 410 NorLine 
Caravelair Antarès Style 450 NorLine 
Caravelair Antarès Titanium NorLine (3 modeller)
Caravelair Artica NorLine (3 modeller)
Caravelair Allegra Optima NorLine (3 modeller)
 
Se mere på 
www.campingagenten.dk
www.dk.caravelair-caravans.com 

KAMPAGNEMODELLER - JUBILÆUMSMODELLER - SPECIALMODELLER 

Fendt Bianco Selection 465 SFB Lifestyle Pakke
Fendt Bianco Selection 515 SG Lifestyle Pakke
Fendt Diamant 50 år jubilæumspakke 
Fendt Lifestyle pakke fås også i Banco Activ, 
Tendenza og Opal serierne.
 
Se mere på 
www.fendt-caravan.com/da



Hobby De Luxe 545 KMF 
Hobby Excellent 460 SL 
Hobby Prestige 620 CL 
 
Se mere på 
www.hobby-caravan.de/dk 

KAMPAGNEMODELLER - JUBILÆUMSMODELLER - SPECIALMODELLER 

Kabe Smaragd 520 XL/KS Queen Selection 
Kabe Smaragd 540 GLE Queen Selection 
  
Se mere på 
www.kabe.dk 



Knaus Sport 480 QL Black Edition 
Knaus Südwind 60 YEARS (16 modeller)
Knaus Sport Silver Selection (15 modeller)
Knaus Südwind Scandinavian Selection (5 modeller)
 
Se mere på 
www.knaus.dk

KAMPAGNEMODELLER - JUBILÆUMSMODELLER - SPECIALMODELLER 

Polar 560 CTV Edition 
Polar 560 LB Edition 
Polar 590 TR DB Edition 
Polar 620 LB VK Edition 
Polar 620 BK VK Edition 
Polar 680 CTVX BK Edition 
Polar 730 CTVX BK VK Edition 
Polar 730 BR Edition 
 
Se mere på 
www.polarvagnen.dk



Tabbert Rossini "Finest Edition" (7 modeller)
Tabbert Vivaldi "Nordic" (9 modeller)
 
Se mere på 
www.tabbert.dk 

KAMPAGNEMODELLER - JUBILÆUMSMODELLER - SPECIALMODELLER 

Weinsberg CaraOne 390 QD Kampagne 
Weinsberg CaraOne 390 PUH Kampagne
Weinsberg CaraOne 450 FU Kampagne
Weinsberg CaraOne 480 EU Kampagne 
Weinsberg CaraOne 540 EUH Kampagne 
Weinsberg CaraOne 550 QDK Kampagne 
 
Se mere på 
www.weinsberg.dk Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9

7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk

Åbnings � der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af 
Campingbranchen

Ferien starter hos Søren

Stort udvalg i brugte 
vogne

Ferien starter hos Søren



Dethleffs Camper D-Line 460 EL (4 modeller)
Dethleffs Aero 410 QS ”90 Year jubilæumspakke” (4 modeller)
 
Se mere på 
www.hinshoj.dk
www.le-camping.dk

Hymer Eriba Touring Familia 310 60 Edition  
Hymer Eriba Touring Triton 430 60 Edition 
Hymer Eriba Touring Troll 530 60 Edition 
Hymer Eriba Touring Troll 542 60 Edition 
Hymer Eriba Touring Troll 530 Ocean Drive  
Hymer Eriba Touring Troll 530 Rockabilly  
 
Se mere på 
www.hymer.com/dk LMC Style 496 K "65 Years Edition" 

 
Se mere på 
www.oecc.dk  -  www.as-kcc.dk 

KAMPAGNEMODELLER - JUBILÆUMSMODELLER - SPECIALMODELLER 

Sørens Camping Aps • Teglvænget 7-9
7400 Herning • Tlf: 97161418 • www.scamping.dk
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SPAR
56.896,-

S E L E C T I O N

Q U E E N

S E L E C T I O N
Q U E E N

C R O W N  S E L E C T I O N

S E L E C T I O N

K I N G

540 GLE                                                                                                                                                                                     Interiørbilledet er vist med stofbetræk. Vognen leveres med skind.

QUEEN SELECTION - HAR ALT
HVAD HJERTET BEGÆRER...

Smaragd 540 GLE

B2
Normalpris 431.296,-    

Din pris 367.900,-

Normalpris 412.796,-  

Din pris 355.900,-

Smaragd 520 XL

XV2

SMARAGD 520 XL/KS

SMARAGD 540 GLE/KS

2021modellerkan nu ses hos forhandlerne

VI FORTSÆTTER SUCCESEN...

KABE SMARAGD “QUEEN SELECTION”
Til dig der stiller høje krav til udstyr, komfort og samtidig  
ønsker en kompakt og rummelig campingvogn. 

Camping hele 
året med KABE

Importør: Intercamp
Tlf. 7684 0820

Find din forhandler på
www.kabe.dk

Se mere her

SPAR
63.396,-

        Basispris
• Aircon, Dometic Fresh Jet
• ATC (antislingersystem)
• Elektrisk hovedgærde
• El-indgangstrin
• Grand Lit, sengeudvidelse (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

520 XL/KS        540 GLE/KS

Normalpris udstyr 
Total pris   
Din pris kr.   
Din besparelse kr.         

321.500            334.500

 

2021 modellerne er med udvendige glatte side plader, USB stik i lampe. “Queen Selection”  modellerne indeholder følgende:

91.296
412 .796
355.900
56.896

96.796
431.296
367.900
63.396
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Hinshøj Caravan A/S • Gl.Viborgvej 392 • 8920 Randers NV • +45 86 46 60 72
salg@hinshoj.dk • www.hinshoj.dk

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

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.



Nyt fra
Bornholm
Camping 



Bornholm Camping samar-
bejder med 7 campingplad-
ser på det skønne Bornholm 
og sælger fremover kun 
Pakkerejsecheck inkl. fær-

gebilletter hvor opholdet skal være 
på minimum 3 dage. 

Pakkerejsechecken giver famili-
en frihed til selv at bestemme om de 
ønsker at være en eller flere dage på 
en af vores samarbejdspladser. 

Reservér selv
Det er en god ide at I selv reserve-
re på den/de campingpladser som I 
ønsker at besøge. Ønsker I bare fri-
heden til at køre rundt og finde en 
campingplads i løbet af dagen er 
dette også muligt. Pakkerejsecheck-
en er inkl. 2 personer samt 8 kWh 
strøm. Strøm derudover betales ef-

ter måler på campingpladserne. 
Hvis der er flere personer end de 

2 som er inkl. I prisen, oplyses det-
te ved ankomst og der betales nor-
mal pris for de ekstra personer til 
campingpladsen. Pakkerejsechecken 
er et online produkt og skal bestil-
les online på www.bornholmcam-
ping.dk  

Kontakt
Hvis du ønsker at kontakte Born-
holm Camping er der bedst på mail: 
info@bornholmcamping.dk  hvor 
der normalt svares inden for 24 ti-
mer. Vores telefon 56956785 er åben 
fra kl 16 til 18 på alle hverdage, 
weekend er der lukket. 

Samarbejdspladser
Samarbejdspladserne er følgende: 

Sandkaas Familiecamping, Gud-
hjem Camping, Hullehavn Cam-
ping, Lyngholdt Familiecamping, 
Møllers Dueodde Camping, Born-
holms Familiecamping samt Nexø 
Camping og feriehytter. 
På gensyn på solskinsøen 

Venlig hilsen 
Bornholm Camping 
Tlf. 56 95 67 85 
info@bornholmcamping.dk

De deltagende
campingpladser 
Her på siderne kan du se en ræk-
ke billeder fra nogle af de delta-
gende campingpladser du kan 
booke gennem 
www.bornholmcamping.dk 

Fra sæsonen 2021 er Det lille rejsebureau og 
Camping Bornholm blevet slået sammen, nyt 
navn bliver Bornholm Camping. 

Nyt fra
Bornholm
Camping 



Gudhjem Camping

Nyt fra
Bornholm
Camping 

Hullehavn Camping



Gudhjem Camping

Hammershus ruin 

Sandkaas 
Familiecamping

Nyt fra
Bornholm
Camping 



Nyt fra
Bornholm
Camping 

Lyngholt familiecamping



Møllers Dueodde Camping

Nyt fra
Bornholm
Camping 



BORNHOLM
Camping

Det lille Rejsebureau A/Sbornholmcamping.dk

VÆLG OPHOLD PÅ:
Sandkaas Familiecamping
Gudhjem Camping
Hullehavn Camping
Nexø Camping og Ferie hytter
Bornholms Familie & StrandCamping Dueodde
Lyngholt Familiecamping
Møllers Dueodde Camping

info@bornholmcamping.dk | +45 56 95 67 85  Book online på:
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PRISEKSEMPEL:  
6 nætter  

med campingvogn, færge tur/- retur via Køge, standardplads,  
2 personer og inkl. 8 kWh* 

strøm. Book online fra 
kr. 2.040,-  

*ved merforbrug tilkøbes  yderligere strømpakke



Besøg skønne

Gudhjem
Camping
Bornholm 



Når man er på campingplad-
sen er det muligt at nyde sy-
net af klipperne og udsigten 
til Østersøens blå vand. 

Campingen ligger tæt på byen, 
der er ca.800 meter til havnen og 
byen. Gå ad den gamle idylliske og 
charmerende redningssti, som går 
fra campingpladsen ind til Gud-
hjem havn, denne tur tager ca. 10 
minutter. 

Når du er i byen så prøv og gå en 
tur ad de mange små hyggelige ga-
der. 

       
For det voksne publikum
Gudhjem Camping er for det “voks-
ne publikum”, der findes ingen le-
geplads på området, men selvfølge-
lig må børnefamilier gerne komme. 

Gå en tur ud på klipperne og en 
storslået natur er lige pludselig me-
get tæt på, det samme er stilheden. 

Nyd udsigten over Østersøens blå 
vand, hvor man også kan se Christi-
ansø i det fjerne. På campingen lig-
ger lagunen, som er en stenstrand, 
det er muligt at bade derfra. Hvis 
man mere er til sandstrand ligger 
denne ca. 300 meter væk fra cam-
pingen, man kan gå dertil igennem 

den idylliske og charmerende Mel-
sted by. 

Moderniseret
Gudhjem Camping er igennem de 
sidste år blevet moderniseret, i de 
kolde perioder er servicebygningen 
opvarmet. Ydermere har vi valgt at 

Gudhjem Camping har en rolig og afslappet 
atmosfære, hvor det er muligt at komme helt 
ned i tempo og få batterierne ladet op igen. 

Besøg skønne

Gudhjem
Camping
Bornholm 



brusebade, husdyr samt wifi er gra-
tis. I butikken sælger vi morgen-
brød, kolde drikke samt is, derud-
over har vi en voksene afdeling af 
campingtilbehør, vi sælger også 
Kampa telte, dog kun på bestilling 
Campingpladsen er samtidig et rig-
tig godt udgangspunkt for udflugter 
til resten af Bornholm. 

 Her er alle de ting, som er med til 
at gøre campingturen til en god fe-
rie. 

Se mere på vores hjemmeside
www.gudhjemcamping.dk
hvor I også kan booke online. 

Vi er DCU partnerplads. 

Vi glæder os til at hilse på jer 
Freya, Lene og Michael (Lunte)

Besøg skønne

Gudhjem
Camping
Bornholm 



På ferie med 

Camping- 
fatter& Co



Han fortsætter, at det kunne 
da måske være dejligt, hvis 
man altså kunne affinde sig 
med det, men det kan jeg 
ikke, så under normale om-

stændigheder bliver det alene til 3 
ugers ferie sammen med min dejli-
ge frue (Tina) i perioden oktober – 
december afhængig af udviklings-

projekter på pladsen, og hvad ver-
den ellers mener vi skal forholde 
os til, da Tina jo også udover at væ-
re hjemme på pladsen 5 uger i som-
merferien jo har sit eget fuldtidsar-
bejde som skal passes.

Vi plejer derfor, for også at ha-
ve noget at se frem til, at booke vo-
res ferie inden højsæsonen herhjem-

me sådan rigtig sætter ind. Men i år 
besluttede vi at droppe turen til de 
solbeskinnede strande og sydens 
sol og varme, og i stedet er det ble-
vet til et par weekendture med kul-
turoplevelser i det ganske Danske 
land, samt et smut til Christian 4 tals 
gamle Halmstad (før det også blev 
en no go zone), og sidst men ikke 
mindst nogle flere dejlige timer med 
alle vore tøser. 

   
Campingfatter holder 
aktiv ferie
Han siger nemlig, at uanset om det 
er et normal år, eller som her i 2020 
et år, hvor vi har skullet forholde 
os til diverse restriktioner, så bru-
ger jeg ca. 6 måneder af hvert år 
som ”Byggemand Bob” på at udvik-
le på pladsen, Og det har jeg sådan 
set gjort i 15 af de 17 år vi nu har ejet 

Vi har spurgt Campingfatter, om vi måtte komme med på ”ferie” 
her i 2020, og han udtaler, at trods at nogen kunne fristes til at tro, 
at når man nu som Campingfatter her i Auning har ca. 7 måneders 
lukket på et år, så står resten af tiden på hygge og afslapning. 

På ferie med 

Camping- 
fatter& Co



og drevet Danmarks måske hygge-
ligste campingplads som han i al be-
skedenhed kalder deres oase midt 
på Djursland. 

Hvis ikke jeg selv trak i arbejds-
tøjet, og klarede de fleste af opga-
verne her, så ville vi aldrig kun-
ne have udviklet i det tempo vi har 
gjort fortsætter han, for det har væ-

ret gennemgribende renoveringer- 
og nybyggeri af alt på hele pladsen 
gennem årene. Og vinteren 2020-
2021 er ingen undtagelse, da han i 
skrivende stund er i gang med en 
total renovering af alle servicefaci-
liteterne, således at de til den kom-
mende sæson vil være opdateret til 
det 21. århundrede. Men stadig med 

sjæl, som han lægger stor vægt på, 
for alt der laves- og er lavet har altid 
været med øje for, at den helt spe-
cielle naturlige- og hyggelige atmo-
sfære, som rammerne vi skaber skal 
være i helt i top, for ellers er vi jo ik-
ke en unik oplevelse for gæsterne, 
men bare en campingplads ligesom 
alle de andre. Og vi vil være et sted 

På ferie med 

Camping- 
fatter& Co



der bare skal opleves, som mange 
af vore gæster udtrykker det i vore 
mange anbefalinger, hvorfor at vi, 
vore børn- og øvrigt personale selv 
skal elske stedet, for kun sådan kan 
vi gi’ oplevelser fra hjertet til hjertet 
når vi får gæster 😉

 
Ny hjemmeside på vej
Auning Camping er også på vej med 
en ny mobile first optimeret hjem-
meside, og det er også et familiepro-
jekt, da dette udvikles af Mia (vo-
res ældste datter), der nu er uddan-
net kandidat i marketing med spe-
ciale i online medier, og denne ud-
vikles også så det der hyggelige den 
gamle site også udstråler går igen i 

den nye, for som Campingfatter si-
ger; vores vigtigste opgave er at af-
stemme gæsternes forventninger in-
den de kommer, og vores hjemme-
side- og tilstedeværelse på de socia-
le medier skal afspejle livet her 100 
% så det er næsten ligesom at være 
her, og når man så ankommer her, 
så får man lige det lidt ekstra når 
det man oplevede på skærmen bli-
ver virkelighed.

Eller som flere gæster har udtrykt 
det når de kommer ind gennem ind-
kørslen; Det er jo ligesom at træ-
de ud af skærmen, og her er jo bare 
mega hyggeligt, og sikken en skøn 
natur. 

 

Fakta om 
Auning Camping
Beliggende ved Pors Bakkerne i 
Auning By på Djursland
Etableret 15. april 1960 af Murer-
mester K. S. Poulsen
Købt af Bjarne Nielsen & familie 
1. november 2003 
Areal 3,5 hektar
Antal enheder 125 (heraf 25 sta-
tionære udlejningsenheder)
Mulighed for onlinekøb af pakke 
med adgang til områdets mange 
seværdigheder- og attraktioner

På ferie med 

Camping- 
fatter& Co



CAMPDJURSLAND.DK

Danmarks måske hyggeligste 

TILBUD   
på sommerferien i 2021

2 personer i en uge
ude i skoven - midt i byen

KUN kr. 995,00
Pris inkl. GUL Enhedsplads og 2 personer.

 Ekskl. Evt. El forbrug 

Gældende for ophold 
i perioden 26.6. - 2.7. & 7.8. - 13.8.

Tillæg for ORANGE Enhed kr. 70,00 
Tillæg for HVID Enhed kr. 280,00

Ekstra personer kr. 525,00 pr. person

Bookes efter først til mølle princippet på 
mail@auningcamping.dk 

Danmarks måske hyggeligste 
campingplads tilbyder 

fLExI PLADS

I forår- og efteråret.
Du betaler alene kr. 75,00 pr. person 

når enheden benyttes

Bookes efter først til mølle princippet 
på mail@auningcamping.dk 

(Der udbydes kun 10 pladser)
NYHED 2021

Nye gulve og nyt VVS i 
toilet, badefaciliteter, 
køkken, samt nyt stort

udekøkken

feriepakker med rabat til 
Djurs Sommerland og 

Djurslands øvrige attraktioner 
kan bookes online på 

auningcamping.dk



”I år tager vi på ferie med vores nærmeste familie 
i hver vores camper. Derfor har vi booket en XL 
luksusplads med eget bad, toilet og spaområde.  
Dét er ferie - i luksusklassen!”
#elskercamping 
#elskeroutdoor

#elskercampingidanmark

VIND LÆKRE CAMPINGPRÆMIER PÅ FACEBOOK 
Upload dit bedste ”Det er godt at være ude” billede på vores Facebook-side:  
”Camping. Det er ferie” – og deltag i konkurrencen. Vi trækker lod om en lækker 
campingpræmie hver fredag fra uge 18 til og med uge 23.

Det er godt at vaere ude

Vidste du, at der er 5- og 6-stjernede 
Resort campingpladser i Danmark

www.danskecampingpladser.dk



Kan du sætte et 
lufttelt op alene
Det ser altid så let ud når man ser et fortelt blive stillet op 
på en udstilling eller hos en forhandler. Specielt et lufttelt, 
som mange vælger fordi det ser så let ud. Men er det også 
let. Det har vi på Campingferie.dk kigget nærmere på.

Peer Neslein fortæller:
Det lufttelt jeg vil stille 
op alene er fra Reimo 
og jeg har lånt det af 
JPCaravanshop.dk i 
Hedehusene. Teltet 
hedder One Beam Air 
som jo fortæller at der 
kun er en luftkanal. 

Peer læser lige brugsanvisningen 
for at se om der står noget vigtigt.



Kan du sætte et 
lufttelt op alene

Den svære del er når teltet skal skubbes ind og op 
i teltskinnen. Mange teltskinner har en åbning helt 
nede ved bunden af campingvognen, men jeg har 
fået lavet en ekstra åbning højere oppe, så jeg kan 
stå oprejst og skyde vulsten på teltet ind i skinnen. 
Det var Tommy Rasmussen fra Østsjællands 
Camping Center som foreslog at de lavede denne 
ekstra åbning. Tak Tommy. Det var en rigtig god ide.

Når teltet er helt ind i teltskinnen er det nemmere at trække det på 
plads fra den anden ende. Nu skal det lige nævnes at dette One Beam 

Air fortelt er et deltelt og det vejer kun 13 kg, så det er fremstillet i 
lette materialer og derfor valgte jeg at sætte det op selv.



Så er det tid til at lægge gulvtæppet på.

Kan du sætte et 
lufttelt op alene

Når det hænger i teltskinnen skal du blot pumpe 
luftkanalen op, hvorefter teltet ofte rejser sig af 
sig selv. Og så skal det blot pløkkes. Først ind til 

campingvognen. Så i de forreste hjørner og så resten.



Kan du sætte et 
lufttelt op alene

Se filmen hvor Peer Neslein stiller teltet op og fortæller om det.

Bord og stole stilles op.

Teltet er 250 cm i dybden og i bredden 350 cm og 
der er ganske god plads til bord og stole. En ekstra 
stol for bordenden eller måske rykke bordet lidt ud 
fra vinduerne så kan der være 2 stole på hver side.

Yderligere information hos 
JPCaravanshop.dk hvor 
luftteltet One Beam Air er set 
til kr. 2.935,-

Konklusion:
Fordele:
Teltet er let og nemt at sætte 
op da det kun vejer 13 kg. 
Nemt at rejse med. Gardiner 
kan lukkes for vinduerne. 
Myggenet. Mange barduner. 
Myggenet i dør. Udluftning i 
hjørnerne ved campingvognen. 
Man får meget for pengene.

Ulemper:
Tynde materialer som ikke 
skal stå 3 måneder i solen, 
men fint som rejsetelt til 
kortere ophold.



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

Åbnings � der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af 
Campingbranchen

Ferien starter hos Søren

Stort udvalg i brugte 
fortelte

Ferien starter hos Søren



Camping Agenten, der sæl-
ger og distribuerer en lang 
række af de mest solgte 
campingprodukter til den 
danske campingbranche, 

overtager den 1. januar 2021 distri-
butionen på Dometic RVAM-pro-
dukter i Danmark. RVAM-produk-
ter er produkter såsom markiser, 
kølebokse, aircondition og tagluger. 

Et naturligt og godt valg
Kaj Tienvieri, salgsdirektør hos Do-
metic i Norden, fortæller: ”For Do-

metic er Camping Agenten et natur-
ligt og godt valg. Udover at vi ken-
der hinanden fra samarbejdet på 
Kampa-Dometic fortelte, har Cam-
ping Agenten også den nødvendi-
ge viden og indsigt, samt de nød-
vendige distributions- og markeds-
føringskanaler for vores RVAM-pro-
dukter.” 

Dometic og Camping Agenten 
har i forvejen et betydeligt samar-
bejde i hele norden på de velkend-
te Kampa-Dometic luftfortelte, som 
har revolutioneret teltsalget til cam-

pingvogne og autocampere grundet 
den unikke luftteknologi. Hos Cam-
ping Agenten ser de også frem til at 
udvide deres samarbejde med Do-
metic. Om samarbejdet udtaler Pe-
ter Outzen, indehaver af Camping 
Agenten, sig således: ”Vi er glade 
for, at vi kan udvide det i forvejen 
gode samarbejde med Dometic. Vo-
res produktsortiment bliver nu end-
nu større og vi glæder os til at vise 
de nye kvalitetsprodukter fra Dome-
tic til de danske campingforhandle-
re. Vi er ydmyge omkring opgaven 
og er selvsagt stolte over, at Dome-
tic har valgt at udvide samarbejdet 
med netop os. Dette er et naturligt 
skridt i vores vækststrategi om, at vi 
skal kunne levere et bredt udvalg af 
kvalitetsprodukter til campingbran-
chen.” 

Klar til at vise produkterne frem 
Det nye samarbejde betyder, at alt 
salg af Dometic RVAM-produkter 
(campingprodukter) i Danmark vil 
være ved Camping Agenten. Peter 
Outzen fortæller videre, at Camping 
Agenten allerede i starten af det nye 
år vil være klar til at vise produkter-
ne frem i deres nye showroom i Ni-
be i Nordjylland. 
 
Se mere på 
www.campingagenten.dk 

Camping Agenten
overtager forhandlingen af
Dometic campingprodukter
i Danmark
Den 1. januar 2021 udvider Dometic og Camping Agenten deres 
samarbejde med endnu en produktgruppe til campingsegmentet. 

Merete og Peter Outzen har haft flot succes med 
deres firma Campingagenten gennem mange år.
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Køtilbud på poulære 2020 vogne

Lørdag og søndag d. 9 og 10 Januar 2021 kl. 10 - 16

MOMSFRI W
EEKEND

Kampa lufttelte

Corona tiltag

Gælder ikke på vogne, gas, 

og fortelte og kun på ikke i 

forvejen nedsatte varer

Vi har få overgemte Luft fortelte, 

som vi sælger BILLIGT
og demomodeller.

Kig ind i forretningen og 
SPAR op til 60 %

Vores butik er godkendt 

til 300 personer.

Vi overholder naturligvis 

alle retningslinjer 

vi afspritter og rengør 

overflader ofte. 

JANUAR UDSALG
Caravelair ALBA 472
Kom og se den lækre nye Alba 
472, med enkeltsenge og en 
egenvægt på kun 900 kg. 
til kun 139.900 kr. 

Finansiering: fra kun 1,99%*

*Låneeksempel: lånebeløb: 139.900, Løbetid 120 mdr. Samlet tilbagebetalt beløb kr. 148.138 Samlede Kreditomkostninger kr. 36.218 
Månedlig ydelse kr. 1.234 ÅOP 6,0% Udbetaling 27.980,00 Kreditbeløb 111.920,00 Debitorrente

Fendt Bianco Emotion  445 FH

Hobby De Luxe 545 KMF

Hobby On Tour 390 SF

Caravelair ALBA 400 Norline

Hobby De Luxe 490 KMF Hobby De Luxe 495 UL DK line

En vogn med mange 
muligheder, SKAL SES...
Førpris: 205.188 kr.
TILBUD: 150.000 kr.
(kun ren handel)  

Den perfekte begyndervogn. 
med telt og alt i udstyr. 
Førpris: 234.900 kr.
TILBUD: 189.900 kr.
(kun ren handel)  

Rummelig vogn i lyse farver med 
dejlig dobbeltseng. 
Førpris: 151.860 kr.
TILBUD: 130.000 kr.  
(kun ren handel)

Let vogn med dobbeltseng og 
en egenvægt på 809 kg. 
Førpris: 112.900 kr.
TILBUD: 99.900 kr.  
(kun ren handel)

Lækker familievogn med køjer 
og dobbeltseng. 
Førpris: 179.860 kr.
TILBUD: 159.900 kr.  
(kun ren handel)

Vogn med meget udstyr, enkelt-
senge med lameludtræk. 
Førpris: 179.900 kr.
TILBUD: 160.000 kr.  

NYHED 2021

Se mange flere nye og brugte vogne 
på www.skcaravan.dk
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Truma Go2 mover
inkl. batteri, lader og montering. 
Normalpris: 13.995 kr. 
Tilbud: 10.995 kr. 
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Truma Go2 mover
inkl. batteri, lader og montering. 
Normalpris: 13.995 kr. 
Tilbud: 10.995 kr. 
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Camping Agenten er et gros-
sistfirma som kun hand-
ler med campingforhand-
lere så deres produkter kan 

kun købes hos de forhandlere i Dan-

mark. De er nok mest kendte for de-
res Kampa lufttelte som er de mest 
solgte i Danmark, Caravelair cam-
pingvogne, Benimar autocampere 
som er de mest solgte i Danmark, O-

Grill, Nibe Led lamper, FMT kom-
pressorkølebokse, Astro Foil og me-
get mere

Camping Agenten 
har bygget kæmpe 
showroom
Der har været gang i byggeriet på Industrivej 12-14 i Nibe hvor 
firmaet Camping Agenten har til huse. I efteråret 2020 kunne 
firmaet slå dørene op for deres nye domicil. Peer Neslein fra 
Campingferie var med på en rundtur i det aktive firma for at se 
nærmere på deres nye faciliteter og ikke mindst mange varer 
som de sælger til forhandlere i hele Skandinavien. 



Camping Agenten 
har bygget kæmpe 
showroom

På første sal finder vi Dometic lufttelte og Kampa lufttelte i et kæmpe udstillingslokale 
hvor der vel er opstillet omkring 35 lufttelte, telte med stænger, familietelte, telte 
til campingvogne, telte til autocampere samt solsejl, læsejl og meget mere.

Her er vi ude på lageret hvor 
vi kigger på en af mange 
rækker lagerreoler som vel 
er 8-12 meter høje

FMT Heat 
varmeovne



Camping Agenten 
har bygget kæmpe 
showroom

LED lamper

Masser af stole

Grill



Camping Agenten 
har bygget kæmpe 
showroom

Grill

Borde

Movere



Camping Agenten 
har bygget kæmpe 
showroom

Movere, litium 
batterier og 
ladere

TV og internet 
antenner

Kompressor 
kølebokse

Astro foil til 
isolering



Den ultimative High-tech Antenne

Alt i én - til campingvogne, 
autocampere, båd & hus

•  Modtagelse i top kvalitet
•  Ekstremt vejrbestandigt
•  Perfekt til vanskelige modtagelsessituationer
•  360o signalmodtagelse

WiFi op til:

Nyheder - 2021

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

Positionsstol Air-Deluxe (lukket sæde)
AP/237-ADS
Materiale: Aluminium & polstret 3D stof
Vægt: 5.66 kg
- Fåes nu i tre farver: sort, blå og grå

Skammel
AP/302-AD
Materiale: Aluminium & polstret 3D stof
Vægt: 1.1 kg
- Fåes nu i tre farver: sort, blå og grå

Light bord
AP/273-89
Mål: 130 x 85 cm
Justerbar højde: 63 - 74.5 cm
Vægt: 9 kg

Solseng Air-Deluxe, ekstra bredde
AP/363-NAD
Materiale: Aluminium & polstret 3D stof
Vægt: 8.66 kg
- Fåes nu i tre farver: sort, blå og grå

80 84 86

80 84 8680 84 86

Gas & El Heater Gas & El Heater
m/ blæser

Mini Heater
• Piezo elektrisk 
tændning
• Varmebelastning: 
1.4 W(Min), 2.75 W 
(Mid), 4.2 W(Max)         
• Størrelse: 420 x 280 
x 560mm

• Piezo elektrisk tændning
• 3 stk. infrarød brænder, 
ceramiske plader
• Gas type: LPG/NG(valgfrit)
• Varmebelastning: 1.4 Kw(Min), 
2.8 Kw(Mid), 4.2 Kw(Max)
• Gas forbrug: 110g/timen(Min), 
200g/timen(Mid), 305g/timen(Max)
• Størrelse: 425 x 390 x 730mm

• Piezo elektrisk tænding
• 3 stk. infrarød brænder,      
ceramiske plader
• Gasstyrke muligheder: 
fra 1.3kw til 4.2kw
• Elektrisk styrke: 
400wx3, 220v-50hz
• Varmeblæser: 
1350w, 220v-240v/50hz 
•  Blæser: 25W
• Størrelse: 420 x 350 x 730mm

Kr. 749,- Kr. 799,- Kr. 899,-

Med mulighed for 
tilkøb af vintersikring

Specifikationer
Materiale, loft og vægge: PVC
Farve: Lysegrå og mørkegrå
Mål: Længde og bredde 220 x 150 cm.

Inklusiv: Stormbånd

Barney - Redskab/opbevaringstelt

Kr. 2.295,-

Kr. 298,-

• Ingen fugtgennemtrængning 
igennem gulvet.

• Isolerer mod kulden, der trænger 
op fra jorden

• Forbedrer komforten.

•  Forlænger sæsonen ude i 
forteltet.

• Isoleringsmåtterne kan bruges  
til mange andre formål; fx i 

• Mål: 1,22 x Lbn meter
Gulv Astro Foil

Tæppe

Vær klar til sæsonens kulde med den 
bedste isolering til fortelte

Beskyt mod sæsonens vind & vejr

3 i 1
antenne



Peer Neslein
tester telte til

vintercamping
på Storebælt

Camping

Peer Neslein fra Campingferie har booket en plads 
som vinterfastligger på Storebælt Camping for at teste 

vintertelte og andet udstyr i perioden 1. november 2020 til 
1. marts 2021. Peer vil bo og arbejde i sin campingvogn i 

det omfang det er muligt.  Her er hans test af 4 vintertelte 
– 3 traditionelle med stænger og 1 lufttelt. 

Læs om de 4 
vintertelte og 
se film på de følgendesider...



1. Casa Royal ll 320 
Universal telt fra Reimo 
(telt med stænger)

Pris kr. 6.532
hos www.JPCaravanshop.dk  

4. Isabella Winter
(telt med stænger)
Pris kr. 5.994 (vejl.)
hos www.isabella.dk 

2. Dometic Winter Air 
PVC 260 S
(lufttelt) 

Pris kr. 10.298
hos www.campingagenten.dk   

3. Walker Maxi 380 
Universa
(telt med stænger)
Pris kr. 8.745 
hos www.scamping.dk  

Mål: 320 cm bredt og 230 cm dybt.
Fordele: Fornuftig pris på god størrelse 
helårstelt. Mange gode detaljer. Plads til 4 
personer.
Ulemper: Mange stænger, lidt tungt at stille op.

Mål: 220 cm bredt og 180 cm dybt.
Fordele: Solidt vintertelt i god kvalitet. Hurtigt 
at varme op.
Ulemper: Det er et lille telt. Plads til 1-2 mindre 
stole og lille bord, men praktisk som vindfang.

Mål: 260 cm bredt og 180 cm dybt.
Fordele: Hurtigt og let at stille op. Ok plads 
i teltet. Kvalitet i top. Det nemmeste af de 4 
telte at stille op
Ulemper: Det dyreste telt af de 4 testede telte.

Mål: 385 cm bredt og 235 cm dybt.
Fordele: God størrelse med plads til 4 
personer og rigtig god kvalitet på teltet. Det 
største telt i denne test.
Ulemper: I den dyrere ende, men også det 
største telt af de 4.

På nettet kan det findes til ca kr. 4.900 men 
det kan være uden stænger.



Casa Royal ll 320 Universal
telt fra Reimo (telt med stænger)

Peer er ved at få et overblik og samle stæn-
gerne, se på tegningen og lægge stængerne 
ud hvor de skal bruges.

Teltet er tungt at få op i teltskinnen så det havde 
været en fordel at fjerne fronten. Men teltet er 
på plads og midterstangen monteres som den 
første. Derefter følger siderne.

Teltet er kommet op og Peer monterer stormstropper 
som teltet er forberedt til og bruger de store storm-

pløkker. Resten af pløkkerne Peer bruger er skruepløk-
ker, da han ikke har så stor fidus til tynde metalpløkker 

når teltet skal stå et sted hvor det ofte blæser.



Pris kr. 6.532
hos www.JPCaravanshop.dk  

Konklusion:
Fordele: Fornuftig pris på god 
størrelse helårstelt. Mange gode 
detaljer. Plads til 4 personer.
Ulemper: Mange stænger, lidt tungt 
at stille op.

Casa Royal ll 320 Universal
telt fra Reimo (telt med stænger)

Termoloft og gardiner er 
monteret og rettes til.

Peer har monteret gule gummistropper som 
ekstra sikkerhed. Gummistropperne er en 
elastik edderkop han har skilt ad og brugt.

Varmeovnen er tændt og bord og stole sat på plads. 
Vi har kun sat 2 stole op, men der kan sagtens sidde 
4 personer. NU mangler der kun en glad kop kaffe på 
bordet. 320 cm bredt og 230 cm dybt.



Dometic Winter Air PVC 
260 S (lufttelt) 

Vi bruger en løs vulst, som er hæg-
tet til teltets vulst, så vi nemt kan 
trække teltet gennem teltskinnen. 

Teltet er pumpet helt op. 
Det er tid til at pløkke 
langs græskanten og de 
3 barduner. Start inde ved 
vognen i begge sider så 
teltet står tæt ved vognen. 
Træk teltet i de forreste 
hjørner så det står pænt, 
mens det pløkkes. Vi bru-
ger Kampas skruepløkker 
som er ekstra udstyr. 

Teltet pumpes nemt og hurtigt op med håndpumpen som er en 
dobbeltpumpe som pumper op, både når du trækker op og tryk-
ker ned i håndtaget. Samtidigt rejser teltet sig i takt med at luf-

ten kommer ind. Det kan anbefales at man lige retter teltet op 
så luftkanalerne retter sig ud, så luften nemmere kan komme 

rundt i de mange luftkanaler som pumpes op fra et sted. 

Se filmen hvor Peer stiller luftteltet op og fortæller om det.



Pris kr. 10.298,- 
hos www.campingagenten.dk 

Konklusion:
Fordele: Hurtigt og let at stille op. 
Ok plads i teltet. Kvalitet i top. Det 
nemmeste at stille op af de 4 fortelte.
Ulemper: Det dyreste af de 4 
testede telte.

Bemærk de mange 
luftkanaler som 
pumpes op et sted 
og som gør at teltet 
står stabilt i blæst, 
sne og regn. Vi mon-
terer termoloftet.

Her ser du Kampas skruepløkker.

Der monteres 2 støttestænger i hver side 
som støtter luftkanalerne hvis der pludselig 
falder en halv meter våd tøsne.

Vi har selvfølgelig sat Kampa møbler op sammen med en FMT Heat 
gasvarmeovn fra www.campingagenten.dk . Stolene hedder Tub. Lam-

pen på bordet er en meget populær lampe ligeledes fra Campinga-
genten.dk  Teltet er en god størrelse til 2 personer og virker rigtig 

godt som en vindsluse. Størrelsen gør at teltet kan varmes op i løbet 
af 10-15 min. 260 cm bredt og 180 cm dybt.

Du kan sagtens sidde og hygge 
dig uden en stor overfrakke.

Dometic Winter 
Air PVC 260 S 
(lufttelt) 



Walker Maxi 380 
Universal (telt med stænger)

Vi har samlet stængerne og sat dem sammen som kan sættes sammen 
før teltet sættes op og stængerne virker ganske overskuelige. Det er al-
tid en fordel at man synes at tingene ser nemme ud. Teltet er let men det 
skyldes at fronten ikke var monteret i selve teltet. Det er også en fordel 
da teltet så er meget nemmere at køre op i teltskinnen.

Teltet smutter nemt op på 
plads i teltskinnen.

Så monteres stængerne i si-
derne og resten af stængerne

Vi monterer midterstangen 
i teltet først.

Så blev frontstykkerne 
monteret



Pris kr. 8.745
hos www.scamping.dk  

Konklusion:
Fordele: God størrelse med plads til 
4 personer og rigtig god kvalitet på 
teltet. Det største telt i denne test.
Ulemper: I den dyrere ende, men 
også det største telt af de 4.

Walker Maxi 380 
Universal (telt med stænger)

Se filmen hvor Peer stiller luftteltet op og fortæller om det.

Der pløkkes med skruepløkker

Gardinerne 
monteres nemt

Bord og stole med kunst-
skind sættes op. 380 cm 

bredt og 235 cm dybt. 

Termoloftet 
monteres



Isabella Winter (telt med stænger)

De få stænger er langt klar på 
jorden hvor de skal bruges

Teltet skubbes/trækkes 
op i teltskinnen

Fix on monteres på 
vulsten inde i teltet

Jeg har brugt alle mine små 
skruepløkker indvendigt i teltet, 
så jeg bruger stålpløkkerne til den 
udvendige græskant.

Blæsten gør det svært at få 
pløkket teltet i hjørnerne inde 
ved vognen hvor jeg bruger 
skruepløkker.



Pris kr. 5.994 (vejl.)
hos www.isabella.net  

Konklusion:
Fordele: Solidt vintertelt i god 
kvalitet. Hurtigt at varme op.
Ulemper: Det er et lille telt. Plads til 
1-2 stole og lille bord, men praktisk 
som vindfang.

Isabella Winter (telt med stænger)

Peer tjekker teltet efter 
det er strammet op.  

Gulvtæppet lægges oven på 
presenning og GroundCover.      

Termoloftet (ekstraud-
styr) monteres.

De få stænger er langt klar på 
jorden hvor de skal bruges

Se filmen hvor Peer stiller luftteltet op og fortæller om det.



Isabella Villa
– det ultimative fortelt  
til helårscamping
Villa forteltet er til dig, der vil være det samme sted år efter år og som ikke vil stille 
telt op og pille det ned igen hver sæson.  Det er skabt til at stå ude hele året, og 
giver dig høj stabilitet i ustabilt vejr.
Villa er et fritstående telt og kan stå selv, når du kører campingvognen væk. Du 
vil opleve friheden af at være på den samme campingplads år efter år og samtidig 
have muligheden for at spænde campingvognen fra og tage den med på tur. 

Design din helt egen Villa 
Sammensæt din Villa  med præcis den længde, de fronter og det udstyr du ønsker, 
med vores Villa-konfigurator. 

Se mere på 
www.isabella.net

Prøv Villa-konfiguratoren her
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C   MPING

Din campingspecialist i Viborg

Nyt svensk kvalitetsprodukt
- til fremtidens campist, der ønsker at nyde alle 
fire årstider i campingvognen.

Wera Vivaldi telte er fremtidens telt til den profes-
sionelle camper. Foruden det velkendte fortelt, tilbydes 
et fritstående standby telt, der står op hele året rundt, 
og som skaber fantastiske betingelser for at hygge 
med familie og venner. 

Nu behøver man ikke mere sætte telt op om somme-
ren og pille det ned igen til vinter, teltet bliver stående 
oppe året rundt og giver mere tid til afslapning. Har 
du brug for at tage vognen med på tur, kan teltet blive 
stående frit til vognen er retur igen.

Camping Kim er hovedforhandler Danmark.

Wera Vivaldi telte - kvalitet året rundt !

Campingkim.dk ApS      Livøvej 7A, 8800 Viborg      Tlf.: 5184 3984       mail@dctviborg.dk      www.campingkim.dk



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

Åbnings � der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af 
Campingbranchen

Ferien starter hos Søren

Kom og se det STORE udvalg 
af kvalitets telte fra Walker

LUFT-
FORTELT
360/400

Endnu et kvalitetstelt fra Walker

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

Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af  
Campingbranchen

Ferien starter hos Søren

Stort udvalg i campingmøbler  
- til gode priser hos



Vi mangler 
vogne - Skal vi 

sælge din 
campingvogn?



Gode råd om valg af 
tøj til campingturen 
i vinterhalvåret
Per Bonnicksen fra Tuxer Danmark har besøgt Peer 
Neslein i hans campingvogn på Storebælt Camping for at 
snakke vintertøj. Snakken går om tøj fra inderst til yderst, 
om lag på lag, Polyester og uld, fleece, vindtæt, vandtæt 
og åndbart for blot at nævne lidt om hvad snakken drejer 
sig om filmen på siden

Lange underbukser 
eller overtræksbukser. 



Se filmen og hør snakken mellem Per og Peer

Parka jakker eller dunjakker til herrer 
eller damer. Per Bonnicksen fortæller om 
materialer og udviklingen af materialer.

Noget tøj skal kun varme mens 
andet tøj skal kunne ånde



Outdoor Revolution
model Elan 340
lufttelt med solsejl

Peer Neslein viser et fortelt fra Reimo som Peer har lånt 
af JPCaravanshop.dk . Teltet er et let og nemt rejsetelt 
med mange finesser og med kun 1 luftkanel som nemt 
pumpes op med den medfølgende dobbeltpumpe.



Outdoor Revolution
model Elan 340
lufttelt med solsejl

Teltet vejer kun 18 kg så det er ganske nemt at skubbe 
og trække ind i teltskinnen. Specielt når man er 2.

Når teltet sidder hvor det skal i teltskinnen skal det 
pumpes op med den medfølgende pumpe. Peer skal 

have teltet lidt fremme i teltskinnen så døren kan åbne. 
Døren på Peers Knaus sidder langt fremme.



Outdoor Revolution
model Elan 340
lufttelt med solsejl

Normalt rejser teltet sig når det bliver pumpet op, men når der kun er en luftkanal hjælper det at en person lige 
trækker i den forreste bardun så teltet rejser sig helt. Når teltet står op kan man starte med at pløkke teltet inde ved 
vognen i hver side og efterfølgende i de 2 forreste hjørner, hvor det gælder om at trække sider og front ud, så det står 
pænt. Så kan man efterfølgende pløkke resten. Peer bruger for det meste skruepløkker som er nemme og hurtige at 
arbejde med samtidigt med at de holder væsentligt bedre end de tynde stålpløkker, som ryger nemt op af jorden.

Pumpen er en dobbeltpumpe som 
pumper op uanset om man trækker 
eller skubber pumpen, så det går 
hurtigt og er ganske nemt.



Outdoor Revolution
model Elan 340
lufttelt med solsejl

Gulvtæppet lægges på og 
bord og stole sættes op.

Der er kun en stang som monteres så taget ikke trykkes ned af kraftig 
regn eller sneslud i ydersæsonen. Nu er det ikke et vintertelt men man 

kan blive overrasket i det tidlige forår eller i efteråret.



Outdoor Revolution
model Elan 340
lufttelt med solsejl

Selv teltet er sat op og står godt. Målene er 340 x 280 
cm. Prisen i efteråret 2020 ligger på omkring kr. 6.000 
hos JPCaravanshop.dk - søg på Elan 340.

Hvis du vil udvide Elan 340 kan du købe et 
solsejl for lige under kr. 1.000 (december 
2020) så du får ekstra plads.



Outdoor Revolution
model Elan 340
lufttelt med solsejl

Se filmen hvor Peer Neslein stiller forteltet op og fortæller om det. 

Her er fronten lynet af Elan 340 og solsejlet 
monteret. Der er gode barduner med til 
solsejlet så det står sikkert og godt.



 

Stort udvalg i ud-
styr og reserve-
dele til herlige 
ferieoplevelser 

Mandag & tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Torsdag & fredag 10-17, Lørdag 10-14, Søndag 11-15 OBS!! lukket fra 14. december til  3. januar 2021  

Vi forhandler  
 Isabella, Wera, 
Outwell & Dwt 

fortelte 

 

Se vores flotte udvalg at nye 2021 LMC, Knaus, Kabe & T@b 

Kommer på lager i Februar 2021: 

T@B 320, 2021, K.vægt  665 kg, Pris fra 105.900 kr.  

T@B 400, 2021, K.vægt  995 kg, Pris fra 177.500 kr.  

Vogne m. dobbeltseng  nye 2021:   
Knaus Sport 400 QD, E. 1.020 kg. Kr. 157.200 

Knaus Sport 450 FU, E. 1.050 kg. Kr. 170.200 

Knaus Sport 500 UF, E. 1.265 kg. Kr. 195.700 

Knaus Sport&Fun 480QL, E.1.130 kg.Kr. 191.000 

Knaus Südwind 450 FU, E. 1.180 kg. Kr. 195.700 

Knaus Südwind 500 UF, E. 1.290 kg. Kr. 208.700 

Knaus Scandinavian 580 UF, E.1540  Kr. 284.870   

 

LMC Style 450 D, E. 1.149 kg. kr. 179.000 

LMC Style 460 D, E. 1.143 kg. kr. 182.450 

LMC Vip 685 D, E. 1.852 kg. kr. 399.000 

 

Kabe Classic 470 XL, K.1.335 kg. kr. 255.900* 

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 Imperial 560 XLKS, K. 1.780 kg. kr. 479.900 

 Tilbud Demovogne                           
m. dobbeltseng:   

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

Knaus Südwind 500 FU 2020, E. 1.290 kg.                      
Spar 13.955 Nu 194.995 

Knaus Südwind 500 PF, 2020, E. 1.290 kg.                      
Spar 16.965 Nu 199.995 

 

Stort udvalg i ud-
styr og reserve-
dele til herlige 
ferieoplevelser 

Mandag & tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Torsdag & fredag 10-17, Lørdag 10-14, Søndag 11-15 OBS!! lukket fra 14. december til  3. januar 2021 

Vi forhandler  
 Isabella, Wera, 
Outwell & Dwt 

fortelte 

 

Se vores flotte udvalg at nye og brugte vogne www.OECC.dk  

Vogne m. enkeltsenge nye 2021:           
Knaus Sport 460 EU, E. 1.170  kg. Kr. 179.000 

Knaus Sport 500 EU, E. 1.150 kg. Kr. 187.900 

Knaus Sport 540 EU, E. 1.290 kg. Kr. 197.300 

Knaus Südwind 500 EU, E. 1.290 kg. Kr. 204.800 

Knaus Südwind 540 EU, E. 1.460 kg. Kr. 246.190  

Knaus Scandinavian 590 EU, E.1605  kg. 296.370  

 

LMC Sassino 460 E, E. 880 kg. kr. 149.000* 

LMC Style 530 E, E. 1.175 kg. kr. 189.000 kr.  

LMC Musica 560 E. 1.382 kg. Kr. 235.000 kr.* 

 

Kabe Classic 600 TDLKS, K. 1.625 kg. kr. 356.500 

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 

Vogne m. køjer nye 2021:                       
Knaus Sport 500 KD, E. 1.220 kg. kr. 185.900 

Knus Sport 580 QS, E. 1.405 kg. Kr. 210.900 

Knaus Südwind 550 FSK, E. 1.290 kg. Kr. 217.500 

 

LMC Sassino 470 K,  E. 956 kg. kr. 159.000 

LMC Style 493 K, E.1.178 kg, kr.179.000 Jubilæum 

Tilbud demo køjevogne:                                    
Knaus Südwind 500 QDK, 2020,                

E. 1.220 kg,  Spar 15.245 Nu 199.995 

LMC Vivo 522 K, 2019, E. 1.430 kg.                                 
Spar 25.005. Nu 214.995   

Tilbud øvrige demovogne:                                    
LMC Cruiser Premium T701 Autocamper          

Spar 78.560 Nu 750.000 

Knaus Deseo 400 TR, 2020, E. 1.130 kg. 
Spar 15.025 Nu 189.995 
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Dansk Camping 
Teknik i Viborg har 
skiftet navn til
Camping Kim



CAMPING KIM FORTÆLLER:

Jeg startede med navnet Dansk 
Caravan Teknik i April måned 
2009 bare med reparation og 
service fra min kassebil. 

I 2010 fik jeg et lille værksted på 
Livøvej i Viborg og i Oktober 2013 
Da Hilmars camping lukkede fik jeg 
travlt og det fortsatte ind i 2014 og 
endnu mere i 2015.

I 2016 flyttede vi til hvor vi er nu 
på Livøvej i Viborg og nu er vi ialt 7 
ansatte. Vi forhandler produkter fra 
Wera Tents, Kampa/Dometic, Cam-
pingagenten, Truma, Camper Fritid, 
DCT Vejle, Isabella, Reimo m.m.

Travlt på værkstedet
Værkstedet beskæftiger de 5 mand, 
og er autoriseret Truma, Alde, Thet-
ford, Dometic og selvfølgelig Cara-

velair som vi også forhandler i for-
retningen. Henriette styrer butikken 
og jeg står selv for salg af vogne, op-
gørelse af skader m.m. Så vi har nok 
at se til og det er vi rigtig glade for.

Nyt navn
VI skifter navn fordi vores kunder 
blandt andet ikke kan huske navnet 
Dansk Caravan Teknik, dette bliver 
kaldt alt muligt andet som Dansk 

Campingferie.dk har 
talt med Camping
Kim for at høre lidt om 
firmaet og navneskiftet
i firmaet.

Dansk Camping 
Teknik i Viborg har 
skiftet navn til
Camping Kim

Her ses indgang til forretningen med 
Kampa/dometic produkter samt kæmpe telt 
fra Wera Tents til fastliggere i baggrunden.

Mange spændende fortelte



Camping Teknik, Viborg Camping 
Teknik, og vi bliver tit forbundet 
med Viborg Caravan Center i Møn-
sted lidt uden for Viborg. Det sjo-
ve er at det faktisk var kunderne 
der begyndte at kalde mig Camping 
Kim, så det var nemt at beslutte at 
det skulle firmaet hedde. 

 
Campingkim.dk
Livøvej 7
8800 Viborg
Denmark
Phone. +45 51843984
Direct. +45 52395393
www.campingkim.dk

Dansk Camping 
Teknik i Viborg har 
skiftet navn til
Camping Kim

Isabella tilbehørsvæg     

Masser af udstyr til 
campingturen



Dansk Camping 
Teknik i Viborg har 
skiftet navn til
Camping Kim

Masser af udstyr til 
campingturen

Isabella læsejl, Kampa/
Dometic fortelte og 
Caravelair campingvogn
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AUT. FORHANDLER AF

  

  

VORES STORE UDSTYRSBUTIK
rummer alt i campingudstyr fra alle de kendte mærker!

STORT UDVALG I 

FLOTTE 
BRUGTE 
VOGNE

i alle størrelser 
og prisklasser 

KOM OG KIG 
– VI ER FRISKE 
PÅ AT HANDLE!

FRA VORES TRE TYSKE KVALITETSMÆRKER

    

KOM OG SE DE MANGE FLOTTE
2021-MODELLER 

LE CAMPING · INDUSTRIVEJ 15 

VORES STORE 
rummer alt i campingudstyr fra alle de kendte mærker!rummer alt i campingudstyr fra alle de kendte mærker!



Lunderskov
Camping a/s har 
40 års jubilæum

Th. medindehaver Benno Andersen, i 
midten Alice Daugaard, administration og 

tv. medindehaver Claus Thomsen.



Firmaet startede tilbage i januar 1981 
og har derfor nu 40 års jubilæum. 

Det bliver en spændende sæ-
son og man tror på en fort-
sat positiv udvikling og på 
en god sæson 2021. Cam-
ping er stadig populært 

og firmaet har gode trofaste kun-
der, som har handlet der flere gan-
ge i løbet af årene. Samtidig er der 
kommet mange nye campister til bl. 
a. p.g.a. corona-krisen. Det har for-
øget omsætningen, så fremtiden ser 

lys ud. I dag forhandler Lunder-
skov Camping A/S campingvogns-
mærkerne Kabe, Knaus, Sprite, 
Weinsberg og Vega. Endvidere kan 
man købe en Camp-let teltvogn hos 
dem og de har en stor udstyrsafde-
ling med campingudstyr fra bl.a. 
WeCamp. Mangler man et fortelt 
kan man se det i den store udstilling 
fra Isabella.

Værksted
Lunderskov Camping´s værksted er 
testcenter for Dansk Camping Uni-
on og har for tiden travlt med bl.a. 
at udbedre skader på campisternes 
campingvogne, som er opstået i lø-
bet af den forgangne sæson. 

Lunderskov Camping A/S har ialt 
10 erfarne medarbejdere tilknyttet til 
at rådgive, servicere og sælge cam-
pingvogne og udstyr.

Fra venstre ses Christian Kiil 
Jensen, John Jepsen, Poul Arnum og   

Orla Thøstesen  Hansen



Peter
har det
du mangler til din 
campingvogn

Hvis du mangler nogle stumper 
til din campingvogn, det være 
sig til varmeanlæg, Truma og 
Alde, vandsystemet, Thetford 
toiletdele, køleskabs dele, 
elektronik fra Dometic eller 
andet såsom lygter, tagluger, 
kabler, gas for ikke at tale om 
al det almindelig tilbehør og 
udstyr – så skal du besøge eller 
kontakte Peter Rasmussen 

Stumper til køl og varme



Peter Rasmussen har i mange 
år drevet Fredensborg Cara-
van Center og blevet specialist 
i de stumper mange almindeli-

ge campingforhandlere ikke har eller 
kan skaffe.  
 
Tjek åbningstider og tlf nr. her: 

www.fredensborgcc.dk

Peter
har det
du mangler til din 
campingvogn

Vandartikler i lange baner.

Lygteglas

Reflekser m.m.



Peter
har det
du mangler til din 
campingvogn

Alde teknik

Fredensborg Caravan 
Center er Dometic 

Service Partner      

Mere Alde teknik



Se film hvor Peter fortæller om sin forretning:

Peter
har det
du mangler til din 
campingvogn

En væg med Isabella stumper/tilbehør

Thetford toilet dele



ACE AIR PRO
Dybde: 325 cm (ny dybde)

Fåes i størrelse: 400 & 500
Fåes i højde: S

CLUB AIR ALL-SEASON
FÅES I PRO & ALL-SEASON

Dybde: 275 cm 
Fåes i størrelse: 260, 330, 390 & 440

Fåes i højde: S / M / L

NYHED - MULTI HØJDESYSTEM
Passer nu på campingvogn, autocampere & campervans 
- Nyt system (med to vulster.)

RALLY AIR PRO D/A
FÅES I ALL-SEASON & PRO

Dybde: 250 cm
Fåes i størrelse: 330(All-Season), 260 & 390(Pro)

Skinnehøjde: 220 - 300 cm

RALLY AIR PRO
FÅES I PRO & ALL-SEASON(260)

Dybde: 250 cm
Fåes i størrelse: 200, 260, 330, 390

Fåes i højde: S / M

LEGGERA AIR
SOLSEJL KAN TILKØBES

Dybde: 240 cm
Fåes i størrelse: 220 & 260 

Fåes i højde: S

POP AIR PRO
PASSER TIL ERIBA, HYMER & SILVER

Dybde: 245 cm
Fåes i størrelse: 260, 290, 340 & 365 

Skinnehøjde: 260(168cm), 184 - 198cm 

MOBIL AIR PRO 361/391
PASSER TIL ADRIA ACTION

Anneks kan tilkøbes
Dybde: 250 cm   

GRANDE AIR ALL-SEASON
FÅES I ALL-SEASON & PRO

Dybde: 300 cm
Fåes i størrelse: 390
Fåes i højde: S / M

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

Højder:

NYHED NU MED 
UDHÆNG

Mest solgte lufttelt på markedet

40 ÅRS JUBILÆUMSSALG
HOS LUNDERSKOV CAMPING

ÅBENT:
Hverdage kl. 9-17
Lør- & søndag kl. 10-16
www.lunderskovcamping.dk Tværvej 9  |  6640 Lunderskov  |  75 58 54 00  

 CAMPING - DET ER FERIE!
 DET ER  GODT AT VÆRE UDE...

Bliv venner med  
os på Facebook

KABE  
IMPERIAL 560 XL

453.690,-
413.690,-
40.000,-

FØR  
NU    
SPAR  

Galaxy A-måls 
LUFTTELT 
NU KUN 

KR. 2.999,-

KABE  
IMPERIAL 600 XL

494.700,-
454.700,-
40.000,-

FØR  
NU    
SPAR  

2020 
DEMO-VOGNE  

NU INCL.  
ENDURO MOVER

FLOTTE  
DEMO-VOGNE

FØDSELSDAGSPRIS

SPAR OP TIL KR: 40.000,- 

NY KNAUS 
SÜDWIND 
2021

SPAR 20% 
På alt ikke nedsat  
udstyr i butikken 
(Gælder hele januar måned)

Gode tilbud på
CAMPINGUDSTYR: 

F.eks. 
Servicesæt & skålesæt  

& æggebægre i alt 3 sæt
Før 477,- Nu kun 250,-

Forhandler af: KABE, Knaus, Weinsberg, Vega og Sprite
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Bije Fritid og
Camping laver
ny udstilling
i huset
Siden efteråret har der været gang i ombygning og 
ændring af indretningen hos Bijé Fritid og Camping. 

Et kig ud over hallen med campingvogne 
og en enkelt autocamper. Flere 
autocampere holder uden for. Peer 
Neslein og Jesper Behrensdorff står på 1. 
sal hvor udstyr og tilbehør nu befinder sig.



Peer Neslein har besøgt firmaet og få 
en rundvisning af Jesper Behrens-
dorff som fortæller at netop nu er 
det vigtigt at flest muligt af de nye 
vogne står i udstillingshallen, så 

kunderne kan gå i varmen og kigge på vog-
nen. Det har betydet at tilbehør og udstyr er 
flyttet op på 1. sal hvor der også er indret-
tet en ny afdeling med markiser og Dometic/
Kampa lufttelte. Isabella fortelte står nu i ud-
stillingshallen mellem de nye campingvog-
ne fra Adria, Hobby og Kabe samt autocam-
pere. Men der rykkes jævnligt rundt på vog-
nene ligesom familietelte rykker ind i hallen 
når foråret melder sin ankomst.

Se filmen hvor Jesper Behrensdorff viser rundt i de nye udstillingsområder. 

Bije Fritid og
Camping laver

ny udstilling
i huset

Autocamper til kr. 489.950 
fortæller at mange autocampere 
er blevet billigere pga ændrede 
registreringsregler. Denne er der 
f.eks kun 45% afgift på. Vognen er 
en kassevogn fra Hobby.

Jesper i et hjørne af den nye 
udstilling med Markiser samt 
Dometic/Kampa lufttelte



Camping-
supermarked
hos SK Caravan

Lars Blom Nielsen, indehaver af SK Caravan i Blommenslyst 
har altid været en mand med fart på. Han har gennem mange 
år drevet Campingudstyr.dk som er en af Danmarks største 
webshops og nu har han væltet mure i sin forretning for at skabe 
Danmarks største super marked. Campingferie.dk har besøgt 
Lars for at se hans super marked og det er der kommet en film ud 
af som du kan se i slutningen af denne artikel.

Luftteltene fra Kampa er populære men 
nogle campister vil gerne lige kigge 
nærmere på dem før de køber dem. Her står 
Lars ved en af de de mest solgte modeller.



Camping-
supermarked

hos SK Caravan

Masser af kigge på.                                                      

Isabella har sin helt egen 
udstilling på 1.sal med 
masser af nyheder



Camping-
supermarked
hos SK Caravan

Luksusstole fra Crespo

Lars viser rundt

I næste udgave af Campingbladet der udkommer i marts 2021 kigger vi nærmere på nye 
2021 campingvogne hos SK 
Caravan. Det er bl.a. Hobby, Fendt og Caravaelair



På vej til friheden

- Se de nye modeller hos din lokale forhandler

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Alba - Egenvægt fra 720kg Titanium Artica

All-inklusiv til den bedste pris
Titanium er en enestående serie med 
mere komfort, udstyr og design.

– Lyst og skandinavisk
I denne serie er der fokus på en eksklusiv, 
unik og praktisk gennemførsel hele vejen 
igennem. 

- Kompakt letvægter
Alba-serien, gør det muligt for alle at køre 
med en Caravelair, samt uovertruffen værdi i 
sin klasse uden at ofre kvalitet. 

Priser fra: Kr. 148.500,- Priser fra: Kr. 189.700,-Priser fra: Kr. 114.700,-

Aircondition på 
(490, 492 & 520)

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

- Du vil blive overrasket

- Danmarks mest solgte autocamper

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris 

Konstruktion uden træ og med fantastisk isolering

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 



Glidende
generationsskifte
hos PB Autocamper
i Allingåbro

Fra 2021 vil Ingrid og Peter 
Borup trække sig lidt tilbage fra 
forretningen for at nyde lidt mere 
fritid i deres autocamper. 



De håber at det forhåbentlig snart er muligt at 
rejse igen, så de kan tage på tur i deres ny-
erhvervede Hymer B-SL 708 autocamper. 
Driften af PB Autocamper vil dog fortsæt-

te med de sædvanlige medarbejdere Johnny, John 
og Doreen ligesom firmaet forsat vil drive handel 
med nye og brugte autocampere samt udføre ser-
vice og montering af alt indenfor udstyr og tilbe-
hør, ligesom forsikringsskader ligeledes udføres.

Du kan stadig møde Ingrid og Peter i firmaet
Ingrid og Peter vil stadig være at finde i forretnin-
gen dog i mindre omfang. Peter understreger at de 
faste medarbejdere har stor erfaring med autocam-
pere fra Hymer, Eriba & Carado som firmaet har 
forhandlet igennem de sidste 12 år samt Knaus & 
Weinsberg autocampere igennem de sidste 20 år.

Der vil løbende komme en masse nyheder i 
2021, som PB Autocamper vil vi fortælle mere om i 
løbet af foråret når alle aftaler er endeligt på plads.  
 

www.pb-autocamper.dk

Du møder Doreen i 
receptionen

Johnny og John 
klarer alle opgaver 
på værkstedet

John Johnny 



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.

www.alsi.dk/bioboy
Find din nærmeste forhandler på:

Tre mærker et utal af muligheder 

4690 Haslev
Tlf: 40374061  Mail : info@fritidsbiler.dk  www.fritidsbiler.dk

Salg og udlejning

Se filmene på vores 

Priser fra 463.900,- 
Super høj kvalitet total gennemført 
Lave driftsudgifter, Høj brugsværdi 

Priser fra 499.900,- 
Ny serie fra Hymer Europas førende 
Gennemført indretning
Kan leveres med 4 sovepladser

Priser fra 436.000,- 
Enkel og velfungerende indretning
En rigtig god begynder serie

Islandsgade 1              
      Kig forbi Haslev 
Vi tager gerne din autocamper/personbil i bytte

Altid 10-15 Fritidsbiler på lager

Alle vores modeller er fra 5,40 til 6,40 meter
Lav grøn ejerafgift og alle til lille kørekort

“SOV TRYGT” - I hjemmet eller når du ude på farten 

KULILTE ALARM
PROFESSIONEL KULILTE ALARM  
 - TIL ALM. BATTERIER 

 - NEM MONTERING 

 - OVERHOLDER STANDARD: 

 - EN50291 

TRIPLE GAS ALARM™
PROFESSIONEL GAS ALARM 
MED EKSTRA SENSOR 

OVERHOLDER STANDARD: 
EN55032 
EN55024 
EN50270 

SE MERE HOS DIN NÆRMESTE CAMPINGFORHANDLER 
ELLER PÅ JEPOTECH.DK 
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Randersvej 8 / 4800 Nykøbing F. /  Tlf. 54 45 78 79 / 
www.brohallen.dk / E-mail: post@brohallen.dk- Altid en ærlig handel

Lolland Falster og Sydsjællands største 
og hyggeligste Campingcenter!

Vi finansierer din 
nye campingvogn

- for vi er danmarks
billigste..

Vi er medlem af  
campingbranchen
- din sikkerhed
for en god handel!

Det bugner med varer - Kig ind og 
bliv klar til den nye campingsæson

 Mere end 57 år på krogen - vores styrke - din sikkerhed!

En ordentlig gastestkan betyde forskellenpå liv og død!

Vi har alt i udstyr 
og tilbehør til din 
campingvorgn..

VEGA campingvogn
Importør:  
Intercamp A/S, Tlf. 7684 0820campingvogn.dkTabbert.dkAlle os med Tabbert

Agent: Intercamp A/S
Tlf. 7684 0820

HELÅRSVOGN
• ALKO Bigfoot støtteben
• ALDE-gulvvarme (grundridsafhængig) 

El-gulvvarme 460 E, 490 TD, 560 EMK
• ALDE-Centralvarme  (grundridsafhængig)
• Truma varme (Model 460 E og 490 TD)
• Lademodul
• Premium interiør pakke: Myggenetsdør, deko pakke,  

Komfort-sovesystem med tallerkenlameller med watergel  
madrasser samt vandstandsmåler

• Design eksteriør pakke: Rammevinduer, sideplader i glat  
aluminium samt markiseliste med LED belysning

• Emhætte
• Lameludtræk mellem enkeltsenge
• Trækstangsafdækning
• Alufælge
• Udvendig gasudtag

Se mere her

Grundrids fra  
247.900,-

Inkl. lev.omk:

9

VIVALDI 
NORDIC

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

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 17.00
Onsdag 10.00 - 17.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 17.00
Lørdag Lukket
Søndag 11.00 - 15.00

www.facebook.com/jpcaravan.dk

Sjællands 
største udvalg 
af brugte vogne

 13 mdr.garanti
Vi køber din vogn
i ren handel

www.jpcaravan.dk

 Værksted
 Webshop

PB Autocamper kan bl.a.
tilbyde:

PB Scandi-Mobil A/S   Industriparken 16   8961 Allingåbro    Tlf.:  86 48 15 81   info@pb-autocamper.dk   www.pb-autocamper.dk

• Salg af nye og brugte autocamper
• Forhandler af gængse kvalitetsmærker af udstyr
• Dometic Servicepartner (Klimaanlæg, kølebokse, 

køleskabe, mobilt kokken, Sanitet, Ventilation, Vinduer og 
døre, Markiser, Inverter m.fl.)

• Udfører gas- og fugttest på Knaus & Weinsberg og 
Hymer & Carado autocamper med flere (Gastest udføres 
også på campingvogne)

• Skadesreparatør
• Almindelig service og vedligeholdelseForhandler & 

Montør af El-Hydrauliske Støtteben
• Forhandler af Solceller, AGM Batterier og Lithium Bat-

terier, Inverter, EFOY-brændselsceller, TV-løsninger med 
digital antenne eller satellitantenne, Varmesystemer fra 
Truma og ALDE, Dometic Køleskabe og Toiletter, Thetford 
Køleskabe og Toiletter, Camperudstyr fra Thule m.m.



Bravia  fra kr. 514.900,-             
Roadcar fra kr. 472.990,-
Hymercar fra kr. 531.000,-

VI ER CAMPERVANS
SPECIALISTER
Hos Fritidsbiler fi nder 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. På gensyn!

Hilsen, dit Fritidsbiler Team

Aksel, Søren & Kasper

Islandsgade 1, 4690 Haslev     +45 40374061     info@fritidsbiler.dk

Forhandler af

Følg os på 
@fritidsbiler

www.fritidsbiler.dk



Campingtur til

Svalbard



Svalbard har gennem tiden lagt 
undergrund til adskillige lan-
des udvinding af kul, og spo-
rene deroppe er meget tydeli-

ge efter de forskellige landes mine-
drift, da man ikke har ryddet mine-
områderne, men blot efterladt det 
som det nu engang stod. 

Øgruppen Svalbard ligger midt-
vejs mellem Norge og Nordpolen, 
gennemsnitstemperaturen i Juni/ju-
li måned hvor vi var deroppe ligger 
på omkring 0 grader celcius.

En af mine Venner Erik ville en 
tur derop med 2 af sine drenge Juli-
us og Mathias, de skulle på telt- og 
vandretur deroppe, og de spurg-
te om jeg ikke havde lyst til at tage 
med, efter meget kort betænknings-
tid slog jeg til og bestilte flybilletter 

til en noget anderledes sommerfe-
rie. Måtte finde alt mit polarudstyr 
frem, og opdagede at jeg ikke hav-
de nogen brugbar sovepose, så jeg 
måtte ud og indkøbe en sovepose, 
hvor jeg kunne holde varmen i frost-
grader. Efter en tur til Spejdersport, 

hvor jeg ud over sovepose også ind-
købte diverse frysetørret proviant til 
turen var jeg klar til at tage afsted.

Ankomst
Vi tog afsted den 27/6 2009, men da 
jeg havde bestilt senere end Erik, 

Svalbard er en øgruppe der ligger ca 400 km nord for Norge, 
mellem 74-81 grader Nordlig bredde. Øgruppen er ved en 
international traktat underlagt Norsk overherredømme og 
styre, men øgruppen er international forstået på den måde, at 
den ikke tilhører noget bestemt land. 

Campingpladsen 

Campingpladsen 



var der ikke plads på det samme fly, 
så jeg tog afsted om formiddagen og 
ankom efter at have været over Os-
lo og Trondheim til Longyearby-
en på Svalbard midt på eftermidda-
gen. Da Erik og drengene først vil-
le ankomme omkring midnat tog jeg 
ned på campingpladsen, som ligger 
i umiddelbar nærhed af lufthavnen. 

Der var dog lige et lille problem, 
Erik havde teltene med, så jeg kun-
ne ikke gøre andet end at nyde na-
turen til de kom. Campingpladsen 
har et lille opholdsrum med bad og 
toilet samt et køkken til fri afbenyt-
telse, der fik jeg lov at stille min ryg-
sæk samt iøvrigt at opholde mig til 
de andre kom. 

Til midnat gik jeg over i lufthav-
nen og hentede dem, hvorefter vi 
gik ned og stillede teltene op. Vi sad 
og nød aftenen/natten et par timer 
mens vi langsomt fik varmen inde 
i teltet. Vi havde et par trangia gas-
primus'er med, de er perfekte til at 
lave mindre retter på samt til at var-
me et telt op med. 

Ved 2 halv tretiden gik vi til køjs, 
og det var stadig lyst udenfor, da vi 
jo var nord for polarcirklen og der-
med lyst 24 timer i døgnet. Det var 
ikke noget problem at holde varmen 
i soveposen selv om det var lige om-
kring frysepunktet udenfor.

Ikke uden riffel
Næste morgen - efter en god nats 
søvn gik vi ind til Longyearbyen - 
en tur på et par kilometer, her vil-
le vi leje en riffel, da man ikke må gå 
udenfor bebygget område uden at 
være i besiddelse af en riffel grun-
det de mange isbjørne deroppe. Og 
det er ikke noget man skal se let på 
- året inden vi var deroppe var der 
en sygeplejerkse der blev dræbt af 

Der er en del efterladenskaber 
efter minedriften deroppe - og en 

af dagene gik vi op til en forladt 
mine som ligger lige i udkanten af 

Longyearbyen, her kunne man komme 
ind i resterne af bygningen (ikke ind i 
bjerget) og som man kan se er der en 

del is og sne inde i resterne.

Her et parti fra 
hovedstrøget i 
Lonyearbyen

Campingtur til

Svalbard



en isbjørn lige uden for Longyearby-
en og året efter var der et par kajak-
roere der blev angrebet af en isbjørn, 
men de eneste isbjørne vi så var den 
udstoppede i ankomsthallen i luft-
havnen samt den udstoppede der 
står på museet.

Det viste sig at være lidt besvær-
ligt at leje en riffel deroppe, så vi 
blev enige om at vove pelsen, da 
det ikke umiddelbart anses at være 
farligt at være på campingpladsen. 
Skal dog siges at flere af de andre 
teltliggere på campingpladsen var i 
besiddelse af en riffel, så vi var ikke 
helt ubeskyttede.

Tur med ATV
Da vi således ikke var i besiddelse 
af en riffel måtte vi nøjes med at gå i 
området omkring byen og camping-
pladsen, men der var nu også så ri-
geligt med flot natur. Vi tog dog på 
en guidet tur med ATV'er - små fire-
hjulede motorcykler - og her havde 
guiden en riffel med.

Som nævnt tog vi en af dagene på 
en tur med ATV kørsel ud i områ-
det, det var en rigtig flot tur, hvor vi 
blandt andet kom op til et kommu-
nikationscenter oppe på en bjergtop 
- det var dog ret overskyet/tåget der-
oppe så begrænset hvad vi kunne 

se. På vejen tilbage til Longyearbyen 
gjorde vi stop på et sted hvor de ud-
lejer hundespand samt hvor de til-
byder forskellige ture for turisterne.

Stormkøkken
Vi medbragte Trangiaer (et storm-
køkken til enten sprit eller som i vo-
res tilfælde gas) på disse små pri-
musser tilberedte vi al vores mad, 
som primært bestod af pulversup-
pe samt frysetørrede færdigretter 
i små aluposer, hvor der blot skul-
le tilsættes kogende vand. Efter et 
par minutter har man en relativt vel-
smagende ret, der med lidt god vilje 
sagtens kan gøre det ud for beskri-
velsen på posen. Det har den fordel 

at det hverken vejer eller fylder ret 
meget, så det er nemt at pakke i en 
rygsæk - til en tur hvor man har be-
grænset plads.

Sund læring
Tror vi campingvognscampister 
kunne lære en hel masse om hvad 
der er nødvendigt at medbringe 
ved at tage på sådan en tur - det er 
helt sikkert man kun slæber det al-
lermest nødvendige med på en tur 
hvor man selv skal bære det hele på 
ryggen. 

Efter nogle rigtig spændende da-
ge i det arktiske blev det hverdag 
igen, og vi vendte hjem til civilisati-
onen og dens bekvemmeligheder.

Skilt på indgangsparti 
til butikscenter

ATV-kørsel ud i området

Campingtur til

Svalbard



Campingtur til

Svalbard

Et kig ud over fjorden ved Longyearbyen, i 
forgrunden ses transportsystemet fra en 

af minerne og til udskibningshavnen hvor 
kullene blev afskibet. 

Her ses hundehusene hvor 
slædehundene levede, når de 
ikke var ude at trække slæder 
med turister.

Lidt om 
manden bag artiklen
Jørgen Jensen (64 år) har siden 
midten af halvfjerdserne rejst 
rundt i verden for blandt an-
det rederierne ØK, Lauritzen, og 
Mærsk og har i halvfemserne 
sammen med hustruen Birgit og 
deres 2 sønner boet i Nuuk, hvor 
han var Bemandingschef i Royal 
Arctic Line og Birgit var på det 
lokale sygehus. Familien er er-
farne campister og har rejst med 
både telt og campingvogn i ind 
og udland. Nogle af familiens 
oplevelser kan man læse om på 
websiden
www.nomadeliv.dk

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

Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af  
Campingbranchen

Ferien starter hos Søren

Nye Camp-let hos

Se vores STORE Camp-let udstilling med  
nye, brugte og DEMO modeller

Camp-let PassionCamp-let Dream



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

Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af  
Campingbranchen

Ferien starter hos Søren

Gode tilbud på  
montering af  
Mover, aircondition 
Vi rep. alle slags skader 
på campingvogne Kom og få et godt tilbud 

på værkstedsarbejde.

Se mere på:

http://scamping.dk/

vaerksted-priser/

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

Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af  
Campingbranchen

Ferien starter hos Søren

Nye Camp-let hos

Se vores STORE Camp-let udstilling med  
nye, brugte og DEMO modeller

Camp-let PassionCamp-let Dream



Varmeanlæg i
2021 modeller i 
campingvogne 

Vintercamping er noget helt specielt. For nogle campister er det det 
bedste de ved, for andre er det utænkeligt. Men hvis man én gang 
har prøvet vintercamping, så vil de fleste gerne prøve det igen og 
igen. Rigtig mange vintercampister sværger til campingvogne med 
centralvarme og vandbåret gulvvarme. Det er ikke en nødvendighed for 
gode vinteroplevelser som campist, men det er den mest komfortable.  



For 10 -12 år siden var det pri-
mært de nordiske mærker 
som Kabe, Cabby, Solifer og 
Polar samt Adria, Knaus og 

Dethleffs som byggede camping-
vogne til den Skandinaviske vinter. 
Ikke den sydlige del af Skandinavi-
en, men den oppe i det kolde nord-
lige Skandinavien fra Polarcirklen 
og videre mod nord. 

Vi har nærlæst årets brochurer, 
pris- og tilbehørslister og fundet 

centralvarmevogne fra 12 mærker. 
De er alle nævnt i oversigten. 

Oversigt
På oversigten kan du også se hvilke 
vogne der har elektrisk gulvvarme 
som standard og hvilke vogne som 
har det som ekstraudstyr. Det giver 
2 mærker mere. Og så må du også 
huske på, at det stadig er muligt at 
få eftermonteret elektrisk gulvvar-
me. På vores YouTube kanal kan du 

f.eks. se Peer teste en gammel Hob-
by som er optimeret med forbedret 
blæsevarme og elektrisk gulvvarme. 

Vi tager forbehold for evt. æn-
dringer og fejl da 2020/2021 har væ-
ret præget af nedlukkede fabrik-
ker og ændringer i produktionen til 
2021 sæsonen.

Hvis du vil vide mere?
Kontakt din lokale forhandler eller 
tjek på producentens hjemmeside. 

Varmeanlæg i
2021 modeller i 
campingvogne 

Kabe er Danmarks mest 
solgte vintervogn udstyret 
med Alde Centralvarme og 
vandbåren gulvvarme



2021 modeller 
der har både Alde 
centralvarme og 
Alde gulvvarme
Adria
Alle Alpina og Astella samt 
Adora 753 UC  

Dethleffs
Alle Beduin Scandinavia

Fendt
Bianco Activ 720 SKDW, Ten-
denza 650 SFDW

Hymer Eriba
Touring 820

KABE
Alle modeller

Knaus
Alle Südwind Scandinavia

Polar
Alle modeller 

Tabbert
Vivaldi Nordic: 550 E, 550 DF, 
560 TD, 560 TDL, 685 DF 

Weinsberg
CaraOne ICE

Varmeanlæg i
2021 modeller i 
campingvogne 

ADRIA er den mest solgte campingvogn gennem mange 
år i Danmark. Adrias vogne med centralvarme eller 
blæservarme er populære.

HOBBY er den mest solgte campingvogn i Europa og 
tidligere også nr. 1 i Danmark. Men en 2 plads er absolut 
velfortjent til de veludstyrede campingvogne.



Varmeanlæg i
2021 modeller i 
campingvogne 

KABE er indbegrebet af svensk kvalitet, håndværk og luksus når det 
handler om vogne til helårscamping, hvilket afspejler sig i prisen. Men 
salgstallene viser at rigtig mange gerne vil betale for kvalitet.

KNAUS ligger nummer 3 på 
salgslisterne i Danmark og har netop 
rundet 60års fødselsdag. 

2021 modeller der 
KAN bestilles med 
Alde Central-
varme og Alde 
gulvvarme
Bürstner
Alle Averso og Averso Harmo-
ny Line 

Dethleffs
Camper Snow, Nomad Snow 

Hobby
De Luxe 650 KFU, De Luxe 
Edition 650 KMFe, Excellent 
620 CL
Prestige: 620 CL, 660 WFC 
og alle 720 modeller 

Hymer Eriba
Nova 

Knaus
Südwind 500 UF, 500 PF, 500 
EU, 540 UE, 580 QS, 650 
PBX, 650 PEB, 750 UDF

LMC
Vivo og Musica 

Tabbert 
Alle Puccini og Cellini 



Varmeanlæg i
2021 modeller i 
campingvogne 

Modeller der HAR 
Alde Centralvarme 
og elektrisk gulv-
varme 
Tabbert
Vivaldi Nordic 560 EMK  

POLAR er som Kabe et af de gamle kendte nordiske 
mærker som har været kendt for deres vintervogne

Weinsberg producerer 
en helårsvogn med 

Alde centralvarme til 
en pris som de fleste 

kan overkomme



Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820Alle os med Knaus                  www.knaus.dk FRIHED, DER BEVÆGER

 
• ALDE vandbåren gulvvarme • ALDE centralvarme • Trækstangsafdækning • Glatte 
alu-sider • Næsehjul med vægtangivelse  • Alufælge •189 l køleskab (grundridsaf-
hængig), • Vinterafdækning af køleskabsrist • 45 l friskvandstank • Emhætte  
• Indvendigt afløbssystem  • Radio/CD/MP3 inkl. højtalere  • Panorama skyroof   
• Ambientebelysning • Myggenetsdør  • Gas- og røgalarm  • Premium indgangsdør  
• TV-holder  • Lademodul uden batteri • Lameludtræk mellem enkeltsenge.

SÜDWIND 
SCANDINAVIAN SELECTION

Stort panoramaskyroof  
(standard) for den bedste 
ferieudsigt.

Helårsvognen

580 UF                        590 UE                          590 UK            650 UDF                        750 UFK

Scandinavian Selection udstyr:

HELÅRSVOGN  
5 grundrids   

FRA  272.300,-



 

KONSEKVENT

KONSEKVENT
MODERNE
KONSEKVENT
ELEKTRISK

ANDERLEDES
CaraCito

C I T OCara

CaraCito
+ AL-KO chassis (grundridsafh.)
+ Stort dejligt opholdsrum
+ Komplet bad
+ EvoPore HRC madrasser
+ Masser af opbevaringsplads
+ Konsekvent elektrisk
+ Komplet køkken
+ Glaskeramisk kogeplade 
+ Kompressorkøleskab  65 l.  
   (390 QD, 450 FU, 470 EU.)
+ Kompressorkøleskab 133 l   
  (470 QDK, 500 QDK)
+ Klimaanlæg Dometic Freshwell 
   med køle/varme funktion med     
   fjernbetjening

5 GRUNDRIDS  FRA KUN KR. 109.500,-

Vores elektriske

Aircondition 
inkl. i prisen

Glaskeramiske  
kogeplader

Eletrisk 
varme

AirCondition/
varme i én enhed

Ingen  gas-
installationer

Kompressor
køleskab

USB stik

Find forhandler på weinsberg.dkAlle os med Weinsberg Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820



Varmeanlæg i
2021 modeller i 
campingvogne 

2021 modeller der 
KAN bestilles med 
Alde Centralvarme 
(Evt. suppleret med El-gulv-
varme, hvis de ikke har det i 
forvejen)

Adria
Adora (minus Adora 753 UC)

Dethleffs
Camper Snow, Nomad Snow

Hobby
Hobby De Luxe: 545 KMF, 
560 KMFe og 650 KFU 
Hobby De Luxe Edition: 545 
KMF, 560 KMFe og 650 KMFe 

Hobby Excellent: 560 Cfe, 
560 WFU, 620 CL og 650 
UMFe 
Hobby Prestige & Premium: 
Alle modeller fra 560 til 720 

Knaus
Sport Silver Selection 650 
UDF

Tabbert
De Vinci 490 TD, 495 HE, 
540 E, 560 HTD, 700 KD
Cellini 655 DF, 750 HTD Sli-
de Out 

Flere Knaus modeller kan bestilles med Alde 
centralvarme og vandbåren gulvvarme

Tabbert Vivaldi fås med 
Alde centralvarme og 
elektrisk gulvvarme



Varmeanlæg i
2021 modeller i 
campingvogne 

Flg. modeller HAR 
både Truma gas-
varme og elektrisk 
gulvvarme 
Adria
Alle Adora (minus Adora 753 
UC), Action og Altea 

Dethleffs
Alle Camper og Nomad 

Fendt
Alle Diamant

Knaus
Alle Sport Silver Selection og 
Südwind 60 Years

LMC
Vivo og Musica 

Tabbert
Alle Rossini, Da Vinci, Vival-
di 460 E & 490 TD, Puccini og 
Cellini 

Weinsberg
CaraOne 390 QD, 390 PUH, 
450 FU, 480 EU, 540 EUH, 
550 QDK

En række Hobby modeller kan 
bestilles med Alde centralvarme

Fendt Diamant 
har gasvarme og 

elektrisk gulvvarme



Varmeanlæg i
2021 modeller i 
campingvogne 

Flg. modeller HAR 
både Truma gas-
varme og elektrisk 
gulvvarme 
Adria
Alle Adora (minus Adora 753 
UC), Action og Altea 

Dethleffs
Alle Camper og Nomad 

Fendt
Alle Diamant

Knaus
Alle Sport Silver Selection og 
Südwind 60 Years

LMC
Vivo og Musica 

Tabbert
Alle Rossini, Da Vinci, Vival-
di 460 E & 490 TD, Puccini og 
Cellini 

Weinsberg
CaraOne 390 QD, 390 PUH, 
450 FU, 480 EU, 540 EUH, 
550 QDK T@B 400 har Truma gasvarme og kan 

bestilles med elektrisk gulvvarme

Her er nogle spændende og 
flotte campingpladser i Italien



     Filmsiden: 
Vinter- 
camping 

Her er en række film på de næste sider med 
vintercamping til hygge og afslapning mens du 
sidder hjemme i varmen, eller måske sidder du netop 
i din campingvogn et eller andet sted i Danmark her 
i 2020 pga Corona krisen. Men så kan det jo være 
ganske dejligt at se lidt campingfilm og drømme og 
planlægge kommende ture. 



     Filmsiden: 
Vinter- 
camping 

Dejlig udsigt fra min 
Knaus Südwind.

Her tester jeg 
compositflasker i 
let frost ned til -15 
grader.



     Filmsiden: 
Vinter- 
camping 



     Filmsiden: 
Vinter- 
camping 



     Filmsiden: 
Vinter- 
camping 



     Filmsiden: 
Vinter- 
camping 



På gensyn
1. marts, hvor næste nummer af 
det gratis www.CampingBladet.dk
udkommer

FERIEINSPIRATION   CAMPINGVOGNE   AUTOCAMPERE   TELTE   CAMPINGUDSTYR   TURGUIDES

NR. 12 MAJ 2020

CAMPINGBLADET.DK  CAMPING   OUTDOOR    FERIE   FRITID   FAMILIECAMPINGBLADET
.dk

Oplev Danmark: Margueritruten

Tema: 
Campingferie 
i Danmark

10 gode begyndervogne 

Anja flygter til Danmark

Mover fra Quattro

App-styret grill-
termometer fra Weber 

Kampa Dometics 2020 

Kæmpe
sommernr.

167 sider

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

FERIEINSPIRATION   CAMPINGVOGNE   AUTOCAMPERE   TELTE   CAMPINGUDSTYR   TURGUIDES

NR. 14 # JANUAR 2021

CAMPINGBLADET.DK  CAMPING   OUTDOOR    FERIE   FRITID   FAMILIECAMPINGBLADET
.dk

Tema: Vintertelte

Tema: 
Campingvogne med 
Alde centralvarme

Rejsefilm: Vintercamping

Kampagne modeller i 2021

Camping Agenten udvider 
med Dometic

Frihedsmuseet 

Telttur til Svalbard                        


