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Campingvogn eller autocamper – hvad er bedst?

Campingvogn
eller autocamper

Piger på tur

Blæservarme eller centralvarme

Rejseinspiration fra 
29 lande – 500 artikler           

Masser af film bl.a. fra Isabella 
med gode råd til fastliggere



Enestående! 
Uovertruffen i pris og design:
Oplev den nye L!VE I 900 LEG.

Elegant eksteriørdesign

3-akseler

Hæve/sænke-seng

Op til 6 personer

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

618.000,- 
Inkl. lev.omk.

To kampagnemodeller 
fra kun

CaraCompact FÅ EN

IND I DIT LIV
600 MEG

600 MF

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

Her får du en veludstyret del-integreret 
autocamper med alt det, du kan ønske 
dig af udstyret - som standard! 

Fuld LED for- og baglygter

Vores mest populære 
CaraCompact EDITION 

NYHED
900 LEG fra

867.500,-
Inkl. lev.omk.

Forhandlere:
Antons Campingcenter
6920 Videbæk, Tlf.: 9694 9220

Camping-Specialisten.dk
Funder, 8600 Silkeborg, Tlf.: 9712 5366 FRIHED, DER BEVÆGERAgent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

650 MEG              700 MEG               900 LEG

Få mere information hos din forhandler:

L!VE I 900 LEG  - KOMPLET HJEM PÅ 3 AKSLER
Med sit progressive design og det gennemtænkte grundrids, er den nye L!VE I 900 LED 
en perfekt helintegreret autocamper i en unik prisklasse. Oplev selv, hvorfor L!VE I ikke 
kun er en opgraderet autocamper med hæve/sænke seng – men en klasse for sig selv! 
LIVEI fås i to mindre grundrids 650 MEG og 700 MEG.  



Min Knaus campingvogn har 
stået på Storebælt Cam-
ping i 4 måneder men nu 
er den kommet hjem igen.

Jeg har besøgt den 22 gange i lø-
bet af de 4 måneder for at stille for-
skellige fortelte op, tjekke varme, ta-
ge billeder, lave film, skrive artik-
ler og ikke mindst nyde den friske 
blæst, regnen, solen og til aller sidst 

sneen som endelig kom. Jeg syntes 
ikke jeg kunne teste 4 vinterfortel-
te uden at få nogle billeder og film 
med sne på. Og det lykkedes. Det 
kan du også læse om og se film af 
her i bladet.

Men nu er alt pakket ned og vog-
nen er kørt hjem og nu vil den igen 
ud og opleve nye veje og landska-
ber. Heldigvis har jeg det på samme 
måde og heldigvis er Danmark igen 
lukket mere op. Så det går den rig-
tige vej.

            
Hvor kan vi komme hen denne 
sommer?
Ja det er det store spørgsmål. Jeg 
skal til Bornholm i foråret og teste 
en Caravelair campingvogn og et 
lufttelt og jeg skal også afsted på en 
anden tur til Holland og hvis det ik-
ke er muligt bliver det Fanø, som 
jeg ikke har oplevet endnu. Og så 
har jeg en guidet tur til Norge med 
start midt i juni, for ikke at tale om 
en ferietur i juli. Men jeg ønsker ik-
ke at løbe nogen chancer og følger 
selvfølgelig alle regeringens anbefa-
linger og krav.

Dagture eller weekendture med 
campingvognen
Jeg har også tænkt på dagture med 
vognen, eller weekendture. Det har 
jeg gjort mange gange før. Og der 
er altis nye steder at opleve i Dan-
mark, som jeg synes er et dejligt 
land at rejse i. Men selvfølgelig ville 
det også være dejligt med en uges 
tur til Sverige eller Norge og Fin-
land, eller længere ture for den sags 

skyld. Landene mod nord tiltaler 
mig meget. Jeg har planlagt en spe-
ciel tur til Norge som jeg ikke vil af-
sløre før jeg er på vej. 

Live TV
Gennem årene har jeg lavet en del 
tv og 28. februar lavede jeg Live TV 
med Thomas fra Antons Camping i 
forbindelse med ”Ferie for Alle Li-
ve”. Og det er ikke sidste gang. Det 
var også starten på en række kom-
mende LIVE projekter som du godt 
kan glæde dig til. Det holder jeg 
meget af at lave. Og der er mange 
ideer i skuffen.

God fornøjelse med Campingbla-
det.dk som denne gang har en del 
stof for camping-nørderne. 

Venlig hilsen
Peer Neslein
Redaktør

På farten igen
FORORD



Campingvogn
autocamper?eller

Hvad er forskellen?
Hvad er bedst?



Det korte svar er, at begge dele 
er lige godt - men ikke for al-
le. Lad mig prøve at uddybe.

Hvis man ikke ønsker at 
køre med en campingvogn, er det 
vel ganske naturligt at søge mod en 
autocamper.

Økonomi er et vigtigt 
parameter
Men mange ting spiller ind, lige fra 
økonomi til kultur og ferieformer. 
Tidligere var der 180% i afgift på en 
autocamper men nu er afgiften ne-
de på 60% eller mindre. Så en dyr 
campingvogn og en lignende bil kan 

sagtens blive dyrere end en auto-
camper, men autocampere har al-
tid i folkemunde været anset for at 
være dyre. Det er de ikke, hvis man 
sammenligner med hvad det koster 
at anskaffe sig en bil og camping-
vogn. Det kan sagtens ende på det 
samme beløb. Hvis man fokuserer 
på en gennemsnitlig delintegreret 
autocamper koster den kr. 650.000-
800.000 og opefter.

Du kan også købe fabriksnye 
autocampere indrettet i kassevog-
ne, ofte omtalt som fritidsbiler for 
under kr. 500.000 udstyret lige til 
at køre på ferie i. En svensk Kabe 

campingvogn koster i 2021 fra kr. 
255.900 til kr. 832.900. Hertil kom-
mer en bil af en vis klasse til at træk-
ke drømmevognen. Så det rammer 
vel også prisen som svarer til en 
gennemsnitlig delintegreret auto-
camper eller en dyrere autocam-
per. Men selvfølgelig kan du også få 
autocampere til flere millioner.

Rejserytmen er et andet vigtigt 
parameter
Hvis man kører med autocamper 
har man ofte en anden rejserytme 
end den man traditionelt ser hos 
campister med en campingvogn på 

På Campingferie.dk redaktionen får vi tit spørgsmålet 
og det er svært at diskutere smag og behag. Men Peer 
Neslein kaster sig gerne ud i et forsøg.

Campingvogn
autocamper?eller



krogen. Det ser vi nærmere på i af-
snittet herunder.

Familien med campingvogn
En almindelig familie med en cam-
pingvogn efter bilen vælger oftest at 
sætte kursen mod en campingplads 
når de kører hjemmefra. Nogle væl-
ger måske at stoppe ved en sevær-
dighed på vejen før de fortsætter.

Når campingpladsen er nået og 
campingvognen er koblet af og stil-
let op kan familien hygge sig og 
planlægge hvilke seværdigheder 
og hvor de kan handle i området 
de næste dage. Måske kører de til 
den nærmeste by samme aften for 
at spise hvis der ikke er restaurant 
på pladsen, eller grillen er måske al-
lerede blevet pakket ud. De bliver 
nogle dage, inden de måske kører 
videre til næste campingplads, med-
mindre de falder for pladsen og bli-
ver der hele ferien.

Campingvogn
autocamper?eller

I Europa er det kassevognene, fritidsbiler og 
campere der er de mest købte.



Familien med autocamper
Familien i autocamperen har måske 
lavet en liste over de seværdighe-
der de passerer på vejen, som de så 
stopper ved undervejs. Det sidste de 
stopper ved er et butikscenter hvor 
de køber det de skal bruge til aftens-
mad hvis der ikke er restaurant på 
campingpladsen. Men grillen kan 
også komme frem.

Det er her at mange med cam-
pingvogn så spørger ”skal I så li-

ge pakke autocamperen ned og kø-
re op i byen når i opdager at i mang-
ler noget”.

Nej siger familien i autocampe-
ren. Det har vi planlagt. Vi kører ik-
ke ind og overnatter før vi har tjek-
ket vi har det vi skal bruge.

Hvorfor vælge campingvogn
Hvis man ved at man vil blive på 
den samme campingplads i hele fe-
rien er en campingvogn en praktisk 

løsning. Man har sit eget hjem og 
sin egen seng i campingvognen på 
pladsen og man har bilen til ople-
velser og udflugter om dagen. Men 
jeg har nu selv kørt mange ture i 
campingvogn og boet på nye plad-
ser hver dag. Det er i øvrigt en rej-
seform jeg holder meget af. Dette er 
være på farten og have nye mål hver 
dag. Men selvfølgelig holder jeg og-
så af at slappe af nogle dage, eller 
opleve byer og ikke mindst sevær-

Campingvogn
autocamper?eller

En almindelig gennemsnitlig campingvogn på omkring 5-6 
meter som denne Knaus Südwind, koster mellem kr. 200.000 
og 300.000 med udstyr klar til ferieturen. Men her skal der 
også lige findes penge til en trækker foran campingvognen. 
Men dette er kun den økonomiske side af sagen.



digheder. Det er som regel sevær-
dighederne og oplevelser jeg er på 
jagt efter.

 
Hvorfor vælge autocamper
Hvis man har udlængsel eller even-
tyrlyst så er en autocamper lige sa-
gen. Her har man et rullende som-
merhus med alt hvad man har brug 
for. Og så har det rullende sommer-
hus 4 hjul, motor, varme og strøm, 
så kan man vel ikke ønske sig meget 
andet. Og hvis man har planlagt at 
tage på krydstogt gennem Danmark 
og resten af Europa så er det en god 
løsning.

Selvfølgelig kan man sagtens gø-
re det samme med en camping-

vogn på krogen, men jeg har selv 
(sammen med familien) kørt rundt i 
USA, gennem Rusland til Nordkapp 
for ikke at tale om alle de andre lan-
de. Jeg kan bl.a. fortælle om min tur 
til Nordkapp i en autocamper, som 
jeg gennemførte helt alene. Hvis 
jeg kom til en campingplads om af-
tenen og det regnede, tjekkede jeg 
ind og kørte ind og fandt min plads. 
Men jeg blev i bilen da jeg ikke hav-
de brug for 230 volt. Autocampe-
ren er uafhængig med eget batte-
ri og stor vandtank og lukket spilde-
vandstank. Jeg drejede bare førersæ-
det og lavede lidt mad som jeg hav-
de købt i løbet dagen. Næste mor-
gen efter morgenmaden drejede jeg 

Campingvogn
autocamper?eller

Familien i autocamperen vælger måske at ligge stille næste dag hvor 
de slapper af på campingpladsen, eller cykler en tur i området, før 
de kører videre til nye oplevelser den næste dag. Her rytmen er den 
samme. Oplevelser i løbet af dagen og indkøb før turen går til dagens 
campingplads eller Stellplads.

Dagene går således med 
udflugter i bilen blandet med 

shopping og afslapning på 
campingpladsen. 



sædet på plads og forlad pladsen. 
Jeg betaler nemlig altid når jeg an-
kommer.

En sjov tanke
Ofte opfatter autocamperfolket 
sig ikke som campister, men me-
re som nomader, men rent fak-
tisk er der mange af autocamper-
folket som bruger de fleste facili-
teter i autocamperen såsom toilet 
og bad, mens campisterne på cam-
pingpladserne i deres camping-
vogne ikke bruger bad og toilet så 
meget, fordi pladsens faciliteter er 

blevet bedre og bedre og ligger li-
ge i nærheden. Jeg tør næsten ikke 
sige at autocamperfolket egentlig 
er mere campister end os campi-
ster i campingvogn. Men jeg rejser 
altid som autocamperfolket idet 
jeg altid tager bad og bruger toilet-
tet i mine vogn (campingvogn el-
ler autocamper). Uanset hvad så 
er jeg campist og det er jeg stolt 
af. Om sommeren er der mange 
på campingpladserne så jeg bru-
ger mit eget og om vinteren har jeg 
prøvet at åbne døren til -30 gra-
ders frost eller mere for at gå i bad. 

Døren blev hurtigt lukket og bad 
og toilet foregik i vognen.

Men hvad er bedst?
Begge dele er lige gode, men man 
skal vælge den form som tiltaler en 
mest og som passer til familien rej-
serytme, som selvfølgelig kan æn-
dre sig når børnene ikke længe-
re skal med på camping. Så rykker 
nogle ægtepar over i en autocam-
per, men nogen vender tilbage til 
campingvognen efter nogle år, må-
ske fordi rejselysten er blevet min-
dre med tiden/alderen. Men ud-
viklingen har gjort at autocampere 
er blevet prismæssigt fornuftigere, 
så det nu mere er ferieformen man 
skal vælge imellem og ikke den dy-
re eller billige ferie. Nu er camping 
ikke specielt billigt længere, men 
alting bliver dyrere og jeg er parat 
til at betale for den frihed jeg op-
lever som campist på mine rejser i 
Danmark og udlandet.

Campinglivet er herligt uanset 
hvordan man vælger af rejse og bo
Peer Neslein har gennem årene skif-
tet mellem campingvogne og auto-
campere og kan ikke sige hvad der 
er bedst. En 14 dages ferie i Sydfran-
krig med en campingvogn på sam-
me campingplads vil være ideel, så 
man har bilen til ture i området. En 
campingtur til Nordkapp hvos man 
kører mange dage kan være nem-
mere i en autocamper. Peer kører 
gerne til Nordkapp igen for 11. gang 
uanset om det er med campingvogn 
eller autocamper.

Campingvogn
autocamper?eller



Du vil blive overrasket

Det er ikke uden grund at det er Danmarks mest solgte autocamper

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

På vej til friheden

Ny lækker campingvogn- med masser af udstyr

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 
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Så for mange er det også et 
spørgsmål om hvor me-
get de bruger vognen i lø-
bet af året. Bruger man vog-
nen det meste eller hele året 

stiger ønsket og behovet for af få en 
vogn med Alde centralvarme.

Men hvad er forskellen på Tru-
ma Blæservarme og Alde cen-
tralvarme. 
Peer Neslein fra Campingferie.dk 
fortæller om fordele og ulemper ved 
de 2 varmesystemer.

Jeg har selv gennem mange år 
kørt med både centralvarme og blæ-
servarme. Min nuværende Knaus 
Südwind 500 PF er med blæservar-
me, da jeg gerne vil vise at det sag-
tens kan fungere tilfredsstillen-
de. Jeg har selv monteret et par WL 

De fleste campingvogne er udstyret med gasvarmeovne fra 
Truma som typisk er monteret under klædeskabet. Sådan har 
det været i mange år. Men Alde centralvarme har stort set 
altid været der, men er en dyrere investering. 

Blæservarme eller
centralvarme
– hvad er forskellen

Peer i Norge med sin Knaus Südwind med blæservarme



Blæservarmen
Truma gasovnen S 3004 er den mest 
brugte. Brænderen varmen ovnen 
op og en blæser sender varmen ud 
af varmeovnen via 2 udtag bag på 
ovnen. Det ene udtag sender var-
men frem i vognen og det andet ud-
tage sender varmen bagud i vognen. 
Man kan selv bestemme blæserens 
hastighed. Varmen sendes gennem 
de traditionelle brune varmeslan-
ger rundt i vognen. Undervejs er der 
ventiler hvor varmen f.eks kan kom-
me ud ved fødderne. Nogle fabrik-
ker stikker huller i slangerne så var-
men kan komme op bag ryglænene 
og hynderne i vognen. Det er ikke 

ventiler, som jeg fortæller mere om 
i denne artikel. Vognen har klaret 
ned til -15 graders frost uden pro-
blemer. Men det blæste heller ik-
ke. Chillfaktoren kan nemlig ændre 
temperaturen så -15 grader pludse-
lig er måske -20 eller -25 grader og 
så vil mine afløb under vognen ga-
ranteret fryse. Men vognen skal nok 
holde varmen.

Blæservarme giver den hurtig-
ste opvarmning af en kold vogn på 
grund af blæseren der blæser den 
varme luft rundt i vognen via var-
meslangerne. Hvis man starter 2 ens 
gennemkolde campingvogne med 
en indetemperatur på -20 grader 
som er udstyret med henholdsvis 
Truma blæservarme og den anden 
med Alde Centralvarme. Det er altså 
en temperaturforskel på 40 grader 
som de 2 varmeanlæg skal udligne.

Efter 2 timer er det Truma blæser-
varmen der først når 20 graders var-
me i vognen, mens Alde centralvar-
men på samme tid er nået til 13,8 
grader i den anden vogn. Bemærk at 
de 2 vogne i denne test IKKE havde 
monteret gulvvarme.

Efter 3 timer var temperaturen 
stort set ens i de 2 vogne. Læs hele 
testen i www.campingbladet.dk fra 
januar 2020 på side 16-18.

Bedre varmefordeling med 
Alde centralvarme
Et er en hurtigere opvarmning med 
Truma blæservarme, men en vigti-

gere ting er et godt indeklima med 
en god varmefordeling og her vin-
der Alde centralvarmen.

Alde centralvarme med vand-
båren gulvvarme
En anden stor fordel med Alde er at 
de fleste vogne som anvender Alde 
centralvarme ligeledes udbygger sy-
stemet med gulvvarme. Det vil si-
ge at uanset om du har adgang til 
230 volt kan du anvende gulvvar-
me i vognen. Det kan du ikke hvis 
din vogn er monteret med varme-
folie på gulvet. Det kræver nemlig 
230 volt

Men lad os kigge lidt på 
de 2 typer varmeanlæg

Blæservarme eller
centralvarme
– hvad er forskellen

Peer i Østrig med sin Knaus 
Südwind med blæservarme  

Blæservarmen er 
de røde pile



den bedste løsning. Den bedste løs-
ning er at montere en WL ventil so 
man nemt kan klare selv. Ventilen 
koster omkring kr. 50. Monter f.eks 
3-5 stykker i rundsiddegruppen.

Problemet med blæservarme er 
at varmeslangen skal sende varmen 
rundt i vognen, men jo flere udtag 
og ventiler jo mindre varm luft er 
der tilbage i slangen.

Brug altid gulvvarme sammen 
med blæservarme
Min anbefaling er derfor at når 
det er monteret gulvvarme som er 
tændt gør man følgende:

Luk de ventiler der sender var-
men ud ved fødderne. Det behø-
ver man ikke nu når der er gulv-
varme i vognen. Det betyder samti-
digt at der bliver mere varme i var-
meslangen som så kan sende varme 
ud af WL ventilerne som du selv har 
monteret bag ryglænene, eller gen-
nem de huller som fabrikken måske 
har lavet passende steder i varme-
slangerne.

Truma UltraHeat elvarme
Du kan forbedre din Truma Ovn 
med et el modul så du kan opvarme 
med el for at spare på gassen eller 
som et supplement de steder hvor 
der er behov for det. Truma Ultra-
Heat kan levere 500/1000/2000 watt.

Hvis du camperer i Sverige og 
Norge om vinteren er det billigst 
at bruge el, da gas er dyrt der. Men 

hvis du til gengæld camperer i 
Østrig om vinteren er el dyrt og of-
te kan du blive tilslyttet camping-
pladsen gasanlæg som er billigere. 
De vinteråbne campingpladser der 
tilbyder gastilslutning, har ligeledes 
en mand der sørger for til-  og fras-
lutning af gassen.

Spændende Combi varmeovn 
fra Truma
Selv om det er mange år siden Tru-
ma kom med en ny varmeovn kal-
det Truma Combi er det ikke man-
ge af campingfabrikkerne der bru-
ger den endnu. Måske fordi den er 
dyrere, eller måske fordi campister-

ne er tilfredse med den kendte Tru-
ma S 4003.

Der er flere fordele ved Truma 
Combi. Den fås som en Combi 4 og 
en Combi 6 på 4.000 og 6.000 watt. 

Den fås ligeledes med tilføjelsen 
E som fortæller at ovnen er udstyret 
med en elpatron (som Alde).

Elpatronen yder 900/1800 watt. 
(Alde yder dog 1000/2000/3000 watt)

Den næste smarte ting er at Truma 
Combi har en indbygget vandvarmer 
på 10 liter (Alde har 8,4 liter).

Det betyder at du kan få varmt 
vand selv om du ikke er tilsluttet 
230 volt. Det er rart for campister på 
farten.

Blæservarme eller
centralvarme
– hvad er forskellen

WL ventil monteret hvor 
den sender varmen op bag 
vinterryglæn/hynder

Truma UltraHeat giver 
500/1000/2000 watt 
via 230 volt

WL ventil



Blæservarme eller
centralvarme
– hvad er forskellen

Med den traditionelle Truma Ter-
me 5 liters vandvarmer (230 volt) 
som er monteret sammen med de 
fleste Truma S 3004 varmeovne, har 
man kun varmt vand når der er ad-
gang til 230 volt.

En stor fordel ved Truma Combi 
4 eller 6 er at den har 4 varmeudtag 
til varmeslanger. Dvs at man kan fø-
re 2 varmeslanger frem i vognen og 
2 varmeslanger bagud i vognen. Det 
giver en meget bedre fordeling af 
varmen.

I praksis betyder det at man kan 
føre en af slangerne helt frem til for-
enden eller bagenden af vognen før 
man slipper varmen ud. Man har så-
ledes ikke mister varme undervejs.

Det ville være dejligt hvis flere 
producenter fremover ville benytte 
Truma Combi varmerne.

Sluttelig kan man også få en Tru-
ma Combi D 6 E varmer som kører 
på diesel så den kan tilsluttes tan-
ken på en autocamper. Det kan væ-
re en praktisk løsning. Man skal blot 
tænke på at der evt. kan lugte af die-
seludstødning hvis vinden har for-
kert retning, når man sidder uden 
for vognen og nyder aftenkaffen. 

Alde centralvarme
Interessen for at have Alde central-
varme i sin campingvogn eller auto-
camper er jævnt stigende hvilken 
bl.a. fremgår af det antal af modeller 
som fabrikkerne tilbyder deres kun-
der. En af de ting som har gjort Alde 
populær er deres kombinerede Al-
de gulvvarme som giver den bedste 
og mest ensartede varme i vognen, 

selv om det ikke altid har fungeret 
100% tilfredsstillende pga placering 
af varmerørerne i gulvet. Nu om da-
ge kører de fleste fabrikker forment-
lig 4 strenge i gulvet, som desuden 
er udstyret med varmefordelings-
plader som sikrer at varmen bliver 
jævnt fordelt i gulvet.

Alde centralvarme systemet fun-
gerer som mange kender det fra ra-
diatorer man har hjemme. I cam-

pingvogne og autocampere kal-
der man det konvektorerne som 
den opvarmede glykol cirkulerer 
rundt igennem. Gulvvarmen er til-
sluttet sammen med konvektorer-
ne i vognen, ofte med shuntventiler 
så man på nogle anlæg selv kan sty-
re strømmen af varmen i gulvet og i 
vognen. Kabe er nok udstyret med 
de mest avancerede varmeanlæg 
som de selv har udviklet i samarbej-

Combi varmeovn 
fra Truma

Truma Combi 
gasovn med 

varmtvandsbeholder 
og 4 udtag til 

varmeslanger.



de med Alde og andre producenter. 
En Kabe campingvogn eller auto-
camper kan du køre direkte på vin-
tercamping i uden at optimere eller 
eftermontere noget som helst. Den 
klarer -40 graders frost uden at no-
get fryser, da alle vandafløb er ført 
inde i vognen.

Lade cirkulationspumpen køre 
hele tiden 
Hvis det er rigtigt koldt kan det an-
befales at lade cirkulationspum-
pen køre hele tiden. Forklaringen er 
at der er tvangsudluftninger i gul-
vet i vognen som ikke må tildækkes. 
Hvis cirkulationspumpen ikke kører 
hele tiden vil glykolen i konvektorer 
og slanger over disse tvangsudluft-
ninger bliver kølet ned og der kan 
opstå kondens når cirkulationspum-
pen igen kører. Det var et af de råd 

Blæservarme eller
centralvarme
– hvad er forskellen

Peer Neslein på vej til 
Nordkapp, som den første 
med en campingvogn om 
vinteren. Undervejs blev 
Alde centralvarmen, Kabe 
campingvognen og Peer 
selv testet godt og grundigt. 
Alt fungerede.

Alde centralvarmeanlæg 
hvor man kan se elstavene på 
1.000/2.000watt (som tilsammen 
giver 3.000watt) samt hvor 
forbrugsvandet opvarmes. 



jeg fik af Kabe fabrikken da jeg som 
den først skulle til Nordkapp med 
en campingvogn (Kabe) i januar må-
ned i 2004. 

Centralvarmen har den fordel at 
Alde anlægget opvarmer glykol til 
radiatorer og gulvvarme samtidigt 
med at varmt vand (8,4 liter) opvar-
mes til køkken og toilet.

KONKLUSION
Hvis man er campist som altid over-
natter på campingpladser med ad-
gang til 230volt er Truma blæservar-
me og Truma Therme varmtvands-
beholder alle tiders. Mange bru-
ger ikke bad i vognen (selv om det 
er der) og de fleste går op og vasker 
op. Og der er måske også en sikker-
hed i at bruge Truma som man ken-
der, selv om man sikkert kunne få 
en bedre varmefordeling og indekli-
ma med Alde centralvarme, men det 
er også et spørgsmål om en merpris 
på måske kr. 20.000-30.000 for en ny 
vogn med Alde Centralvarme. 

For mit vedkommende, som har 

kørt med blæservarme det sidste 
1½ år i min Knaus Südwind 500 PF, 
handlede det om at understrege og 
vise at man sagtens kan tage på vin-
tercamping med blæservarme- Jeg 
har kun monteret 3 stk. WL venti-

ler det er alt. Det tog en halv time 
og kostede kr. 175 for at få en bed-
re varmefordeling. At man kan høre 
blæseren i trumaovnen generer ikke 
mig. Jeg hører den ikke.

Men det jeg savner er at jeg kan 

Blæservarme eller
centralvarme
– hvad er forskellen

Her ses centralvarmeanlægget i en 
Kabe med vandbåren gulvvarme. 

Centralvarme i 
en autocamper



Blæservarme eller
centralvarme
– hvad er forskellen

Dobbeltbunden 
sikrer den 

korrekte luft 
cirkulation

Panel til Alde 
centralvarme

Alde 3020 
centralvarmanlæg

Konvektor til Alde 
varmeanlæg



stoppe på en rasteplads og have 
varmt vand i hanen fra et Alde 
centralvarmeanlæg. Eller over-
natte på en campingplads uden 
adgang til strøm og samtidigt 
vide at alt fungerer i vognen. Jeg 
kan også tage et bad. 

Bedre indeklima
Og så er der lige det med inde-
klimaet som er bedre med cen-
tralvarmen der giver en me-
re stabil og vedvarende varme 
fra konvektorerne. Det opdager 
man specielt når man camperer 
om vinteren og der er -30 gra-
der kulde uden for. Det opdager 
du ikke før du åbner døren eller 
kigger på din udetemperatur. 

Centralvarme er lige så beha-
geligst som at køre med auto-
matgear. Det er stærkt vanedan-
nende.

Blæservarme eller
centralvarme
– hvad er forskellen

En tidlig morgen i Kiruna på en vintertur havde det sneet om natten og skorsten på 
den Dethleffs jeg testede havde fået dækket skorstenen til så fyret ikke kunne starte. 

Forklaringen er at skorsten er både skorsten, men også indtag af luft til fyret. Derfor 
skal man huske at montere skorstensforlænger hvis skorstenen er på taget. På mange 

modeller sidder skorsten på siden af vognen, hvor den ikke bliver dækket af sne.





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.



Kaben koster kr. 353.470 
mens Knaus’en koster kr. 
238.290. En forskel på kr. 
115.180. Priserne på begge 
vogne er inkl. det udstyr de 

er udstyret med som de står her hos 
Østsjællands Camping Center som 
er forhandler af begge mærker. 

Peer Neslein fortæller: Lad mig 
starte med at understrege at bare 

fordi man monterer et Alde central-
varmeanlæg i en campingvogn bli-
ver den ikke automatisk til en vin-
ter- eller helårsvogn. Det har Knaus 
nu heller ikke gjort, men lad os kig-
ge nærmere på de 2 vintervogne.

Vinterserie
Knaus har egentlig en speciel vin-
terserie med navnet Knaus Süd-

wind Scandinavian Selection. En se-
rie som består af 5 vogne i størrel-
sen 580 til 750 alle i 250 cm i bred-
den. Men mange ønsker en helårs-
vogn i 230 cm, så derfor har vi valgt 
en Südwind 500 UF som er en po-
pulær model, som i dette tilfælde er 
opdateret med Alde centralvarme 
og vandbåren gulvvarme som Ka-
be’en.

Det er jo en kendt sag at Kabe nok er den bedste og dyreste 
helårscampingvogn, men kan man klare sig med f.eks en tysk Knaus 
campingvogn udstyret med Alde centralvarme. Det har Peer Neslein 
fra Campingferie.dk kigget nærmere på. Den første forskel er prisen. 

 – Knaus eller Kabe

Alde
centralvarme
Helårscampingvogn med



Pris :                   238.290 Kr.( Grundpris 208.700.- Denne vogn er ekstra udstyret med Alde centralvarme 18.540, vandbåren

gulvvarme 2.700, Gasbageovn 5.650 og Active Rock polster 2.700.- Pris ialt 238.290.-)Denne vogn er kontrolvejet til 1410 kg brutto og 1340 kg tara.
Prisen er incl. leveringsomkostninger og nr. plade.Evt. Dansk eller tysk Tempo 100 Kr: 1.045.- pr stk

Tekniske Data 500 UF – 2021:
Totallængde:

727 cm

Bredde:

232 cm

Total højde:

257 cm

Egenvægt: ( Få oplyst kontrolvægt incl. Ekstra udstyr )

Serie 1220 kg

Totalvægt :

optil 1800 kg 

Teltmål Knaus:

956 cm

Teltmål kontrolopmålt til:

970 cm

Mål rundsiddegruppe for

196 x 150/135 cm

Mål dobbeltseng

200 x 139 cm

Sovepladser:

4-5

Knaus Südwind 500 UF – 2021 – „ 60 Years „

Jersie Strandvej 88 – 2680 Solrød Strand – 56143355 – www.oecc.dk
Åbningstider: Man/tirsdag 10-17 Onsdag lukket Tors/fredag 10-17 Lørdag 10-14 Søndag 11-15 Copyright ØCC

„ 60 Years „ Südwind udstyr:- Knaus Alufælge- Stor aksel og træktøjsafdækning- Knaus Premium indgangsdør- Glatte sideplader- Myggenetsdør og Heki II tagluge- Truma Mono control og Truma gasfilter- BWT vandfilter- Udv. Kombistikdåse- Plus pakke stik 220 volt- Ambientebelysning- Køkkenvægsbeklædning inkl. Ambientelys- Tv-holder
- Elektrisk gulvvarme- Cozy Home pakke med puder og tæppe- Special grafik „ 60 Years „ udvendig

- Plus alt det almindelige Südwind udstyr :o)

 – Knaus eller Kabe

Alde
centralvarme
Helårscampingvogn med

Kabe Smaragd 520 XL KS – 2021 kr. 353.470 inkl. 
det monterede udstyr. Denne vogn er 250 cm bred. 

Denne model fås i både 235 cm og 250 cm i bredden. 
Egenvægten med udstyr som vognen står her er 1570kg

Knaus Südwind 500 UF – 2021 kr. 238.290 
inkl. det monterede udstyr. Denne vogn er 
232 cm bred. Egenvægten på vognen som 
den står her med alt udstyr er 1410kg.



Lad os kigge på 
de 2 vogne  – Knaus eller Kabe

Alde
centralvarme
Helårscampingvogn med

Kabe siddegruppe med god 
skabsplads og gode hynder i 
hjørnerne. Kabe’n er 250 cm bred.

Knaus siddegruppe uden så 
mange overskabe, men til 

gengæld med panoramavindue. 
Knaus’en er 232 cm bred.



 – Knaus eller Kabe

Alde
centralvarme
Helårscampingvogn med

Kabe køkken med mange skabe og 
stort køkkenbord. Kabe 520 har en 
totallængde på 742cm.

Knaus køkkenet er mere kompakt, 
men Knaus 500 har også kun en 

totallængde på 727cm – altså 15 cm 
kortere end Kaben.



 – Knaus eller Kabe

Alde
centralvarme
Helårscampingvogn med

Kabe dør

Kabe soværelse
Seng 196x140/118cm                    
Kaben er 250 cm bred.

Knaus soveværelse – 
200x139cm. Bred dobbelt 
i 230cm bred vogn.

Knaus dør



 – Knaus eller Kabe

Alde
centralvarme
Helårscampingvogn med

Kabe Alde panelKabe betjeningspanel

Kabe toiletrum Knaus toiletrum



 – Knaus eller Kabe

Alde
centralvarme
Helårscampingvogn med

Knaus betjeningspaneler samt konvektorer i sengeafdelingen. 
Der er ligeledes dobbeltbund i alle magasiner.

Kabe vindueskarm ved forruden med 
ventilationsriste hvor varmen kommer op. 
Kabes konvektorer er placeret perfekt og 
integreret så de ikke ses, men man ved at 
de sidder hvor de skal, når man har boet i 
en kabe nogle vinterdage.



 – Knaus eller Kabe

Alde
centralvarme
Helårscampingvogn med

KONKLUSION – se videoen her under
Konklusion på de 2 campingvogne med Alde centralvarme og vandbåren 
gulvvarme hvor der er en prisforskel på kr. 115.180 får du på nedenstående 
video, hvor Peer Neslein fortæller om vognene og viser flere infrarøde 
billeder af vognenes gulvvarme.

Kabe gulvvarmen hvor 
vi kigger hen mod 
siddegruppen har 

4 varmerør i gulvet. 
Bemærk det højre 
varmerør i gulvet 

som drejer ud under 
skoskabet hvor det kan 

tørre våde sko. Farverne 
på Kabe billedet til 

venstre er også taget 
med det Infrarøde 

kamera så farver på 
gulv og hynder kan 

være forkerte.

Knaus har ligeledes 4 varmerør 
i gulvet og har nogle ekstra 

sving ud til indgangsdøren til 
højre i billedet for at sikre god 

varme ved indgangsdøren, hvor 
der stilles våde sko. Farverne 

på billedet til venstre kan 
snyde da det er taget med det 

infrarøde kamera.



 

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   

Vi forhandler  
 Isabella, Wera, 
Outwell & Dwt 

fortelte 

 

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

Kommer på lager i marts 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&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. 282.170   
 

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 

LMC Vip 695 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. 349.995 

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                                      
Spar 16.255,  Nu Kr. 294.995  

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   

Vi forhandler  
 Isabella, Wera, 
Outwell & Dwt 

fortelte 

 

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

Kommer på lager i marts 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&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. 282.170   
 

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 

LMC Vip 695 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. 349.995 

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                                      
Spar 16.255,  Nu Kr. 294.995  

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  

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 



Test:
Infrarøde
billeder af 
gulvvarmen 
i Knaus
I forbindelse med at Peer Neslein har haft sin campingvogn stående på Storebælt 
Camping i 4 måneder i perioden fra 1. november 2020 til 28 februar 2021, har 
han benyttet lejligheden til en række test. Han har bl.a. testet 4 forskellige 
vinterfortelte i sol, regn, blæst og sne, men han har også testet sin Knaus 
Südwind 500 PF med et termisk/infrarødt kamera for at finde ud af hvor godt 
gulvvarmen (fabriksmonteret folie) egentlig dækker gulvet i hans campingvogn. 

Truma UltraHeat 
el-varmer

Regulering af 
blæserhastighed 
på Truma S 3004



PEER NESLEIN FORTÆLLER:

Nu kan man jo godt selv tjek-
ke hvor der er varmt el-
ler ikke, ved at gå rundt på 
strømpesokker eller mærke 
med hånden, men jeg har 

selv ofte været i tvivl om hvor var-
mefolien egentlig lå under vognens 
linoleum.  

Et termisk kamera kan tage in-
frarøde billeder, så du fx kan se 
ting, der er usynlige for det blotte 
øje, som fx vandspild i væggen, el-
ler store temperaturforskelle. Så det 
har jeg investeret i så jeg kan tjekke 
varme og kuldebroer på camping-

vogne og autocampere jeg skriver 
om, eller laver film på. Meget logisk 
har jeg valgt at starte med at tjekke 
min egen Knaus campingvogn og se 
hvordan gulvvarmen ligger i den.

Når jeg har opholdt mig i cam-
pingvognen på Storebælt camping 
har jeg kørt på Truma Ultra Heaten 
på 500-1000 watt samt med gasov-
nen Truma S 3004 som hovedvar-
meren suppleret med gulvvarmen. 
Når jeg ikke har været i vognen og 
der har været vand på vognen, har 
jeg ladet Truma Ultraheaten køre 
på 500 watt, men skruet ned på 4-5 
på temperaturregulatoren og blæse-

ren på mellem 1 og 2 så varmen cir-
kulerede i vognen. Luftspjældene på 
varmeslangerne var lukkede, så var-
men blev i varmeslangen hele ve-
jen rundt i vognen, så vognen kun-
ne være frostfri.                    

Test af fabriksmonteret gulv-
varme med termisk/infrarødt 
kamera
For at teste gulvvarmen valgte jeg at 
køre varmen i vognen på 500 watt 
via Truma UltraHeaten for at holde 
den frostfri. Derudover tændte jeg 
for gulvvarmen (fabriksmonteret fo-
lie lagt under vinylgulvbelægnin-

Test:
Infrarøde
billeder af 
gulvvarmen 
i Knaus

Det termiske billede viser 
at gulvvarmen dækker hele 
gulvet. Derudover er der varme 
fra varmeovnen til venstre og 
i magasinet til højre hvor der 
også sidder en varmeventil fra 
blæservarmen.



gen) aftenen før jeg skulle teste vognen, 
så det kunne nå at få den fulde effekt, når 
jeg skulle tage termiske billeder. Jeg for-
lod vognen om aftenen for at vende tilba-
ge næste formiddag. Gulvvarme kan ik-
ke opvarme en vogn, men det er også kun 
et supplement til den øvrige varme i vog-
nen. Fabrikkerne kalder ofte gulvvarme 
komfortvarme.

Testen starter
Næste dag kl. 10 var der 3.9 graders var-
me i vognen, mens temperaturen uden-
dørs var -1,8 grader. Så det var fint.

Konklusion
Det eneste sted jeg ikke har gulvvarme i 
min Knaus er toilettet og en lille halv me-
ter i et indhak ved køleskabet, men gene-
relt ligger gulvvarmen tilfredsstillende og 
fungerer som den skal. Jeg har haft glæ-
de af den i Norge og Østrig med ned til 
-15 grader samt alle de øvrige dage i vin-
terhalvåret, da jeg altid har min gulvvar-
me tændt. 

Test:
Infrarøde
billeder af 
gulvvarmen 
i Knaus

Her ser du gulvet ved 
siddegruppen som er fint 

dækket med gulvvarme og 
varmeventiler i magasinet. 

Husk at blæservarmen 
kører på et minimum, for at 
jeg bedre kunne få billeder 

af gulvvarmen.

Der er ikke 
gulvvarme i 
toiletrummet, men 
man ser tydeligt 
blæservarmen 
som er ført langs 
væggen og gennem 
toilettet og videre til 
soveværelset.



Test:
Infrarøde
billeder af 
gulvvarmen 
i Knaus

Her ser du den lille 
garderobe lige 
inden for døren hvor 
blæservarmen har 
en slange der ender. 

Vintercamping 
er skønt. Specielt 

når man sidder 
i en dejlig varm 

campingvogn.



Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820Alle os med Knaus Find din nærmeste Knaus forhandler på Knaus.dk
FRI H ED  DER  B E VÆGER .

Attraktive jubilæumsmodeller 
med ekstra meget udstyr.

ALT INKLUSIV I SÜDWIND 60 YEARS

SPORT
Sporten længe leve!

15 
modeller 

fra kr.157.200,-
inkl. lev.omk.

SILVER SELECTION  

Den nye KNAUS

SÜDWIND 
                            60 YEARS MODEL

SPORT findes i et stort udvalg af grundrids og et unikt  
forhold mellem pris og kvalitet, som gør det muligt for alle 
at få opfyldt sine feriedrømme. Uanset, om man er en natu-
relsker, fastligger, et par på opdagelse eller en stor familie. 
Totalvægtene er fra 1.300 - 2.500 kg. 

SÜDWIND har begejstret i næsten 60 år med nyt udstyr,  
innovative teknologier og design-highlights. I 2021 over-
går vognen sig selv som 60 YEARS jubilæumsmodel. 
Find din favorit blandt 16 forskellige grundrids med total-
vægte fra 1.500 - 2.500 kg.

16 
modeller 

fra kr.180.500,-
inkl. lev.omk.



Se filmen her under hvor Peer Neslein fortæller om vognen og viser infrarøde/termiske 
billeder der viser hvor gulvvarmen ligger i vognen. 

Peer Neslein fortæller
om Adria Adora 542 UL og

viser hvor gulvvarmen
ligger i vognen

Vi har set på denne Adria 
Adora 542 UL hos Bije Fritid 

& Camping i Helsinge
www.bije.dk 

Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820Alle os med Knaus Find din nærmeste Knaus forhandler på Knaus.dk
FRI H ED  DER  B E VÆGER .

Attraktive jubilæumsmodeller 
med ekstra meget udstyr.

ALT INKLUSIV I SÜDWIND 60 YEARS

SPORT
Sporten længe leve!

15 
modeller 

fra kr.157.200,-
inkl. lev.omk.

SILVER SELECTION  

Den nye KNAUS

SÜDWIND 
                            60 YEARS MODEL

SPORT findes i et stort udvalg af grundrids og et unikt  
forhold mellem pris og kvalitet, som gør det muligt for alle 
at få opfyldt sine feriedrømme. Uanset, om man er en natu-
relsker, fastligger, et par på opdagelse eller en stor familie. 
Totalvægtene er fra 1.300 - 2.500 kg. 

SÜDWIND har begejstret i næsten 60 år med nyt udstyr,  
innovative teknologier og design-highlights. I 2021 over-
går vognen sig selv som 60 YEARS jubilæumsmodel. 
Find din favorit blandt 16 forskellige grundrids med total-
vægte fra 1.500 - 2.500 kg.

16 
modeller 

fra kr.180.500,-
inkl. lev.omk.



Måske skyldes det at de kø-
res på almindeligt køre-
kort, at de minder meget 
om at køre en større per-

sonbil og sikkert også at visse mo-
deller kan købes som nye for under 
kr. 500.000. Campere som er opbyg-
get i kassevogne findes generelt i 3 
længder: 5,40 meter, 6,00 meter og 
6,40 meter. De fleste er bygget på 
Fiat, Citroen og Peugeot chassier og 
de er stort set ens.

I denne artikel kigger Peer på en 
Bravia 599 Trend, 2021 model byg-

get på Peugeot med 165 Hk. Der er 
tale om en speciel model med man-
ge detaljer.  

For at få det fulde indtryk af den-
ne camper skal du klikke dig ind på 
dens hjemmeside på dansk som du 
finder her:

www.fritidsbiler.dk/produkter/
Autocamper/ny/Bravia-599-165-Hk-
Trend/92528?p=92528&m=3138 

Konklusion:
Denne Bravia 599 Trend m/165 Hk er 
en absolut specialmodel med man-

ge detaljer som skal ses. Vognen vil 
passe fint til parret der gerne vil have 
en eksklusiv Camper som adskiller 
sig fra mange af de andre på marke-
det. Alene farven og de specielle fæl-
ge, fronten med sportskofanger med 
fjern- og tågelygter, navigation med 
bakkamera, afstemte farver på hyn-
derne, toiletrummet med god bade-
mulighed, god lasteevne og meget 
mere. Vognen skal ses.

Læs også artiklen ”Camper til un-
der kr. 500.000” andetsteds i denne 
udgave af Campingbladet.dk

Peer Neslein fra Campingferie.dk har kigget nærmere 
campere opbygget i kassevogne, nemlig de såkaldte 
fritidsbiler, som er blevet meget populære de sidste år. 

Bravia præsenterer 

speciel 
camper/ 
fritidsbil



Bravia præsenterer

speciel 
camper/ 
fritidsbil

Bordpladen under 
spisebordet kan drejes 

ud så alle kan nå bordet

Bordpladen er drejet ud.   

GENERELT
Totalvægt 3500 kg.
Grøn ejerafgift ½ år kr. 3860
Totallængde 599cm
Bredde i 205cm
Højde udv. 265cm
Sovepladser 3
Siddepladser 4
Køreklar vægt 2700
Kørte km. 0
Farve Hvid

Yderligere information hos 
www.fritidsbiler.dk 
som er importør og eneste 
forhandler i Danmark.



Bravia præsenterer

speciel 
camper/ 
fritidsbil

Køkkensektionen med 
skuffer og skabe

Gasblus og vask med 
koldt og varmt vand

AUTO CAMPER
Van
HK (kW) 165
Antal gear 6
Servostyring ja
Fartpilot ja
Motor volume 2.2 liter
Max træk m/bremser 2500kg
Partikelfilter ja
Motorfabrikat Peugeot
Drivmiddel Diesel
Man. Klimaanlæg i bildel
Brændstofforbrug 16,1 Km/l
Assist. (ABS, ESP) ja
Airbag førersæde ja
Airbag passager ja
Miljømærke Euro 6,2
Navigationsanlæg Zenec
El-opvarm. Sidespejl ja
Selepladser 4



Bravia præsenterer

speciel 
camper/ 
fritidsbil

90 liter kompressor-
køleskab (7 liter 
frostboks) som kører 
på 12 volt

Praktisk 
hundebur 
under sengen 
med udgang 
til vognen og 
bagdøren

Når du åbner bagdørerne når du holder 
stille er der ligeledes adgang til 

hundeburet under dobbeltsengen. 



Bravia præsenterer

speciel 
camper/ 
fritidsbil

Ambiente belysning og 
varmeventiler sikrer 
hyggelig belysning og 
god varmefordeling 
fra Truma Combi 
4 gasovnen som 
ligeledes sørger for 
der altid er 10 liter 
varmt vand. 

Badeværelset med 
trægulv og brusekabine 

der kan lukkes mod toilet 
og håndvask. Udtageligt 

brusegulv i træ.

Dobbeltsengen er 
på tværs og måler 

196x145 cm 



Bravia præsenterer

speciel 
camper/ 
fritidsbil

Praktisk opbevaringshylde i 
Peugeot i førerhuset

Opbevaringsboks i rum 
i gulvet under bordet.



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



Cool Top Trail klimaanlæg monteres på taget og er velegnet til brug i 
parkerede autocampere og campingvogn. Med Cool Top Trail kan du 
både holde varmen på de kølige aftener og nyde en afkølet 
kabine på de varme sommerdage.

Få den bedste komfort i dit fritidskøretøj 
med Webasto

Cool Top Trail 20/24 Cool Top Trail 34



Ny camper
til under
kr. 500.000



Vognen er en Roadcar R600 
2021 model som kun for-
handles af Fritidsbiler.
dk i Haslev på Sjælland. 

Vognen er bygget på Citroen og 
med ekstra pakker er den med 
140 Hk motor, ekstra 95 amp bo-
dels batteri, Cp Plus panel til 
gasvarme, træbund i badevæ-
relse, bordplade med drejeskive, 
vindue i siden i toiletrum, Iso-
fix passagersæde bag, elektrisk 
trin, mørklægning af førerhus, 
fluenet i sidedør, stor tagluge og 
bruseudstyr med forhæng. 

Standardprisen på en RoadCar R 600 er på kr. 485.900, 
men de fleste kunder bestiller nogle ekstra pakker på 
vognen. Så den model vi kigger på her i artiklen er den 
udgave som mange kunder ender med at vælge. 

God plads til 2 personer 
der rejser sammen. 

Men der er plads til 4 
omkring bordet.

Førerhuset 
med god plads 
i rummet over 

førerstolene.



Køkken med gasblus og 
vask med koldt/varmt vand. 
Kompressorkøleskabet 
er ligeledes placeret 
under køkkenbordet ved 
indgangsdøren. 

Betjeningspanelerne 
er placeret lige over 

sidedøren så de er 
nemme at komme 

til. Her styres vand, 
varme og strøm.

Ny camper
til under
kr. 500.000



Håndvask i 
toiletrummet.

Fint toiletrum med 
skabe og hylder, toilet, 

brusegulv af træ som kan 
tages ud, bruseforhæng 

samt håndvask i hjørnet.

Ny camper
til under
kr. 500.000



Ny camper
til under
kr. 500.000

Dobbeltsengen er 
med udsigt, med 

mindre man har rullet 
gardinerne ned.

Sikringsskab er placeret under 
magasinet/siddegruppen hvor der 
ligeledes er frostsikring som tapper 
vandet af vognen hvis man har glemt at 
tappe vandet af og det bliver frostvejr. 
Når der er varme på vognen sker det 
ikke. Bemærk i øvrigt de runde sorte 
blæserudtag hvor varmen fra Truma 
Combi varmeren kommer ud. De er 
placeret flere steder i vognen. 

Gode overskabe, 
læselamperne kan 
flyttes i skinnerne. 

Tagluge i taget giver god 
luftcirkulation. 



Ny camper
til under

kr. 500.000

Vinduer i bagdørene kan åbnes 
hvilket kan være rat om natten 
med frisk luft i soveværelset.

Et kik ind i af de åbne bagdøre. Rummet til venstre er 
til gasflasker. God bagageplads under dobbeltsengen. 
Sengebunden kan slåes op så den står op og holder på 
madrasserne, så du kan gå gennem soveafdelingen.

GENERELT
Totalvægt 3500 kg.
Grøn ejerafgift ½ år kr. 3860
Totallængde 599cm
Bredde i 205cm
Højde udv. 265cm
Sovepladser 3
Siddepladser 4
Køreklar vægt 2700
Kørte km. 0
Farve Hvid

AUTO CAMPER
Van
HK (kW) 140
Servostyring ja
Antal gear 6
Motor type Citroen
Fartpilot ja
Motor volume 2,2 liter
Partikelfilter ja
Max anhængervægt m/brem-
ser 2500kg
Motorfabrikat Citroen
Drivmiddel Diesel
Man. Klimaanlæg bildel
Km/l 14,9
Assist. (ABS, ESP) ja
Airbag førersæde
Airbag passager
Miljømærke Euro 6,2
El-opvarm. Sidespejl ja
Selepladser 4

Yderligere information hos 
www.fritidsbiler.dk 
som er importør og eneste 
forhandler i Danmark.
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BOOK DIN NÆSTE HYGGELIGE CAMPINGFERIE ALLEREDE IDAG
danskecampingpladser.dk

Det er godt at være ude.
Vi glæder os. Til forår og sommer i det fri.

Til at opleve camping i Danmark.
Til at mødes og se jer igen.
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BOOK DIN NÆSTE HYGGELIGE CAMPINGFERIE ALLEREDE IDAG
danskecampingpladser.dk

Det er godt at være ude.
Vi glæder os. Til forår og sommer i det fri.

Til at opleve camping i Danmark.
Til at mødes og se jer igen.

© Foto af Arthur Art

MarinaVilla    Islandsgade 1, 4690 Haslev
tlf 42 45 40 61    info@marinavilla.dk

@MarinaVillaDanmark

MarinaVilla udlejes hele året - en ferieform der skal opleves! 

Slotsbryggen er en perle i hjertet af Nykøbing Falster med udsigt til solnedgang 
over Guldborgsund, omgivet af Marinahygge med cafeer, restauranter og 
kun 500 meter til bymidten. Her ligger 3 MarinaVilla udlejningsvillaer 
Slotsbryggen 21 - 23 - 27, 4800 Nykøbing Falster.

Book online inden den 1. april 2021 og få et gavekort på 300 kr. til 
butikkerne i Nykøbing F.

Hvorfor slæbe camingvognen 3000 km 
sydpå, til Venedig? ...når du kan få den 
samme oplevelse i Nykøbing F?

Book direkte på: www.marinavilla.dk



Nyheder fra
Campingferie.dk
Rejseinspiration er nu opdelt i 29 lande så du 
hurtigt finder artikler fra det land du søger. 

eller vælg flaget for det pågældende land



Nyheder fra
Campingferie.dk

Campingvogne er nu opdelt i de forskellige mærker så 
du hurtigt læse om netop det mærke du søger



Hent inspiration til spændende oplevelser i Normandiet i 
områderne ved invasionsstrandene kendt fra D-dag 6. juni 1944

Signe og Peer Neslein har besøgt Normandiet 
i forbindelse med D-dag mange gange

Nyheder fra
Campingferie.dk



Hvis du drømmer om eller planlægger en tur til Nordkapp så dyk ned i 
vores store arkiv på www.campingferie.dk eller læs om vores guidede 

campingtur i 2021 i oversigten herunder, hvis Corona tillader turen. 
Alternativt flyttes den til august 2021 eller juni/juli 2022.

Peer Neslein fra 
Campingferie.dk har været 
på Nordkapp 10 gange. Den 
11. gang som var en vintertur 
stoppede turen 100 syd for 
Nordkapp pga af snestrom og 
lukkede veje. Så der stoppede 
peers 11 tur til Nordkapp. 

Nyheder fra
Campingferie.dk



Peer måtte vintersikre sit fortelt pga blæst

Peer Neslein har haft sin Knaus Südwind campingvogn 
stående på Storebælt Camping i perioden 1. november 
2020 til 1. marts 2021. Han har bl.a. brugte månederne til 
at teste vinterfortelte, infrarød/termisk fotografering og 
andre kommende aktiviteter. 

– og så kom 
sneen endelig



I nedenstående film fortæller 
Peer om hvorfor han valgte net-
op Storebælt Camping som ud-
gangspunkt for en række tests, 
ligesom han viser nogle små 

korte klip fra de 4 film han har pro-
duceret med 4 forskellige vinterfor-

telte. Efter disse 4 film var optaget 
begyndte vintervejret at drille Peer 
med kraftige vindstød på Isabella 
Winter forteltet som han lod sidde 
på vognen efter den sidste test. Vej-
ret tvang Peer til at sikre sit fortelt 
bedre, men på en speciel måde.

I løbet af perioden på camping-
pladsen med udsigt til 25.000 passe-
rende skibe om året oplevede Peer 
alle former for vejr i løbet af de 4 
måneder. Det vil sige næsten alle 
former for han var ikke tilfreds med 
de få snefug som kom i ny og næ, 
da han på denne årstid normalt ple-
jer at være på campingtur nordpå 
til Polarcirklen eller de Norske fjel-
de med en campingvogn på krogen.

Så kom sneen endeligt
Og så kom sneen endelig på Store-
bælt Camping og det var lige hvad 
der manglede. Jeg synes ikke det er 
pænt med et vinterfortelt uden sne 
og slet ikke Isabellas som hedder 
Winter, fortæller Peer, der synes at 
et vinterfortelt skal fotografes med 
sne på. Så nu passer tingene bedre 
sammem

Se den lille film her hvor Peer 
Neslein nyder sneen og fortæller at 
han har lånt sin camping ud til 2 pi-
ger som skal låne den et par dage.

– og så kom 
sneen endelig



Udstyr til fastliggerne
(og alle andre) fra

Isabella
Isabella råder over et dejlig stort filmarkiv med deres mange 
spændende produkter. Vi har udvalgt en række film som vil 
være relevante for fastligger og alle andre der vælger at ligge 
længere end et par dage på en campingplads. Claus Ikjær fra 
Isabella, som selv er campist, informerer om produkterne.

I den første film fortæller Claus om et stort og praktisk spisebord til forteltet.



I film nr 2 handler det om Atlas frontsolsejlet.

Forum er et spændende fortelt til fastligger pga sin størrelse, indretning og så passer 
det til stort set alle vogne.

Udstyr til fastliggerne
(og alle andre) fra

Isabella



Mega er navnet på det nye kraftige læsejl.

Som fastligger har man altid brug for et sted at opbevare sine ting i. MegaSpace er en 
ny og rigtig god løsning fra Isabella.

Udstyr til fastliggerne
(og alle andre) fra

Isabella



Penta forteltet fra Isabella er kendt af alle fastliggere. Flexabilitet 
er et af nøgleordene for Pente. Det viser Claus i denne film.

Udstyr til fastliggerne
(og alle andre) fra

Isabella

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

Nye Camp-let hos

- men vi har også masser af 
brugte Camp-let og demoer 
til gode priser på lager

Camp-let PassionCamp-let Dream

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder  

- vi bygger om



Nyheder til 
campingferien

Isabella har masser af  
nyheder til både fastliggere  
og rejsecampister

Se mere på 
www.isabella.net

PENTA ETNA
Det klassiske Isabella telt har i 2021 fået nye farver.

ATLAS MEGASTEL SOLSEJL
Det ultimative solsejl til fastliggere 

MEGA SPACE 
Opbevaringstelt med megastel

ISABELLA AIR Y
Luftsolsejl til både autocamper og campingvogn

ISABELLA AIR CIRRUS NORTH 300
Fås nu både i 3 og 4 meters bredde  
og med luftventiler i alle 3 frontkanaler



Yderligere information: www.campingagenten.dk 

Dometic Ace Air Pro 
400 S 2021 model
Med dens tidløse stil, 
store dybde på 3,25 m og 
integrerede oppustelige solsejl 
vil alle på campingpladsen 
være misundelige på dig, 
hvor end du slår teltet op. 
Store vinduer i fuld højde 
og tagvinduer giver en 
panoramaudsigt i løbet af 
dagen og en stjernespækket 
udsigt om aftenen. 

Bredde: 400 cm • Dybde: 325 
cm • Vægt: 28,0 kg • Min. 
vægt: 21,9 kg 

Dometic Club Air 
All-Season 390 S 
2021 model
Perfekt til camping på 
alle tidspunkter af året og 
til camping under lunere 
himmelstrøg. Club AIR All-
Season er udstyret med flot 
Dual-Pitch™ gavl, der både 
ser godt ud og giver masser 
af loftshøjde Og med en 
dybde på 2,75 m betyder det, 
at du aldrig mangler plads. 
AirFrame-teknologien med 
enkelt oppustningspunkt gør 
opsætningen nem.

Bredde: 390 cm • Dybde: 275 
cm • Vægt: 29,4 / 9,44 kg • 
Min. vægt: 24,38 kg

DometicNyt fraNyheder til 
campingferien

Isabella har masser af  
nyheder til både fastliggere  
og rejsecampister

Se mere på 
www.isabella.net

PENTA ETNA
Det klassiske Isabella telt har i 2021 fået nye farver.

ATLAS MEGASTEL SOLSEJL
Det ultimative solsejl til fastliggere 

MEGA SPACE 
Opbevaringstelt med megastel

ISABELLA AIR Y
Luftsolsejl til både autocamper og campingvogn

ISABELLA AIR CIRRUS NORTH 300
Fås nu både i 3 og 4 meters bredde  
og med luftventiler i alle 3 frontkanaler



Isabella Capri North 2,5 mtr. dybde.

NORDJYLLANDS FØRENDE CAMPING- OG FRITIDSCENTER

DANMARKS MEST SOLGTESOLGTE CAMPINGVOGN

Villa - helårstelt
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 og giver dig høj stabilitet i ustabilt vejr.igen hver sæson. Det er skabt til at stå ude og giver dig høj stabilitet i ustabilt vejr.

Isabella Forum Etna med dørmarkise 3,5 mtr. dybde. 

Den fl eksible fastligger favorit er tilbage! Isabella Penta Etna 3,5 mtr. dybde. Har alt, hvad du 
måtte ønske i et standtelt.

NYHED



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

Kom og se det STORE udvalg 
af kvalitets telte fra Walker

LUFT-
FORTELT
360/400

Endnu et 
kvalitetstelt 
fra Walker

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder 

- vi bygger om

Wera Vivaldi telte - kvalitet året rundt !
Camping Kim er hovedforhandler af Wera Vivaldi telte i Danmark. 

FRITID PÅ RIGTIGT

På udkig efter en ny vogn?
Kig forbi Camping Kim - han er til at handle med

NY
kun 137.900 krNY

kun 114.900 kr

NY
kun 168.300 krNY

kun 161.900 kr

NY
kun 199.900 krNY

kun 191.900 kr

Caravelair 
Alba 
486

 årgang 2021 

Køjer
Dobbeltseng
Glasfiber tag

Caravelair 
Alba 
350

 årgang 2021 

Lille
Let

Billig

Caravelair 
Antares Titanium

455
 årgang 2021 

Ultra Heat
Fransk seng

Glasfiber sider og tag

Caravelair 
Antares Titanium

430
 årgang 2021 

Stort køkken
Ultra Heat

Glasfiber sider og tag

Caravelair 
Artica 

520
 årgang 2021 

Aircon
Gulvvarme

Stort køkken

Caravelair 
Artica 

490
 årgang 2021 

Aircon
Dobbeltseng

Gulvvarme

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

Kim
C   MPING

Din campingspecialist i Viborg

Butik:  Hverdage: 10.00 – 17.00  Weekend: 10.00 – 13.00     
Værksted:  Hverdage:   8.00 – 16.00

Skal 
Camping Kim 

købe eller sælge 
din vogn ?

Abonner på Campingferies YouTube kanal og år besked hver gang der
kommer en ny film. På Campingferies YouTube kanal kan du se mere end 1.000 film.



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

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

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

Quattro
Diamond        Kr. 12.599,-

Quattros bedste automatiske mover med 
fantastisk ydelse og styring i flydende 
bevægelser (Joystick) på campingvogne   
op til 2500 kg max vægt, ved 15%      
hældning.
• Mover vægt: 32.5 kg
• Kan sættes op til dobbelt aksel
• Inkl ny Smart fjernbetjening

Quattro
Rhodium        Kr. 10.499,-

Vores bedste manuelle mover med 
fantastisk ydelse og styring i flydende 
bevægelser (Joystick) på campingvogne  
op til 2500 kg max vægt, ved 15% 
hældning.
• Mover vægt: 32.5 kg
• Kan sættes op til dobbelt aksel
• Inkl ny Smart fjernbetjening

Quattro
Platinum         Kr. 10.499,-

En let, elegant og automatisk mover.        
Flyt nemt campingvogne op til 2250 kg 
max vægt ved 15% hældning, med vores 
intuitive Quattro-fjernbetjening.
• Mover vægt: 35 kg
• Kan sættes op til dobbelt aksel
• Inkl ny Smart fjernbetjening

Quattro
Titanium          Kr. 7.869,-

Denne manuelle mover er en legende 
blandt campingvogne. Let at bruge, 
effektiv og kraftfuld, flyt campingvogne   
på op til 2250 kg max vægt, ved 15% 
hældning.
• Mover vægt: 35 kg
• Binær kontrol
• Quattro classic fjernbetjening

Op til 7 års garanti- Caravan mover med ny intelligent power

Markedets stærkeste mover
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Den ultimative High-tech Antenne
- med MIMO teknologi

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

•  Modtagelse i topkvalitet
•  Ekstremt vejrbestandigt
•  Perfekt til vanskelige modtagelsessituationer
•  360o signalmodtagelse
•  Kan modtage: 
•  Almindeligt tv signal
•  DAB & DAB+
•  WIFI - fordobler min.
    signalet

WiFi op til:

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

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. 789,- Kr. 839,- Kr. 999,-

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,-

Beskyt mod sæsonens vind & vejr

3 i 1
antenne

Kun 2.599,-

- 6 års garanti

Måske de bedste 

campingmøbler i verden

• 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

Vær klar til sæsonens kulde med den 
bedste isolering til fortelte

Gulv Astro Foil

Tæppe

Nye farver:
Sort, blå & grå



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

Gode � lbud på 
brugte telte i bu� kken
eller se mere på vores hjemmeside 
www.scamping.dk - under Telte

brugte telte i bu� kkenbrugte telte i bu� kken

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder 

- vi bygger om

Vi har 
åbent 
igen

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

Stort udvalg i brugte 
vogne

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder 

- vi bygger om

Ferien starter hos Søren



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

Vent ikke for længe -
Sælges i et begræsnet antal!

QUEEN SELECTION - 
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

Få en fremvisninghos din KABE forhandler

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
• Lameludtræk mellem enkeltsenge
• Heki II De Luxe tagluge
• Håndklædetørrer
• Indgangsdør m/vindue
• Køleskab 177 ltr.
• Lysliste dørside
• Multimediecenter m/subwoofer
• Nakkestøtter i siddegruppe
• Ovn i køkken
• Serviceklap
• Skind i siddegruppen

520 XL/KS        540 GLE/KS

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

321.500            334.500

 

2021 modellerne er med udvendige glatte side plader og 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

540 GLE    

Grundplanstegninger er ikke målfaste og kan variere i.f.t. virkeligheden.

Kronjyllands Camping - Campingklar til påske 2021 - DCU 217x298

18. december 2020 14:50:11
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Høj komfort for to på tur
Caravelair Artica fås i sæson 2021 i 
fire forskellige layouts. Tre egoist-
modeller for to på camping og en 
familiemodel med dobbeltseng og 
køjer. Artica 520, som er ny i serien, 
har forrest et fransk soveværelse og 
rundsiddegruppe bagerst. Selv om 
totalbredden på Artica 520 kun er 
på 230 cm, så føles det som en dej-
lig rummelig campingvogn.

Layout og nøgledata
Med en indvendig længde på 520 
cm og køleskabet placeret under 
køkkenbordet er der god plads 
til et stort køkken. Også med vin-
kel på. Caravelair har dog valgt ik-
ke at placere et ekstra sæde på si-
den af vinklen. Det gør det lettere 
at komme ind og ud af rundsidde-
gruppen, og den er rigelig stor til 6 
-7 voksne. Totalvægten er på 1.500 
kg. Har du behov for mere kan den 
sættes op til 1.700 kg, og kan din bil 
kun trække 1.400 kg, kan den sæt-
tes ned til det.

Hold dig orienteret på under 
Caravelair på 
www.campingagenten.dk og på 
www.dk.caravelair-caravans.com

2021 Caravelair 
Artica 520

Ny komfortabel 
rejsevogn



2021 Caravelair 2021 Caravelair 
Artica 520Artica 520

Køkkenet er placeret mellem 
dobbeltsengen i fronten og 
siddegruppen bagerst.

Kikket fra døren går 
direkte ind i køkken og 
rundsiddegruppe. Der 

er god plads i rundsid-
degruppen som har 

et opredt mål på 225 x 
160/130 cm. Der er LED 

lys inde i de åbne hylder 
og et stor LED lampe over 

bordet. Derudover er 
der et godt ovenlys fra 
den store tagluge som 

er placeret over køkken-
blokkens vinkel.

Under køkkenbordet finder 
du det 150 l store kompres-
sorkøleskab med 15 l frost-
boks. Vognen er klargjort til 
batteridrift, så du behøver 
kun at anskaffe et egnet 
fritidsbatteri.

Det franske soveværelse hvor dobbeltsengen 
har et madrasmål på 200 x 140/135 cm. Ved 
hovedgærdet er der hylde, tekstillommer og 
læsespots med indbygget USB stik.



2021 Caravelair 2021 Caravelair 
Artica 520Artica 520

Toiletrummet er todelt 
med håndvasken stående 
ude foran døren.

Brusekabinen indrettes for-
an toilettet med foldedøre i 
begge ender. Armaturet ved 
håndvasken kan også træk-

kes ud. Så kan man skylde 
sig ude foran vinduet.



2021 Caravelair 2021 Caravelair 
Artica 520Artica 520

Grundrids på årgang 2021 Artica modellerne. Den viste mo-
del er fotograferet ved den danske forhandlerpræsentation.



NORDJYLLANDS FØRENDE CAMPING- OG FRITIDSCENTER

DANMARKS MEST SOLGTESOLGTE CAMPINGVOGN

NY BUTIK
I KAN GODT GLÆDE JER…

Vores dygtige håndværkere har bygget hele 

butikken om, og vi er nu klar til at vise det 

fl otte resultat frem for jer. 

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

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!



NORDJYLLANDS FØRENDE CAMPING- OG FRITIDSCENTER

DANMARKS MEST SOLGTESOLGTE CAMPINGVOGN

NY BUTIK
I KAN GODT GLÆDE JER…

Vores dygtige håndværkere har bygget hele 

butikken om, og vi er nu klar til at vise det 

fl otte resultat frem for jer. 



Dødt batteri
og ingen 230 volt?
Start din bil med CS Free 
hvor du holder

Peer Neslein fra 
Campingferie.dk er i gang 
med at teste CS FREE og vil 

løbende vende tilbage med 
hans erfaringer.



CS FREE betyder, at du er fri for at 
være bundet til en stikkontakt, den 
er virkelig bærbar, så du kan holde 
dine 12V blysyre- og lithium * -bat-
terier opladet, uanset hvor du befin-
der dig. For længerevarende vedli-
geholdelsesopladning kan du endda 
oplade ved hjælp af strøm fra et sol-
panelsæt (ekstraudstyr) eller et se-
parat servicebatteri.

Powerbank til kamera, telefon, 
tablets m.m.
CS FREE er udstyret med USB-C 
og USB-A-udgange til opladning af 
bærbare computere, smartphones, 
tablets osv. er det den ultimative 
12V powerbank til dit køretøj, når 
du er på farten.

Holder strøm i 12 måneder
CS FREE har et internt batteri, der 
tager mindre end en time at opla-
de fuldt gennem enhedens hurtige 
USB-C-indgang, og når den er fuldt 
opladet, holder den sin opladning i 
op til et år, hvilket gør den ideel til 
opbevaring i køretøjet, til når du har 
brug for det.

Henrik Hjuler, salesmanager Nor-
dic/UK hos CTEK udtaler: ”Vi er 
virkelig glade for at kunne lance-
re CS FREE, den første i en ny gene-
ration af CTEK-batteriopladere. Vo-
res Voice of the Customer-program 
identificerede, at forbrugerne ville 
have meget mere frihed væk fra lys-
nettet såvel som at være i stand til 
hurtigt at komme i gang fra et fladt 
batteri. CS FREE opfylder disse be-
hov - det er multifunktionel bærbar 
opladning, der frigør dig - du skal 
blot oplade den, tage den med dig 
og bruge den hvor som helst.

Velegnet til brug med biler, 
autocampere og campingvogne 
CS FREE er nem at bruge, der er in-
gen tilstande at vælge - bare tilslut, 
og CS FREE gør resten. Hvis du op-
lader et fladt batteri, viser en simpel 
LED-skærm dig, hvornår dit batte-
ri har nok strøm til at starte dit køre-
tøj, og der er også et nedtællingsdis-
play, der viser dig, hvor længe der 
er tilbage, indtil dit batteri er fuldt 
opladet.

Nøglefunktioner:
• Kompatibel med alle 12V bly-sy-

re- og lithium-køretøjsbatterier.
• Adaptive Boost: en revolutione-

rende ny teknologi udviklet af 
CTEK. CS FREE finder omhygge-
ligt den bedste måde *at give et-
hvert 12V blysyre eller lithium-
batteri den rigtige mængde strøm, 

så du hurtigt kan oplade dit kø-
retøjsbatteri. Det får dit køretøj i 
gang fra et fladt batteri inden for 
15 minutter uden behov for til-
slutning til en stikkontakt, og 
en simpel LED-skærm viser dig, 
hvornår dit batteri har nok strøm 
til at starte dit køretøj. 

I modsætning til de fleste booste-
re eller jumpstartere er CS FREE føl-
som over for batteriets tilstand og 
giver det kun den opladning, den 
har brug for for at komme i gang - 
så det er helt sikkert for køretøjets 
elektronik.

Oplad hvor som helst: CTEK har 
også lanceret supplerende praktisk 
tilbehør, der muliggør 5A vedlige-
holdelsesopladning via solpanel el-
ler et 12V servicebatteri.

USB-C-opladerkabelklemmer - 

CTEK Sweden AB, et førende globalt brand inden for 
batteriladerløsninger, har netop lanceret CS FREE, en 
spændende ny bærbar batterioplader og vedligeholder 
med den revolutionerende Adaptive Boost-teknologi, der 
sikkert og uden at skade køretøjets elektronik giver et 
fladt batteri den nødvendige strøm til at komme i gang 
inden for 15 minutter.



fastgør USB-C-opladningsklemmer-
ne til et separat 12V servicebatteri til 
batteriopladning og vedligeholdel-
se uden at skulle tilsluttes en stik-
kontakt.

Solar Panel Kit - CTEK Solar Pa-
nel passer perfekt sammen med CS 
FREE, så du kan oplade dit batte-
ri via et solpanel og bruge det, uan-
set hvor du er. Fold det, transpor-
ter det og tilslut det på få sekunder, 
dette intelligente solpanelsæt leverer 
pålidelig solenergi, når du har brug 
for det.

Internt batteri
CS FREE har et internt batteri, der 
tager mindre end en time at oplade 
helt, gennem enhedens hurtige USB-
C-indgang, og når det er fuldt opla-

det, holder det opladningen i op til 
et år, hvilket gør det ideelt at opbe-
vare det i køretøj til når du har brug 
for det. Oplad CS FREE via:
• Stikkontakt ved hjælp af den 

medfølgende PD-rejselader og 
USB-C-kabel

• 12V servicebatteri ved hjælp af 
valgfri USB-C-opladningskabel-
klemmer

• Solcellepanel ved hjælp af ekstra-
udstyr til solcellepanel

• 12V tilslutningsstik (ekstra tilbe-
hør)

Opbevaringsmuligheder: Opbevar 
og transporter CS FREE i en hård og 
robust opbevaringspose eller mon-
ter CS på væggen ved hjælp af CS 
Wall Mount med SLIDE LOCK-
funktion - begge kan købes separat.

Strøm på farten til telefoner, PC, 
tablets, kameraer m.m.
Oplad din teknologi: USB-C og 
USB-A-udgange til opladning af 
bærbare computere, smartphones, 
tablets, ure og kameraer, selv når CS 
FREE ikke er tilsluttet en stikkon-
takt.

CS FREE leveres med 2 års garanti
12V lithium (LiFePO4)

Produktet bliver tilgængeligt i Dan-
mark fra 4. marts 2021 
Prisen er kr. 2.495,-

For mere information om CS-FREE, 
besøg:
www.ctek.com/dk/

Dødt batteri
og ingen 230 volt?
Start din bil med CS Free 
hvor du holder



Vi mangler 
vogne - Skal vi 

sælge din 
campingvogn?



TEKST & FOTOS HARNI HESS 

I dag er det muligt at udskifte de 
tunge blybatterier med et lithi-
um batteri. Den seneste type går 
under betegnelsen LiFePo4. Man 

behøver ikke, rent kapacitetsmæs-
sigt, at skifte i forholdet 1:1. Kort 

fortalt tåler et blybatteri ikke gen-
tagne gange at blive afladet til me-
re end 50% af dets kapacitet uden ri-
siko for at tage varig skade. Udledt 
deraf kan man nøjes med et LiFe-
Po4 på kun 50Ah, da de tåler at bli-
ve brugt 100% rigtig mange gange. 
Og så vejer det kun 6-7 Kg. Der fin-

des batterier helt ned til 10Ah som 
også kan bruges til moveren. Jeg vil 
dog ikke anbefale dem. Senere vil 
man kunne læse hvorfor. 

For at drive en mover kræves en 
strøm. Den måles i Ampere. Der 
kræves også en spænding. Den må-
les i Volt. Ganger man de 2 enheder 

Lidt teori om valg af
lithium batteri
til moveren
Fra tid til anden hører og læser man om hvor stort et batteri 
der bør sættes i campingvognen til drift af moveren. I ”gamle 
dage” sagde man at batteriet skulle være på mindst 100Ah. 
Det mindsker frivægten noget når man opdager at de vejer 
30-40 Kg. Der er sket en stor udvikling på den front. 

Sim Park Easymatic



får man forbruget. Den måles i Watt. 
Læser man databladet for et LiFe-
Po4 kunne der stå 50Ah og 640Wh. 
Med disse 2 tal er det muligt at la-
ve nogle beregninger når man ken-
der moveres elektriske data. Disse 
bør kunne oplyses enten på hjem-
mesiden for moveren eller hos for-
handleren. 

Sim Park Easymatic
Jeg vil her tage udgangspunkt i min 
egen mover, en Sim Park Easymatic

 Den har et forbrug på jævn vej på 
25A - 45A. Ud fra batteriets data kan 
man beregne hvor lang tid et 50Ah 
batteri teoretisk vil kunne holde. I 
det her tilfælde vil jeg kunne holde 
moveren kørende fra 2 timer og ned 
til 1,1 time. Formlen for beregningen 
er batteriets kapacitet i Ah divideret 
med moverens strøm i Ampere, fra 
50Ah/25A til 50Ah/45A. Havde bat-
teriet kun været på 10Ah, ville reg-
nestykket se således ud, 0,4 time til 
ca 0,22 time (15min til ca 12 min). 

Ovenstående regnestykke kan og-
så laves på følgende måde.

Spændingen på batteriet be-
regnes ved 640Wh/50Ah. Det gi-
ver 12,8V. Ganges det tal med mo-
verens strøm, 12,8V x 45A, fås 576W 
og ved 12,8V x 25A, fås 320W. De 
2 to resultater er forbruget. I løbet 
af en time bliver det til henholdsvis 
576Wh og 320Wh. Dividerer man 
nu batteriet kapacitet i Wh med mo-
verens forbrug, også i Wh, får man 
1,1 timer (640Wh/576Wh) og ved 

Sim Park Easymatic

Lidt teori om valg af
lithium batteri
til moveren

 
INDEN MAN BESLUTTER SIG FOR ET LIFEPO4 bør man orientere sig 
om batteriets evne til at levere høje strømme. Ikke alle LiFePo4 på markedet 
magter det. Her bør man ikke gå under 100A og af hensyn til startstrømmen 
gerne mere i kortere tid. De data kan ses i feltet med ”Discharge Specifica-
tions” på billedet foroven. Finder man ikke de data så spørg forhandleren.



640Wh/320Wh giver det 2 timer. 
Hvor langt kan man så køre på 

en opladning med et 50Ah batteri? 
Min Simpark kører 520m/h. Ved en 
strøm på 25A kunne den klare 2 ti-
mer, så den vil kunne køre 520m/h 
x 2 timer, i alt 1040m. Ved en strøm 
på 45A vil det give 520m/h x 1,1 ti-
mer, i alt 572m. Hvis man tager ud-
gangspunkt i batteriet på 10AH vil-
le moveren kunne køre 520m/h x 0,4 
time, i alt 208m. Ved 45A vil det gi-
ve 520m/h x 0,22time, i alt 115,5m. 

Mine beregninger er som tidligere 
nævnt baseret på min Simpark mo-
ver der kan klare 2000 kg og en cam-
pingvogn som vejer 1800 kg. Det si-
ger sig selv at vejer den mindre er 
strømforbruget også mindre. 

Alle disse beregninger er teoreti-
ske og vil med stor sandsynlighed 
ikke passe ude i den virkelige ver-
den, men de vil give et fingerpeg 
om det batteri man måske har i sin-
de at anskaffe sig, nu også egner sig 
til det man forventer. 

Lidt teori om valg af
lithium batteri
til moveren

TIL SLUT ER HER ET BIL-
LEDE AF DE DATA MAN 

KAN FÅ FRA MIN TIL-
SLUTTEDE SHUNT. De vi-
ser henholdsvis et fuldt op-
ladet batteri og et hvor der 

er 71% af kapaciteten tilba-
ge. På begge billeder ses det 

at der næsten ingen forskel 
er på batterispændingen. Har 
man et indbygget display be-
regnet til blybatteri vil det ikke 

fungere korrekt
Det er et af kendetegnene 

på et LiFePo4. Man bemær-
ker ikke at batteriet er ved at 
være fladt. Med et blybatte-

ri sænkes farten markant. Et 
LiFePo4 lukker ned når mini-

mumspændingen er nået



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

Vores værksted klarer alle 
former for reparationer
Vi hjælper med at gøre  
skader op og laver det for 
alle forsikringsselskaber
Vi reparerer campingvogne, 
Camp-let’er, trailere og  
autocampere

Gastest – Fugttest – Mont. af solceller – Movere 
Batteri – EL støtteben – Markise – Cykelholder

Antenne – Klima/air-condition   
Udskift af tagluger mm.

Kontakt værkstedet på tlf. 51 71 55 71  
mellem 9-12 på hverdage

Vi HAr nU EGET VærKSTEd

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder  

- vi bygger om
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TEKST: SIGNE NESLEIN 
FOTO: SIGNE NESLEIN OG MALU NESLEIN

Jeg tror ikke der hersker nogen 
tvivl om at vi alle, på hver vores 
måde, er trætte og lettere opgi-
vende i forhold til Corona situ-

ationen og de medfølgende restrik-
tioner. 

Vores børn måske i særdeleshed. 
Ingen skole, ingen kammerater, in-
gen social opfyldning. Min datter 
har været træt af kedsomheden et 
godt stykke tid nu, hun savner si-
ne venner, veninder og tilmed mate-
matikundervisningen, som hun nor-

malt ikke favoriserer i skolen. 
Selv savner jeg at rejse. Jeg savner 

at opleve, blive inspireret og samle 
nye indtryk og minder – ja jeg fore-
stiller mig ikke jeg er den eneste der 
savner det. 

Men løsningen på kedsomheden 
og trangen til at opleve lidt var lige 
inden for rækkevidde, da min dat-
ter kiggede på hendes morfar med 
store øjne og spurgte om hun og jeg 
ikke kunne køre til Storebælt Cam-
ping og holde forlænget camping-
weekend i Knaus´en. På 10 minutter 
havde min datter og jeg planlagt en 

lille getaway til dagen efter. 

Sne og solskin
Vi ankom til det smukkeste nyfald-
ne sne og solskin. Perfekte ram-
mer for vores getaway. Morfar hav-
de været så sød at køre ned til cam-
pingpladsen og vognen samme for-
middag som vi ankom og tænde for 
varmen, så vi kom ned til en skøn 
varm vogn. Jeg har været på utal-
lige campingferier og campingtu-
rer igennem mine 41 år men den-
ne her tur var noget helt særligt, da 
det var første gang min datter og jeg 
var alene på camping sammen og 

Jeg keder mig mor! En sætning, jeg har hørt gentagne 
gange det sidste år og som i den grad har været 
intensiveret siden skolerne igen lukkede i december. 

Piger på tur



det er bestemt ikke sidste gang. For 
mig er essensen af camping, kvali-
tetstid, nærvær og hygge. Tempoet 
fra dagligdagen bliver sat ned med 
det samme og de rutiner og gøre-
mål mange familier er ”fanget” i i 

hverdagen er pludselig overflødige. 
Der er noget fint ved at naturen ven-
ter lige ude på den anden side af dø-
ren og vi brugte da også lige dagens 
sidste sol på en dejlig og meget kold 
gåtur på stranden. Udsigten til Sto-

rebæltsbroen kan vi bestemt heller 
ikke klage over. 

Store bøffer og pandekager
Hjemme hos min datter og jeg kræ-
ver det nogen overtalelse at få hen-
de til at passe hendes maddage hvor 
hun kokkererer til os, men i cam-
pingvognen synes hun det er en 
fest. Jeg sad bare i siddegruppen og 
nød et gals rødvin alt imens at hun 
lavede en festmiddag til os i køkke-
net. Der blev lavet store bøffer, bagt 
proteinpandekager og disket op 
med snacks og rødvin. Jeg behøver 
vel ikke at skrive at jeg nød det i ful-
de drag vel! 

Ja jeg hang selvfølgelig på opva-
sken nu når hun havde lavet mad, 
men det er vel egentlig også fair. 

Vores helt eget lille univers
Vi udrettede ikke meget på vores lil-
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le getaway, heldigvis. Vi gik turer, 
fyldte vand på campingvognen, 
spiste god mad, snakkede og spil-
lede kort til den store guldmedal-
je. Jeg kan ikke huske hvornår jeg 
sidst har spillet så mange omgange 
500 og Casino. Det var så hyggeligt. 
Vores helt eget lille univers af hyg-
ge og tid til hinanden. På billedet 
kan du se hvordan en teenager ser 
ud når moren banker hende 7 gan-
ge i streg i 500.  

  Det var en helt fantastisk week-
end som lige hev os begge ud 
af hverdagens lidt kedsommeli-
ge trummerum og gav ny energi. 
Campingvognen virkede perfekt 
og vores eneste udfordring var at 
afløbet i vasken i køkkenet frøs til 
på sidste dagen.

Piger på tur



GGuuddhhjjeemm  CCaammppiinngg  BBoorrnnhhoollmm    
Voksencamping med havudsigt, tæt på Gudhjem by og Melsted strand!  

 
www.gudhjemcamping.dk 

- DCU samarbejdsplads 

- Opvarmet servicebygning 

- Velsmagende morgenbrød 

- Salg af campingudstyr 

- Udsigt til flotte solopgange 

- Udsigt til Christiansø 

- Plads med en sjælden ro 

- Ingen legepladser 



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



Grøn
er deter det
nyenye sort
Vi er som skrevet i sidste magasin, taget på ferie 
med Campingfatter, på CAMPDJURSLAND (Danmarks 
måske hyggeligste campingplads) ude i skoven midt 
i byen Auning på Djursland, da vi ville se hvad en 
Campingfatter får den lange vintertid til at gå med 
(udover at holde ferie). 



Campingfatter udtaler; 
”Når sæsonen her slutter 
i september, så tager jeg 
på ferie, men det er ak-
tiv ferie, da de godt 6 må-
neders ”vinterferie” altid 

står på vedligeholdelse, renovering 
og udvikling af nye tiltag. F. eks. 
svarede jeg en af vore tilbageven-
dende gæster, med det gør jeg også, 
da hun i dag skrev at hun glæde-
de sig til min ferie var ovre, og hun 
kunne komme tilbage til paradis, 
for når ”vinterferien” er ovre så kan 
jeg også komme på camping igen 
og slappe lidt á.”

I skrivende stund er Camping-
fatter (som du kan se af billederne) 
godt på vej med et større renove-
ringsprojekt, der omfatter servicefa-
ciliteterne, hvor alle rør, VVS, gulve 
og deslige er ved at blive skiftet, og 
fælleskøkkenet får også den store 
tur, og her bygges ligeledes et stort 
udekøkken på bygningen.

MEN der bruges også tid mel-
lem byggeopgaverne på at klargøre 
den kommende sæson, så pladsen 
har netop lanceret en ny hjemmesi-
de, som har fået følgende ord med 

på vejen, ”brugervenlig, inspireren-
de og glad hjemmeside”, men døm 
selv her www.campdjursland.dk

Bæredygtig camping
I Auning er grøn det nye sort, for 
Auning Camping har besluttet at 
satse på Outdoor og bæredygtig 
camping, og derfor er det med stor 
glæde (og en vis stolthed), at de in-
formerer om, at de har modtaget 
Camping Outdoor Danmarks kvali-
tetsstempel som certificeret GREEN 
STAY Plads.

Hvorfor Green Stay
Mange af os har et voksende grønt 
hjerte for at tage et medansvar for 
passe på vores samfund og den ver-
den, vi lever i.

Det er også vores lyst og vilje til 
at passe på os selv og andre, der 
får os ud i naturen. Ud at gå. Ud at 
cykle. Ud at lege. Ud at sove med 
kig til stjernerne.

De grønne idealister
De seneste år har FN’s verdens-
mål været med til at skabe et meget 
større fokus på bæredygtighed i alt 
hvad vi gør. I vores prioriteringer. I 
vores beslutninger. Verdensmålene 
udstikker retning for en global og-
bæredygtig turismeudvikling. Sam-
tidig viser undersøgelser, at bære-
dygtighed spiller en vigtig rolle for 
mange forbrugernes præferencer, 
når der skal vælges ferieform og rej-
semål.

De grønne idealister er en god be-
tegnelse for os, der stiller krav til 
bæredygtighed, når vi vælger fe-
rieform og feriedestination. Når vi 
træffer vores valg efterspørger vi 
en ren destination – uden skrald og 
med rent vand og ren luft. Om der 
er mange andre mennesker, der er 
tæt på os, og hvor mange der er i 
antal, rangerer også højt, når ferien 
planlægges. Vi vil have plads, be-
vægelsesfrihed og rum til at være.

Du kender det måske fra dig selv. 

Måske overvejer du, at benytte mere 
bæredygtige og miljøvenlige trans-
portformer til/fra og på destinatio-
nen. Det oplever vi, at mange gør og 
er glade for at kunne sætte sig i bi-
len med cyklen på krogen og køre 
afsted. Friheden til selv at vælge.

Campingpladserne i Danmark vil 
i fremtiden være nogle af de bed-
ste og levende beviser på en bære-
dygtig ferieform. Det ligger helt na-
turligt til os, der driver virksom-
hed og personligt værtskab på nog-
le af Danmarks aller smukkeste og 
skønneste steder – langs kyst, fjord, 
strand, skov, natur- og kulturom-
råder.

Og med disse ord om en bære-
dygtig fremtid, sagde Campingfat-
ter tak for snakken og skyndte sig 
tilbage til renoveringsprojektet, så 
han kan blive klar med det hele, og 
byde dig hjertelig velkommen 29. 
april 2021.

Grøn
er deter det
nyenye sort
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udstikker retning for en global og 
bæredygtig turismeudvikling. Sam-
tidig viser undersøgelser, at bære-
dygtighed spiller en vigtig rolle for 
mange forbrugernes præferencer, 
når der skal vælges ferieform og rej-
semål.

De grønne idealister er en god be-
tegnelse for os, der stiller krav til bæ-
redygtighed, når vi vælger ferieform 
og feriedestination. Når vi træffer 
vores valg efterspørger vi en ren de-

stination - uden skrald og med rent 
vand og ren luft. Om der er mange 
andre mennesker, der er tæt på os, 
og hvor mange der er i antal, range-
rer også højt, når ferien planlægges. 
Vi vil have plads, bevægelsesfrihed 
og rum til at være.

Du kender det måske fra dig selv. 
Måske overvejer du, at benytte mere 
bæredygtige og miljøvenlige trans-
portformer til/fra og på destinatio-
nen. Det oplever vi, at mange gør og 
er glade for at kunne sætte sig i bilen 
med cyklen på krogen og køre af-
sted. Friheden til selv at vælge.

Campingpladserne i Danmark vil 
i fremtiden være nogle af de bedste 
og levende beviser på en bæredygtig 

ferieform. Det ligger helt naturligt 
til os, der driver virksomhed og per-
sonligt værtskab på nogle af Dan-
marks aller smukkeste og skønne-
ste steder - langs kyst, fjord, strand, 
skov, natur- og kulturområder. 

Intet bringer dig
tættere på naturen
end Camping i Danmark
Kære læsere. Mange af os har et voksende grønt hjerte for 
at tage et medansvar for passe på vores samfund og den 
verden, vi lever i. Det er også vores lyst og vilje til at passe 
på os selv og andre, der får os ud i naturen. Ud at gå. Ud at 
cykle. Ud at lege. Ud at sove med kig til stjernerne.

                                                                    
 
Intet bringer dig tættere på naturen end Camping i Danmark. 
 
Kære læsere 
Mange af os har et voksende grønt hjerte for at tage et medansvar for passe på vores samfund og den 
verden, vi lever i. 
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Green Stay – et bevidst valg 
Derfor har brancheforeningen Camping Outdoor Danmarks medlemmer etableret Green Stay, som er en 
bæredygtighedscertificering til de danske campingpladser. Green Stay er baseret på FN’s verdensmål. 
Green Stay har 53 målepunkter – her er 14 eksempler: 

 
 

1) Der skal være vandsparende armaturer i køkken, baderum og på toiletter.  
2) Udendørs belysning skal være LED med tidsstyring eller skumringsrelæ.  
3) Pladsen anvender strømenergi fra vedvarende energikilder.  
4) Affaldssortering på pladsen. Gæsterne sorterer i minimum 4 kategorier. 
5) Pladsen skal optimere på brugen af energi vedrørende udluftning og indeklima. 
6) Pladsen må ikke anvende kemiske eller skadelige ukrudtsmidler.  
7) Pladsen skal have en aktiv indsats og plan for at fremme biodiversitet. 
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Green Stay – et bevidst valg
Derfor har brancheforeningen 
Camping Outdoor Danmarks med-
lemmer etableret Green Stay, som 
er en bæredygtighedscertifice-
ring til de danske campingpladser. 
Green Stay er baseret på FN’s ver-
densmål.

Green Stay har 53 målepunkter – 
her er 14 eksempler:

1. Der skal være vandsparende ar-
maturer i køkken, baderum og 
på toiletter. 

2. Udendørs belysning skal være 
LED med tidsstyring eller skum-
ringsrelæ. 

3. Pladsen anvender strømenergi 
fra vedvarende energikilder. 

4. Affaldssortering på pladsen. 
Gæsterne sorterer i minimum 4 
kategorier.

5. Pladsen skal optimere på brugen 
af energi vedrørende udluftning 
og indeklima.

6. Pladsen må ikke anvende kemi-
ske eller skadelige ukrudtsmid-
ler. 

7. Pladsen skal have en aktiv ind-
sats og plan for at fremme biodi-
versitet.

8. Pladsens skal have uberørte om-
råder så som; langt, vildt græs, 
skråninger eller læhegn.

9. På pladsen skal der være byg-
ninger, redekasser eller ældre 
træer til ynglende fugle.

10. På pladsen skal der være ufor-
styrret jordbund eller blade un-
der mangeårige buske og træer i 
hæk/hegn.

11. På pladsen skal der være for-
slag til gæsterne om naturaktivi-
teter – både indenfor og udenfor 
pladsen.

12. På pladsen skal der være forslag 
til gæster om naturbevarende 
aktiviteter.

13. Pladsen skal have tydelig infor-
mation til gæsterne omkring, 
hvad disse kan gøre i forbindel-
se med bæredygtighed eks. af-
faldssortering, vand og strøm.

14. Personalet skal undervises i og 
informeres omkring bæredyg-
tighedscertificeringen, og hvor-
dan de kan gøre en indsats. Sær-
ligt omkring emner som affalds-
sortering, rengøringsmidler, 
samt vand- og energibesparelse.

De første i verden
De danske campingpladser er, som 
nogle af de første i verden, i gang 
med at implementere certificerin-
gen for bæredygtighed. Green Stay 
er netop udarbejdet af camping-
pladserne, branchen og camping & 
outdoorfolket, så den passer til gæ-
sternes og branchens behov.  

Green Stay certificeringen er trans-
parent og troværdig. Der er faste 
kriterier for mærkningen, og certifi-
ceringsprocesserne bliver gennem-
ført af autoriserede konsulenter. Du 
kan i løbet af 2021 begynde at kigge 
efter Green Stay mærket og vide, at 
her er en campingplads, der har ta-
get et bevidst valg om at bidrage til 
en bæredygtig ferieoplevelse.

Vi er overbevidste om, at det er 
godt for os mennesker at være ude. 
Få energi og glæde i kroppen, op-
leve samværet med de nærmeste, 
mærke hyggen sprede sig, når bålet 
er tændt og mørket sænker sig. Vel 
vidende at i morgen er atter en dag 
med frisk luft, rent vand og højt til 
himmelen, og vi bestemmer selv, 
om vi bliver eller rejser videre. 

Intet bringer dig tættere på natu-
ren end Camping i Danmark. 

Derfor har vi bevidst valgt at pas-
se på den.

Camping Outdoor Danmark  
Formand Dorte Kiilerich og 

direktør Jens Brendstrup

                                                                    
 
Intet bringer dig tættere på naturen end Camping i Danmark. 
 
Kære læsere 
Mange af os har et voksende grønt hjerte for at tage et medansvar for passe på vores samfund og den 
verden, vi lever i. 
Det er også vores lyst og vilje til at passe på os selv og andre, der får os ud i naturen. Ud at gå. Ud at cykle. 
Ud at lege. Ud at sove med kig til stjernerne. 
 
De grønne idealister 
De seneste år har FN’s verdensmål været med til at skabe et meget større fokus på bæredygtighed i alt 
hvad vi gør. I vores prioriteringer. I vores beslutninger. Verdensmålene udstikker retning for en global og 
bæredygtig turismeudvikling. Samtidig viser undersøgelser, at bæredygtighed spiller en vigtig rolle for 
mange forbrugernes præferencer, når der skal vælges ferieform og rejsemål. 

De grønne idealister er en god betegnelse for os, der stiller krav til bæredygtighed, når vi vælger ferieform 
og feriedestination. Når vi træffer vores valg efterspørger vi en ren destination - uden skrald og med rent 
vand og ren luft. Om der er mange andre mennesker, der er tæt på os, og hvor mange der er i antal, 
rangerer også højt, når ferien planlægges. Vi vil have plads, bevægelsesfrihed og rum til at være. 
 
Du kender det måske fra dig selv. Måske overvejer du, at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige 
transportformer til/fra og på destinationen. Det oplever vi, at mange gør og er glade for at kunne sætte sig 
i bilen med cyklen på krogen og køre afsted. Friheden til selv at vælge. 

Campingpladserne i Danmark vil i fremtiden være nogle af de bedste og levende beviser på en bæredygtig 
ferieform. Det ligger helt naturligt til os, der driver virksomhed og personligt værtskab på nogle af 
Danmarks aller smukkeste og skønneste steder - langs kyst, fjord, strand, skov, natur- og kulturområder.   

Green Stay – et bevidst valg 
Derfor har brancheforeningen Camping Outdoor Danmarks medlemmer etableret Green Stay, som er en 
bæredygtighedscertificering til de danske campingpladser. Green Stay er baseret på FN’s verdensmål. 
Green Stay har 53 målepunkter – her er 14 eksempler: 

 
 

1) Der skal være vandsparende armaturer i køkken, baderum og på toiletter.  
2) Udendørs belysning skal være LED med tidsstyring eller skumringsrelæ.  
3) Pladsen anvender strømenergi fra vedvarende energikilder.  
4) Affaldssortering på pladsen. Gæsterne sorterer i minimum 4 kategorier. 
5) Pladsen skal optimere på brugen af energi vedrørende udluftning og indeklima. 
6) Pladsen må ikke anvende kemiske eller skadelige ukrudtsmidler.  
7) Pladsen skal have en aktiv indsats og plan for at fremme biodiversitet. 

                                                                    
 
Intet bringer dig tættere på naturen end Camping i Danmark. 
 
Kære læsere 
Mange af os har et voksende grønt hjerte for at tage et medansvar for passe på vores samfund og den 
verden, vi lever i. 
Det er også vores lyst og vilje til at passe på os selv og andre, der får os ud i naturen. Ud at gå. Ud at cykle. 
Ud at lege. Ud at sove med kig til stjernerne. 
 
De grønne idealister 
De seneste år har FN’s verdensmål været med til at skabe et meget større fokus på bæredygtighed i alt 
hvad vi gør. I vores prioriteringer. I vores beslutninger. Verdensmålene udstikker retning for en global og 
bæredygtig turismeudvikling. Samtidig viser undersøgelser, at bæredygtighed spiller en vigtig rolle for 
mange forbrugernes præferencer, når der skal vælges ferieform og rejsemål. 

De grønne idealister er en god betegnelse for os, der stiller krav til bæredygtighed, når vi vælger ferieform 
og feriedestination. Når vi træffer vores valg efterspørger vi en ren destination - uden skrald og med rent 
vand og ren luft. Om der er mange andre mennesker, der er tæt på os, og hvor mange der er i antal, 
rangerer også højt, når ferien planlægges. Vi vil have plads, bevægelsesfrihed og rum til at være. 
 
Du kender det måske fra dig selv. Måske overvejer du, at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige 
transportformer til/fra og på destinationen. Det oplever vi, at mange gør og er glade for at kunne sætte sig 
i bilen med cyklen på krogen og køre afsted. Friheden til selv at vælge. 

Campingpladserne i Danmark vil i fremtiden være nogle af de bedste og levende beviser på en bæredygtig 
ferieform. Det ligger helt naturligt til os, der driver virksomhed og personligt værtskab på nogle af 
Danmarks aller smukkeste og skønneste steder - langs kyst, fjord, strand, skov, natur- og kulturområder.   

Green Stay – et bevidst valg 
Derfor har brancheforeningen Camping Outdoor Danmarks medlemmer etableret Green Stay, som er en 
bæredygtighedscertificering til de danske campingpladser. Green Stay er baseret på FN’s verdensmål. 
Green Stay har 53 målepunkter – her er 14 eksempler: 

 
 

1) Der skal være vandsparende armaturer i køkken, baderum og på toiletter.  
2) Udendørs belysning skal være LED med tidsstyring eller skumringsrelæ.  
3) Pladsen anvender strømenergi fra vedvarende energikilder.  
4) Affaldssortering på pladsen. Gæsterne sorterer i minimum 4 kategorier. 
5) Pladsen skal optimere på brugen af energi vedrørende udluftning og indeklima. 
6) Pladsen må ikke anvende kemiske eller skadelige ukrudtsmidler.  
7) Pladsen skal have en aktiv indsats og plan for at fremme biodiversitet. 

8) Pladsens skal have uberørte områder så som; langt, vildt græs, skråninger eller læhegn. 
9) På pladsen skal der være bygninger, redekasser eller ældre træer til ynglende fugle. 
10) På pladsen skal der være uforstyrret jordbund eller blade under mangeårige buske og træer i 

hæk/hegn. 
11) På pladsen skal der være forslag til gæsterne om naturaktiviteter – både indenfor og udenfor 

pladsen. 
12) På pladsen skal der være forslag til gæster om naturbevarende aktiviteter. 
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outdoorfolket, så den passer til gæsternes og branchens behov. Green Stay certificeringen er transparent 
og troværdig. Der er faste kriterier for mærkningen, og certificeringsprocesserne bliver gennemført af 
autoriserede konsulenter. Du kan i løbet af 2021 begynde at kigge efter Green Stay mærket og vide, at her 
er en campingplads, der har taget et bevidst valg om at bidrage til en bæredygtig ferieoplevelse. 
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vidende at i morgen er atter en dag med frisk luft, rent vand og højt til himmelen, og vi bestemmer selv, 
om vi bliver eller rejser videre.  
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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

Pakkerejsecheck udbydes kun i lavsæson.

info@bornholmcamping.dk | +45 23 39 71 31  Book online på:
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PRISEKSEMPEL MEDPAKKEREJSECHECK: 
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
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med rekreativt center og dets placering garanterer optimale 
forhold til familie afslapning. Tredjepladsen gik til Camping 
Vranovská pláž (Vranov Beach). Den tilbyder forskellige former 
for indkvartering, lige fra enkelt indrettede hytter, til et hostel, 
samt komfortabel indkvartering i pensionat og mobilhomes med 
en samlet kapacitet på 270 senge. 

Listen over de første 10 bedste campingpladser i konkurrencen, 
en masse inspiration og praktisk information om rejser i Tjekkiet 
samt sikkerheds- og hygiejneprocedurer, der følges i forbindelse 
med covid-19-pandemien, kan findes her: 

https://www.visitczechrepublic.com/da-DK 

Camping

Tjekkiet er den ideelle destination for alle, som har passion for 
livsstilen med camping, campingvogne eller som foretrækker 
utraditionelle overnatningssteder. Derudover finder du mere end 
2.000 borge og slotte, 14 UNESCO-monumenter, 36 kurbade, 
over 100 golfbaner, smukke bjerge og nationalparker med en 
overflod af cykel -og vandrestier. Glæde ved at opdage det 
bedste, Tjekkiet har at tilbyde, understøttes af traditionernes 
magi, den berømte smag af det lokale køkken og også af et 
udvalg af gode vine eller øl.

Vil du kombinere din ferie på campingpladsen med andre 
interesser? 

Bliv inspireret af campingpladser med særligt fokusområde. Der 
er mange fantastiske campingpladser ideelle til fx familier med 
børn, vandre- og cykelelskere, fiske- og svømme entusiaster, for 
dem der elsker dyr, underholdning eller for dem der foretrækker 
bare stille afslapning.

Hvis du planlægger at tage på camping, kan du være 
interesseret i, hvem der blev kåret til året campingplads 
i 2019, og hvad de enkelte pladser tilbyder deres gæster.

Autocamp Sedmihorky i det eventyrlige Bøhmiske Paradis – 
UNESCO Geopark tog førstepladsen. Denne firestjernede plads 
tilbyder overnatning i luksushytter, mobilhomes, små hytter, 
telte med underlag, tipier eller campingvogne samt teltområder. 
Andenpladsen i konkurrencen for årets mest populære 
campingplads gik til den populære Kemp Stará Živohošť ved 
flodbredden af   Slapy Water Reservoir i centralbøhmen. Dette 
populære fritidsområde ligger ca. 30 km syd for Prag. Området 

Det Bøhmiske Schweiz

Lednice-Valtice-komplekset

Er camping tilbage på mode? For nogle ja, for andre er sommeren en langvarig ferie på campingpladsen. 
Campister er dog i stigende grad krævende. Dette er en af grundene til, at nogle campingpladser 
udbyder ikke-traditionelle former for indkvartering, såsom jurte-og tipi telte, indkvartering i tønder eller 
retro-campingvogne. At vælge den rigtige campingplads er et vigtigt skridt for at sikre et godt ophold. 
Du kan finde flere oplysninger i kataloget fra Sammenslutningen af Campingpladser i Tjekkiet, hvor 
79 certificerede campingpladser venter på dig. Bliv inspireret til din næste sommerferie!

Naturelskere finder et stort udvalg af campingpladser  
i Tjekkiet ved adskillige søer, på kanten af   skoven eller endda i Prag
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Her er nogle spændende og 
flotte campingpladser i Italien
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Konceptet er vokset frem 
gennem ønsket om at kun-
ne holde ferie med famili-
en, og samtidig gøre noget 
godt for sig selv OG styrke 

familiens konstellation og relation 
med hinanden.

Gennem et inspirerende samar-
bejde med Sanddobberne Camping 
og en fantastisk uge 7 familier sam-
let sidste år, er parret Sara Quist, 
Thomas Mortensen og deres 2 børn 
Lila, 5år og Marley, 2år klar på at 
gentage succesen og udvide samar-
bejdet.

”Det er en helt ny vej som skal ba-
nes, formes & skabes gennem de 2 
verdener Camping og Yoga. Det vi 

nu har erfaret og oplevet, er et bæ-
redygtigt koncept, der kan give den 
enkelte oplevelsen af og kvaliteten 
ved en yogaferie, SAMTIDIG med 
et fællesskab, sammenhold, nye be-
kendtskaber, god mad og dialog – 
og vigtigst give yogaens egenska-
ber og redskaber videre til familier, 
så de indefra kan skabe større over-
skud, ro og balance i den enkelte og 
familien imellem.

Nye veje – nye perspektiver
Ud over et nyt, spændende samar-
bejde, fyldt af potentiale, med Ri-
be Camping, har parret i år valgt at 
tilpasse programmet i årets Fami-
lie Yoga Ferier, så der er endnu me-

re rum til selvforkælelse, opladning, 
rykke grænser og skabe nye ople-
velser.

På Ribe Camping i uge 28 kan he-
le familien prøve grænser på klatre-
væggen i Ribe Klatreklub, og prøve 
kræfter med vandyoga i camping-
pladsens pool. 

På Sanddobberne Camping i uge 
30, er det muligheden for en sub-
boardtur som giver nye oplevelser 
og et ekstra rum til selvforkælelse 
med tyrkisk hamam.

”Når vi er der for os selv først, er 
vi bedre i stand til at være der for 
hinanden med overskud og ro. På 
den måde kan vi også langt lette-
re håndtere ubalancer, konflikter og 

Familie Yoga
Ferie 2021
For andet år i træk, afholder Vibe of Life, en 
familievirksomhed med fundament i yogaen, 
sit nye koncept i Danmark – Familie Yoga Ferie

Aftensol Sanddobberne Camping



uro, fordi vi mærker hvad det gør 
ved os, når vi husker os selv og brin-
ger elementer af ro, afspænding, fo-
kus og bevidsthed ind i livet. Kryd-
ret med selvforkælelse og masser af 
rum og tid sammen.

Når vi samtidig rykker græn-
ser, ved at springe ud i noget nyt, 
det kan både være yogaen i sig selv, 

men også subboard og klatring, 
skubber vi vores egen oplevelse af 
hvad vi kan og vores komfortzone 
udvides og vores perspektiv foran-
dres – den måde vi ser os selv på og 
den måde vi ser verden på”

Ud over at skabe et voksent rum 
til yoga, fordybelse og mindfulness, 
et en af de drivende krafter bag Fa-

milie Yoga Ferie konceptet det rum 
som skabes familierne imellem – 
Børn og forældre.

Gennem Familie Yoga og sanse-
rejser, plantes yogaens egenskaber 
og elementer i børnenes indre, så de 
selv lære at genkende hvordan de 
kan finde ro i deres krop og i deres 
hoved, når bølgerne går højt i livet. 

”Det er en så vigtig og fantastisk 
evne at tilegne sig, allerede som 
barn, at kunne hvile i sig selv og føle 
man er god nok præcis som man er, 
og ikke mindst finde ind mod den 
indre ro, når der er uro i verden om-
kring én”

 
Ribe Camping – Familie Yoga 
Ferie uge 28
Som noget nyt har Vibe of Life ind-
gået samarbejde med 2020´s nr 1 
campingplads i Danmark. Ribe 
Camping, som både emmer af kva-
litet, kultur og natur – sammen med 
Anne, Jonas og hele deres team, som 
byder én varmt velkommen til Ribe 
Camping

Vil du opleve Vadehavet, møde en 
ægte viking, høre myten om heksen 
der blev brændt på bålet – eller ba-
re holde ferie? Kig forbi Ribe Cam-
ping, hvor Anne og Jonas sammen 
med deres team er klar til at byde 
dig velkommen til en ferie i dit gear! 
Ribe Camping ligger kun en spyt-
klat fra byskiltet, og er kendt for sin 
rolige og afslappende atmosfære, 

Familie Yoga
Ferie 2021

Legeplads, Ribe Camping



personlige service, store legeområ-
der for børn samt rengøring i sær-
klasse. Her får du Camping, Glam-
ping, Feriehytter og Penthouselej-
lighed lige ved Nationalpark Vade-
havet – en del af UNESCO, din og 
min verdensarv. Besøg Danmarks 
ældste by, Ribe, og oplev selv hvor-
for den er blevet udnævnt til Euro-
pas smukkeste mindre by. Hos os 
finder du natur og kultur i ægte ver-
densklasse, lige uden for pladsen. Vi 
råder samtidig over nogle af Dan-
marks flotteste servicebygninger og 
feriehytter, og lægger stor vægt på 
kvalitet. Vi har åbent året rundt og 
er klar med fantastiske events og 
oplevelser for alle, så hold dig ikke 
tilbage

Sanddobberne Camping – Fa-
milie Yoga Ferie uge 30

På Sanddobberne Camping er der 
nu for andet år i træk mulighed for 
at nyde naturens kraft og stedets 
specielle charme, på en uges yoga-
ferie. Vi har et meget fint og inspire-
rende samarbejde med Sara og Tho-

Familie Yoga
Ferie 2021

Familie Yoga Ferie 2020-holdet



mas, der altid spreder god energi og 
smittende glæde. Det har betydet, at 
Sanddobberne er blevet et sted hvor 
man kan dyrke yoga i naturen med 
en lethed, der inviterer alle inden-
for. Vi vil gerne give vores gæster 
mulighed for at falde til ro her, og 
samtidig lade de indre batterier op. 
Og der passer rammerne på cam-
pingpladsen rigtig godt, for det be-
høver ikke blive dyrt og eksklusivt. 
Alle er velkomne, og vi kan se, at fa-
milierne nyder godt af yoga-ferien 
på flere planer. 

Yoga går fint i tråd med vores ker-
neværdier, som handler om at væ-
re nærværende sammen - eller ale-
ne. Der er en rummelighed her, som 
giver plads til det, familien eller den 
enkelte har brug for. 
 
Vi GLÆDER os til 2 fantastiske 
Familie Yoga Ferier i sommeren 21 og 
mere på vej i efteråret 

 
For mere info og booking se 
www.vibeoflife.dk

Familie Yoga
Ferie 2021







Camping Del Sole er en campingplads i Iseo, Brescia, beliggende 

ved en sø/badesø.  

Denne campingplads har pladser der er afmærkede, med skygge og 

pladser med en smule skygge. 

Det er muligt at leje telte, mobilhomes, lejligheder og bungalows.  

Campingpladsen har en legeplads og et sportsområde. Hund(e) er 

tilladt(e) i lavsæsonen/højsæsonen hvis holdt i snor. 

For den sporty feriegæst har  
campingpladsen udflugtsprogrammer 
og vandreture med guide. 

Der er underholdningsprogram. 
Campingpladsen har en udendørs  
swimmingpool og et børnebassin. I de  
nærmeste omgivelser kan du  
svømme i en sø/badesø. 
 
På Camping Del Sole er det muligt at  
snorkle, windsurfe og stå på vandski. 



www.vti.it

www.capasquali.it

www.velablu.it



www.vti.it

www.capasquali.it

www.velablu.it
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.

”Naturens lyde og dufte er SÅ 
anderledes under den mægtige 
stjernehimmel, som jeg pludselig 
bliver en del af. Dét er ferie!”
#elskercamping 
#elskeroutdoor

#elskercampingidanmark

Det er godt at vaere ude

Vidste du, at der er 4-stjernede  
Outdoor Campingpladser i Danmark?

www.danskecampingpladser.dk



fra en række danske 
campingforhandlere, 
agenter, importører, 
producenter m.fl
I disse Corona tider har en række af de danske campingforhandlere, 
agenter, importører og producenter været aktive og kreative og produceret 
en række film for at informerer deres kunder om de mange 2021 
campingvogne/autocampere og brugte vogne samt øvrigt udstyr som 
campisterne ikke har haft mulighed for at se i en periode.

Le Camping 
præsenterer 
2021 Dethleffs 
campingvogn

FILM



LE Camping 
præsenterer 
2021 model 
fra Hobby

Østsjælland 
Camping Center 
præsenterer 
fastliggertelte

Kronjylland 
Camping & 

Marine Center 
viser film af en 

brugt Knaus

FILM



Østsjællands 
Camping Center 

laver en hurtig film 
rundt mellem deres 

mange vogne

Østsjælland 
Camping 

Center 
fortæller om en 

LMC fra 2021

Østsjælland 
Camping Center 
præsenterer 
Susanne på 
Ski samt en 
2021 Kabe som 
hun og Tommy 
præsenterer.

FILM



Benimar T 
440UP fra 
Camping-
agenten.dk 

Benimar T 495 
fra Camping-

agenten.dk

FILM



Søren fra LE 
Camping fortæller 

om det stor 
fastligger fortelt 
Villa fra Isabella

Søren fra ALSI.
dk demonstrerer 
Bioboy som 
fjerner sorte 
striber

FILM



Jesper Bech 
Povelsen fra 
JPCaravan.dk 
fortæller om en 
nem bageovn 
og han har bagt 
en kage

Lars Blom 
Nielsen fra 
SKCaravan.dk 
fortæller om 
de nye 2021 
campingvogne 
fra Caravelair, 
Fendt og Hobby

Jesper Bech 
Povelsen 

demonstrerer en 
FMT gasovn som 

er perfekt til et 
fortelt

FILM



Bettina og Kåre driver Caravan Centret Brohallen og fortæller om deres forretning

Jesper Bech Povelsen, JPCaravan.dk demonstrerer hynder mad varme i.

FILM Danske campingforhandlere, agenter, 
importører, producenter m.fl



PROFESSIONEL GAS ALARM 

MED EKSTRA SENSOR 

KULILTE ALARM
PROFESSIONEL KULILTE ALARM  
 TIL ALM. BATTERIER 

 NEM MONTERING 

 OVERHOLDER STANDARD: 

 EN50291 

OVERHOLDER STANDARD: 
EN55032 
EN55024 
EN50270 

“SOV TRYGT” 

TRIPLE GAS ALARM™

SE MERE HOS DIN NÆRMESTE CAMPINGFORHANDLER 
ELLER PÅ JEPOTECH.DK 

CF
  M
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ts

 2
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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

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

Besøg og følg
Campingferie.dk
på Facebook

www.facebook.com/campingferie.dk

7772 personer
følger os allerede!



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

Stort udvalg i campingmøbler  
- Nu nogle restpartier til gode 
priser pga. ombygning

Ferien starter hos Søren
Undskyld vi roder  

- vi bygger om

Vi har 
åbent 
igen

På gensyn
3. maj, hvor hvor det store sommernummer 
af CampingBladet.dk udkommer
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. 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

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                        


