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Læs mere på
ferieforalle.dk

Ferie for Alle er Skandinaviens største inspirationskilde for nye og 
spændende ferieoplevelser. Få inspiration fra de 1000+ udstillere, 3500+ 
rejseeksperter og mere end 130 rejseforedrag, når du skal designe din 
helt egen drømmeferie, hvad enten den skal holdes i Danmark, under 
sydens sol eller på eksotiske destinationer.

Ferie for Alle – hele verden ét sted.

MCH Messecenter Herning | Vardevej 1 | DK-7400 Herning | +45 9926 9926 | mch.dk
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sammen 
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Samtidigt med at Corona re-
striktionerne bliver ophævet 
udkommer Campingbladet 
med over 100 sider med mas-

ser af camping. Det er både dejligt 
og heldigt.

Det betyder at vi nu atter kan 
komme nemmere afsted på cam-
ping i Danmark og en række andre 
lande, uden store begrænsninger.

40 nye film med masser
af 2022 nyheder
Jeg har netop været rundt til en ræk-
ke af de danske campingforhandlere 
og lavet film på en række 2022 mo-
deller og andet udstyr. Det er blevet 
til masser af billeder og omkring 40 
splinternye film i Campingbladet. 
Det er ikke så ringe endda. 

20.000 km og
2 års erfaringer med Knaus
Læs artiklen og se filmen med mi-
ne 2 år med tysk kvalitet til fornufti-
ge priser.

Mine egne vogne
Læs også om mine egne vogne jeg 
har kørt og boet i på mange spæn-
dende campingture/rejser og ekspe-
ditioner gennem de sidste ca 35 år 
som campist.

Velkommen til et dejligt nyt cam-
pingår

Peer Neslein
Redaktør

Atter kan vi
komme nemmere
afsted på camping

FORORD



Vintercamping
med småbørn
i Sverige

Her i familien er vi ret vilde med at 
komme ud og nyde naturen. Hver sæson 
har noget næsten magisk at byde på. 
Vinteren har kulde, hygge og sne.

Ankomst til Isaberg – 
holder ved receptionen



AF KRISTINE & JESPER, CAMPINGBLOG 

V i har længe talt om at Caroli-
ne skulle prøve at stå på ski, 
når nu Jesper elsker det så 
højt. Det blev en lidt spon-

tan beslutning - Kristine havde fe-
rie i forlængelse af sin barsel og Jes-
per fik heldigvis fri for arbejdet. Så 
hvorfor ikke komme afsted nu når 
vi havde muligheden?

Vi skulle finde et sted, som ikke 
var for langt at køre til, med hensyn 
til pigerne. Der skulle selvfølgelig 
være en børnebakke, men også no-
get for faren. Derudover skulle bak-
kerne ikke være for langt væk fra 
campingpladsen. Vi har før været i 
Isaberg i Sverige og synes godt om 
området så valget endte på det.

Ind i Sverige
For at komme ind i Sverige skulle vi 
fremvise en negativ PCR-test samt 
vores pas. Køreturen var tilpas, til 
hvad pigerne synes var okay. Da 
vi ankom til campingpladsen i Isa-
berg blev campingvognen kørt på 
plads og forteltet blev slået op. Der-
efter spiste vi noget aftensmad, og 
så var det tid til at rede op til senge-
tid. Nogen ved måske at vi har haft 
nogle udfordringer og tanker om-
kring hvordan og hvor Caroline og 

Mathilde skal sove. Vores camping-
vogn har desværre ikke køjer hvil-
ket betyder at vi skal rede op i sid-
degruppen. Caroline har sovet på 
den lille sofa med en sengehest og 
sengerand så hun ikke faldt ned på 
gulvet. Nu hvor hun er blevet så 
stor at hun bare kravler ud af sen-
gen og over til os har vi fået en ny 
udfordring. Vi har købt en rejses-
eng men er nok kommet frem til at 
det ikke er den rette løsning. På den-
ne tur har vi så redt op så Mathilde 
og Kristine har ligget i siddegrup-
pen og Caroline og Jesper har sovet 
i sengen. Denne løsning er selvføl-
gelig heller ikke optimal men funge-
re bedre for os. Vi er dog enige om 

at vores næste campingvogn skal 
have køjer.

Ekstra gas
I vognen har vi fået ekstra monteret 
Truma EisEx, monocontrol og Tru-
ma Inet og 2 ekstra gas udtag i gas-
kassen, da vi har intentioner om at 
campere hele året. Vi har valgt mo-
nocontrol, for altid at have en ekstra 
fuld flaske. Hvis anlægget er utæt, 
så kan 2 flasker hurtigt løbe tør. 

Det ene af de 2 gas udtag, kan 
man bruge som fast gastilslutning 
i f.eks. Østrig, hvor de benytter sig 
af denne mulighed. For at sikrer vi 
hele tiden har gastilførsel, under 
transport og benyttelse af gasflasker 

Vintercamping
med småbørn
i Sverige

Fortelt og campingvogn

Gaskasse og EisEX



fik vi monteret EisEx, som er et lil-
le varme legeme fra tyske Truma. 
Dette er monteret ved gasregulato-
ren, efter anbefaling af Truma, slår 
vi dette til i Alde panelets menu, når 
udetemperatur er omkring 5 grader 
og herunder.

Mange har ikke været klar over, 
at Truma i 2018, kom med en lil-
le nyhed kaldet Truma Inet, som 
kan styrer ALDE fyret, truma combi 
fyr samt truma aircondition over én 
app på ens elektroniske enhed som 
tablet eller smartphone. Mange hu-
sker måske vores Adria Aviva, den 
er siden hen blevet udskiftet med en 
Kabe, bedre vintervogn og til cam-
pering hele året. Selvom Adria´en 
klarede det fint, ville vi gerne have 
en helårs vogn. 

Vejret
Dagene op til at vi tog afsted hjem-
mefra, holdte vi øje med vejrudsig-
ten. 

Her lovede de -13 grader og vi 
havde derfor taget gas nok med, så 
vi udelukkende kunne drive var-
men på dette. Vi var ikke sikre på 
om campingpladsens el-net vil-
le kunne holde til at vi kunne bruge 
Alde fyrets 3 kw varmelegeme. Det 
viste sig at campingpladsen leverer 
16ampere. Vi havde ikke før prøvet 

vores campingvogns 3 kw. varme-
legeme af, men alt i vognen virkede 
helt efter hensigten. 

Pladsen har elmålere, de kan 
fjernaflæse og man kunne bare skri-
ve en mail til receptionen om hvad 

ens forbrug, det gjorde vi de før-
ste dage for at holde lidt øje, men alt 
var okay. Vi brugte endda kun 152 
svenske kroner på strøm, de 4 dage 
vi var afsted.

Børneski
Formålet med turen, var at Caroli-
ne skulle prøve at stå på ski. Første 
dag var en udfordring - Caroline vil-
le bestemt ikke have sine ski på. Tja 
det ender med at Caroline, Mathilde 
og Kristine står og kigger på, at Jes-
per tager et par ture ned ad den sor-
te piste og så går vi tilbage til cam-
pingvognen og spiser frokost og får 
så lagt pigerne til at sove middags-
lur. Mens pigerne sover, får Jesper 
taget et par ture ned af skibakken.

Dagen efter fandt vi børnebakken 
- vi skulle dog køre i bil, for at kom-
me hen til den, da den ligger i top-
pen af bjerget. Da Caroline så alle de 

Vintercamping
med småbørn
i Sverige

Caroline klar på ski 
den første dag

Caroline og mor 
efter 3 skidag. 
Caroline er træt 



andre børn, på deres ski ville hun 
også gerne have sine ski på. Caroli-
ne har fået sine egne ski og støvler, 
som Steep & Deep tilbyder i Hol-
te. De har et koncept kaldet Børne-
basen, som tilbyder nyt sæt inden 1 
december indeværende år for en lil-
le merpris. 

Området er helt perfekt, for en fa-
milie som vores. Der er en fin bred 
børnebakke, som har et transport-
bånd som transportere børnene - og 
deres forældre - op til toppen igen. 
Ved siden af børnebakken er der en 
kælkebakke hvor Mathilde og Kri-
stine fik sig et par kælketure ned ad. 
De 11 nedfarter gav Jesper mulighe-
den for stillet hans behov - der er ik-
ke de store udfordringer, for en øve-
de som Jesper og man bruger en 
del tid på at stå i kø ved de 8 lifter, 
da nedfarterne ikke er så lange som 
f.eks. i Østrig.

For børn
Området har mere, end ski at byde 
på. Ved siden af skibakken, er der en 
bobslædebane som vi desværre ikke 
fik afprøvet, men det må vi have til 
gode. Besøger man Isaberg når sne-
en er væk, er det én stor legeplads 
for store som små. Foruden dette er 
der en forhindringsbane oppe i træ-
erne og en stor en som ligger nede 
langs foden af bjergene. Der er selv-
følgelig en legeplads, for de mindre 
børn med et legetårn og en hoppe-
pude. Legepladsen kan sagtens bru-
ges, selvom sneen ligger tungt.

Fuld oppakning
Når man tager på vinterferie, fyl-
der tingene bare mere. Udover alt 
overtøjet og skiudstyret skulle vi og-
så have en del udstyr med til piger-
ne. Begge vores piger sover stadig-
væk middagslur, og bruger begge to 
ble, derudover sidder Mathilde sta-
dig i en babystol. Vi havde heldig-
vis sat vores vinterfortelt fra Isabel-
la op, som gav os lidt ekstra plads til 
barnevogn, klapvogn og kælke. Ski-
ene kom i skilemmen på camping-
vognen.

Vi havde tømt magasinet under 
sengen for stole og borde, så vi hav-
de plads til skistøvler, skihjelme, 
bleer samt andre småting. Vi havde 
handlet ind hjemmefra for at vi ik-
ke skulle ud og handle, imens vi var 

Vintercamping
med småbørn
i Sverige

Far og Caroline 
på ski



Vintercamping
med småbørn
i Sverige

Forteltet skal 
sættes op 
første dag 



i Sverige - dog blev det, til en spon-
tan shoppetur. 

Ullared i Gekås
Vi tog en tur til Ullared i Gekås. En 
kæmpe butik - det er svært at be-
skrive hvor stort det er, men stort 
dét er det! Ullared er angiveligt 
Skandinaviens største - mange ken-
der den nok. Ullared ligger cirka 1 
times kørsel fra campingpladsen. 

Vi fik købt lidt tøj og legetøj til pi-
gerne og lidt mad og slik, nu når 
den svenske krone er så lav.

Nytår i campingvognen 
Det er første gang vi fejrede nytår 
i campingvognen og endda første 
gang i udlandet. Men det er bestemt 
ikke sidste gang at vi gør det. Vi 
kunne streame dronningens nytårs-
tale, så det føltes nu helt hjemvandt. 
Men hjemme var vi jo - i vores cam-
pingvogn.   

Tid til nærvær 
Selvom vi havde nogle udfordringer 
på vores vintertur, fik vi løst dem. 
Om vi gerne ville have en større 
campingvogn, endda med køjer? Jo 
det ville da være dejligt! Men når vi 
tager afsted på vores campingture, 
giver det os muligheden for at kom-
mer tættere på hinanden som fami-
lie. Der er ikke de store huslige plig-
ter der skal løses, hvilket giver tid 
til nærvær. Det er dét der i bund og 
grund er det vigtigste for os.

Vintercamping
med småbørn
i Sverige

Stolelift set 
nedefra

Mathilde kælker 
med mor

Isaberg-
området



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

AUTORISERET 
FORHANDLER AF

    

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

BYT TIL
NYT

VI MANGLER 
BRUGTE VOGNE 
og tager gerne din 
brugte vogn i bytte.

Ring eller kig forbi 
og hør nærmere!

FRA VORES TRE TYSKE KVALITETSMÆRKER

    

KOM OG SE DE MANGE FLOTTE
2022-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!

HUSK!
Vores moderne 

værksted 

reparerer også 

AUTO-
CAMPERE
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SE ALLE VORES CAMPINGVOGNE PÅ: www.klarupcaravan.dk

FERIEBOLIGENFERIEBOLIGEN
til Jeres egne eventyr…

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

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

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

design og uforglemmelige oplevelser…

HUSK! Vores fødselsdagsfest 
HUSK! Vores fødselsdagsfest 

weekenden d. 12. & 13. marts
weekenden d. 12. & 13. marts



afholdes d. 25.-27. februar 2022

Danmarks
største
campingmesse
Ferie For Alle er et must for alle campingentusiaster. Her mødes 
et væld af campister fra hele landet for at hygge sig og blive 
inspireret af tidens stærkeste bud på campingvogne, autocampere 
og det nyeste inden for tilbehør og campinggrej.



På Ferie for Alle kan du søge 
ekspertviden, rådgivning, in-
spiration og information fra 
hele branchen og møde folke-

ne bag fantastiske campingpladser i 
ind- og udland.

Fokus på naturen og nærvær
For garvede campister er det ikke 
nogen nyhed, at nærværet med fa-
milien og nærheden med naturen 
er i højsædet under ferien, og netop 
af samme årsag begynder flere og 
flere at få øjnene op for campingli-
vet som rejseform. Denne ferieform 
giver en frihed og en fleksibilitet i 
forhold til at køre lige derhen, hvor 
man ønsker. 

På Ferie for Alle kan du blive klo-
gere på ferieformens mange glæder. 
Her står eksperter klar med råd-

givning og vejledning, hvis du skal 
planlægge din første campingferie 
uanset om den går til Lolland eller 
Lidoen.

En campingmesse for
hele familien
Ferie for Alle byder på spændende 
aktiviteter, underholdning og kon-
kurrencer for både store og små. Tag 
på opdagelsesrejse i messens man-
ge temaområder, hvor du blandt an-
det kan byde på fiskeauktion, få en 
afslappende nakkemassage, gril-
le skumfiduser og få smagsprøver 
med nye sanse- og smagsindtryk fra 
hele verden.

Scenerne i Udlandshallen og Dan-
markshallen byder på topunder-
holdning fra nær og fjern. Her kan 
du f.eks. deltage i rejsebanko el-

ler nyde dans og musik fra alle ver-
denshjørner. Er du mere til action, 
kan du prøve kræfter med Stand Up 
Paddling eller teste dine kajakevner 
i det store indendørsbassin i ude-
livsområdet. Du kan også beundre 
vilde trialaction-tricks eller selv prø-
ve kræfter med sportsgrenen.

Mød de bedste campingpladser
Ferie for Alle er stedet, hvor de dan-
ske og udenlandske campingplad-
ser viser, hvad de har på program-
met i den kommende sæson. Her 
finder du Skandinaviens største 
fremmøde af campingpladser i ind- 
og udland.

Udstillerne står klar med råd og 
vejledning til din næste campingfe-
rie uanset om du er til sydens solri-
ge klima i Italien, Frankrig og Kro-

afholdes d. 25.-27. februar 2022

Danmarks
største
campingmesse



atien, den fantastiske svenske natur 
nær skove og søer, den eventyrlige 
udsigt i de østrigske alper eller den 
friske vind og det brusende Vester-
hav i Danmark. 

Messen et enormt inspirations-
univers, hvor du kan blive klogere 
på hele verden og opdage nye cam-
pingplader, du ikke anede eksiste-
rede!

Campingvogne for enhver 
smag og enhver pengepung
Ferie for Alle er et paradis, hvis du 
er på jagt efter en ny campingvogn.

Der er altid masser af nyheder 
på programmet, når hele den dan-
ske campingbranche samles på Ferie 
for Alle. På campingmessen finder 
du samtlige kendte campingvogns- 
og autocampermærker. Hertil er alt 
inden for fortelte, tilbehør, telte og 
teltvogne også repræsenteret. Mes-
sen byder på et enormt udvalg, hvor 
du finder alt fra de ypperste luksus-
vogne til standardvogne samt nyhe-
der og premierer på nye modeller.

Med masser af forhandlere samlet 
på ét sted, giver Ferie for Alle dig en 
unik mulighed for at danne dig et 
overblik over modeller og pris, før 
du beslutter dig for, hvilken cam-
pingvogn, der er den rigtige.

Autocampere for de 
eventyrlystne
Ferie i en autocamper er den mest 
frie ferieform, der findes. For de frie 

fugle, der elsker at komme vidt om-
kring, er autocamperen et must for 
en vellykket ferie. En ferie i auto-
camper handler nemlig om at lade 
nysgerrigheden styre dagen og ru-
ten. Her er du ikke afhængig af kø-
replaner, reservationer, indtjekning 
og udpakning. Denne ferieform er 
både velegnet til par, familier og 
venner, der ønsker at opleve natu-
ren på tæt hånd. 

På campingmessen finder du al-
le de største og mest kendte mærker 
inden for autocampere og udstyr. 
Hertil finder du en lang række for-
handlere, der står klar med ekspert-
vejledning, gode råd og skarpe mes-
setilbud.

Få tjek på campingudstyret
En rigtig campist har tjek på udsty-

ret. På Campingmessen finder du 
et enormt udvalg af det nyeste cam-
pingudstyr. Her kan du bl.a. gå på 
jagt efter: 

• Telte
• Fortelte og tilbehør
• Familietelte
• Campingmøbler
• Og meget, meget mere!

For tekniknørderne er der desuden 
masser af spændende features at le-
ge med og blive klogere på. 

afholdes d. 25.-27. februar 2022
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MERE INFO
Sted: 
MCH Messecenter Herning, 
Vardevej 1, 7400 Herning 
Åbningstider:
Fredag  9-17, Lørdag  9-17, 
Søndag 10-17
Billetpriser:
Voksen:  kr. 120
Barn (5-12 år):   kr. 10
(børn under 5 år gratis) 
Seniorbillet (60+)   kr. 60
(Kun gyldig fredag 
25. februar)
Efter-15-billet      kr. 60
(kun gyldig efter 
kl. 15.00 på én
valgfri dag)

Køb billet her



- Du vil blive overrasket

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris

På vej til friheden

Ny lækker campingvogn 
- med masser af udstyr & lav vægt

- Danmarks mest solgte autocamper

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Design - Kvalitet - Pris - Vægt
Let

ÅR



Benimar er den mest solgte autocamper i Danmark det sidste år. Der er tale om en række 
forskellige modeller. Se filmen med en af de populære Benimar autocampere på filmen.

Hvis du drømmer om at have en personbil som du også kan campere i, skal du kigge nær-
mere på denne Randger Van 490, som er en prak familie bil og camper. Se filmen her.



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

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, 330 & 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

Højder:

Mest solgte lufttelte på markedet

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

WINTER AIR PVC 260 
Materiale: PVC 

Fåes i højde: S / L

Tåler -20˚c

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

GALLEON DK SPECIAL

Nyhed

Galleon har store vinduespartier 
for at få så meget lys som muligt, 
alle vinduespartier er udstyret 
med gardiner

Galleon er inklusiv 
- Påløbsbremser
- Store 10” hjul
- Næsehjul
- Reservehjul
- Fortelt
- Køkken
- Indv. stikblok 220V og USB stik
- Og masser af opbevaringsrum

Med mulighed for at tilkøbe: 
- Front solsejl
- Anneks
- Sovekabine til montering under vognen
- Tagbagagebæger
- Vinteropbevaringsstativ med hjul
- Frontboks (300L)
- Myggenet

ANTAL
SENGEPLADSER:

4 - 8

TEKNISKE
DETALJER

AREAL: 21 M2 PRESENNING
MED

LYNLÅS

EGENVÆGT: 400 KG

TOTALVÆGT: 650 KG
LAST: 250 KG

STIK BLOK
220V / USB

ACE AIR PRO
FÅES I PRO & ALL-SEASON

Dybde: 325 cm
Fåes i størrelse: 400 & 500

Fåes i højde: S

NU MED 
UDHÆNG

Pris kun: Kr. 74.995,- 
inkl. leveringsomkostninger & nr.plade

KØKKEN MED MEGET OPBEVARINGSPLADS



– intelligent belysning
i campingvogne og 

autocampere

Imood
Peer Neslein fra 
Campingferie.dk har testet 
systemet i sin campingvogn 
hvor han har skiftet til 
Imood pærer i sine 2 spots 
ved siddegruppen og i de 2 
spots ved sengeafdelingen.

Nu kan du styre 
belysninger i en række 
af dine spots og lamper 
i din campingvogn eller 
autocamper med det nye 
Imood system.



PEER NESLEIN FORTÆLLER:

Jeg skiftede hurtigt mine led pæ-
rer i vognens spots ud med de 
nye led pærer fra Imood. Der-
efter downloadede jeg den app 

der hører til systemet og i løbet af 
kort tid havde jeg rimeligt styr på 
det. Systemet kører på Bluetooth.

På appen inddelte jeg min vogn i 
2 grupper henholdsvis sofa og sen-
ge, så jeg kan styre dem hver for sig. 
Men jeg kan også styre dem sam-
men på en gang. Ikke nok med det, 
jeg kan også styre de 2 spots i hver 
gruppe hver for sig. Jeg kan alt-
så styre de 4 spots individuelt el-
ler samlet, eller i grupper, med hen-
syn til både farver og lysstyrke pga 
den indbyggede lysdæmper i syste-
met. Du kan vælge mellem 16 milli-
oner farver. Så mon ikke der også er 
et par farver du godt kan bruge. Sy-
stemet kører på Bluetooth.

Yderligere information:
www.imood.dk

– intelligent belysning
i campingvogne og 

autocampere

Imood

Andre campingvogne 
bruger denne type spots 
som hedder MR16.

Hvis det er pærer til indbyggede 
spots er det ofte denne type som 
hedder flad G4.

Her er pærerne som passede 
i mine spots i min Knaus 
Südwind som er typen G4



– intelligent belysning
i campingvogne og 

autocampere

Imood

Her ser du et eksempel på de 2 spots 
i sofagruppen som kan styres med 
hver sin farve og hver sin lysstyrke.

Her ser du sengeafdelingen 
hvor jeg har valgt varmt 
hvidt lys med fuldt lys på.

Her har jeg valgt at 
dæmpe lyset lidt. Du kan 
dæmpe lyset trinløst.



Se filmen hvor Peer Neslein fortæller om Imood – Intelligent 
belysning efter nedenstående eksempler på belysninger.

– intelligent belysning
i campingvogne og 

autocampere

Imood



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

ÅBENT HUS 
5.-6. marts - begge dage kl. 10-16

Mød lejrchefer fra flere campingpladser 
- der har gode tilbud med

Mød Camp-let eksperten

Se hvordan man laver pizza  
på gas-grill og få en smagsprøve

Se det store udvalg i Walker fortelte

Se Dometic luft fortelt

Ferien starter hos Søren

Se de smarte markiser med  
sider og front

Masser af UDSTYR til campister

Alt i reparationer på værkstedet

Stort udvalg i trailere 
til private og erhverv

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

Kvalitets lufttelt fra Dometic

Dometic Club Air Pro 260 S 2022

Se det opstillet  
i vores udstilling

Ferien starter hos Søren



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

www.webasto.dk

DÆMP LYSET FRA DIN SMARTPHONE 
VÆLG MELLEM VARM HVID  

ELLER 16.8 MILLIONER FARVER   

SE PRODUKTVIDEO HER 

OPLEV DE NYE IMOOD™ PÆRER TIL FERIE FOR ALLE 2022 
HOS JEPOTECH - HAL K - STAND 8080 



Tag en
TimeOut

ET TIMEOUT OPHOLD er perfekt til den aktive ferie, 
ferie med børn og venner eller et romantisk 
weekendophold med din kæreste. 



Der er sket meget siden 1957, 
både hos Isabella og indenfor 
campinglivet. Mulighederne 
er blevet flere og for nogle kan 

det virke uoverskueligt at komme i 
gang med campinglivet. Det forsøger 
Isabella at løse ved at gøre camping-
oplevelsen komfortabel og tilgænge-
lig med skønne luksustelte fast op-

stillet på nogle skønne campingplad-
ser i Danmark, Sverige og Østrig. 

Find din TimeOut her
TimeOut konceptet er bygget op 
omkring destinationer der byder på 
aktiv ferie, kulturferie, fiskeri ferie, 
strandferie eller byferie. Du kan på 
dette link: 

www.timeout.camp/da-dk/forside
vælge din foretrukne ferieramme 
og derefter søge på de camping-
pladser der indeholder det du øn-
sker og som har de dejlige TImeOut 
luksustelte. 

Tilbage i 1957 lavede Søren Odgaard sit første telt i 
kælderen i sit hus. Det blev starten på historien om 
den danske virksomhed, Isabella. 

Tag en
TimeOut

TIMEOUT ER ET 
FERIEKONCEPT, du 
finder på udvalgte 
campingpladser i 
Europa. Bag koceptet 
står den danske 
virksomhed Isabella, 
som har skabt 
TimeOut luksustelte 
der står klar til brug 
indrettet med alt, 
du har brug for til at 
holde ferie i den fri 
natur. 

FÆLLES FOR ALLE TIMEOUT TELTENE er, at de er udstyret med rigtige 
senge, møbleret opholdsrum og terrasse. Du skal heller ikke tænke 
på at have service eller køkkengrej med – der er sørget for det hele.



I denne lille video kan du se Jan Nielsen fra Isabella fortælle og fremvise et TimeOut luksustelt.

Tag en
TimeOut

MÅSKE HAR 
DU/I OVERVEJET 
CAMPINGLIVET 
men mangler at 
komme ud og opleve 
stemningen og 
atmosfæren på en 
campingplads og i 
så fald er det måske 
tid til at tage en 
TimeOut under åben 
himmel og nyde et 
kold glas rosé på 
den overdækkede 
terrasse, imens 
børnene leger 
med nye venner på 
legepladsen. 

.

NYHED 

Klassisk ferie.
Morgendagens teknologi. 
Oplev den gasfrie KNAUS 

Uanset om du er ny campist, erfaren campist eller sæsonbestem
t 

Uanset om du er ny campist, erfaren campist eller sæsonbestem
t 

campist, er vores E.POWER-teknologi et stærkt a
lternativ.

campist, er vores E.POWER-teknologi et stærkt a
lternativ.

Fuldt elektrisk 
udstyr

Smart energi-
kontrol

Gasfri drift Klimaanlæg 
med køle- og 
varmefunktion

Fuldt elektrisk 
køkken

Kompressor
køleskab

Induktions-
kogeplader

USB 
stik

Selvforsynende i 
en nat med  ONE 
NIGHT STAND
(tilvalg)

SPORTSPORT
E-POWER: E-POWER: 
FÅS PÅ 10FÅS PÅ 10
UDVALGTE UDVALGTE 
MODELLER MODELLER 

Campingferie med gas? Hvorfor egentlig? Med de nye E.POWER-modeller går KNAUS nye veje og 
tilbyder dig alle fordelene ved eCamping: Let betjening,  sikker drift, reduceret vægt giver mere laste-
mulighed, bæredygtig teknologi og reducerede vedligeholdelsesomkostninger. Med E-POWER bliver 
det hurtigere, sikrere og mere bekvemt. Se mange flere oplysninger på: www.knaus.com/e-power

DEN NYE E.POWER TEKNOLOGI – NEMT OG SIKKERT

Alle os med Knaus Find din nærmeste Knaus forhandler på Knaus.dk

FRI H ED  DER  B E VÆGER .

Agent: Intercamp A/S Tlf. 7684 0820

er fremtiden

SÜDWIND SÜDWIND 
E-POWER: E-POWER: 
FÅS PÅ 3FÅS PÅ 3
UDVALGTE UDVALGTE 
MODELLER MODELLER 
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I oktober 2019 hentede jeg min nye Knaus Südwind 500 PF som jeg havde bestilt med 
blæservarme, da jeg gerne ville vise at du sagtens kan bruge en vogn med blæservarme 
hele året. Det er der heldigvis mange der godt ved, men mange stiller deres campingvogn 
væk om efteråret ”fordi den ikke har Alde centralvarme”. Så det vil jeg prøve at ændre på.

20.000 km og
2 års erfaringer

Peer Neslein tester

med Knaus Südwind
(2020 model) m/blæservarme

Peer tester ofte vogne om 
vinteren på Beitostølen 
Camping i Norge, hvor der altid 
er sne fra november og til påske.



Kurs mod Norge og Østrig
Efter jeg havde hentet den nye 
Knaus brugte jeg nogle dage på at 
tjekke vognen og pakke de ting i 
vognen som jeg gerne ville have 
med. Det er også altid rart at kun-

ne gå hele vognen igennem før den 
bliver pakket, så man ved hvad der 
gemmer sig i magasiner og skabe. 
Her tænker jeg på vognens instal-
lationer. Jeg tog en overnatning på 
en campingplads i nærheden af mit 
hjem, så jeg kunne tjekke den igen-

nem med vand, varme, lys og ikke 
mindst ekstraudstyr som mover, el-
støtteben, Aircon, UltraHeat, solcel-
le, batteri og markise, så jeg vidste 
hvordan den fungerede før jeg tog 
på den første rigtige tur. Jeg fik også 
monteret nye vinterdæk da jeg skul-
le til Norge og Østrig og jeg mon-
terede 3 WL-ventiler for at få bed-
re varme op bag vinterryglænene 
i soveafdelingen.  Det er alt jeg har 
gjort.
     Min kone Lisbeth og jeg var på 
camping i Østrig i februar 2020 hvor 
vi oplevede -15 grader og en del sne. 
Vognen klarede sig fint og det over-
raskede mig at afløbene ikke frøs, 
men jeg havde selvfølgelig også sik-

20.000 km og
2 års erfaringer
med Knaus Südwind

Her ser du hvad jeg har 
på taget af min vogn.

Smuk solnedgang på 
vintercamping i Norge



ret mig at der var lidt fald på vog-
nen til den side afløbet løb ud. Og så 
hældte jeg lige en sjat sprinklervæ-
ske i håndvasken i køkken og ved 
toiletrummet før vi gik i seng så der 
ikke stod vand i afløbet.

Campingferie i Danmark
Vi kørte faktisk hjem fra Østrig den 
weekend i 2020 hvor der opstod Co-
rona på et skisportssted i Østrig, 
men det læste vi først og så i tv da vi 
kom hjem.

Signe og jeg har været på en del 
campingture i Danmark igennem de 
2 år. Vi kørte på tværs af Danmark, 
vi kørte rundt langs kysten, vi kør-
te på langs og brugte en del af de 
mindre danske færger og i den for-
bindelse er det dejligt at køre med 
en campingvogn der kun er 230 cm 
bred. Jeg har jo selv haft mange stør-
re og 250 cm brede campingvog-
ne med boogie aksel, men jeg sy-
nes at hvis man har campingvognen 

på krogen og kører nye steder næ-
sten hver dag, så er 230cm vognen 
en dejlig rejsekammerat. Vogne på 
250cm vinder selvfølgelig på plad-
sen når man holder stille.

I sommeren 2020 holdt vi som de fleste campingferie i Danmark, 
på Tornby Strand Camping ved Hirtshals, hvor de unge boede i 
telte og vi sov dejligt i vores Knaus med aircondition på taget.

Signe og jeg har været på en 
del campingture i Danmark 

Når Signe er med på tur sidder 
vi med hver vores computer. 

Signe redigerer film og jeg laver 
dagbøger. Og så overrasker Signe 

ofte med dejlig mad.

20.000 km og
2 års erfaringer
med Knaus Südwind



Vi har bl.a. været ude og teste 
vores Knaus med solsejl, 
læsejl og Cosy Corner fra 
Isabella. Når vejret er som på 
billedet er det ekstra dejligt. 
Når det er dårligt vejr er det 
skønt at sidde i en dejlig varm 
vogn med el-gulvvarme.

20.000 km og
2 års erfaringer
med Knaus Südwind

På vores mange rejser rundt i 
Danmark, da udlandet var mere eller 

mindre lukket ned af Corona, var 
Signe og jeg også på Bornholm. Vi 

boede på Gudhjem Camping og havde 
denne dejlige udsigt og var heldige 

med skønt vejr. Som du kan se er 
markisen kørt en lille meter ud, så 

der er skygge på teltsiden. Men Signe 
skal have sol så hun sidder i solen. 

Skønt sted at nyde sin morgenkaffe.



Et kig fra sengen og frem 
mod frontkøkkenet. En 

dejlig arbejdsplads når 
jeg er på farten.

På lidt kedelige dage med regn bruger 
jeg ofte den tagmonterede markise 
så man lige kan sidde i tørvejr uden 

at køre den helt ud. Vi ankommer 
ofte sidst på dagen. Så tager det 10 

sekunder at få læ for regn. Er den 
kun lidt ude som på billedet, slår jeg 

ikke benene ned. Er den længere ude, 
kommer benene ned. Så sætter jeg 

også pløkker og barduner i. Markisen 
er med motor, så det er bare at trykke 
på en knap. Jeg kører den altid ind om 

natten hvis der er fare for blæst.  

Det har været et positivt bekendt-
skab at rejse, bo og leve i en Knaus 
Südwind igennem de sidste 2 år. 
Men det er der jo mange andre 
der også synes når man kigger på 
salgsstatistikkerne, hvor Knaus er 
den 3. mest solgte/købte camping-
vogn efter Adria og Hobby. Indret-
ningen på denne Knaus har passet 
mig rigtig godt, da den har funge-
ret både som ferievogn og arbejds-
vogn. Men det er en vogn for 2 per-
soner hvor der er rigtig god plads. 
Hvis først man skal sidde 4 ved 
bordet bliver det noget presset. Så 
ville jeg sætte et solsejl/fortelt op og 
sidde derude og det er jo også det 
de fleste gør. Mange har aldrig rig-
tig oplevet, at leve inde i vognen 
som man ofte gør hvis man er på 
farten om vinteren. Jeg ved godt, at 

fastliggere har indrettet sig rigtig 
godt i deres fortelte, men som rej-
sende campist der kun bliver en el-
ler 2 nætter vil man gerne have det 
lidt nemt når man stiller op og pak-
ker sammen.

Vognen er godt skruet sammen, 
(lige bortset fra et sted som jeg ven-
der tilbage til). Der er rigtig godt 
lys i den og man føler at det er 
tysk kvalitet. Men selvfølgelig har 
Knaus også bygget campingvogne 
i 60 år. Så de burde vide hvad det 
handler om. Og det gør de.

Jeg må lige fremhæve baderum-
met hvor du nemt tager brusebad 
og reolvæggen lige over for sid-
depladsen i siddegruppen er skøn 
med hylder og skabe og god plads 
til tv. For ikke at tale om den lil-
le garderobe lige inden for døren 

hvor overtøjet kan hænges.  Dob-
beltsengen er 140 cm bred og det 
er dejligt. Mange vogne har smalle-
re dobbeltsenge, det bryder jeg mig 
ikke om.

Tilbage til ”skruet godt 
sammen” 
Det eneste problem jeg har haft var 
første gang min datter Signe og jeg 
var på tur sammen i vognen. Jeg 
tilbød Signe dobbeltsengen og sag-
de at jeg bare redte siddegruppen 
op. Så det gjorde jeg.

Vi lå begge og læste i hver vores 
seng og pludselig lød der et brag 
og jeg lå på gulvet. Signe flækkede 
af grin mens jeg prøvede at komme 
op fra gulvet mellem de 2 sofaer 
hvor jeg var røget ned. Det viste sig 
så, at bordpladen som man jo lig-

Konklusion

20.000 km og
2 års erfaringer
med Knaus Südwind



Se filmen hvor Peer Neslein fortæller om sine 2 år med vognen.

ger på står på et støtteben i den ene 
ende og hænger på en metalliste på 
væggen under vinduet. Men metal-
listen der skulle holde bordpladen 
var kun skruet fast med 4 små ga-
lopskruer som var 5mm lange. Jeg 
vil tro de kunne holde et barn på 
5-6 år. Jeg havde tjekket metalskin-
nen da jeg redte sengen, men jeg 
kunne jo ikke se hvor lange skrue-
rne var. 

Jeg havde heldigvis en puf/skam-
mel som passede i højden under 
bordpladen og benet på bordet, så 
det gik ok på resten af turen. Da 
vi kom tilbage fra turen montere-
de Østsjællands Camping Center 
metalliste med længere skruer der 
passer til min vægt, (sagde de og 
smilede). Jeg har ikke fundet noget 
i instruktionsbogen om max vægt. 
Jeg tænkte på at kontakte agenten/
Importøren i Danmark (Intercamp), 

men frygtede at de ville foreslå at 
jeg gik på en kur eller de måske 
gerne ville se et billede af mig i ba-
detøj for at se om jeg var årsagen 
til at det braste sammen. Jeg vejer i 
øvrigt 91 kg og er 180 cm høj. 

Men denne lille hændelse øde-
lægger ikke mit absolut positive 
indtryk af Knaus Südwind. Så pyt 
med det, som vores dronning siger.

Efter at have kørt i denne Knaus 
i lidt over 2 år tænker jeg selvføl-
gelig på at det kunne være dejligt 
at prøve en Knaus med centralvar-

me. Det kan jeg se at mange cam-
pister også har fundet ud af. Knaus 
har nemlig lavet en speciel Knaus 
Scandinavian Selection serie med 
Alde centralvarme og vandbåren 
gulvvarme.  Men alle disse model-
ler er 250 cm brede. Men man kan 
godt bestille enkelte at de populæ-
re Südwind modeller (230cm bre-
de) med Alde Centralvarme så det 
ville være mit forslag, hvis du er 
helårscampist eller du bare vil have 
den optimale varmefordeling i for-
års- og efterårsmånederne. 

Et kig ned gennem vognen 
fra køkkenet.

20.000 km og
2 års erfaringer
med Knaus Südwind
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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

Besøg og følg
Campingferie.dk
på Facebook

www.facebook.com/campingferie.dk
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6 - Camper Shampoo 
- Polersvamp 
- Sprayglans Voks Se flere produkter på Alsi.dk 

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 213.845 kr

Caravelair 
Artica 

492
 årgang 2022 

Enkeltsenge
GRP tag & sider
kompressor køl

NY
kun 175.845 kr

Caravelair 
Antares 

Titanium 455
 årgang 2022 

Dobbeltseng
GRP tag & sider
kompressor køl

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

Kim
C   MPING

Din campingspecialist i Viborg

Butik:        Hverdage (undtaget onsdag):   10.00 – 17.00 
                    Onsdag: lukket            Lørdag:   10.00 – 13.00
Værksted:        Hverdage:   8.00 – 16.00

Skal Camping Kim 
købe eller sælge 

din vogn ?

Spar 5.000,-

kun 174.900 kr

Fendt  
Opal  

560 SRF 
 årgang 2013 

Dobbeltseng
Læder siddegruppe, 

Mover, Gulvvarme

Spar 5.000,-

kun 204.900 kr

LMC  
Maestro

540 E 
 årgang 2016 

Gulvvarme
Centralvarme
Enkelt sengeSpar 5.000,-

kun 164.900 kr

Knaus  
Südwind 

500 FU 
 årgang 2016 

Mover
Gulvvarme

3 m. dybt fortelt

Spar 5.000,-

kun 134.900 kr

LMC  
Musica 

530 E 
 årgang 2010 

Gulvvarme 
Nyere fortelt

Toiletrum i bagende



Nyheder hos 
Camping KIM 
i Viborg

FLOTTE URTEPOTTESKJULERE I I 
FORSKELLIGE FARVER og størrelser, 
lavet i genbrugsplast, designet af 
Signe Wenneberg

TRANSPORTABEL GASGRILL 
DER KAN PAKKES sammen 

så den fylder minimum, 
og med hjul så den er 
nem at transportere.

CAMPING KIM fortæller 
at han har fået nogle 
spændende nyheder 
hjem som kan ses i 
hans forretning på 
Livøvej 7, Viborg.



Nyheder hos 
Camping KIM 
i Viborg

FLOTTE LED HYGGELAMPER i forskellige 
designs, kan lades op med mobillader, de 
er fra Rosendahl og på det andet billede et 
elektrisk varmeapparat fra Enders, der kan 
dreje fra side til side, og varmeelementet 
kan drejes så det enten stå lodret op, eller 
ligger vandret.

www.campingkim.dk



SENSATIONEL! DEN NYE
KNAUS VAN TI VANSATION
Ny specialmodel på MAN chassis

Alle os med Knaus
Agent: Intercamp A/S 
Tlf. 7684 0820

 
www.knaus.dk

Forhandler:
Antons Campingcenter
6920 Videbæk, Tlf. 9694 9220

Forhandler:
Camping-Specialisten.dk Århus
Ormslevvej 448, 8260 Viby Tlf. 8628 3566

FRIHED, DER BEVÆGER

Skræddersy din egen Knus Van Ti på: configurator.knaus.com

• MAN TGE 3.500 2,0 177 hk Automatic
• Chassis Metallic Indium grau
• 17” alufælge (Original  MAN)
• Kofanger lakeret 
• Klimaanlæg i bil „Climatic“, (manuel)
• Multifunktions-Rat
• Chrom Pakke: Interiør bil
• Fører- og passagersædets hyndestof er ens  

med siddegruppen
• Førersæde og passagersæde drejeligt
• Fartpilot med fartbegrænser
• Træthedssensor assistent
• Sidespejle elektrisk indstilleligt og opvarmning 
• Navigationssystem: „MAN Media VAN Business  

navigation“
• Digital Radio (DAB+) 
• Bakkamera, integreret i hækspoiler inkl. kabel
• Myggenetdør 
• Garagedør 80 cm x 110 cm, venstre side 

• Tagluge (Heki) 70 cm x 50 cm med myggenet og  
mørklægning inkl. belysning (front)

• Oplukkelig vindue top front med myggenet og mørklægning 
• Oplukkelig vindue 70 cm x 40 cm, (venstre bag)
• Glatte sideplader, Campovolo Grau
• Special streamer „VANSATION“
• Lameludtræk mellem enkeltsenge 
• Hyndestof Active Rock ”VANSATION” 
• Truma CP-Plus, digitalt betjeningspanel til varmesystem
• Truma iNet-System 
• Isoleret afaldstank, opvarmet
• Vandfiltersystem „bluuwater”“
• USB-stik i bag (1 stk.)
• 230V SCHUKO-stik ekstra 1 stk. i køkken
• Ambientebelysning inkl. køkkenbagvægbeklædning 
• TV-Holder
• Sideruder førekabine mørklægningsgardiner REMI
• Markise 355cm x 250cm, antracit (Manuel)
• Oplukkeligt vindue 70x40cm venstre bag
• silwyREADY

VAN TI VANSATION PÅ MAN CHASSIS

Kr.   781.400 

NYHED
640 MEG  

SUVERÆN SUVERÆN   
KØREOPLEVELSEKØREOPLEVELSENYT I 2022: NYT I 2022: 

640 MEG PÅ MAN CHASSIS
640 MEG PÅ MAN CHASSIS..

KRAFTFULD  KRAFTFULD  
MOTOR MOTOR 1 7 7  HK1 7 7  HK



Spændende 
autocampere 
fra Knaus
– se filmene og bliv overrasket

VAN TI DEN MEST RUM-
MELIGE AUTOCAMPER i 
sin klasse. Kampagnemodel-
len VANSATION er fyldt med 
lækkert udstyr til en speciel 
attraktiv pris, og sætter nye 
standarder med sit moderne 
design og uovertruffen ma-
nøvredygtighed – VAN TI er 
et by-kompatibelt mirakel 
uden kompromis. Kig med 
indenfor, måske VANSATION 
er det rigtige valg for dig?

HVORFOR IKKE STARTE 
DET NYE ÅR med at slippe 
drømmene løs? Hvad siger du 
til at køre lige derhen hvor du 
vil? Om du turen går til ky-
sten, ud i skoven, storbyen el-
ler op i bjergene, det er helt op 
til dig i Knaus Boxdrive. Den 
er perfekt til dig som ønsker 
en autocamper, hvor størrel-
sen ikke begrænser dig i hvor 
du skal køre hen. Kig med 
indenfor og fortæl os hvor din 
første tur skulle gå hen. Og 
hvem skal med på turen? 
   Vil du vide mere om Boxdri-
ve? Besøg hjemmesiden, her 
finder du også din nærmeste 
forhandler:

 
Læs mere: www.knaus.com/da-dk/kassebiler-cuv/boxdrive/highlights/

Læs mere: www.knaus.com/da-dk/kassebiler-cuv/boxdrive/highlights

Læs mere:
www.knaus.com/da-dk/autocamper



I efteråret åbnede Kosan Gas to 
nye autogasstandere i henholds-
vis Albertslund og Tårs. De skal 
bidrage til at gøre campinglivet 

lettere for mange campister og turi-
ster i Danmark. 

Det er blevet nemmere at rejse 
rundt i Danmark med autocamper. 
To nye autogasstandere fra Kosan 
Gas åbnede tidligere på efteråret og 
har siden da været i høj kurs blandt 
danske og udenlandske campister. 

Den ene af de to nye autogasstan-
dere er åbnet i Tårs i Nordjylland 
hos Vendelbo Vans, der udover at 
tilbyde LPG også vedligeholder, re-
parerer og forhandler autocampe-
re. Torben Jensen, som er indehaver 
af Vendelbo Vans, er meget tilfreds 
med den nye autogasstander: 

”Vores autogasstander er på kort 
tid blevet meget populær. Vi har og-
så haft flere danske campister, som 
nu synes, at det giver god mening at 

Campingferie.dk har besøgt Vendelbo Vans i Tårs og kigget på 
nogle af de nye 2022 modeller i Vans og Autocampere. Men Vendel 
Vans har også en anden nyhed, nemlig at du nu kan købe LPG (gas).

Nyt fra
Vendelbo Vans
Autocamper-
specialisten

FORHANDLERE

www.vendelbo-vans.dk 

Jens Thøgersen fra 
Vendelbo Vans ved det 

nye LPG anlæg i Tårs. 



få installeret udvendig påfyldning 
på deres autocamper, fordi det bliver 
meget nemmere at tjekke og fylde 
gastanken,” fortæller Torben Jensen. 

På vestegnen glæder Peter Klein, 
Centerchef hos Kosan Gascenter i 
Albertslund, sig også over den nye 
autogasstander, der er den første på 
hele Sjælland: 

”Vi kan godt mærke, at vores 
autogasstander er den eneste på he-
le Sjælland. Det er gået over al for-
ventning, og vi har allerede betjent 
mange danskere og udenlandske tu-
rister i autocampere, samt alminde-
lige biler fra udlandet, som kører på 
autogas,” fortæller Peter Klein. 

Til gavn for turismen i Danmark 
Danmark er en populær destination 
for udenlandske turister, og deres 
vej rundt i Danmark er blevet nem-
mere takket være de to nye autogas-
standere. Der er et stort udbud af 
autogasstandere i Tyskland, og med 
de to nye autogasstandere i Alberts-

lund og Tårs kan vi i Danmark og-
så være med og give turisterne stor 
fleksibilitet på deres rejse. 

”De seneste år har flere forhand-
lere af autocampere og danske og 
udenlandske turister henvendt sig og 
efterspurgt muligheden for at tanke 

LPG. Derfor er vi meget glade for, at 
vi nu har fået de nye autogasstande-
re i drift. Vi arbejder allerede på at in-
stallere i hvert fald et anlæg yderlige-
re i Midtjylland,” afslutter Stig Olsen, 
Key Account Manager og ansvarlig 
for projektet hos Kosan Gas.

FORHANDLERE
MCLOUIS MENFYS VAN 4 
PRESTIGE MATIC (2022) 
fra Vendelbo-Vans 
Autocamperspecialisten

Nyt fra
Vendelbo Vans
Autocamper-
specialisten

Se film med vognen her:

MCLOUIS MENFYS VAN 4 PRESTIGE: 
Bordet består af 3 bordplader som kan 
slås ud efter behov

© Filmene er produceret af Campingferie.dk



FORHANDLERE
ROLLER TEAM KRONOS 230 
TL (2022) fra Vendelbo Vans 
Autocamperspecialisten

Se film med vognen her:

ROLLER TEAM KRONOS 230 TL:
Masser af siddepladser og et smart 
bord der nemt slås ud når der er behov 
for mere plads.

© Filmene er produceret af Campingferie.dk

Nyt fra
Vendelbo Vans
Autocamper-
specialisten

www.vendelbo-vans.dk 



FORHANDLERE

Se film med vognen her:

ROLLER TEAM KRONOS SELEKT 
277 (2022) fra Vendelbo Vans 
Autocamperspecialisten

Nyt fra
Vendelbo Vans
Autocamper-
specialisten

© Filmene er produceret af Campingferie.dk

ROLLER TEAM KRONOS SELEKT 277:
Pænt køkken og 2 køjer i bagenden 
af vognen.

Kosan Gascenter 
København &
Nordsjælland 
Djursvang 6A 
2620 Albertslund 
Tlf. 43 62 30 20 

Åbningstider:
7.00-16.00 man-fre. 

Vendelbo Vans 
Damhusvej 23 
9830 Tårs 
T. 9896 2188 

Åbningstider:
08.00-17.00 man-fre. 
10.00-16.00 lørdag og 
12. 00-16.00 søndag

www.vendelbo-vans.dk 



Vendelbo Vans Autocamperspecialisten  www.vendelbo-vans.dk 

Montering af alt udstyr 

30 T lift til de største 

Vi servicerer HELE vognen 

Specialister i følgende mærker 

Hvis du besøger Vendelbo Vans i en elbil kan du lade den op 
mens familien kigger på vores autocampere 

Vi kan montere gastanke og du kan fylde dem på vores LPG ANLÆG i Tårs 

Vendelbo Vans 
Damhusvej 23 
9830 Tårs  
Tlf. 98962188  
 
Åbningstider i Tårs: 
Mandag - Fredag kl. 8:00 - 17:00 
Søndag kl. 12 - 16. 
(Lørdag efter aftale) 

Vendelbo Vans 
Fabriksvænget 18 
4130 Viby Sjælland  
Tlf. 60602837 
 
Åbningstider i Viby Sj.: 
Mandag - Fredag kl. 8:00 - 16:30  
Lørdag/Søndag samt Helligdage kl. 10:00 - 16:00 
(indtil 1/3 kun åbent efter aftale) 

 

Kørevejledning til Viby Afd:  
Kør forbi Ofelia og drej til venstre, her finder du 
masser af P. plads lige udenfor døren – Kør lige frem, 
forbi Ofelia og drej herefter til højre (se skilt midt på 
bygningen), Her finder du masser af p-plads lige uden 
for døren. 

Danmarks bedste udvalg 

Kom og oplev vores store udvalg af autocampere 

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kvalitet - Innovation - Teknologi - Passion

- Den mest komplette    
  van kollektion

- En autocamper for enhver smag

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Frihed uden begrænsninger

ALTID EN LEDESTJERNE Nyhed 
i DK

Nyhed 
i DK

For dig der forventer mere

Luksus udover 

det sædvanlige

18,5” 21,5” 23,6” 32”

Gas & El Heater

Gas & El Heater m/ blæser

Mini Heater

Small Heater

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

• Effekt: 4.2KW - 305g/t
• Varmeeffekt: 1.4KW / 2.8KW / 4.2KW
• Størrelse: 440 x 275 x 390 mm
• Vægt: 4,5 kg

• 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)
• Størrelse: 425 x 390 x 730 mm

• Varmeblæser: 1350w, 220v-240v/50hz 
• Blæser: 25W
• Separate knapper for varm eller kold blæser
• Hjul for nem transport
• Størrelse: 420 x 350 x 730 mm

Kr. 799,-

Kr. 759,-

Kr. 849,-

Kr. 1.359,-

NYHED

Zibro - Varmeovn                                  
Denne varmeovn er en af   de mest kraftfulde modeller i 
deres sortiment og udstyret med mange funktioner, f.eks. 
backup -hukommelsessystem, timer, ”clean-grip”, aftagelig 
brændstoftank og meget mere.

• 7,6 liter Aftagelig tank
• Anti vælte funktion
• Timer         
• Effekt: Max 3,5 kw
• Ny “Clean Start” funktion
• Manuel sifonpumpe medfølger
• Mål: 435 x 315 x 437 mm  
• Vægt: 11,5 kg

Kr. 3.899,-

Redskabs/opbevaringstelt

Kr. 2.699,- Kr. 2.779,-

Kr. 2.799,-

Kr. 2.899,-
Kr. 3.199,-

Android Smart TV
12V / 230V

Tv’ene er klar med 
de bedste apps:                          

Yousee, Stofa, TV2 Play 
og mange flere

• Materiale: Loft/vægge: PVC
• Farver: Lysegrå og mørkegrå
• Mål: Længde: 220 cm / Bredde: 150 cm
• Inklusiv: Stormbånd & pløkker

NYHED

NYHED
NYFARVE

2,4 kg
3,2 kg

3,5 kg 4,2 kg



Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kvalitet - Innovation - Teknologi - Passion

- Den mest komplette    
  van kollektion

- En autocamper for enhver smag

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Frihed uden begrænsninger

ALTID EN LEDESTJERNE Nyhed 
i DK

Nyhed 
i DK

For dig der forventer mere

Luksus udover 

det sædvanlige

18,5” 21,5” 23,6” 32”

Gas & El Heater

Gas & El Heater m/ blæser

Mini Heater

Small Heater

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

• Effekt: 4.2KW - 305g/t
• Varmeeffekt: 1.4KW / 2.8KW / 4.2KW
• Størrelse: 440 x 275 x 390 mm
• Vægt: 4,5 kg

• 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)
• Størrelse: 425 x 390 x 730 mm

• Varmeblæser: 1350w, 220v-240v/50hz 
• Blæser: 25W
• Separate knapper for varm eller kold blæser
• Hjul for nem transport
• Størrelse: 420 x 350 x 730 mm

Kr. 799,-

Kr. 759,-

Kr. 849,-

Kr. 1.359,-

NYHED

Zibro - Varmeovn                                  
Denne varmeovn er en af   de mest kraftfulde modeller i 
deres sortiment og udstyret med mange funktioner, f.eks. 
backup -hukommelsessystem, timer, ”clean-grip”, aftagelig 
brændstoftank og meget mere.

• 7,6 liter Aftagelig tank
• Anti vælte funktion
• Timer         
• Effekt: Max 3,5 kw
• Ny “Clean Start” funktion
• Manuel sifonpumpe medfølger
• Mål: 435 x 315 x 437 mm  
• Vægt: 11,5 kg

Kr. 3.899,-

Redskabs/opbevaringstelt

Kr. 2.699,- Kr. 2.779,-

Kr. 2.799,-

Kr. 2.899,-
Kr. 3.199,-

Android Smart TV
12V / 230V

Tv’ene er klar med 
de bedste apps:                          

Yousee, Stofa, TV2 Play 
og mange flere

• Materiale: Loft/vægge: PVC
• Farver: Lysegrå og mørkegrå
• Mål: Længde: 220 cm / Bredde: 150 cm
• Inklusiv: Stormbånd & pløkker

NYHED

NYHED
NYFARVE

2,4 kg
3,2 kg

3,5 kg 4,2 kg



FORHANDLERE

Hinshøj 
Caravan

Polar 730 
Customized (2022)         

Denne Polar er fyldt 
med udstyr og detaljer i 
topklasse som skal ses.        

Stor 
siddegruoppe 
i sort læder.

Se filmen og hør om det omfattende udstyr i vognen.  

Dobbeltseng i 
bagenden

Filmen er produceret af Campingferie.dk

www.hinshoj.dk 



FORHANDLERE
Se filmen og se de 4 sovepladser til børnene samt de mange detaljer som de svenske Polar vogne er kendt for.

Polar 730 Edition FDXC
børnevogn m/køjer (2022)         

Flot 
vinkelkøkken

Dobbeltseng 
til de voksne

Mørkt 
betræk i 

vognen

Hinshøj 
Caravan

Filmen er produceret af Campingferie.dk

www.hinshoj.dk 



FORHANDLERE

Se filmen og høre mere om den nye Fendt Diamant

Fendt Diamant
560 SGD (2022)         

Hinshøj 
Caravan

Topmoderne og 
rigtig flot Fendt 

Dejlig siddegruppe 
med ovenlys

Køkken med komfur og 
højt skab med 230 V

Enkeltsenge - udtræk 
kan tilkøbes.

Filmen er produceret af Campingferie.dk

www.hinshoj.dk 



FORHANDLERE
Se filmen og hør mere om den tyske helårsvogn.             

Topmoderne og 
rigtig flot Fendt 

Dethleffs 760
Nomad Snow
Style (2022)        

Hinshøj 
Caravan

Denne model af 
Dethleffs er en helårs 
campingvogn bygget 
som man kender fra 
Skandinaviske vogne.

Dobbeltseng med 
garderobeskabe på hver side 
og mega opbevaringsplads 
under dobbeltsengen.             

Filmen er produceret af Campingferie.dk

www.hinshoj.dk 



FORHANDLERE

Se filmen og høre mere om den smarte Hobby. Filmen er produceret af Campingferie.dk

Hobby Excellent Edi-
tion 460 UFe (2022)              

Hinshøj 
Caravan

www.hinshoj.dk 

Praktisk køkken
Toiletrum med 
extern håndvask

Jan Henneberg 
Mikkelsen, Indehaver/
sælger fortæller om 
den nye Hobby som er 
en populær rejsevogn.



FORHANDLERE
Se filmen og hør mere om Beachy. Filmen er produceret af Campingferie.dk

Hinshøj 
Caravan

Hobby Beachy
420 (2022)         

Beachy oser af 
strandstemning som 

navnet antyder. 

Anderledes 
indretningBeachy er nyhed fra 

Hobby fabrikken

www.hinshoj.dk 



FORHANDLERE

Se filmen og hør mere om den spændende vogn Filmen er produceret af Campingferie.dk

Eriba 530 Touring 
Rockabilly (2022)                                       

I bagenden af vognen 
finder du dobbeltsengen

Køkken med vask, 
gasblus og køleskab

Flot retrovogn I 
friske farver. Her 
der siddegruppen. Toiletrum

Hinshøj 
Caravan

www.hinshoj.dk 



FORHANDLERE
Se filmen og hør mere om den lette rejsevogn Filmen er produceret af Campingferie.dk

T@B 320 R
 Mexican Sunset 
(2022)

Hinshøj 
Caravan

Køkken i fronten 
af vognen

Cykelholder på vognen

Siddegruppen kan omdannes 
til en stor seng med plads til 
2 voksne og 2 børn

www.hinshoj.dk 



ÅBNINGSTIDER: Mandag – Fredag 10.00-17.00 . Lørdag 10.00-15.00 . Søndag 10.00-16.00

GL. VIBORGVEJ 392, ÅLUM      8920 RANDERS NV      TLF. 8646 60 72      WWW.HINSHOJ.DK

Mød os på

ISABELLA BELE CAMPINGSTOL, sort
Åndbar og hurtigtørrende campingstol. 
Undgå at du klistrer til campingstolen på 
en varm sommerdag eller sæt dig i vådt badetøj, 
uden stolen bliver våd.

”HINSHØJ” LÆSEJL PRODUCERET HOS ISABELLA
Super lækkert og mega fl ot læsejl fra Isabella
– i det bedste akrylmateriale og i fl ot blå farve.

Sæt m/4 stole
og 2 fodstøtter

Normalpris kr. 5.194,- 
NU KUN

3.995
Begrænset antal. 

2022 HYMER ERIBA TOURING TRITON 430 
Egenvægt 851 kg. Totalvægt 1000 kg.
Kan opvejes til max. 1300 kg.

SMART 
VOGN MED 

HÆVE-/
SÆNKETAG

KR. 223.900

2022 POLAR ORGINAL DK 650 Q 
Egenvægt 1680 kg. Totalvægt 2000 kg.
Kan nedvejes til 1900 kg.

FRIT-
STÅENDE 

SENG

KR. 520.270

2022 FENDT BIANCO ACTIV 445  
Egenvægt 1224 kg. Totalvægt 1400 kg.
Kan opvejes til max. 1500 kg.

FIN LILLE 
VOGN MED 
DOBBELT-

SENG

KR. 243.720

2022 DETHLEFFS C-JOY 420 QSH
Egenvægt 839 kg. Totalvægt 1100 kg.
Kan opvejes til max. 1000 kg.

BEMÆRK 
EGENVÆGT 

839 KG

KR. 144.900

2022 HOBBY BEACHY 360 
Egenvægt 744 kg. Totalvægt 1200 kg.
Kan opvejes til max. 1200 kg.

BEMÆRK 
EGENVÆGT 

744 KG

KR. 126.131

2022 HOBBY DE-LUXE 495 UL 
Egenvægt 1233 kg. Totalvægt 1400 kg. 
Kan opvejes til max. 1800 kg. 

ENKELT-
SENGE
MED 

UDTRÆK

KR. 210.343

ISABELLA BELE CAMPINGSTOL, sort
Åndbar og hurtigtørrende campingstol. 
Undgå at du klistrer til campingstolen på 
en varm sommerdag eller sæt dig i vådt badetøj, 

Egenvægt 1680 kg. Totalvægt 2000 kg.
Kan nedvejes til 1900 kg.

Str. 130 x 460 cm
Normalpris 1800,-

NU KUN

999 SPAR

801
SPAR

1.199



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



Fritidsbiler
i Haslev 
Fritidsbiler i Haslev præsenterer en 
række 2022 nyheder i fritidsbiler 
fra RoadCar, Hymer og Bravia.

Det er altid et godt råd at leje en autocamper til en ferie så du og familien finder ud af om det 
er noget for jer før i køber en autocamper selv. Du kan f.eks leje en RoadCar hos Fritidsbiler.
dk i Haslev på Sjælland.

www.fritidsbiler.dk 

FORHANDLERE



Se filmen her under med en af de populære RoadCar modeller.

Fritidsbiler
i Haslev 

FORHANDLERE



FORHANDLERE

Bravia,
RoadCar og
Hymer
Fritidsbiler Vognen er udstyret med hundebur 

under sengen med trægitter låge 
inde i vognen og ved bagdøren

Flot indretningwww.fritidsbiler.dk 



FORHANDLERE
Bravia,
RoadCar og
Hymer
Fritidsbiler

Dejligt køkken

Se de mange finesser på denne smarte Bravia på filmen:

Smart bruserum 
med døre mellem 

toilet og bruserum

www.fritidsbiler.dk 



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

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

Medlem af 
Campingbranchen

Over 100 brugte fortelte/telte på lager
eller se mere på vores hjemmeside www.scamping.dk - under Telte

Ferien starter hos Søren

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 vogneStort udvalg i brugte vogne
Se hele udvalget på vores hjemmeside

Ferien starter hos Søren





Sun Living V 65 SL (2022)

- og kigget på nye camping-
vogne og campere. Der er 
tale om fabriksnye vogne 
fra 2022 og enkelte fra 2021.

Se filmen og se den praktiske indretning her

Campingferie.dk har besøgt

Kronjyllands
Camping &
Marine Center 

CAMPERE OP-
BYGGET I kasse-
vogne er et hit.

NIELS MORTENSEN, INDEHAVER viser 
at vognen er ganske rummelig. Hvis man øn-
sker at sidde andre steder end i førerstolene er 
de 2 langsenge her omdannet til 2 fine sofaer.

www.as-kcc.dk 

FORHANDLERE



Sun Living S 65 SL  

Se filmen og hør mere om vognen

Kronjyllands
Camping &
Marine Center 

KOMPAKT CAMPER MED ENKELT-
SENGE eller dobbeltseng. Det bestem-
mer du når du reder sengen.

SIDDEGRUPPEN HAR MULIGHED 
FOR AT BLIVE UDVIDET med en lille 
puf som trækkes ud under klædeskabet. 
Det giver 5 siddepladser. 

www.as-kcc.dk 

FORHANDLERE



LMC T 748  

Kronjyllands
Camping &
Marine Center 

MASSER AF PLADS TIL GÆSTER 
i siddegruppen med 2 langbænke. Der 
er ligeledes sænkeseng med motor over 
siddegruppen

DOBBELTSENG du kan gå rundt om 
med klædeskabe på hver side.

Se filmen og hør mere om denne autocamper

www.as-kcc.dk 

FORHANDLERE



Kronjyllands
Camping &
Marine Center 

Adria ALpina 613 UT med
Alde centralvarme (2022) 

DEJLIG SIDDEGRUPPE 
med nakkestøtter og lampe 
ved vindue

ENKELTSENGE OG ADGANG TIL 
TOILET OG BADERUM i bagenden af 
vognen. Stort køkken med ovn.

Se filmen og få yderligere oplysninger om vognen.  

www.as-kcc.dk 

FORHANDLERE



Kronjyllands
Camping &
Marine Center 

Adria Alpina 663 HT med 
Alde centralvarme (2022) 

FRONTKØKKEN OG SUPERDEJLIG 
DOBBELTSENG du kan gå uden om. Toilet 
og bruserum ligger i bagenden af vognen

Se filmen og hør mere og den flotte luksusvogn

www.as-kcc.dk 

FORHANDLERE



Kronjyllands
Camping &
Marine Center 

Knaus Südwind 500 U (2022) 

PRAKTISK KØKKEN med 3 
gasblus med automatisk tænding.

FRANSK SENG OG TOILETRUM 
lige ved sengen i bagenden af vognen

Se filmen og hør mere om den populære Südwind fra Knaus

www.as-kcc.dk 

FORHANDLERE



Kronjyllands
Camping &
Marine Center 

Knaus Südwind 540 UE (2022)  
Se filmen og hør mere om vognen

NYE FARVER i 2022

ENKELTSENGENE kan hurtigt 
ændres til en dobbeltseng

www.as-kcc.dk 

FORHANDLERE



Kronjyllands
Camping &
Marine Center 

Sun Living S 75 SL  (2022)  

Se filmen og hør mere om vognen

AUTOCAMPER med 
5 siddepladser omkring 
bordet

2 enkeltsenge der kan ændres til dobbelt-
seng og ekstra sænke dobbeltseng over 
siddegruppen i vognen

www.as-kcc.dk 

FORHANDLERE



REN FRITID
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www. telt import.dk

DANSK TELTIMPORT
v / Ina & John Damgaard • Tlf. 20 94 40 27 • kontakt@teltimport.dk • WWW.TELTIMPORT.DK

Prøv
Ren fritid 
vask og

voks

Har du det
rigtige fortelt
til det danske klima?
StandBy 7000 er dansk teltimports
største salgssucces af alle de otte
modeller man kan vælge mellem,
det måler 740 cm. i bredden og har
en dybde på hele 380 cm. inkl. slusen. 

Køb dit StandBy telt hos Dansk Teltim-
port, der er eneforhandler i Danmark 
og har solgt Standby telte i 21 år.

STANDBY FOR FREMTIDEN – Det mest
gennemprøvede helårstelt på markedet

Når du køber det originale StandBy
telt fra Svenske telt, er alt med i 
prisen, også levering til camping-
pladsen.

StandBy teltet har været på
markedet i 27 år.

LEVERINGSTID:
Vi har normalt kun 2 til 3 ugers leveringstid 
på alle modeller af tandbyteltet, da alt
produceres på fabrikken i Sverige.

Dansk teltimport
deltager ikke på
Ferie for Alle 2022 pga.
omstændighederne.

Dansk Teltimport_217x298mm.indd   1Dansk Teltimport_217x298mm.indd   1 17.01.2022   09.1517.01.2022   09.15

Mød os på  
Ferie for Alle
på stand D3200  

Hal D

VÆLG VILLA
·  Lavet i markedets  

bedste materialer

·  Egne danske montører 

·  Masser af muligheder  
– sammensæt din egen VILLA

·  Lokal service direkte  
på campingpladsen

· Få 5 års garanti på VILLA*

*  For at udvide garantien til 5 år skal dit fabriksnye VILLA telt registreres  
i Isabella Club og monteres af en autoriseret VILLA-montør. 

Se mere om VILLA på www.isabella.net
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www. telt import.dk

DANSK TELTIMPORT
v / Ina & John Damgaard • Tlf. 20 94 40 27 • kontakt@teltimport.dk • WWW.TELTIMPORT.DK

Prøv
Ren fritid 
vask og

voks

Har du det
rigtige fortelt
til det danske klima?
StandBy 7000 er dansk teltimports
største salgssucces af alle de otte
modeller man kan vælge mellem,
det måler 740 cm. i bredden og har
en dybde på hele 380 cm. inkl. slusen. 

Køb dit StandBy telt hos Dansk Teltim-
port, der er eneforhandler i Danmark 
og har solgt Standby telte i 21 år.

STANDBY FOR FREMTIDEN – Det mest
gennemprøvede helårstelt på markedet

Når du køber det originale StandBy
telt fra Svenske telt, er alt med i 
prisen, også levering til camping-
pladsen.

StandBy teltet har været på
markedet i 27 år.

LEVERINGSTID:
Vi har normalt kun 2 til 3 ugers leveringstid 
på alle modeller af tandbyteltet, da alt
produceres på fabrikken i Sverige.

Dansk teltimport
deltager ikke på
Ferie for Alle 2022 pga.
omstændighederne.

Dansk Teltimport_217x298mm.indd   1Dansk Teltimport_217x298mm.indd   1 17.01.2022   09.1517.01.2022   09.15

Mød os på  
Ferie for Alle
på stand D3200  

Hal D

VÆLG VILLA
·  Lavet i markedets  

bedste materialer

·  Egne danske montører 

·  Masser af muligheder  
– sammensæt din egen VILLA

·  Lokal service direkte  
på campingpladsen

· Få 5 års garanti på VILLA*

*  For at udvide garantien til 5 år skal dit fabriksnye VILLA telt registreres  
i Isabella Club og monteres af en autoriseret VILLA-montør. 

Se mere om VILLA på www.isabella.net



FORHANDLERE

Fredensborg
Caravan Center

Mangler du reservedele eller stumper 
til din campingvogn – Så besøg

VANDPUMPER

www.fredensborgcc.dk 



Du kan også vælge at besøge de-
res webshop hvor du sikkert 
kan finde det du mangler.

Her ser du nogle af de mange dele 
som Peter Rasmussen som er inde-
haver af Fredensborg Camping Cen-
ter har et stort lager af.

Det er nu du skal 
begynde at klargøre 
din campingvogn, hvis 
der er ting du ikke fik 
klaret før den blev stillet 
væk i efteråret. Peter 
Rasmussen, indehaver 
af Fredensborg Camping 
Center fortæller at han har 
næsten 4.000 varenumre 
på lager. 
Se www.fredensborgcc.dk 

FORHANDLERE

VANDHANER OG VANDPUMPER og Peter 
ved hvilken type vandpumpe du skal bruge hvis 
du også skal kunne tage bad i vognen.

THETFORD DELE TIL TOILETTET kan du 
også se et stort udvalg af i han store udstil-
ling, eller han kan bestille det du mangler.

www.fredensborgcc.dk 

Fredensborg
Caravan Center



FORHANDLERE
Fredensborg
Caravan Center

HVIS DET ER EN HOL-
DER SÅ VINDUET kan stå 
åbent hedder det en rude-
udstiller. Peter fortæller at 
når du skal bestille noget til 
et vindue skal det altid ses 
indefra. Som f.eks venstre 
rudeudstiller set indefra.

LEDLYGTER HOLDER 
LÆNGE, men ofte er de 
utætte og taget vand ind. 
Udvalget er stort. Flere 
mærker bruger i øvrigt de 
samme lygter

www.fredensborgcc.dk 



FORHANDLERE
Fredensborg
Caravan Center

STØDDÆMPERE TIL 
PÅLØBSBREMSEN skal 
også være den rigtige så 
den virker korrekt.

TRUMA SKOR-
STENSFOR-
LÆNGER ER ET 
MUST på vinter-
camping, for ikke at 
tale om WL ventiler 
som sikrer at var-
men kan komme 
ud hvor den skal.

Se filmen her under hvor Peter fortæller og giver gode råd om udstyr til din campingvogn, bl.a. om Alde og Truma 
og alt det som udskiftes løbende. Peter har mange stumper og dele til både nye og ældre campingvogne.

www.fredensborgcc.dk 



Søren har sit kontor lige in-
de for døren, til højre, med 
glasruder ud til indgangs-
døren så han kan følge med 

i hvad der sker på pladsen med 
brugtvogne og i forretningen.

I forretningen møder du Martin 
eller Ann som begge ved stort set 
alt om camping, udstyr og tilbehør 
for ikke at tale om Walker fortel-
te og Isabella Camp-Let’er. På det 
seneste har Sørens Camping lige-
ledes fået Lufttelte fra Dometic og 
Kampa.

Når du besøger Sørens Camping så husk altid at stikke hovedet 
inden for hos den gæve bornholmer og sig goddag. 

Peer Neslein fra Campingferie.dk besøger

Sørens Camping
i Herning

HER SER DU ET KIG ned gen-
nem den store butik med masser 
af campingudstyr og tilbehør.

FORHANDLERE

www.scamping.dk 



Peer Neslein fra Campingferie.dk besøger

Sørens Camping
i Herning

HER ER VI I AF-
DELINGEN for 
Walker fortelte, 

solsejl og læhegn.

SØRENS CAMPING HAR I MANGE ÅR 
VÆRET FORHANDLER af de hollandske 

Walker fortelte som han siger er Hollands 
svar på Isabella. Teltet her er det populære 

Walker Ellips 280 med det praktiske udhæng

FORHANDLERE

www.scamping.dk 



Peer Neslein fra Campingferie.dk besøger

Sørens Camping
i Herning

ET ANDET POPULÆRT 
WALKER FORTELT ER 
WALKER PALLADIUM 

som er 350 cm dybt og har 
denne dejlige stue fordi der 
er opsat en del, så der også 

er en lille praktisk forstue el-
ler vindfang, som du ser lidt 

af til venstre i billedet. 

Se en lille film hvor Peer Neslein kigger på Walker teltene hos Sørens Camping

FORHANDLERE

www.scamping.dk 



Peer Neslein fra Campingferie.dk besøger

Sørens Camping
i Herning

HER ER ANN I CAMP-LET 
AFDELINGEN hvor der er 
opstillet flere modeller så du 
kan se nogle af de mange mu-
ligheder du har med at rejse 
med en teltvogn.

Se filmen hvor Ann fortæller om Camp-Let og Dometic luftteltet

FORHANDLERE

www.scamping.dk 



ANN VISER OGSÅ LIGE 
AT DE ER I GANG med at 
opstille forskellige lufttelte fra 
Dometic og Kampa.

Se hele filmen hvor Peer besøger Sørens Camping og går en tur gennem forretningen

Peer Neslein fra Campingferie.dk besøger

Sørens Camping
i Herning

FORHANDLERE



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

Se vores store Camp-let udstilling
med de NYE 2022 modeller

Vi har næsten altid brugte og demo vogne til salg 
- Se udstyr og reservedele på vores hjemmeside www.scamping.dk

Ferien starter hos Søren

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

Kom og se det STORE udvalg af kvalitets telte fra Walker

Endnu et kvalitetstelt fra Walker

Se alle de nye Walker fortelte udstillet i butikken 
- eller på vores hjemmeside www.scamping.dk

Ferien starter hos Søren



WIFI op til:

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

•  Modtagelse i topkvalitet
•  Ekstremt vejrbestandigt
•  Perfekt til vanskelige modtagelsessituationer
•  360o signalmodtagelse
•  Kan modtage: 
•  Almindeligt tv signal
•  DAB & DAB+
•  WIFI - fordobler min. signalet
•  Combi antennen er inkl. kabler, mast og        
    tagbeslag alt samlet i én kasse

Den ultimative Combi Antenne
- med MIMO teknologi

3 i 1
antenne

Kun 2.599,-

18cm

Ø9 cm

High-Tech
WIFI

Antenne

Mobil 
Router kan 
tilkøbes for 

kun

Kr. 1.679,-

Med
MIMO

teknologi

Kun 839,-
Pris er inkl. kabler, tagbeslag og 
adapter til montering på mast alt 
samlet i én kasse.

• 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; f.eks. i 
campingvogn, udhus og på båd

• Fåes i to længder:
• 1,22 x 20 m
• 1,22 x 40 m

Find din forhandler på www.campingagenten.dk

Vær klar til sæsonens kulde med den 
bedste isolering til fortelte

REN FRITID

S
T
A

D
B
Y

www. telt import.dk

DANSK TELTIMPORT
v / Ina & John Damgaard • Tlf. 20 94 40 27 • kontakt@teltimport.dk • WWW.TELTIMPORT.DK

Ren Fritid Vask og Voks kommer 
i samme koncentration, men er 
nu endnu mere effektiv, og helt 
uden faremærker.
Ren Fritid Vask og Voks lever 
op til EU's strengeste krav til 
miljøet.

Nu i
hel-liters

flasker

Ren Fritid Klosetvæske Universal er 
ændret iflg. de nye EU regler – og det 
er den kun blevet bedre af. Den har 
en meget diskret duft og kan bruges 
i afløb og skyllevandet. Den er også 
fremragende til at rense afløbsvandets 
tank og den dræber bakterier, som er 
årsag til dårlig lugt.

15 år med Ren Fritid – miljøvenlige
produkter til campingvognen, auto-
camperen båden, fritidshuset m.m.

Forbedret nyhed
og altid miljøvenlige produkter



Ta’ en
rundtur 
i alle vores 2022 

modeller

Bomose Alle 19 · 3200 Helsinge
Tel. (+45) 48 79 31 10 
www.bije.dk

Kom til åbent hus
Vi fejrer fødselsdag med masser af 

gode tilbud d. 5.-6. marts 10-16
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på bije.dk, og få program og fødselsdagstilbud tilsendt direkte

Alle hverdage 10-17
Lør-, søn- & helligdage 10-16

1/9-29/2: Lørdag lukket
Besøg vores webshop på www.bije-campingshop.dk

SPAR
15%
på alle ikke nedsatte 

varer i butikken

Udlejning

BOOK
autocamper 

til ferien

Fø
dselsdag d. 5.-6. marts

Besøgfracam
pi

ng
pl

ad
se

r,
kl

ubber og leverandører

Vi byder på 
forfrisk-

ninger

Bliv en 
del af vores 

fordels-
klub

Få værdimærke á 5,- kr. for
hvertkøb

af100kr.

Super tilbud på

TUXER TØJ

Mød Per fra Tuxer som giver gode råd og vejledning

Weekendens tilbud 
ses fra 1. marts på 
www.bije.dk

WIFI op til:

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

•  Modtagelse i topkvalitet
•  Ekstremt vejrbestandigt
•  Perfekt til vanskelige modtagelsessituationer
•  360o signalmodtagelse
•  Kan modtage: 
•  Almindeligt tv signal
•  DAB & DAB+
•  WIFI - fordobler min. signalet
•  Combi antennen er inkl. kabler, mast og        
    tagbeslag alt samlet i én kasse

Den ultimative Combi Antenne
- med MIMO teknologi

3 i 1
antenne

Kun 2.599,-

18cm

Ø9 cm

High-Tech
WIFI

Antenne

Mobil 
Router kan 
tilkøbes for 

kun

Kr. 1.679,-

Med
MIMO

teknologi

Kun 839,-
Pris er inkl. kabler, tagbeslag og 
adapter til montering på mast alt 
samlet i én kasse.

• 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; f.eks. i 
campingvogn, udhus og på båd

• Fåes i to længder:
• 1,22 x 20 m
• 1,22 x 40 m

Find din forhandler på www.campingagenten.dk

Vær klar til sæsonens kulde med den 
bedste isolering til fortelte



FORHANDLERE

Se filmen hvor Jesper Behrensdorff fortæller om den populære Hobby autocamper

Bijé Fritid & Camping

Hobby Optima De Luxe (2022)

5 SIDDEPLADSER omkring 
bordet hvor der kan trækkes 
en ekstra bordplade ud

DE 2 ENKELTSENGE er høje, 
men det betyder at der er en stor 
garage med adgang ude fra.

www.bije.dk 



FORHANDLERE

Se filmen hvor Jesper Behrensdorff fortæller om og viser dig vognen

Bijé Fritid & Camping

Adria Adore 502 UL (2022)

ADRIA ADORE 502 UL HAR 
SIDDEGRUPPEN i forenden 
af vognen hvor der er et dejligt 
panoramavindue i fronten.

HER SER DU den rummelige 
siddegruppe lidt oppe fra.

www.bije.dk 



Se filmen hvor Jesper fortæller om Hobby Beachy som er en helt ny stil i campingvogne
Hobby Beachy 450 (2022)

Bijé Fritid & Camping PRAKTISK DØR i 
bagenden af Beachy.

KØKKENBORD MED 
VASK er i fronten med 
plads til køleboks i skuffen.

www.bije.dk 

FORHANDLERE



Se filmen hvor Jesper fra Bije fortæller om vognen
Hobby Excellent 495 UFe (2022)

Bijé Fritid & Camping

HOBBY EXCELLENT 
495 ER EN POPULÆR 
STØRRELSE camping-
vogn med toiletrum og dob-
beltseng i forenden.

www.bije.dk 

FORHANDLERE



Jesper viser hele vognen med dobbeltseng, siddegruppe, køkken og køjer til børnene

FORHANDLERE

Hobby Excellent Edition 560 KMFe (2022) 

Bijé Fritid & Camping
www.bije.dk 

DENNE HOBBY ER IDEEL 
FOR BØRNEFAMILIEN som 
har behov for køjer til børnene. 
Den fås med både 2 og 3 køjer.

KØKKENET ER 
MIDT I VOGNEN li-
ge over for familiens 
siddegruppe.



Se filmen hvor Jesper Behrensdorff præsenterer den helt nye model

FORHANDLERE

KABE ESTATE ER EN HELT 
NYE SERIE fra Kabe i 2022. 
Modellen her er med enkeltsenge 
og stort badeværelse.

ESTATE ER HELT NYDESIGNET 
med bl.a. nye skabe og farver. Model-
len her er en King Size på 250 cm i 
bredden.

Kabe Estate 600 TDL KS (2022)

Bijé Fritid & Camping
www.bije.dk 



Se filmen hvor Jesper tager dig med på en tur gennem forretningen, bl.a. forbi PianoCafeen

FORHANDLERE
Bijé Fritid & Camping
www.bije.dk 

Isabella, Kampa lufttelte,
campingudstyr og PianoCafeen

ISABELLA VILLA er 
blot et af de mange ud-
stillede Isabella telte du 
kan se hos Bijé Fritid & 
Camping i Helsinge.

CAMP-LET er 
ligeledes opstillet

KAMPA lufttelte 
og markiser



Se filmen hvor Jesper viser dig rundt fra Indskrivning til værksted

FORHANDLERE
Bijé Fritid & Camping
www.bije.dk 

Serviceværksted, Truma-service 
partner, DCU Testcenter

DU KAN SAGTENS MØ-
DE JESPER BEHRENS-
DORFF ved skranken når 
du skriver din vogn ind til 
service eller reparation.

BIJÉ FRITID OG 
CAMPING HAR 
EN SUPER MO-
DERNE GRAV 
hvor campingvog-
ne og autocampe-
re kan sænkes ned 
i, når der skal mon-
teres udstyr på taget 
eller foretages andre 
reparationer. Der er 
plads til 8-12 vogne 
på det store værk-
sted.



DDrrøømmmmeerr  dduu  oomm  nnyy  vvooggnn  ??      
SSppaarr  ooppttiill  2255..000000  kkrr..  ppåå  ddee  ssiiddssttee  22002211  ddeemmoovvooggnnee  

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

  SSee  wwwwww..ooeecccc..ddkk  ffoorr  vvoorreess  uuddvvaallgg  aaff  nnyyee  &&  bbrruuggttee  vvooggnnee..    

KKaabbee  CCllaassssiicc  660000  TTDDLL  KKSS,,  
    ÅÅrrgg..  22002211,,    EE::  11..662255  kkgg  TT::  22..000000  kkgg  

FFøørr  339933..999900    SSppaarr  2255..000000    NNuu  336688..999900  kkrr..  

KKnnaauuss  SSüüddwwiinndd  6600  yyeeaarrss  445500  FFUU,,  
    ÅÅrrgg..  22002211,,    EE::  11..118800  kkgg  TT::  11335500--11770000  kkgg  

FFøørr  119955..770000    SSppaarr  1155..000000    NNuu  118800..770000  kkrr..  

LLMMCC  SSttyyllee  553300  EE,,  
    ÅÅrrgg..  22002211,,    EE::  11..117755  kkgg  TT::  11335500--11880000  kkgg  

FFøørr  119922..445500    SSppaarr  1100..000000    NNuu  118822..445500  kkrr..  

LLMMCC  SSttyyllee  446600  DD,,  
    ÅÅrrgg..  22002211,,    EE::  11..114433  kkgg  TT::  11333322--11550000  kkgg  

FFøørr  118822..445500    SSppaarr  1100..000000    NNuu  117722..445500  kkrr..  



DDrrøømmmmeerr  dduu  oomm  nnyy  bbrruuggtt  vvooggnn  ??      
SSåå  kkiigg  ffoorrbbii  wwwwww..ooeecccc..ddkk  oogg  ssee  vvoorreess  ffiinnee  uuddvvaallgg  

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

HHyymmeerr  SSppoorrttiinngg  550055  
    ÅÅrrgg..  22001100,,    EE::  11..114455  kkgg  TT::  11..770000  kkgg  

22  xx  KKøøjjeerr  &&  DDbb..sseenngg––  VVeellhhoollddtt..  KKrr..  110099..999955  

TT@@bb  332200,,  
    ÅÅrrgg..  22001133,,    EE::  552255  kkgg  TT::  11..000000  kkgg  

FFiinn  lliillllee  22..  ppeerrss  rreejjsseevvooggnn..    KKrr..  9955..000000    

BBüürrssttnneerr  AAvveerrssoo  FFiiffttyy  446655  TTSS,,  
    ÅÅrrgg..  22000099,,    EE::  11..114400  kkgg  TT::  11..550000  kkgg  

FFlloott  llyyss  vvooggnn  mm..  ddbb..sseenngg..  KKrr..  110088..000000    

KKnnaauuss  SSüüddwwiinndd  EExxcclluussiivvee  558800UUFF  
    ÅÅrrgg..  22001144,,    EE::  11..339999  kkgg  TT::  11..770000  kkgg  

FFeedd  vvooggnn  mm..  aallddee  &&  ddbb..sseenngg..    KKrr..  117799..999955  

KKaabbee  IImmppeerriiaall  556600  XXLL  KKSS,,  
    ÅÅrrgg..  22001177,,    EE::  11..778822  kkgg  TT::  22..000000  kkgg  

FFrroonntt  kkøøkkkkeenn,,  ddbb..sseenngg..  llææddeerr  KKrr..  336600..000000  

LLMMCC  MMuussiiccaa  444400  DD,,  
    ÅÅrrgg..  22001199,,    EE::  11..222255  kkgg  TT::  11..442255--11..770000  kkgg  

FFiinn  rreejjsseevvooggnn  mm..  ddbb..sseenngg..  KKrr..  221144..999955  



FORHANDLERE

Kabe Ametist 560 XL KS King Selection (2022)                               
Se filmen hvor Lisbeth fortæller om den specielle Kabe model 
som er udstyret med masser af ekstraudstyr. 

Østsjællands
Camping Center
www.oecc.dk 

Lisbeth fra Østsjællands Camping 
Center viser der er aircon og flot 
siddegruppe i lyst/beige læder i 
den specielle Kabe.

Vognen er indrettet med 
fransk seng i bagenden hvor 
der ligeledes er toiletrum.



FORHANDLERE

Knaus Südwind 540 UE med Alde centralvarme (2022)                              
Se filmen og hør Lisbeth fortælle om vognen med den lyse 
siddegruppe med masser af vinduer i fronten

Østsjællands
Camping Centerwww.oecc.dk 

Soveværelse med enkeltsenge 
i bagenden af vognen.

Du kan ændre sengen til dobbeltseng.

Denne vogn er udstyret med 
Alde centralvarme



Knaus Sport 450 (2022) 
Se filmen og få mere at vide om den smarte Knaus Sport

FORHANDLERE
Østsjællands
Camping Center
www.oecc.dk 

Nem rejsevogn i en god størrelse for 2, 
men med soveplads til 4, da rundsidde-
gruppen også kan omdannes til seng.

Stor rundsiddegruppe i den 
kompakte rejsevogn.



LMC Musica 560 E (2022)
Se filmen og hør Susanne fortælle om LMC

FORHANDLERE
Østsjællands
Camping Center
www.oecc.dk 

Fint køkken med vask med 
varmt vand og 3 gasblus.



FORHANDLERE

LMC Sassino 430 D (2022)
Se filmen og hør mere om vognen som Susanne fortæller om

Østsjællands
Camping Center

www.oecc.dk 

I forenden har du en stor dobbelt-
seng med stort magasin under. I 
midten finder du siddegruppen.

I bagenden af vognen har du 
køkken, toiletrum og garderobe.



FORHANDLERE

Isabella Villa – vælg selv størrelse og indretning             
Se filmen hvor Susanne fortæller om de mange muligheder du har hvis du 
vælger Isabella Villa som dit helårsfortelt

Østsjællands
Camping Center

www.oecc.dk 

Du bestemmer selv størrelse på teltet, 
indretning, termoloft så det passer til 
dine ønsker og din campingvogn. 

Du vælger mellem en almindelig 
dør eller en skydedør.



En campingplads for hele familien & naturelskere 

- Feriehytter 

- Ferielejligheder 

- Mobilehome 

- Campingplads BOOK NU 

www.europacamp.it 



C A O R L E  -  I T A L Y
villaggiosanfrancesco.com

I S T R I A  -  K R O A T I A
bivillage.com

C A M P I N G - R E S O R T - F U N



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022
Her er en oversigt over mine egne campingvogne og autocampere 
som jeg har ejet siden jeg startede som professionel campist 1. 
april 1987. Denne liste omfatter kun mine egne vogne og ikke alle 
de vogne jeg har lånt i længere eller kortere tid for at skrive om 
dem eller teste dem.



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

1985
Jeg arbejdede i musikbranchen 
og da Lisbeth og jeg vil købe 
vores første campingvogn, gik 
jeg på biblioteket for at låne bø-
ger om camping og camping-
vogne. Her får jeg at vide at der 
ikke findes bøger om camping. 
Da jeg ikke ved noget om cam-
pingvogne (vi har kun camperet 
med telt) beslutter jeg, at skrive 
en bog om campingvogne i min 
fritid for at lære noget om cam-
pingvogne før vi køber en selv. 
Jeg begynder, at researche om 
alt indenfor campingvogne og 
skriver til fabrikker, producen-
ter og forhandlere.

1986
I starten af 1986 er jeg klar med 
tekster og billeder der omhand-
ler alt det jeg mener jeg skal 
vide for at kunne købe den for 
os rigtige campingvogn. Så i 
foråret 1986 beslutter vi at købe 
en helårsvogn, nemlig en So-
lifer Artic 450 hos Neergårds 
Camping i Hedehusene. Vog-
nen er udstyret med Primus 
centralvarme. Det betød, at jeg 
nu kunne skrive den sidste del 
af min bog, nemlig den del der 
handler om den første cam-
pingtur. Da jeg er færdig med 
bogen ”Campingvognen” – 
Håndbog for campister, beslut-
ter jeg at udgive den selv, ved 
at få den layoutet og trykt. Mar-
kedsføring og salg må jeg selv 
klare. 



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

1988-1989
Jeg skifter min Solifer Artic 
450 ud med den større model 
Solifer Artic 500 så børnene 
(Signe og Rasmus) får bedre 
plads i deres køjer i bagenden 
af vognen. 

1987
Bogen udkommer og FDM og DCU kontakter mig 
og spørger om jeg kan skrive artikler til dem. DCU 
vil også gerne købe et par tusinde bøger. Så den 
dag den 1. april 1987 besluttede jeg at jeg ville 
leve af at campere. Og det er 35 år siden i 2022.



1988
Jeg besluttede at 
køre til Nordkapp 
som jeg havde drømt 
om i nogle år. Under-
vejs på turen skrev 
jeg informationer til 
bogen ”Nordkapp” 
som jeg selv udgav 
og som blev en rig-
tig god succes. Her 
er jeg på vej til Nord-
kapp i min Toyo-
ta Corolla 1,6 med 
min Solifer Artic 500 
på krogen. Min bror 
Jann og min onkel 
Ras var med på tu-
ren. På dette tids-
punkt var jeg ikke 
gået i gang med at 
lave videoer endnu. 

1990
Jeg skifter til en større Solifer 
jubilæumsmodel og et Isabella 
Universaltelt.  Nogle forhand-
lere fortalte mig at hvis jeg vil 
leve af at skrive om camping, 
burde jeg køre i almindelige 
campingvogne og ikke en dyr 
Solifer. Det vil passe mig fint at 
prøve de forskellige mærker i 
campingvogne, så da min Soli-
fer havde stået stille et stykke 
tid, valgte jeg at sælge den.

1991-2002
En af de første campingvogne jeg lånte 
var en Bürstner som jeg valgte at køre til 
Nordkapp med. Efter den pæne succes 
med min bog Nordkapp begyndte alle nu 
at spørge hvorfor jeg ikke havde lavet 
en film med min tur til Nordkapp. Så det 
gjorde jeg sammen med min bror Jann 
som nu arbejdede for mig. Jann filmede 
videoen hvor jeg forsøgte mig som rejse-
journalist i billedet. Vi redigerede selv fil-
men i et studie og jeg fik min ven Jens 
Okking til at indtale speaken fra turen. 
Min bil i denne periode var en Nissan Pa-
trol. 
Se min første film (Nordkapp) som rejse-
journalist her: https://youtu.be/Zkj-
hXJcE4O4 

I de følgende 10 år lånte jeg campingvog-
ne af importører, agenter og campingfor-
handlere som jeg testede, skrev artikler 
om eller lavede film på til Campingferie.
dk som jeg har fået ideen til og som kom 
på nettet som den første campingportal 
midt i 1990’erne. Så de mange camping-
vogne og autocampere jeg kun har lånt 
eller skrevet om skriver jeg ikke om her.

Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2002
Camping Ekspeditionerne starter
Alle vogne i det følgende er vogne som jeg selv har 
ejet.
I 2002 fik jeg ideen til at lave længerevarende test 
(Ekspeditioner) på campingvogne og autocampe-
re hvor jeg kører i vognen 1-3 år for at teste den un-
der de forskellige årstider, ligesom jeg begyndte at 
teste dem på længere ture for at teste dem under de 
samme, eller værre forhold, som almindelige campi-
ster kan komme ud for. I forbindelse med disse læn-
gerevarende test får jeg ligeledes ideen til at lave 
dagbøger og film fra dag til dag, som lægges på net-
tet fra dag til dag, mens de forskellige testturer eller 
Ekspeditioner foregår. Jeg opdager hurtigt, at det er 
både dyrt og svært når jeg sidder i udlandet og skal 
uploade billeder og film på et meget langsomt og 
dyrt internet. På det tidspunkt var der ikke internet 
på mange campingpladser, så jeg prøvede så vidt 
muligt at tage mit eget internet med. Det var svært.

2002
Kabe royal 720 TDL
Gibraltar- Nordkapp – Europas 
længste campingtur. 12.000 km 
på 24 dage.

Se filmen del 1 her:
https://youtu.be/QCOOtNI1NSQ 

Se filmen del 2 her:
https://youtu.be/Uyj32HNLx3c?li
st=PLQsmeWRMJipiy5oeX880e-
NMe3z8lHh0G 



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2004
Ekspedition North Cape 
Winter Challenge.
Sammen med min Kabe Safir 590 
TDL blev vi de første med camping-
vogn på Nordkapp om vinteren. På 
det tidspunkt var Nordkapp lukket 
om vinteren. Nu om dage er Nord-
kapp åbent hele året. 
Se filmen her: 
https://youtu.be/flyJn1CuP1k 

2005
Cabby 67 Champ Editi-
on og Isabella Universal 
helårstelt
Vintermarked i Jokkmokk fejrer 
400 år.
Se filmen her: https://youtu.be/
pPV8Yp4XDMI 



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2005
Campingtur til Athen 
i Cabby 67 Champ 
Edition
Gennem Europa til Vene-
dig og med Camping on 
Board færge til Patras i Græ-
kenland, videre over Ko-
rintkanalen til Athen. Se fil-
men del 1 her: https://youtu.
be/YqClHHYuf0E  Se filmen 
del 2 her: https://youtu.be/
HwPGGupyyz4 

2006
Fendt Diamant 700 VIP
Campingtur gennem Europa til 
Vulkanerne Vesuv i Italien og 
Etna på Sicilien.
Se filmen del 1 her: https://you-
tu.be/NvLqExEkY6U 
Se filmen del 2 her:
https://youtu.be/g4Q7oj1bw3A



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2006
Cabby Autocamper.
Pilgrimstur i autocamper til 
Santiago de Compostela i Spa-
nien og videre til verdens ende 
Finniterre ud til Atlanterhavet. 
Se del 1 af filmen her:
https://youtu.be/0YcEALyTHZ4 
Se del 2 af filmen her: https://
youtu.be/RFjeZ8c_idk 

2007
Wilk 450. Black Sea 
Challenge (Ekspedition 
Sortehavet)
Gennem Europa til Istanbul og 
til Sortehavet.
Se filmen her: Ekspedition Sor-
tehavet del 1:
https://youtu.be/hVlbUOTzQZc 
Ekspedition Sortehavet del 2: 
https://youtu.be/uXCKGzXowYc 
 



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2008
LMC vintervogn med 
Alde centralvarme.
Vintercamping i Østrig. Se film 
her: https://youtu.be/xGsJJnGniSY 
 

2009-2010
Dethleffs Advantage 
I 6501 helintegreret 
autocamper
Campingture gennem Rusland 
til Sankt Petersborg, Hvideha-
vet, Kola halvøen, Polarcirklen 
og Murmansk. 

Se film om Campingtur til Sankt 
Petersborg:
https://youtu.be/WwlpK2IHOvQ 

Murmansk - Nordkapp del 1:
https://youtu.be/P4xZU0gFwQw 

Murmansk - Nordkapp del 2:
https://youtu.be/k40GZBbm-C4 



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2011
Bürstner Marano T 590 
(brugt)delintegreret 
autocamper
Drømmetur Island rundt. Se 
filmklip fra turen her:
https://youtu.be/6W4PTJ-smaE 
 

2012
Hobby Premium med 
Alde centralvarme.
Ekspedition Polarcirklen hvor 
det blev -42 graders frost i Jok-
kmokk. 
Se filmen her:
https://youtu.be/qs1lm1uazA0 



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2013
Solifer 450 (brugt vogn 
fra 2007) næsten magen 
til den som jeg startede med i 
1986. Ren nostalgi. Jeg synes 
også at det er vigtigt ikke kun 
at teste nye vogne, så vi købte 
denne brugte Solifer 
 

2013
I løbet af året byttede jeg vog-
nen med den større Solifer Fin-
landia 560 (2007 - også brugt) 
som vi kørte i på vores cam-
pingtur til Ungarn. Vognen blev 
desværre stjålet 3 dage efter vi 
var kommet hjem fra ferie. 
 



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2013
Jeg købte så en brugt 10 år 
gammel Hobby Excellent Easy 
som jeg optimerede til vinter-
camping og testede på en vin-
tertur til Norge. Jeg ville bare 
vise at stort set alle camping-
vogne, nye som ældre, kan 
bruges om vinteren.
Se filmen Vintertesten her:
https://youtu.be/NUM6S-
HTBWQY 
 
 

2014-2016
Kabe Royal 590 E-TDL
Ekspedition Atlanterhavsvejen. 
Se filmen her:
https://youtu.be/SMqr8dydWHE 
 
 
 



Mine
campingvogne 
og autocampere
fra 1986 til 2022

2017-2019
Kabe Classic 470 
Mads Nielsen og Peer Neslein på 
Arctic Camp i Jokkmokk ved Po-
larcirklen i Sverige, i forbindelse 
med det samiske vintermarked i 
februar måned. Her i Jokkmokk 
finder man ud af hvor skønt det 
er at komme ind i en varm vogn
Jeg valgte bevist at købe en 
Kabe Classic som er den billig-
ste serie hos Kabe, for at kunne 
sammenligne den med min for-
rige Kabe, der var en Kabe Ro-
yal som er den næst dyreste se-
rie. Konklusionen er, at alle de 
grundlæggende systemer som 
gas, vand, varme og luftcirkulati-
on er udført efter de samme prin-
cipper. Forskellen ligger i udval-
get af ekstra udstyr og finesser. 
Peer fortæller om sin Kabe Clas-
sic 470, mens har bor i den ved 
Polarcirklen i Jokkmokk:
https://youtu.be/t9_cQZOmWd4 
 
 
 2019-2021

Knaus Südwind 500 PF 
Jeg valgte at købe denne Knaus 
med blæservarme for at vise at du 
sagtens kan bruge en vogn med 
blæservarme hele året. Jeg har væ-
ret på vinterture i den til Norge og 
til Østrig og været ude i -15 graders 
frost uden problemer. Derudover 
har den været Danmark rundt en del 
gange langs kysten, på tværs, med 
masser af små færger og afstikke-
re til Bornholm. Tyskerne bygger rig-
tige gode campingvogne og Knaus 
har fået fat i et stort publikum, da de 
kan fås med blæservarme, Alde cen-
tralvarme eller i en el-udgave.
Se film fra mine ture med min 
Knaus:

Se Peers Knaus:
https://youtu.be/lxfkF78uR2c?list=P
LQsmeWRMJipgy9o8uaofKlG867Ov
6vCMX 

Vintercamping I Norge og 
Østrig:
https://youtu.be/Utgiyg2RYDE?list=
PLQsmeWRMJipgy9o8uaofKlG867O
v6vCMX 

Campingferie i Danmark i juli:
https://campingferie.dk/2021/01/27/
danmark-rundt-langs-kysten-eksper-
ten-amatoeren-paa-tur-gennem-dan-
mark-film/
 
 
 
 

2022: Hvilken vogn skal 
jeg så vælge som min 
egen og køre i fremover?
Det må du følge med i på Campingferie.dk 
hvor jeg vil fortælle hvorfor jeg valgte som jeg 
gjorde og selvfølgelig vil jeg lave film og artik-
ler på den, ligesom jeg allerede har en række 
spændende rejser på tegnebræddet.
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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
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167 sider

Campingbladet.dk
udkommer 4. april 2022 

- med et STORT
forårsnummer
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


