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camping, rejser, ferie
og fritid.
Læs det og se film på
din PC, tablet, Ipad,
Laptop, bærbare,
eller mobiltelefon/
smartphone.

TEMA: EFTERÅR

Over 100 sider

FERIEINSPIRATION CAMPINGVOGNE AUTOCAMPERE TELTE CAMPINGUDSTYR TURGUIDES

DIT NÆSTE EVENTYR STARTER PÅ

OPLEV 16.000 M2 NYE AUTOCAMPERE OG CAMPER
VANS, HØR FOREDRAG, SE DEMOER OG FÅ
INSPIRATION TIL DIT NÆSTE EVENTYR.
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SÆT KRYDS I KALENDEREN
D. 12. - 14. NOVEMBER
MESSE C FREDERICIA

Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia
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Ny trend
i campingbranchen
M

an kan vist roligt sige at bilbranchens elbiler begynder
at kaste ekko i campingbranchen. Det begyndte
faktisk allerede for over et år siden
da den tyske producent af Weinsberg campingvogne præsenterede
en campingvogn uden gas, men helt
elektrisk. Det var der ikke mange

der opdagede eller reagerede på. På
det tidspunkt.

præsenterede Tyske Knaus deres
2022 modeller og her dukkede deres
løsning op på fremtidens campingCampingvogn kun med el
vogn i form af EPower campingvog– slut med gas
ne uden gas og fuldt elektrisk, med
Men hen over sommeren og i forbin- induktionskomfur, kompressorkødelse med den store tyske camping- leskab og klimaanlæg der sørger for
udstilling Caravan Salon i Düsselbåde varme og aircondition.
dorf i slutningen af august måned
Her skal det måske lige skydes
ind, at Weinsberg og Knaus kommer fra samme koncern, men Knaus
har en væsentlig større gennemslagskraft ikke mindst fordi det er
den 3. mest købte/solgte campingvogn i Danmark. Så vi bragte en artikel på Campingferie.dk og det gav
kæmpe respons.
På Campingferie.dk fik vi en super reaktion med 15.000 læsere der
kastede sig over artiklen.
Læs om EPower campingvogne
fra Knaus inde i bladet.

Nye udgivelser af
Campingbladet.dk

Fra oktober 2021 vil Campingbladet.dk udkomme følgende måneder
med følgende temaer:
Oktober – Efterår
Februar – Vinter
April – Forår
Juni – Sommer
Velkommen til 117 sider gratis camping
inklusiv 45 film.
Signe & Peer Neslein (Far og datter)
Campingbladet.dk &
Campingferie.dk

KABE 2022
præsenterer
ny serie:

Kabe Estate
Svenske KABE tilbyder et omfattende udvalg af
campingvogne og autocampere i forskellige modeller,
størrelser og prisklasser. I modelår 2022 er der lagt
særlig vægt på børnefamilier og aktive campister, og
Kabe præsenterer en helt ny campingvognsserie.

KABE 2022
præsenterer
ny serie:

Kabe Estate
Estate afløser Classic

Den nye KABE Estate er en efterfølger til KABE's populære Classicserie, som har været på campingvognsmarkedet i 10 år. Mange nye
campister og børnefamilier har fundet deres favorit i den prisbillige
modelserie, som er kendetegnet ved
behagelige og praktisk indrettede
børneværelses vogne med to eller
tre køjesenge.
– KABE Estate har et helt ombearbejdet design både indvendigt og
udvendigt, som vi tror vil appellere
til det stigende antal yngre KABEkunder. Ud over børneværelsesvogne i forskellige størrelser indeholder
serien også mindre og lidt lettere
vogne med alle bekvemmeligheder,
forklarer Steen Rasmussen fra den
danske importør Intercamp A/S.

Viser, hvad produktet står for

Fremstillingen af Estate-vogne har
klart fokus på 'Made in Sweden',
hvilket betyder, at endnu mere af
produktionen finder sted på KABE's
eget produktionsanlæg i Tenhult.
KABE's udviklingschef Tina Andersson har været involveret i udviklingsarbejdet fra starten. Hun ta-

ler om processen, der startede som
et designprojekt. Da serien af campingvogne henvender sig til en yngre målgruppe, ønskede KABE at opdatere interiøret og skabe et formsprog, der tydeligt viser, hvad produktet står for.
– Den nye KABE Estate bringer alle de grundlæggende værdier med
sig fra Classic. Det er stadig en campingvognsserie til dem, der ønsker
en prisvenlig vogn af høj kvalitet, der
kan bruges hele året rundt, med alt

det udstyr, der er nødvendigt for et
virkelig behageligt campingvognsliv.
Samtidig er KABE Estate noget helt
nyt og unikt, afslører Tina.

Stilren

Udvendigt er KABE Estate moderne med glatte plader, sorte vinduesrammer og kontrastrige rød/sorte dekaler i 3D-look. Sammenlignet
med den tidligere Classic-version er
det også nyt, at campingvognen er
bygget på et Knott-chassis med selv-

KABE 2022
præsenterer
ny serie:

Kabe Estate

justerende bremser.
– Indretningen er kendetegnet
ved et enkelt og stilrent formsprog.
Inspirationen kommer fra de funktionelle køkkener fra 50'erne med
skrånende skydedøre. Formgivningen er gennemgående i hele vognen,
med lige porcelænsskabe i køkkenområdet, der passer til overskabene
i sidde- og soveværelsesmiljøerne,
siger Tina Andersson. Overskabenes matte, hvide folie med kantlister
i træ skaber en stilsikker kontrast til
underskabenes nye mørke træfolie,
Nussbaum Ombre. Effekten forstærkes af matterede oplyste områder i
vognens hjørner og vertikalt oplyste sektioner som rumopdeler mellem køkken og siddegruppe. Linjen
mod loftet forstærkes af en indirekte
stemningsbelysning.
KABE Estate er en meget "up-todate" campingvogn med mange
spændende indretningsdetaljer, såsom læselamper med USB-port, matsorte håndtag, sorte beslag og knager
samt sort vandhane i køkkenet.

egenskaber. Desuden påpeger Steen
Rasmussen, at meget af det, der er
ekstraudstyr hos andre producenter,
faktisk indgår som standard i KABE Estate.
Her er f.eks. vandbåren gulvvarme med ALDE Compact-fyr, tonede vinduer med myggenet og mørklægningsgardiner, brandalarmer,
lækageindikator, tv-antenne, stereo,
indbyggede højttalere, router, USBporte, selv ved køjesengene, masser af LED-belysning, 80 Ah batteri, udluftnings-luge og en skiboks
med udvendig, låsbar luge. Og rigtigt meget mere!

KABE-NYHEDER,

CAMPINGVOGN 2022:
Estate

• Knott-chassis med selvjusterende
bremser.
• Glatte plader.
• Nyt eksternt design, dekaler i 3Dlook.
• Sorte, udvendige vindueskarme.
• Udluftningsluge som standard,
med sort udvendigt gitter.
• Låsbart dæksel til vandtank i nyt
design.
• Nyt design på overskabe, mathvid
folie med kantlister i træ.
10 Estate modeller
• Nyt design på porcelænsskab, maKABE Estate fås i størrelserne 470,
th- vid folie med kantlister i træ.
520, 560, 600, 660 og 780 i 10 forskel- • Ny træfolie, Nussbaum Ombre.
lige modeller og 14 forskellige plan- • Ny gulvbelægning.
løsninger. Der er en campingvogn
• Belysningsskinne i loft over porcetil alle, der har opdaget friheden og
læns- skab.
trygheden ved det mobile fritids• Ny køkkenbordplade.
liv, og som ønsker en campingvogn • Sort vandhane i køkken.
i moderne design med høj kvalitet,
• Ny emhætte med belysning.
sikkerhed og trygge helårsegenskab • Beslag, håndtag og knager i matsort.
til en meget konkurrencedygtig pris. • Nyt laminat, Diamond White, på
Ekstraudstyr hos andre
– Altid et skridt foran, som jo ogbord- plader.
Ligesom KABE's øvrige campingså er KABE's slogan. Det synes jeg,
• Nye sømme i sædehynderne.
vogns-serier har Estate-vognene alle at den nye Estate viser, at vi er, af• Nye tekstilkollektioner.
de indbyggede fordele såsom kom- slutter Tina.
• Nyt design på underskab og skab
fort, sikkerhed og trygge helårsinden for døren.

KABE 2022
præsenterer
ny serie:

Kabe Estate
• Nye læselamper med USB-port.
• Strømafbrydere og stik i nyt sort
design.
• Ny loftslampe, mathvid folie med
kant- lister i træ.
• Nyt laminat på bordplade i badeværelse.
• Nyt laminat i brusebad (TDL),
brusefor- hæng og skinne indgår.
• Komfortpakke som ekstraudstyr:
stort køleskab, nakkepuder, lastluge, hånd- klædetørrer, forhæng/
foldedør.
• Designpakke som ekstraudstyr:
Alufælge 14", vindue i dør, dækkappe trækkrog, Heki 2 tagluge.
• Øvrigt ekstraudstyr: Kompressorkøles- kab som alternativ til det
store køleskab i komfortpakken,
ekstern antenne til routeren, hylder i overskabene, 14" alufælge
ved vægtøgning.

Ædelsten, Royal/Hacienda,
Imperial

• Åbningsbart frontvindue som
standard.
• Låsbart dæksel til vandtank i nyt
design.
• Ny loftslampe beklædt med
skindimi- tation.
• Plade bag vask og komfur i samme
laminat som køkkenbordpladen.
• Ny belysning under porcelænsskabet og ved emhætten.
• Nyt laminat, "beton-look", på
bordpladen i badeværelset og i
brusebadet (TDL).
• Ædelsten: Ved Heki 2-tagluge
monteres 2 folierede belysningsskinner med spotlights.
• Royal: Ved Heki 2-tagluge og Heki 3 (SmartVent) monteres 2 laminatbeklædte belysningsskinner
med spot lights.
• Imperial: Heki 2-tagluge med la-

minat- beklædt belysningsskinne omkring den med spotlights.
Samme ved Heki 3 (SmartVent).
• Royal og Imperial med køkken
fortil: Beklædt belysningsskinne
fortil med firkantede lamper.
• Nyt multimediesystem, DABstandard (Royal og Imperial).
• Nye aluminiumsfælge med eget
design: 15” (Ædelsten, Royal), 17”
Diamond Cut (Imperial) (Ekstraudstyr Royal).
• Nye tekstilkollektioner.
• Ekstraudstyr: Ekstern antenne til
routeren.

Kabe køjevogn
for børnefamilien
Peer Neslein fra
Campingferie.dk har
kigget på den nye
Kabe Estate 2022
modelserie, der ser
spændende ud.

E

state serien består af 10 modeller fra 470cm til 780cm som kan
leveres i 17 forskellige planløsninger.
Priserne pr. dags dato (sep. 2021)
starter ved kr. 272.900 for den mindste Kabe Estate og slutter ved kr.
457.900 for den største. Vægtene i
køreklar stand starter ved 1320 kg
og slutter ved 1810 kg. Totalvægten
starter ved 1430 kg og slutter ved
2650 kg. Tjek med din forhandler.

Kabe køjevogn
for børnefamilien

Estate kan vælges med to
forskellige hyndebetræk,
der har et pænt og moderne design; det nye og
friske Appleton i grønt og
det seje Belleville i sort.

Friske farver i denne
model. Jeg ville vælge
det grønne. Dejligst store
skabe. De øverste nakkestøtter er ekstraudstyr.

Kabe køjevogn
for børnefamilien

Der kan være vist ekstraudstyr
på billederne som f.eks håndklædetørreren. Skinnen med clips
i loftet afslører, at der kan monteres bruseforhæng. Det er med
som standardudstyr. Man kan
godt tage bad i rummet. Selvfølgelig kan det være nemmere at
gøre det på campingpladsen, men
måske er der trængsel. I Coronaperioden var det rart at have sit
eget. Selv om det er trangt.

Se mere på www.kabe.dk

Toiletrummet er ikke
en balsal, men der er
det der skal være.

I bagenden af
vognen finder du
soveværelset med
dobbeltseng til de
voksne og køjer
til børnene samt
skabsplads.

Film med Kabe 2022-modeller

Læs mere om Kabe 2022 modeller her: www.kabe.dk

Husbiler som de kaldes i Sverige, er som i de
fleste lande utroligt populære. Kabes modeller er
helårsvogne med Alde centralvarme og vandbåren gulvvarme som vi kender fra deres campingvogne. Modellen her en populær størrelse, men
de fås i kæmpe størrelser også.

Kabe udstilling

i Elmia, Jönköping,
Sverige

Kabe udstilling

i Elmia, Jönköping,
Sverige

Kabe campingvognene
fås fra 470 cm til næsten
12 meters længde.

E

lmia Husvagn Husbil som
er den årlige store campingudstilling i Sverige gennem
mange år, besluttede at i 2021
kunne de ikke gennemføre
udstillingen pga Corona begrænsninger da besøgstallene ikke måtte
overstige 2.000 besøgende per dag i
weekenden og 1.000 besøgende på

hverdage. Så den store udstilling
vender først tilbage den 7-11 september 2022.
Det førte til at Kabe koncernen besluttede at booke en af de store haller og således arrangere deres egen
udstilling med Kabe og Adria som
Kabe koncernen er agent for i Sverige. De besluttede at de pga be-

grænsninger i besøgstallene ville
holde åbent i 9 dage (4.-12. september 2021) hvor der indgik 2 weekender i åbningstiden.
Peer Neslein har besøgt messen og
har lavet denne lille reportage samt
omtale af forskellige modeller og
film på de følgende sider.

Her kigger vi ind i en
af de nye Kabe Estate
med friske farver.

Kabe udstilling

i Elmia, Jönköping,
Sverige

Men selvfølgelig kan
man finde netop de
farver som tiltaler en.

Her ser du en af de større
Kabe vogne i Royal serie.

Kabe udstilling

i Elmia, Jönköping,
Sverige

En af de mange indretninger eller planløsninger som
det også hedder er denne
TDL model med enkeltsenge og badeværelse i campingvognens bagende.

Se mere her:

www.kabe.dk

NYT KABE 2022
KABE MADE IN

SWEDEN

KABE KING SELECTION
SPopAtilR

,5
4
7
.
62

540 GLE

560 GLE KS

KABE AMETIST “KING SELECTION”

Tillæg til standardudstyr:

Elegant eksteriør og smagfuld indretning. Til dig der stiller
høje krav til udstyr, komfort og samtidig ønsker en kompakt
og rummelig campingvogn.
SELECTION

KING

SELECTION
KING
SELECTION

Normalpris 461.535,Spar 61.635,Din pris

KING
SELECTION

369.900

377.900

24.580

24.580

ATC (antislingersystem)

9.160

9.160

El-indgangstrin

3.950

3.950

Grand Lit, sengeudvidelse (560 GLE)

6.890

-

Heki II De Luxe tagluge

6.280

6.280

Indgangsdør m/vindue

2.400

2.400

9.145

9.145

Lysliste dørside

3.390

3.390

Ovn i køkken

12.370

12.370

Skind i siddegruppen:
B, sort eller grå

13.470

13.470

Totalpris kr.

461.535

462.645

Din pris kr.

399.900

399.900

Air-con, Dometic Fresh Jet

Ametist 560 GLE KS

CROWN SELECTION

560 XL/KS

Basispris

Ametist 560 GLE

KING

560 GLE/KS

B2

399.900,-

Ametist 560 XL

Ametist 560 XL KS

KING

SELECTION

Pakke:
Køleskab 190 ltr.
Nakkestøtte i siddegruppe
Serviceklap

KING
SELECTION

CROWN SELECTION

Normalpris 462.645,Spar 62.745,-

XV2

399.900,-

Besparelse
kr. som ikke er
61.635
62.745
Billeder kan afvige fra den egentlige model, type, standard
og være ved
vist King
med Selection
ekstraudstyr,
standard i Danmark.

Din pris
Camping hele
året med KABE

Find din forhandler på www.kabe.dk

Importør: Intercamp Tlf. 7684 0820

ROSSINI FINEST EDITION

TABBERT

www.tabbert.dk

DU BEHØVER IKKE VÆRE TILFREDS
MED DET NÆSTBEDSTE, NÅR DU KAN VÆLGE

ROSSINI ”FINEST EDITION”

ROSSINI FINEST EDITION
+

FRA KR.

BEDST UDSTYREDE VOGN TIL PRISEN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Trækstangsafdækning i TABBERT DESIGN
Alufælge i eksklusivt TABBERT DESIGN
Vægtforhøjelse Kat. 2
Glatte aluminiums sider
GFK-tag
Myggenetsdør
Sølv/krom pynteliste på sideplader
Lysskinne på dørsiden m/dæmpbar belysning
Lameludtræk mellem enkeltsenge
Dekro pakke: To puder og to tæpper
Indgangstrin med belyst logo

450 E

450 TD

202.400,-

207.500,-

Alle os
med TABBERT

490 DM

208.900,-

Find forhandler på
www.tabbert.dk

202.400,-

+ Tabbert sovesystem med tallerken-lameller
og WaterGel madrasser
+ TV-holder til fladskærm
+ Kombi-stik udvendig, 230 V og antenne
+ Truma MonoControl CS (inkl. gasfilter)
+ Forteltslampe med bevægelsessensor
+ Ambientebelysning
+ USB stik bagerst i vognen
+ Hyndestof: “Chocolate Leaf” eller “Soft
Carbon”
+ silwyREADY
+ Elektrisk gulvvarme

490 TD

520 DM

540 E

210.400,-

210.500,-

226.200,-

Agent: Intercamp A/S
Tlf. 7684 0820

620 DM

260.400,-

Top 10
Så mange vogne solgte
de forskellige mærker

Her er de mest solgte mærker i campingvogne i
perioden 1-9-2020 til 31-8-2021 som er Campingbranchens officielle kalenderår. I perioden blev
der solgt 3027 nye campingvogne.

H

usk at Top 10 listen bygger på det samlede salg af
et mærke og ikke de enkelte
modeller. Billederne her på

Hobby

siderne er vist i en tilfældig rækkefølge. Se den endelige Top 10 på filmen og hør hvor mange vogne de
enkelte mærker har solgt.

Adria

Top 10
Weinsberg

Dethleffs

Kabe

LMC

Caravelair

Tabbert

Fendt
Her kommer filmen med Top 10

Knaus

KONSEKVENT
ELEKTRISK.

CaraCito

KLIMAANLÆG
inkl. i prisen.

WEINSBERG CaraCito. Den første campingvogn helt uden gas.

Klimaanlæg
som standard

Kompressor
køleskab

Elektrisk
varme

Glaskeramiske
kogeplader

Ingen gasinstallationer

USB stik

Madlavning på
glaskeramisk
kogeplade lige
som derhjemme.
Klimaanlæg med varmekølefunktion sørger for et
behagelig indeklima.
Klimaanlæget betjenes
let ved hjælp af
en fjernbetjening.

5 grundrids fra
Skræddersy din egen CaraCito på: configurator.weinsberg.com

Alle os
med Weinsberg

Find forhandler på
www.weinsberg.dk

Agent: Intercamp A/S
Tlf. 7684 0820

KR.

113.100,-

Vinteropbevaring
af campingvogn
inklusiv stort serviceeftersyn

Vinteropbevaring af
campingvogn fra 1. okt.
til 1. april
Pris inkl. stort service: 3500 kr.
Fugttest - Gastest - Bremser
adskilles, smøres, renses
og justeres - Dæk og hjul
kontrolleres –
Undervogn, støtteben og næsehjul
smøres - Udvendig lys og lygter
kontrolleres.
(Tillæg pr. Euro aksel kr. 180,00
nye møtrikker) (Tillæg for dobbelt
aksel kr. 200,00)

Fredensborg Camping
Center ApS

Hillerødvejen 39 B
(Indkørsel via Kratbjerg 210)
3480 Fredensborg
Telefon: 48 48 09 70
Mobil: 40 95 57 27
(Kun hverdage mellem kl. 9 og kl.
17 uden for åbningstiden)
Se vores åbningstider her:

www.fredensborgcc.dk

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

Peer Neslein fortæller: Det er 20. gang jeg er i Düsseldorf
for at kigge på det kommende års nyheder. Sidste år
var jeg her ikke pga Corona krisen, men her i 2021 blev
Europas største Campingudstilling mit 20. besøg.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

TRADITIONEN TRO BOR
LISBETH OG JEG I VORES
KNAUS på det store parkeringsområde hvor pressen fra de forskellige lande samt mange udstillere også bor. Hertil kommer de
mange tusinde besøgende som
hovedsageligt kommer i deres
autocampere.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

BEACHY. Man må nok
forvente at nogle enkelte halvgamle mænd
bland os danske campister vil synes at nu har
det taget 25 år at få fyldt
sin campingvogne med
udstyr man ikke kan leve uden og slet ikke når
de kører på vintercamping og så kommer Beachy med en næsten tom
vogn. Men de halvgamle
(sure) mænd er nok heller ikke i målgruppen for
Beachy. Nye generationer har deres egne ideer
og finder deres egne veje og der falder de måske
over Beachy.

BEACHY. Vi har også
gennem årene alle fået tilbudt flere og flere campingvogne og autocampere med mere og mere
udstyr. Hobby var blandt
de første og de førende
som mente at der selvfølgelig skulle være indbygget toilet i deres campingvogne for ikke at tale om bl.a. varmt vand og
stabilisator. Her på tærsklen til den nye sæson i
2022 kommer Hobby så
med et nyt mærke i campingvogne med navnet
Beachy som er strippet
for udstyr, men til gengæld oser af sommerferie på stranden. Det kan
vi takke den danske designer Anne Halskov for
som står for design og
udformning. Det er flot
gjort at Anne at få den tyske koncern med på sin
design ide, som nok skal
finde sit publikum blandt
de yngre generationer.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

KABE HAR NETOP
PRÆSENTERET EN
NY SERIE med navnet Estate som afløser
den tidligere Classic serie som var den billigste
serie hos Kabe. Her er en
af modeller i Estate serie
som ser ret lovende ud.
Modellen her er en Kabe
Estate 600 GDL KS med
en spændende indretning
til børnefamilien der vælger en luksusvogn i stedet for et sommerhus.

KABE: Dejligt køkken
med god plads ved bordet til hele familien. I bagenden af vognen er der
køjer til børnene samt badeværelse. Læs mere om
Kabe fra reportagen fra
Elmia andet sted i bladet.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

MANGE DRØMMER
OM AT INDRETTE
EN KASSEVOGN selv.
Reimo har spændende
kataloger til selvbyggere.www.reimo.com/da

MANGE VÆLGER AT
KØBE EN FÆRDIG
AUTOCAMPER og de
fleste har valgt en Benimar når man kigger på
statistikken for det sidste år. Her er det en Benimar T481 som er en
super kompakt vogn
med god plads.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

BENIMAR 481 køkken.

BENIMAR 481 HAR
EN STOR SIDDEGRUPPE med både vinkelsofa og langbænk og
oppe under loftet hænger dobbeltsengen lige
til at køre ned.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

Se filmen med Benimar Tessoro 488

BENIMAR 481 BADEVÆRELSE med bruserum og god plads.
Se mere på
www.campingagenten.dk

Se filmen med den helintegrerede
Benimar Amphitryon 983

Hvis du vil vide lidt om hvordan de populære Benimar
autocampere bygges, skal du se denne film.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

MODELLEN HER ER EN
AF TOPMODELLERNE
FRA SVENSKE POLAR.
Det er en Customized 680
som rummer et hav at
finesser og udstyr.
Yderligere information hos
www.hinshoj.dk

CAMPINGVOGNEN ER
EN HOBBY EXCELLENT
EDITION 495 UFE (2022
MODEL) som er en størrelse og indretning som de fleste vælger. Smart og moderne design i lyse farver.

BADEVÆRELSE OG
SOVEVÆRELSE i afstemte farver i Hobby Excellent Edition 495 UFe.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

DOMETIC udstillede
også en del af deres store udvalg af bl.a lufttelte.

PER MANGOR FRA CAMPINGAGENTEN.DK
der repræsenterer Dometic i bl.a Danmark fortæller
her om det ny luft læsejl som kan lynes på forteltet.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

DOMETIC havde et
stort udvalg af udstyr til
camping og outdoor.

EN AF DE POPULÆRESTE MINDRE VOGNE ER
DENNE ADRIA ACTION
som kommer i denne nye
Sports udgave. Den har været på markedet i 10-20 år så
det beviser at campisterne
elsker den lille vogn.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

EN ANDEN LILLE REJSEVOGN ER DENNE T@B 320
som ligeledes tiltaler den gruppe der gerne vil rejse nemt og
let og sove indendørs, tørt og
godt, eller i forteltet på varme
sommerdage, hvis man har tilkøbt et fortelt.

ISABELLA FORTELT
MONTERET MED EKSTRA
SOLSEJL. Her kan du sidde 4
forskellige steder. Ude i solen,
under solsejlet, inde i forteltet eller inde i campingvognen.
Hvad mere kan du forlange.

Her er luftforteltet til f.eks VW California og alle de andre kassevogne.
Teltet monteres med en sluse så man kan køre fra teltet om dagen. Se filmen.

Isabella præsenterer et par nye stole, hvor den ene f.eks vil være fin til festivals
eller strandtur da man kan have den med over skulderen.

Smart taske som passer til alle borde. Fremstillet af en slags filt som
beskytter bordet undertransport. Se mere på www.isabella.net

SILVER CAMPINGVOGNE ER
SMÅ ELLER MINDRE CAMPINGVOGNE med hævetag.
Her er det den mindste model Mini 290. Der findes også en mini
270, en 300 og en 350. Se mere på
www.campingagenten.dk

Se filmen med de små lettet rejsevogne i flere størrelser fra www.campingagenten.dk

CARAVELAIR
ARTICA 496
FAMILY er populær campingvogn
til børnefamilien.

CARAVELAIR ARTICA 496
FAMILY: Her står vi i døren og
ser de voksnes dobbeltseng
forrest i vognen. Midt i vognen
er der køkken og siddegruppe
over for hinanden.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

HER SER DU BØRNENES
KØJER med vinduer overfor
toilettet. I bagenden af vognen
er stort klædeskab.

CARAVELAIR ARTICA 496
FAMILY: Her er toilet og bruserum som jeg tror de fleste familier
vil blive glade for.

Caravan Salon
Düsseldorf
– Europas største
campingudstilling

ANDERS OUTZEN FRA CAMPINGAGENTEN OG PEER
NESLEIN FRA CAMPINGFERIE.DK er ved at planlægge hvad
de skal filme. Det kom der 3 film
ud af med de nye Randger Vans
som du kan se film med her i bladet. Du kan også læse om dem her
www.campingagenten.dk

ALTID EN LEDESTJERNE

- 2022 byder på nye vogne
Nyhed
i DK

over
d
u
s
u
Luks
anlige
v
d
æ
s
det

Kvalitet - Innovation - Teknologi - Passion
Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk

- Den mest komplette van kollektion i 2022
For dig der forventer mere

Nyhed
i DK

Frihed uden begrænsninger
Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk

Knaus er
populær
blandt danske campister

Ifølge de officielle statistikker er Knaus den
3. mest købte/solgte campingvogn i Danmark.
Knaus har gennem mere end 60 år produceret
campingvogne til campingfamilier i hele Europa.

T

il sæson 2022 tilbyder Knaus
følgende serier: Deseo, Sport
& Fun, Sport, Südwind og
Scandinavian Selection med
Alde centralvandvarme og vandbåren gulvvarme.

Knaus Sport

Blandt de populære serier indenfor
Knaus er deres Sport modeller som
findes i 15 udgaver fra 400cm til
650cm i en række populære indretninger såsom f.eks 460 EU med enkeltsenge, 500 KD med køjer til børnefamilien og 650 QS for den store
børnefamilie.

Se film på 2 af de populære Knaus modeller i de nye 2022 udgaver. Se mere på www.knaus.dk

Knaus er
populær
blandt danske campister
Knaus Südwind

Knaus Südwind produceres i 16 modeller fra 420cm og til 650cm, både
til børnefamilier, men også til parret der ønsker god plads med stort
badeværelse og fritstående dobbeltseng.

Autocampere fra Knaus

Delintegreret eller helintegreret
autocamper – eller en alkove‐model? Hos Knaus finder du præcis
den vogn, der passer dig. Fra kompakte rejsevogne til store luxuslinere. Vælg mellem mange modeller og endnu flere grundrids, dertil
en masse udstyrsoptioner. Du finder
helt sikkert din drømmebil. Der er
frihed, der bevæger og campingferie
som du altid har ønsket dig.
Se mere om Knaus autocampere:
www.knaus.com/da-dk/autocampere

SÜDWIND

SCANDINAVIAN SELECTION

Som standard stortr
panora maskyroof fo gt.
den bedste ferieudsi
RME
A
V
LV
U
G
N
E
R
Å
B
D
N
• ALDE VA LVA RME
• ALDE CENTRA RME KONTROLPANEL
• ALDE LCD V KNING AF KØLESKABSRIST
• VINTERAFDÆAFLØBSSYSTEM‘
• INDVENDIG SKAB
• 17--7 L. KØLEL G MICROOVN
• EMHÆTTE O

580 UF

590 UE

590 UK

HELÅRSVOGN
FRA

650 UDF

280.700,-

750 UFK

Skræddersy din egen Knus på: configurator.knaus.com
Alle os
med Knaus

Find forhandler på
www.knaus.dk

Agent: Intercamp A/S
Tlf. 7684 0820

FRIHED, DER BEVÆGER

Farvel til gas
- Knaus tilbyder nu
også el-løsninger

Knaus er fremme i skoene og præsenterer nu el-udgaver af
en række af deres populære modeller i form af 10 modeller
i Knaus Sport serien og 3 modeller i Knaus Südwind serien
alle med tilnavnet ePower.

Farvel til gas
- Knaus tilbyder nu
også el-løsninger

V

ognene fungerer uden gas
og er indrettet med kompressor køleskab, klimaanlæg som foruden varme kan
levere aircondition om sommeren. epower vognene er udstyret
med en speciel 230 volt lader der ligeledes har et indbygget litium batteri så man altid kan overnattet en
nat uden adgang til 230 volt, så både
køleskab, varme og resten af campingvognen fungerer.
Intercamp A/S som er den danske
agent for bl.a. Knaus fremhæver følgende på www.knaus.dk:

Den nye Knaus ePower

Nem ferie med KNAUS E.POWER- Ikke mere slæben gasflasker rundt.
teknologi
Kontroller aldrig niveauer igen. VoDu kan ikke rigtig tage på campingferie hurtigere, sikrere og mere bekvemt end med ePOWER‐modellerne. Vælg din egnede gasfri campingvogn fra 10 SPORT ePOWER
SELECTION grundrids og 3 SÜDWIND grundrids med ePOWER‐
pakken. Du kan bruge det til at udskifte vinterudstyr på standardkøretøjer, til mere lagerplads og nyttelastmuligheder, de nyeste elektriske
apparater, lettere betjening, øget sikkerhed og reducerede vedligeholdelsesomkostninger!

Gasfri drift
Klassisk ferie. Morgendagens teknologi.
Farvel gasflasker! Her får du eksCampingferier med gas? Hvorfor tra opbevaringsplads i frontkassen.
egentlig? Med de nye ePOWER‐modeller går KNAUS nye veje og tilbyder dig alle fordelene ved eCaravanning: Intuitiv og sikker drift, reduceret vedligeholdelse og bæredygtig
teknologi.
E.POWER Highlights

• Gasfri eCaravaning
• Øget sikkerhed og intuitiv brugervenlighed
• Reduceret vedligeholdelse (ingen
udskiftning af gasflasker)
• Mere lagerplads ved at fjerne gasinstallationen og gasflaskerne
• Lavere totalvægt for mere nyttelast
• Smart energistyring

Smart energistyring

res ePOWER‐køretøjer er fuldt elektriske og derfor ikke kun mere sikre,
men også lettere.

Smart energistyring

Det sørger for, at de elektriske apparater automatisk reguleres, prioriteres og slukkes eller tilføjes efter behov og tilgængelig strøm. Helt intuitivt og uden sprængte sikringer! Alt
du skal gøre er at indstille sikringsbeskyttelsen til den ampere, der er
angivet på campingpladsen.

Feel-good klima

Det energieffektive klimaanlæg fungerer stille og er installeret i siddegruppens magasin. Takket være den

Farvel til gas
- Knaus tilbyder nu
også el-løsninger

Feel-good klima
praktiske fjernbetjening er klimaanlægget let at betjene. Slangerne fordeler kold eller varm luft rundt i
vognen.

Fuldt udstyret køkken

Kompressorkøleskab og induktionskomfur er tilgængelige, hvis du ikke
vil grille udenfor.
På nogle E.Power modeller er det
store køleskab ligeledes et kompressor køleskab som kører på
12V/230volt.

Overnatning en enkelt nat uden
adgang til 230 volt
Nyd maksimal frihed med det optionale Einhell ONE NIGHT STAND‐
system, der består af „Caravan
Charger“ batteridockingstation og
„Power X‐Change“ udskifteligt batteri med høj ydeevne. 6Ah Power
X‐Change batteripakken med særligt effektive Li‐Ion‐celler leverer

Et kig i en af modellerne med enkeltsenge med induktionskogeplade og kompressorkøleskab

Farvel til gas
- Knaus tilbyder nu
også el-løsninger

Fuldt udstyret køkken
de elektriske enheder (12V) uanset
landstrømforbindelse.
Selvforsynende på farten med
ePOWER og EINHELL
2 i 1: Den højtydende „Caravan
Charger“ er både en strømkilde og
en batterioplader

Aktivt batteristyringssystem til
maksimal sikkerhed, ydeevne, udholdenhed og lang levetid *
1 nat selvforsynende: systemet betjener lys, vandpumpe og kompressorkøleskab **
Se grundrids på de 10 nye Knaus

Sport ePower og 3 Knaus Südwind
ePower her:
www.knaus.com/da-dk/knaus-verden/
nye-modeller-2022/epower/

Kom og se det STORE udvalg af kvalitets telte fra Walker

Se alle de nye Walker fortelte på vores
hjemmeside www.scamping.dk
Endnu et
kvalitetstelt
fra Walker
Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Undskyld vi roder
- vi bygger om

Medlem af
Campingbranchen

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

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

Undskyld vi roder
- vi bygger om
Åbnings �der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af
Campingbranchen

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

lte på markedet

Mest solgte luftte

Tåler -20˚c

WINTER AIR PVC 260
Materiale: PVC
Fåes i højde: S / L

CLUB AIR ALL-SEASON

GRANDE AIR ALL-SEASON

FÅES I PRO & ALL-SEASON

FÅES I ALL-SEASON & PRO

Dybde: 275 cm
Fåes i størrelse: 260, 330, 390 & 440
Fåes i højde: S / M / L

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

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

Højder:

RALLY AIR PRO

RALLY AIR PRO D/A

FÅES I PRO & ALL-SEASON(260)
Dybde: 250 cm
Fåes i størrelse: 200, 260, 330, 390
Fåes i højde: S / M

FÅES I ALL-SEASON & PRO
Dybde: 250 cm
Fåes i størrelse: 330(All-Season), 260, 330 & 390(Pro)
Skinnehøjde: 220 - 300 cm

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

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

rke
ets stæ
Marked

Quattro
Diamond

Kr. 13.799,-

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
Platinum

Kr. 11.699,-

En let, elegant og automatisk mover. Flyt nemt
campingvogne op til 2250 kg max vægt ved 15%
hældning, med vores intuitive Quattrofjernbetjening.
•
•
•

Mover vægt: 35 kg
Kan sættes op til dobbelt aksel
Inkl ny Smart fjernbetjening

Quattro
Rhodium

Kr. 11.999,-

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
Titanium

Kr. 8.499,-

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

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

Kr. 799,Gas & El Heater

• 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

Kr. 849,Gas & El Heater m/ blæser
• Piezo elektrisk tænding
• 3 stk. infrarød brænder, ceramiske plader
• ODS sikkerhed
• Gasstyrke muligheder: fra 1.3kw til 4.2kw
• Elektrisk styrke: 400wx3, 220v-50hz
• Varmeblæser: 1350w, 220v-240v/50hz
• Blæser: 25W
• Separate knapper for varm eller kold blæser
• Hjul for nem transport
• Størrelse: 420 x 350 x 730mm

Kr. 1.359,Find din forhandler på: www.campingagenten.dk

Isabella

Informationer og gode råd fra

Smart lampe til forteltet og hvor du ellers har brug
for lys. Med indbygget batteri og lader

– med Claus Ikjær

Sådan monterer du stormsikring korrekt

Se mere på www.isabella.net

ComfortCarpet giver ekstra komfort i forteltet.

Her er forteltet med de mange muligheder, hjørner og hyggekroge.

Se mere på www.isabella.net

THOR
Polstret luksusstol med
nakkepude, armlæn og
justerbar ryglæn.
Fås i 3 forskellige farver.

På udkig efter nye
campingstole?

FREJA
Maksimal komfort fra top til tå.

Se flere møbler på
www.isabella.net

På www.isabella.net finder du et bredt sortiment
af kvalitets-campingstole. Her er alt fra positionsstole med fodstøtte, relaxstole og foldestole til
instruktørstole og strandstole.
Fælles for alle vores campingstole er:
 Flot design
 Holdbare materialer
 Lav vægt
 Uovertræffelig siddekomfort

BELE
Åndbar og hurtigtørrende campingstol.

INSTRUKTØRSTOL
Klassisk Isabella instruktørstol
– nu med sidebord.

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

Knaus

00 kr
kun 169.9

LMC

LMC

Südwind
500 FU

Maestro
540 E

Favorit
465

årgang 2016

årgang 2016

årgang 2007

Mover
Gulvvarme
3 m. dybt fortelt

.900 kr
kun 209

Gulvvarme
Centralvarme
Enkelt senge

Fortelt
Solsejl
Mover

r

00 k
kun 79.9

LMC

Adria

Fendt

årgang 2010

årgang 2007

årgang 2013

Mover
Markise
m. sider og front

00 kr Læder siddegruppe,
kun 179.9
Mover, Gulvvarme

Musica
530 E

Opal
560 SRF

Altea
512 UP

Gulvvarme

00 kr
kun 64.9

Nyere fortelt
00 kr
Toiletrum i bagende
kun 139.9

Skal Camping Kim
købe eller sælge
din vogn ?

C

Dobbeltseng

MPING

Kim

Din campingspecialist i Viborg
Livøvej 7A, 8800 Viborg

Tlf.: 5184 3984

mail@campingkim.dk

Butik: Hverdage: 10.00 – 17.00 / Weekend: 10.00 – 13.00

www.campingkim.dk

Værksted: Hverdage: 8.00 – 16.00

Østsjællands
Camping Center
Peer Neslein fra Campingferie.dk har besøgt Østsjællands
Camping Center for at kigge lidt på hvordan det ser ud med 2021
campingvogne efter et travlt år med stor interesse for camping.

M

ange nye campister er
strømmet til de danske
campingforhandlere og
de fleste af fabrikkerne i

Europa fortæller at der kan være eller komme leveringsproblemer med
nye campingvogne. Blandt 10-15 nye
2021 modeller faldt Peer over disse.

Husk at Østsjællands Camping
Center holder Åbent hus den 30.-31.
oktober hvilket de fleste campingforhandlere i øvrigt gør.

Spændende
fabriksny 2021
model fra Knaus

Ny 2021 model
fra LMC med 2
enkeltsenge.

Skal du have din motorcykel med på ferie og samtidigt have
en campingvogn indrettet til at bo i, skal du kigge nærmere
på denne Knaus Deseo, som er fabriksny men fra 2020.

Østsjællands
Camping Center

Hvis du er på udkig
efter luksus så skal
du kigge på denne
Kabe Classic med
enkeltsenge og stort
badeværelse med
brus i bagenden af
vognen. Vognen er
fabriksny fra 2021.

Her er den
traditionelle
campingvogn fra
Knaus med fransk
dobbeltseng og
i en størrelse så
mange biler kan
køre med den.

Østsjællands
Camping Center

Husk at Østsjællands
Camping Center holder

Åbent Hus d. 30.-31. oktober
...hvilket de fleste
campingforhandlere i øvrigt gør.

Se mere på www.oecc.dk

ÅBENT HUS

Sæt allerede nu ✗ i kalenderen
weekenden d. 30. & 31. oktober

Kig forbi og se alle 2022 nyhederne
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SE FILM - TRYK HER

Dethleffs er et stærkt mærke
- kendt og populært - det
står for stor pålidelighed

SE FILM - TRYK HER

SE HER!

SE ALLE VORES CAMPINGVOGNE PÅ: www.klarupcaravan.dk

Kig ud
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t
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Med Adria er du sikret høj kvalitet,
godt design og uforglemmelige oplevelser…

7
-1
0
.3

· SØNDAG 11-16
0-15
1
G
DA
ØR
L
8 km øst for Aalborg
·

HV
ER
DA
GE

9

Attraktiv finansiering tilbydes
– kom og hør om dine muligheder

Afkørsel 26

Jørgensmindevej 22

Åbent hus 30-31 oktober kl. 10-16
Kig forbi til en hyggelig campingsnak.
Vi byder på kaffe og lidt sødt.
Oplev de første (få) 2022 vogne vi har
nået at få hjem. Flere kommer løbende.
Få en snak om muligheder ne for ny vogn
i 20 22.
Få financieret din drømmevogn
til kun 0,5 % i var. rente eller
1 % i fast rente.

Se www.oecc.dk for vores udvalg af
nye og br ugte vogne samt gode tilbud.

Mandag & tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Torsdag & fredag 10-17, Lørdag 10-14, Søndag 11-15 , www.oecc.dk

Åbent hus 30-31 oktober kl. 10-16
Se www.oecc.dk for tilbud samt vores
udvalg af for telte, standby telte og udstyr
Få bestilt dit nye for telt nu, så du kan nå
at få det til sæsonstar t.
Isabella Villa standbytelt fra 71.344 kr.
Wera Vivaldi standbytelt fra 54.989 kr.
Udpluk af weekendtilbud gældende 30 - 31. okt. 2021:
Isabella Thor
stol 999 kr.
Nu 849 kr.

Falcon stol
899 kr.
Nu 765 kr.

Blåt NB læsejl 3 fløjet.
Før 753 kr.
Nu 600 kr.
Isabella Floor
50x50 cm
91 kr.
Nu 80 kr.

Isabella letvægtsbord 120*80 cm.
1. 449 kr. Nu 1225 kr.

Isabella Mega 6 fløjet læsejl 3.369 kr. Nu 2.850 kr.

Mandag & tirsdag 10-17, Onsdag lukket, Torsdag & fredag 10-17, Lørdag 10-14, Søndag 11-15 , www.oecc.dk

GUIDEDE CAMPINGTUR

Nordkapp
Peer Neslein er
2022 guide på turen

Campingferie.dk arrangerer en guidet
campingtur til Nordkapp med Peer Neslein
som guide med start den 18. Juni 2022. T

GUIDEDE CAMPINGTUR

Nordkapp
Peer Neslein er
2022 guide på turen

T

uren op gennem Norge til
Nordkapp tager ca. 10 dage
hvor Peer slutter som guide
og lader deltagerne selv bestemme hvilken vej de hver
især ønsker at rejse hjem. Der vil
sikkert opstå naturlige grupper som
har fundet sammen på turen op til
Nordkapp, som så finder sammen
og følges ad hjem gennem, Sverige,
Norge eller Finland. Peer rådgiver
om mulighederne.

Guide på turen – har været på
Nordkapp 11 gange

Peer Neslein er guide på turen som
han vil køre i sin Ford Kuga med en
campingvogn på krogen, men alle er velkomne uanset om du/I kører
med telt, teltvogne, campingvogn
eller autocamper. Peer har været på
1 campingture til Nordkapp sommer og vinter og i campingvogn og
autocamper.

turen fra Oslo til Nordkapp, så der er
tid til at opleve en række spændende
steder som nævnt samt andre såsom
Polarcirklen og andre højdepunkter
undervejs.
Der skal også være tid til at hygge
sig sammen over en kop kaffe og en
lille forfriskning.
Der er ca 2500 km fra københavn
til Nordkapp. Man kan evt aftale at
mødes på Bogstad Camping i Oslo
hvilket er nemmest for jyder fra den
nordlige del af Jylland.

Økonomi

Peer Neslein sørger for research,
planlægning, udarbejdelse af rejseplaner, forslag til seværdigheder og
er guide på hele turen til Nordkapp
til en pris på kr. 2500 pr person. Dette beløb dækker udelukkende Peer
som guide på hele rejsen til Nordkapp og på Nordkapp. Alle øvrige
udgifter såsom overnatning, mad,
vejafgift, evt. færge, entre til seværRejseplan
digheder m.m. betales af den enkelPlanen er at turen skal gå op gennem te deltager.
Norge via Valdresflya, Jotunheimen,
Ideen er at deltagerne selv beslutLom stavkirke, Geiranger fjorden,
ter hvad vej de vil køre hjem, hvor
Ørnevejen, Trollstigen og tilbage på ikke mindst indlandsvejen (vej 45)
E6 mod Trondheim og videre til an- ned gennem Sverige er et oplagt
dre seværdigheder med Nordkapp
valg. Da vi rejser som en gruppe op
som mål. Peer vil bruge 10 dage på
til Nordkapp, opstår der som regel

nogle grupper af deltagere der vælger at følges ad hjem afhængig af
hvor lang ferie/tid man har.
Peer forventer 10-20 deltagende vogntog. Der kan evt, arrangeres
et møde for alle deltagerne et sted i
Danmark nogle uger før afgang
Send en mail til peer@neslein.com
hvis du overvejer at deltage i den
guidede tur til Nordkapp i juni
2022.

GUIDEDE CAMPINGTUR

Rhinen i
flammer 2022

Om kort tid er vi klar til igen at præsentere vores
kendte ”Rhinen i flammer” guidede campingtur. Peer
Neslein er guide på turen som foregår i dagene 15.18. september 2022 i Rüdesheim i Tyskland.

GUIDEDE CAMPINGTUR

D

u kan ankomme torsdag den
15. september på Campingplads Am Rhein i Rüdesheim
hvor vi går op i byen om aftenen for at spise en velkomst miaddag.
Næste dag (fredag) bliver vi hentet af det lille tog (Winzer expressen) der kører os gennem byen og
op gennem vinmarkerne til Klosteret. Senere bliver vi sat af i Rüdesheim hvor vi skal til vinsmagning
og efterfølgende frokost. Resten af
dagen er på egen hånd, med mindre vi aftaler fællesspisning på campingpladsen ved vores vogne hvis
vejret tillader det og der er stemning
til det.
Lørdag er noget af dagen på egen
hånd hvor det kan anbefales at tage
tovbanen op til det store monument
over Rüdesheim.
Lørdag Kl 17.00 mødes vi ved
Peers campingvogn og går de få
hundrede meter langs Rhinen til
turbåden hvor vi skal spise mens vi
nyder udsigten mens vi sejler en tur
på Rhinen.
Kl 21. ligger vores turbåd på
plads midt i Rhinen i St Goar hvor
der vil være kæmpe fyrværkeri fra
borge på hver side af Rhinen og fra
en pram midt i floden. Vi oplever
fyrværkeriet fra vores turbåd på det
øverste dæk. Efter 45 min slutter det
store fyrværkeri der runger mellem
bjergene.
Dagen slutter omkring midnat
hvor vi er tilbage i Rüdesheim og
går de få hundrede meter til vores
vogne på campingpladsen.
Søndag er den guidede campingtur slut og det tid til at trille hjemad
eller videre på egen hånd, eller blive
nogle dage på pladsen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om pris kan jeg mail informationerne til dig, da den samlede
pris på den guidede tur ikke ligger
helt fast før midt i oktober.
Send en mail til
peer@neslein.com

Rhinen i
flammer 2022

Din Polar forhandler i Danmark
præsenterer den helt nye Polar

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.

Din Polar forhandler

Som alle nok ved er Cabby blevet solgt til Polar, og i denne forbindelse har vi fået forhandlingen af Polar.
I samme ombæring har vi også sikret os, at vi i fremtiden kan levere reservedele til de Cabby,
Solifer, Polar der allerede kører på de danske veje. Så hvis I står og mangler reservedele til 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 vogn.

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

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

VIVALDI
NO R DIC

Sjællands
største udvalg
af brugte vogne

13 9 d
r.
Vi køber din vogn ga m
ranti
i ren handel

Bioboy

Fjerner sorte striber
– og meget andet

Biologisk rengøring
Rengør og polerer på én gang

HELÅRSVOGN

• ALKO Bigfoot støtteben
• ALDE-gulvvarme (grundridsafhængig)
Grundrids fra
El-gulvvarme 460 E, 490 TD, 560 EMK
247.900,• ALDE-Centralvarme (grundridsafhængig)
Inkl. lev.omk:
• Truma varme (Model 460 E og 490 TD)
• Lademodul
• Premium interiør pakke: Myggenetsdør,Åbningstider
deko pakke,
Komfort-sovesystem med tallerkenlameller
med watergel
Mandag
10.00 - 17.00
madrasser samt vandstandsmåler
Tirsdag 10.00 - 17.00
• Design eksteriør pakke: Rammevinduer,Onsdag
sideplader
i glat
10.00
- 17.00
aluminium samt markiseliste med LED belysning
Torsdag 10.00 - 17.00
• Emhætte
Fredag 10.00 - 17.00
• Lameludtræk mellem enkeltsenge
Lørdag Lukket
• Trækstangsafdækning
Søndag 11.00 - 15.00
• Alufælge
v/ Jesper
Povelsen
Se mere her
• Udvendig
gasudtag
Hovedgaden
532
2640 Hedehusene

Værksted
Webshop

Telefon: 89 88 31 26 info@jpcaravan.dk

Tabbert.dk
Alle
oscampingvogn
med Tabbert campingvogn.dk
VEGA
www.jpcaravan.dk

Camper
Shampoo m. pleje

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

Find din nærmeste forhandler på:

www.alsi.dk/bioboy

Agent: Intercamp A/S
Importør:
Tlf. 7684
Intercamp
A/S, 0820
Tlf. 7684 0820

www.facebook.com/jpcaravan.dk

Tre
mærker
et utal afeller
muligheder
“SOV
TRYGT”
- I hjemmet
når du ude på farten

Altid 10-15 Fritidsbiler på lager
Priser fra 463.900,-

TRIPLE GAS ALARM™

Super høj kvalitet total gennemført
Lave driftsudgifter, Høj brugsværdi

PROFESSIONEL GAS ALARM Priser fra 499.900,Ny serie fra Hymer Europas førende
MED EKSTRA SENSOR
Gennemført indretning
Kan leveres med 4 sovepladser

Salg og udlejning

Islandsgade 1

KULILTE
ALARM
Priser fra 436.000,-

Enkel og velfungerende
indretningALARM
PROFESSIONEL
KULILTE
En rigtig
god
begynder
serie
- TIL ALM. BATTERIER
- NEM MONTERING
Alle vores modeller er fra 5,40 til 6,40 meter
Lav grøn
ejerafgift og alle tilSTANDARD:
lille kørekort
- OVERHOLDER
- EN50291
Se filmene på vores

4690 SE
Haslev
MERE HOS DIN NÆRMESTE CAMPINGFORHANDLER

Kig forbi Haslev
ELLER PÅ JEPOTECH.DK
Vi tager gerne din autocamper/personbil i bytte
Tlf: 40374061 Mail : info@fritidsbiler.dk www.fritidsbiler.dk

CF Maj 2019

OVERHOLDER STANDARD:
EN55032
EN55024
EN50270

3,5 måned
på Island
Hvor blev de af?

Endnu gang er jeg blevet taget med
storm. Island er magisk og jeg bliver
aldrig træt af at være på eventyr. Trods
brækket ankel, så blev jeg de sidste uger.

3,5 måned
på Island

"Jeg mærkede at
Corona gjorde jeg
var meget alene.
Jeg kan ikke mindes
nogensinde at have
stået alene ved
mange af de store
seværdigheder"

I

skrivende stund har jeg få dage, til jeg forlader Island! Det er
altid med blandet følelser, jeg
skal hjem til Danmark, for jeg
savner allerede Island! Jeg glæder mig nu også til varm leverpostej,
se min familie og mange andre gode
ting i Danmark!
Den 29. Maj 2021 trillede Hugo
og jeg ombord på færgen for at sejle til Island. Det var noget, jeg havde
glædet mig til, siden jeg rejste hjem
i marts 2019. Faktisk var det måneden efter min sidste tur til Island, at
jeg tog beslutningen om at sælge alt
og leve i en autocamper.
Siden min første tur til Island i
2016 har mit liv ændret sig! Og jeg
siger altid til folk ’Pas på Island, det

går i blodet på dig”.

se vulkanen Fagradalsfjall, som er
i udbrud i øjeblikket på Island. Jeg
Turen startede med karantæne gruede for, at den ville gå ud, før jeg
Da jeg havde ikke fået tilbudt vacci- kom og det måtte ikke ske, så det
nen, inden jeg rejste, var det et krav var absolut førsteprioritet.
fra Island, at jeg skulle 6 dage i kaJeg havde derfor kun nogle få
rantæne. Jeg var dog heldig at færstop på vejen, med områder som
geturen talte for tre dage, da alle om jeg havde glædet mig meget til at se
bord var testet negative. De efterføl- igen.
gende tre dage gik hurtigt i det miJeg har været meget heldig i år,
nisommerhus, jeg havde lejet. Jeg fik for der har ikke været ret mange
arbejdet en masse ved computeren
mennesker på Island. I 2018 minog fik klippet en YouTube video om- des jeg der var 2,2 millioner turister
kring min sejltur til Island.
på besøg. I år har jeg kunne nyde
områder helt alene enten først eller
Eventyret startede
sidst på dagen.
Straks min karantæne var overståVulkanen tog mig med storm
et, startede jeg turen med at køre
ned ad sydkysten, for målet var at
Jeg er så heldig at kende en lokal,
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som jeg mødtes med. Vi tog derud
sammen, og på det tidspunkt havde
han været der 17 gange og dags dato har han været der 35 gange! Det
var virkelig fantastisk. Ubeskriveligt
og meget svært skildre. Vulkanen
var med jævne mellemrum aktiv.
Det var derfor med rystende hænder og høj puls, at jeg sendte min
drone ud på oplevelse i det sorte
lavalandskab. Det var så uvirkeligt
og så fascinerende at stå der selv i
virkeligheden. Jeg var draget og det
var magisk. Og på trods af at vulkanen var 1 km væk, så kunne jeg ind
imellem mærke varmen fra den. Der
er nogle der mener, at den vil være aktiv mange år endnu. Jeg er helt
sikkert klar på at komme tilbage. De
lokale kalder det for en god turist-

vulkan, for den er ret ’lille’ og relativ nem at komme til sammenlignet
med andre vulkaner på øen.

Uendelige oplevelser

Det er umuligt at fortælle om alle mine oplevelser, for Island har så
meget at byde på – uanset om man
er til natur eller kultur. Jeg er personligt til natur, hvilket mine billeder også bærer præg af.
Jeg har været omgivet af smukke landskaber som har været alt fra
det helt sorte lava til smukke grønne områder af mos. Landskabet har
været fladt og det var været kuperet. Der var dale, fjelde og bjerge.
Der har været store, kraftige, høje og larmende vandfald, men også de små søde, som risler så fint.

Med over 10.000 vandfald møder
du mennesker med hvert deres yndlingsvandfald og begrundelse herfor. Vand er en stor del af Island.
Floderne der vandrer igennem landskaberne og skaber hele kunstværker set oppefra.
På mine to første besøg på Island,
husker jeg slet ikke fuglene. De interesserede mig ikke og jeg så dem ikke. Der var så meget andre jeg havde fokus på. Men efter min passion
for fugle er blevet større med årerne,
har jeg fået så mange skønne, spændende og flotte oplevelser.
Island har givet mig oplevelser,
der gemmes for evigt. Jeg har aldrig mødt nogen mennesker, der ikke synes deres rejse til Island var noget særligt. Jeg havde bl.a. fornøjel-
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sen af vise min mor lidt af Island og
det er altid en glæde at genleve Island igennem andres øjne for første
gang. Jeg husker det stadig selv meget tydeligt.

At vandre på en glacier

En af mine store drømme har været
at vandre på en glacier. Og jeg endelig kom jeg afsted på denne tur.
Jeg valgte et familiedrevet firma kaldet Localguide, hvor vi var en lille gruppe afsted. Jeg har set glacierne på afstand mange gange – både tæt og langtfra, men pludselig
stod jeg oppe på den med en så ube-

skrivelig smuk udsigt. Det giver et
kick indeni, som er svært at beskrive. Det kan varmt anbefales. Jeg tog
en halvdags tur og anbefaler også
det er det man vælger. Det betyder,
at man kommer helt op og får den
smukke udsigt. Den korte tur synes
jeg er for kort og det giver blot appetit på mere.

Grímsey – fugle paradiset

mit hjem med mig og jeg kan være
direkte i naturen. Denne gang var
jeg på øen med lunderne i 3 dage.
Jeg sejlede derud med en lille båd i
hårdt farvand. Jeg er bestemt ikke
søstærk, så det ender altid med søsyge og hvad der følger med.
MEN jeg gør det gerne igen, for jeg
kan mærke, jeg får nogle helt unikke
oplevelser. Oplevelser som jeg kun
kan få på øen i samværet med naturen og lunderne. Jeg glæder mig allerede til jeg skal derud igen.

Siden jeg var på øen med alle lunderne i 2018, har jeg drømt om at
komme tilbage til denne lille ø, som
ligger ca. 40 km nord for Island på Vejret slog rekorder
polarcirklen. Jeg elsker, at jeg har
Jeg oplevede 27 grader på Island.

3,5 måned
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Aldrig har jeg oplevet så megen varme. Islændingene selv husker heller ikke en så varm sommer. Det var
helt unikt for 2021 og for mig særdeles anderledes end hvad jeg er vant
til på Island.

Ankel brud

Mit eventyr tog en drejning på Vestmannaøerne – en lille ø syd for Is-

land. De har en skøn tradition, hvor
de hjælper små baby lunder (pufflings) ud på havet. Det efter de er
fløjet ind til byen om natten, fordi de
søger lyset. Jeg var til stede og oplevede selv at sætte et par stykker
fri ud over havet. Det er en meget
stærk og livsbekræftende oplevelse
og jeg er både glad og stolt over at
have deltaget.

Få timer inden jeg skulle tilbage
med færgen til fastlandet hjalp jeg
med at redde en lille puffling, som
var landet på en lava klippe. Jeg
fik den reddet ind, men under meter fra, hvor jeg skulle aflevere den
til en lille pige, faldt jeg. Jeg hørte
knækket og vidste mit eventyr havde taget en ny drejning.
Allerede dagen efter blev jeg ope-
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reret og med beskeden om at have gips på i 6 uger og efterfølgende
genoptræning. Og ja det var da noget møg. Mine planer for de sidste
uger på Island ændrede sig pludseligt.
Men der skal alligevel mere til at
ødelægge mit humør. For jeg var jo
stadig på Island! Min holdning er altid, at der kommer noget godt ud af
noget skidt. Jeg fik en masse gode
stunder med utroligt hjælpsomme
og skønne mennesker heroppe. Jeg
elsker den islandske mentalitet. De

er så hjælpsomme på en utrolig fin
og vidunderlig måde. Så de sidste 4
uger er gået meget hurtigt. Jeg haft
en del tid med computeren og kunne arbejde på foredragene som jeg
skal holde i efteråret i Danmark.

Fåresamlingen som det sidste
inden turen gik hjemad
Som en stor og positiv overraskelse blev jeg inviteret med ud og se
hvordan de indsamler får. Det var
utrolig interessant at få et indblik i
hvordan de har samlet får gennem

generationer. Jeg er meget imponeret over hvilket teamwork, der skal
til for at få det til at fungere. Om aftenen holdes fest som afslutning på
dagen. Mange siger denne dag er lige så stor som juleaften og derfor
har den stor betydning for dem.

Praktisk info

Prisen for færgen var 18.000 kr. for
min tur tur/retur med Hugo. De
har ikke mere faste priser fortalte
de mig, men det er ’udbud og efterspørgsel’ der bestemmer prisen. I Is-
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land må du ikke overnatte i det fri.
Det er bestemt ved lov i 2017 og det
betyder at du skal overnatte på campingpladser. Du betaler pr person,
hvilket for mig var godt. Jeg kunne se at der nogle steder var børneog pensionister priser. Jeg har typisk
givet 75-100 kr. pr. overnatning.
Strøm koster ca. 50 kr. pr. nat næsten alle steder. Vedrørende gasflasker, så kan du ombytte Kosan gasflasker, men vær opmærksom på, at
de også har en anden type, som ikke passer til vores regulatorer. Jeg
kørte forgæves et par gange ind-

til jeg fandt ud af at kunne bytte på
Olis tankstationer (https://www.olis.
is/english/stations/) Her kan du se,
hvor de sælges på Island. En ombytning koster typisk 300 kr. Vær opmærksom på, de ikke har fyldegas
heroppe.

Drømmer du stadig om Island?

Ja, jeg har en stor drøm om at sejle tilbage til Island om 2 år og blive deroppe i 6 måneder. Jeg har en
idé om at mødes med 5-6 autocampere, der har lyst til ar rejse med på
øst- og delvist sydkysten. Det kunne

evt. være 6 dage, hvorefter vi skiltes og de rejser resten af øen rundt
selv. Jeg kan høre fra nogle af jer,
at I drømmer om at rejse på Island,
men at det kan virke lidt uoverskueligt og nogle er usikre på hvordan
det kan praktiseres. Måske kan jeg
være behjælpelig. Så ja, jeg drømmer stadig!

Min bror er min helt

Da jeg lå på jorden og vidste resten af min tur ville blive ændret, så
tænkte jeg ”hvad skal der ske med
mig? Kan jeg køre Hugo? Hvor-
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FØLG MIN REJSE
INSTAGRAM
www.instagram.com/
anja.robanke.dk/
FACEBOOK
www.facebook.com/
AnjaRobanke

dan, hvad og hvor? Min hovedet var
fyldt med spørgsmål, men min lillebror blev min redning. Om et par
dage kommer han. Han har taget en
uges ferie for at hente Hugo og mig
hjem med færgen. Og jeg glæder
mig rigtig meget til at vise ham en
lille smule af det nordøstlige Island
inden vi sejler hjem.
Jeg er ved at pakke Hugo sammen
og snart slutter denne rejse. Jeg vender retur til Danmark, hvor jeg vil
nyde efteråret og dens smukke farver. Jeg fik taget cirka 25.000 billeder med mine kameraer, 2,5 TB videos, over 10.000 billeder og videoer
på min iPhone. Derudover har dronen også været en del oppe. Derfor
har det også været særdeles svært at
vælge billeder til denne artikel ;-)
Min plan er at jeg er hjemme i
Danmark frem til starten af det nye
år, hvor jeg holder en del foredrag i
løbet af efteråret. Jeg håber at se jer
til autocampermessen, hvor jeg holder foredrag både lørdag og søndag.
Forhåbentlig kan Hugo og jeg trille ud på nye eventyr i Europa i starten af det nye år. Med ønsket om et
smukt efterår, vil jeg blot sige: Kør
pænt!
Rullende hilsner
Anja

YOUTUBE
www.youtube.com/c/
AnjaRobanke/

AUTOCAMPER AF HØJ KVALITET
OG MED MASSER AF UDSTYR
Vil du også eje dit eget rullende hotel? Med en LMC Element T 748 har du alt, hvad du
behøver, når du er på farten.
I LMC Element T 748 får du bl.a.:
■ Dobbeltseng & elektrisk hævesænkeseng
■ Plads til fire personer - inkl. sovepladser
■ Bred indgangsdør med vindue
■ Automatisk klima anlæg, elektriske spejle, traction+, fartpilot og multifunktionsrat
■ Stor garage under sengen med døre i begge sider
KOM FORBI ALLEREDE I DAG ELLER KLIK IND PÅ WWW.AS-KCC.DK

KRONJYLLANDS
Camping & Marine Center a/s

Adresse
Grenåvej 29-31
8960 Randers SØ

Åbningstider
Hverdage kl. 10-17
Weekend kl. 10-16

KRONJYLLAND
Campingwww.as-kcc.dk
& Marine Center

Telefon: 87 10 98 70

MESSE C byder velkommen til

Danmarks første
Autocamper Show
Sæt kursen mod nye eventyr når Messe C, i
weekenden den 12-14. november, slår dørene
op for Autocamper Show 2021, Danmarks første
specialiserede messe for autocamper entusiaster.

MESSE C byder velkommen til

Danmarks første
Autocamper Show

O

m end du er nybegynder,
garvet autocampist eller en
familie, der drømmer om at
opleve verden fra fire hjul,
så kan du på Autocamper Show se
og opleve mere end 100 af de nyeste autocampere og campervans.
Gå på opdagelse i massevis af nyt,
spændende udstyr og få værdifuld
vejledning til din næste autocamper rejse i ind- og udland. “Det har
været en kanon sæson. Og der har
aldrig været så stor interesse for
autocampere og campervans i Danmark som nu. Der er kommet mange nye autocampister til, og interessen for autocampere og campervans er stærkt stigende. Derfor glæder vi os særligt meget til Autocamper Show 2021”udtaler projektleder
Charlotte Buus.
Foreninger, rejsedestinationer og
garvede autocampister står klar til
at vejlede og inspirere de besøgende mod det næste store eventyr.
Som besøgende på messen kan du
blandt andet blive klogere på, hvordan du værner autocamperen mod
snigende overvægt og få indblik i
de vigtige regler, når de europæiske
landeveje skal krydses.

Afprøv camperlivet på egen
hånd og bliv inspireret af
spændende foredrag

Udover et 16.000 kvm2 udstillingsunivers med alt til autocampisten
kan gæster opleve en række spændende foredrag og workshops. Du
kan blandt andet høre freelancer
Anja Robanke fortælle om at leve,
rejse og arbejde fra sin autocamper.
Derudover kan du også blive klogere på, hvordan man som familie kan
rejse sammen, når tidligere sportsdirektør fra Brøndby IF, Troels
Bech, fortæller om sin jordomrejse
med familien på hele 11 personer.
Er man mere til danske oplevelser,
kan man møde livstilsekspert Flem-

ming Møldrup til en fortælling om
fire uger fra kyst til kyst i smukke
Danmark. Til slut kan du blive inspireret til det perfekte campingmåltid, når du i selskab med Den
Sultende Rejsende kan prøve kræfter med mad på Omnia ovn.

udsolgt. Den første udgave er blevet til i samarbejde med stærke fagfolk fra den danske autocamperbranche. Autocamper show 2021
kan opleves i MESSE C, Fredericia
fra d. 12 til 14 november.

Billetterne til messen er i salg og
priserne er som følgende: DagsbilOver de tre udstillingsdage vil Mes- let 100,-/ Partoutbillet 250,- børn unse C emme af en helt særlig autoder 14 år får gratis adgang sammen
camper stemning. De besøgende til- med en voksen. Billetterne kan købydes at campere og overnatte i sin bes på www.autocampershow.dk
egen autocamper udenfor messecenteret, så de kan få det fulde udbytte af Autocamper Show på tætteste hold. Opbakningen til den hurtigt voksende messe har været stor,
og udstillingsområdet er næsten

Autocamper Show

Stor nyhed
på vej
Nu har vi åbnet markedet og leveret LED
pærer til danske, svenske og norske
campister i en del år, og videreudviklet
mange af pærerne, så de mere ligner de
halogenpærer de skal erstatte, fortæller
Jens Peter Olesen fra firmaet JEPOTECH ApS

M

en naturligvis skal vi ikke
hvile på laurbærerne. Derfor har vi været i tænkeboksen og derfra videre i
”Vores hemmelige udviklingslaboratorium”, hvor der er tænkt mange
tanker om, hvad det næste trin på
produktstigen skal være.

Intelligent lys
– hvad er det? Tjaaa

Kan vi lave små lavvolt LED pærer,
som kan styres via Wi-Fi eller Bluetooth?
Så gik jagten ind – Det er jo almindeligt kendt, at de findes til 230 volt
til hjemmet. Nu skulle vi bare ned i
størrelse, så det kan bruges i en 12
volt installation, som der er i campingvogne, autocampere, lystbå-

de og egentligt også i mange hjem,
hvor man har - måske 6 små spot,
monteret i loftet.
Efter mange forsøg er det nu lykkedes, at lave en pære med G4 fatning (de 2 små tynde pinde) og en
pære med MR16 fatning.
De kan begge styres med en app,
som man kan have på sin smartphone eller tablet.
Begge pærerne er lavet som
RGBW. Det vil sige, der kan laves ca.
16,8 millioner farver (ved sidste optælling) og ikke mindst varm hvid.
Det betyder, at de kan bruges til
at ændre farven på lyset i den enkelte pære. Men som måske den største fordel, at den enkelte pære kan

dæmpes i lysstyrken.
Vi har ofte forespørgsler fra campister om de ikke bare kan montere vores normale lysdæmper i campingvognen – og til det må vi sige,
jo - hvis du kan finde de ledninger,
som går til de lamper, du ønsker
dæmpet. Det kan være meget svært,
at finde ud af det.
IMOODTM pærerne skal blot sættes i lampen, og så installeres på den
app, der hentes ned på smartphonen/tabletten. Så kan man styre den
enkelte IMOODTM pære, både i
grupper og de enkelte pærer.
Vi har valgt at satse på Bluetooth,
da det ikke kræver internetforbindelse med router i vognen, som hvis
vi skulle bruge Wi-Fi.
Det første sted vi viser denne nyhed, vil være på Autocamper Show
i Fredericia d. 12. til 14. november
2021. Stand A-1416. Der vil vi vise
alle mulighederne i de nye pærer,
og kan henvise til den nærmeste forhandler slutter Jens Peter Olesen.

Campingferie.dk tester

Campingferie.dk har fået udleveret
nogle af de nye pærer samt en app,
så i løbet af kort tid kan du læse en
test af de nye pærer og hvordan du
kan styre dem og alle farverne og
lysdæmpning via en app.
Testen vil blive bragt på

www.campingferie.dk

- Du vil blive overrasket

- 2022 modellerne er på vej

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris
Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk

- 2022 vognene er på vej
På vej til friheden

ÅR

Let
Design - Kvalitet - Pris - Vægt
Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk
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Få den bedste komfort i dit fritidskøretøj
med Webasto
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.

Cool Top Trail 20/24

Cool Top Trail 34

Forhandler af

VI ER CAMPERVANS
SPECIALISTER

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

Aksel, Søren & Kasper

Bravia
Roadcar
Hymercar

fra kr. 514.900,fra kr. 472.990,fra kr. 531.000,-

Følg os på
@fritidsbiler

Islandsgade 1, 4690 Haslev

+45 40374061

info@fritidsbiler.dk

www.fritidsbiler.dk

LMC Style 400 F

Ferie, når du har brug for det

MERE PLADS I LØBET AF DAGEN og plads nok til
to personer om natten – den perfekte parvogn.

GRUNDRIDS på
LMC Style 400 F
viser indretningen.

MED DEN OPTIMALE
PLADSUDNYTTELSE i
LMC Style 400 F er du altid kompakt og fleksibel til
den næste tur, takket være
vores unikke sammenklappelige seng. Den komfortable klapbare seng
(1,50 x 1,90 m) er indbygget i campingvognen for
at spare plads og er nem
at bruge: Kun tre trin og
du er klar til natten.

LMC Style 400 F

Ferie, når du har brug for det

BORDET SLÅS
OP under sengen
og sengen klappes
ned i et snuptag.

SÅ ER SENGEN KLAR.
NEMT, HURTIGT OG
PRAKTISK. Som en lille og kompakt campingvogn, har den samme imponerende rummelighed,
som de større søskende i
Style-serien. Denne vogn
er med sin totallængde
på kun 5.83 m. og bredde
på 2,32 m. let at manøvre.
Med den indvendige ståhøjde på 1,98 m og den
sammenklappelige seng
får du den karakteristiske
rumfølelse fra de større
Style-modeller.

LMC Style 400 F

Ferie, når du har brug for det

KØKKENET ER I BAGENDEN AF VOGNEN.
Vinduet i bagenden og
placeringen lige ved døren
sikrer en god ventilation.

HER SER DU TOILETRUMMET med mange
hylder og stort spejl.

LMC Style 400 F

Funktioner med stor
sans for detaljen

Ferie, når du har brug for det

• En dejlig temperatur under alle vejrforhold takket
være rygventilationen bag
møblerne.
• Et stort skab med tøjstang
og hylde ved siden af køleskabet.
• Fleksibel strømforsyning
til alle elektriske enheder
gennem USB-stikket (ekstraudstyr), der nemt kan sættes
ind i vognenes integrerede
lysskinne.
• Klapsengen giver en god
rumfølelse og kan let klappes op og ned efter behov.

Yderligere information www.lmc.dk
Ann, Martin og Søren - samlet erfaring ca. 75 år
Kom og hils på vores nye medarbejder:
Ann fortæller om sig selv:
For mig er det vigtig, at give kunden den rette vejledning, således at deres valg af campingudstyr
afspejler deres reelle behov.
Igennem mine mange år i branchen har jeg samlet rigtig stor erfaring indenfor fortelte, familietelte,
teltvogne, campingudstyr og campingvogne.
Jeg glæder mig til sammen med resten af teamet hos Sørens Camping at møde en masse nye, såvel
som gamle kunder.
Kom ind i butikken og hils på.
Jeg giver en kop kaffe og gerne et godt tilbud.
Vi ses på Teglvænget 7-9, 7400 Herning

Ann Grandahl

Se vores nye OUTLET afdeling

Undskyld vi roder - vi bygger om
Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af
Campingbranchen

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

Nye Camp-let
Camp-let Passion

- men vi har også masser af brugte Camp-let
og demoer til gode priser på lager
- Se udstyr og reservedele på vores hjemmeside www.scamping.dk
Undskyld vi roder - vi bygger om
Åbnings tider:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af
Campingbranchen

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

Stort udvalg i brugte vogne

Se hele udvalget på vores hjemmeside

Undskyld vi roder
- vi bygger om
Åbnings �der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Medlem af
Campingbranchen

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

Nyheder
fra Campingagenten
Peer Neslein har besøgt Campingagenten og det er der
kommet kommer en række film ud af som du kan se her

Nyheder
fra Campingagenten

Nyheder
fra Campingagenten

Nyheder
fra Campingagenten

Nyheder
fra Campingagenten

Nyheder
fra Campingagenten

Nyheder
fra Campingagenten

Nyheder
fra Campingagenten

Nyheder
fra Campingagenten

Vi mangler
vogne - Skal vi
sælge din
campingvogn?

12V LED PÆRER
500151

~5 W
Varm
hvid

~10 W
Varm
hvid

500152

500153

~10 W
Hvid

~20 W
Varm

www.facebook.com/campingferie.dk
500155

500050

~25W
Varm
hvid

E14
~20W
12 Volt

Se det store udvalg
hos din campingforhandler

VI HAR NU EGET VÆRKSTED
Vores værksted klarer alle
former for repara�oner
Vi hjælper med at gøre
skader op og reparerer for alle
forsikringsselskaber
Vi reparerer campingvogne,
Camp-let’er, trailere og
autocampere
Undskyld vi roder - vi bygger om
Åbnings �der:
Mandag - fredag: 10 - 17
Lørdag: 10 - 14
Søndag: 10 - 16

Gastest – Fug�est –
Montering af solceller –
Movere – Ba�eri – EL stø�eben – Markise – Cykelholder
Antenne –
Klima/air-condi�on –
Udski�ning af tagluger mm.
Kontakt værkstedet på
tlf. 51 71 55 71
kl. 8-16.30 mandag - torsdag
Fre-lør-søn lukket

Medlem af
Campingbranchen

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

CF Okt. 21

7772 personer
følger os allerede!

hvid

www.jepotech.dk

Besøg og følg
Campingferie.dk
på Facebook

500150

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

Rasmus og Peer Neslein (far og søn) har hægtet Peers Knaus
campingvogn efter bilen og sat kursen mod de svenske fjelde
for at opleve svensk natur i form af fjelde, skove og elve.
Målet er Idre som de fleste nok kender som et skisportssted,
men nu er vi midt i august måned så glem alt om sne.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

IDRE ER EN BY VED IDRESJÖN I ÄLVDALENS KOMMUNE i den nordvestlige
del af Dalarna, 30 km nordvest for Särna. I Idre flyder Storån og Sörälven sammen og
danner Österdalälven, hvor Idresøen udgør den første del. Den største vej til og fra
Idre er riksväg 70. I fjeldområderne omkring Idre findes rensdyrsbesætninger der bestyres af Idre sameby, som er Sveriges sydligste sameby. Idre er som nævnt et velkendt vintersportssted med betydelige faciliteter i fjeldene omkring det lille samfund.
Det største af disse er Idre Fjäll, men Idre har også en sommersæson med bl.a. fjeldvandring, ridning og lystfiskeri som de største aktiviteter.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

Næssets
Camping
i Idre

VORES MÅL ER NÆSSETS
CAMPING I IDRE som er en
lille campingplads lige ud til elven.Dagen går på hæld da vi
har fået stillet op på campingpladsen. Der var ingen ledige
strømstik nede ved vandet (der
er kun ganske få) så vi måtte holde et stykke fra. Men det
er fint. Det er dejligt når der er
frisk luft og god plads.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

VI HAR TAGET
STRØM FRA ET
RØDT SKUR med
en masse håndvaske
hvor vi kan hente vand
fra. Der er toiletbygning et andet sted på
pladsen.

NÆSTE SKAL VI PÅ EN
DAGTUR, så campingvognen
bliver stående på Campingpladsen. Vejen vi kører ad er
en lille grusvej der bugter sig
gennem landskabet. Vores mål
er en nationalpark. Undervejs
oplever vi en elg og en ræv,
men de er væk før vi når at pege på dem med et kamera.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

Fulufjellets
Nationalpark
VI ER HELDIGE MED
VEJRET som er ganske
dejligt til en vandretur. Vores mål er Njupeskärs vattenfall 1,9 km væk.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

STARTEN PÅ TUREN ER
SUPERFIN MED DEJLIGE
PLANKEGULVE der slynger sig
gennem det bløde og våde underlag. Det er jo en naturpark og med
de gode gangveje bliver naturen
ikke trådt ned uden for stierne.
DET ER FINT AT SE EN
PLANKEGULVET SKÆRES
TIL i stedet for at man lige flytter
en gammel trærod. Naturen har
1. prioritet.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

UNDERVEJS KOMMER DER
NOGLE GODE STIGNINGER
hvor pulsen kommer op, så det
undrer os ikke ikke at vi pludselig står højere end elven i bunden. Men her skal vi ned igen da
vi nærmer os vandfaldet.

VI ER KOMMET NED AF
TRAPPEN PÅ DEN ANDEN SIDE mellem træerne
og er gået over træbroen,
for at komme hen så vi kan
se vandfaldet.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

I BAGGRUNDEN BAG MIG
SER DU VANDFALDET
NJUPESKÄR, Sveriges højeste med et fald på 97 meter, men bemærk at gangbroen lige bag mig er spærret med
2 brædder. Personerne i baggrunden er klatret over selv om
der på det gule skilt står at vejen er spærret pga klipper der
er faldet ned fra toppen. Vi bliver bag afspærringen og nyder
det flotte område og den dejlige natur.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

FRA VANDFALDET KAN VI
TAGE EN ANDEN VEJ TILBAGE mod indgangen til Nationalparken så den vælger vi.
Undervejs holder vi pause og
spiser og drikker vores medbragte mad og vand. Da vi
kommer tilbage til indgangen til
nationalparken får vi os en kop
kaffe og en lille kage i et lille
cafeteria.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

SENERE PÅ DAGEN ER VI
TILBAGE på campingpladsen
og hygger os i campingvognen.
Det er nu skønt at komme tilbage til sin egen campingvogn
og lige genopfriske turen ved
at se dagens billeder igennem.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

NÆSTE DAG KØRER VI OP
TIL NIPPFJELLET som er et
yndet udflugtsmål for vandrere.
Her går der også rener på de
store vidder.

OPPE FRA TOPPEN hvor
tågen lige kommer ind over.

DER HVOR GRUSVEJEN
SLUTTER ER DER ER EN LILLE PLADS til at parkere på kan
vi se op på toppen som Rasmus
mener vil tage ham 15 min at gå
op til. Så det gør han mens jeg
kigger på området fra pladsen
hvor bilen holder. Der kommer
vandrere forbi og de er alle klædt
godt på med lange bukser, så jeg
er glad for jeg blev tilbage med
mine korte bukser, for vejret kan
skifte i løbet af få min.

HER ER ET BILLEDE NED
MOD PARKERINGSPLADSEN hvor jeg venter. Billedet
er ikke helt oppe fra toppen
hvor der var tåget ind imellem.

FILMEN HER ER I HURTIG HASTIGHED for
at vise hvordan vejret skifter hen over toppen.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

SENERE PÅ DAGEN ER VI
KØRT TIL EN AF ELVENE
hvor Rasmus gerne vil tage
nogle billeder.

RASMUS TAGER OGSÅ
NOGLE BILLEDER AF MIG
da han synes min trøje fra Tuxer lyser godt op i landskabet.
Jeg synes nu også at min hår
matcher fint med skummet på
bølgerne.

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

Svensk
Nationalpark

- med Sveriges højeste vandfald

EFTER DAGE I DEN SVENSKE NATUR, FRISK LUFT
OG DE STORE VIDDER, for
ikke at tale om hygge i en dejlig campingvogn, hvor man føler sig hjemme, er det tid til en
god nats søvn før kursen bliver
sat mod Danmark.

De næste gratis
Campingblade udkommer:
1. februar 2022 - Tema: Vinter		
1. juni 2022 - Tema: Sommer		
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

4. april 2022 - Tema: Forår
3. oktober 2022 - Tema: Efterår
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