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Torben Hansen, Indehaver af 
Slagelse Camping & Outdoor 
Center fortæller, at planen er 
at Brohallen forsætter med 

Kåre Kjær Rützou som daglig leder. 
Det samme gælder værkstedet som 
forsætter som tidligere. Webshop-
pen Campingdeals.dk fra Brohal-
len, fortsætter ligeledes, men indgår 
som en del af den store webshop 

Campingsalg.dk som ejes af Torben 
Hansen, som fortæller at der vil op-
stå en synergieffekt ved en samlet 
drift af de 2 store webshops. Det vil 
bl.a. betyde større indkøb og bedre 
priser til kunderne i de 2 webshops.

Torben Hansen fortæller at blandt 
de mange aktiviteter som vil bli-
ve indført i Brohallen i den kom-
mende tid, vil være at der kommer 

1-2 nyvognsmærker i campingvog-
ne og autocampere, ligesom der vil 
komme en Servicevogn til at betje-
ne kunder på campingpladser i det 
sydlige Sjælland og på Sydhavsøer-
ne. 

 
Yderligere informationer vil kom-
me snarest muligt.

Brohallen forsætter med Kåre Kjær Rützou som daglig leder. 
Det samme gælder værkstedet som forsætter som tidligere.

Slagelse Camping 
& Outdoor Center 
overtager Brohallen

Brian Bruun, værkfører i Brohallen, Kåre Kjær 
Rützou, daglig leder i Brohallen, Torben Hansen, 
Slagelse Camping & Outdoor Center og Randi 
Skov, Slagelse Camping & Outdoor Center



Signe og jeg skal på en gui-
det campingtur til Nord-
kapp som starter den 18. ju-
ni, hvor deltagerne mødes i 
Oslo på en campingplads.

Vi regner med at bruge 10 da-
ge på turen til Nordkapp. Vi håber 
også at Trollstigen er blevet åbnet 
igen efter sne- og stenskred.

Følg turen til Nordkapp 
fra dag til dag
Traditionen tro laver vi dagbøger 
og film hver dag på turen til Nord-
kapp. Efterfølgende kommer der 
også en samlet film med hele rejsen 
til Europas nordligste bilvej.

Du kan følge turen på www.cam-
pingferie.dk hver dag, men der 
kommer også indslag på de socia-
le medier.

Vi kører op gennem Norge som 
vi synes er den bedste rute med ud-
sigt til fjeldene og solen i ryggen. 
Så kan vi vælge en rute ned gen-
nem Sverige, når vi vender næsen 
den anden vej.

Jeg har været på Nordkapp 10 
gange før, sommer og vinter og 
Signe har været der en gang i 2004, 
hvor vi havde en tur hvor hele fa-
milien var med i hver deres cam-
pingvogne eller autocamper.

Så er det blevet
FORORD

Det betyder at vi nu kan komme på nogen af 
de campingture vi har drømt om  og udsat 
gentagne gange i løbet af de sidste to år 
med Corona Lock Down.

sommer

Billedet er fra vores familietur til Nordkapp i 2004. Nu skal Signe og 
jeg til Nordkapp sammen, hvor vi deles om opgaver som at filme og 
redigere og tage fastbilleder. Resultaterne kan du se i dagbøgerne 
som du kan følge fra dag til dag på Campingferie.dk

 OBS Bladet du læser i nu, er vores sommer-udgave med masser af artikler, læsestof og film. Næste blad udkommer den 3. oktober 2022. Jeg håber I alle får en velfortjent sommer med masser af dejlige camping-oplevelser.
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Der er utallige gode grunde til at tage på campingferie i Kärn-
ten! Med mere end 100 campingpladser med 16.000 enheder 
har du alle muligheder for at finde din yndlingsplads – hvad 
enten du foretrækker, at den skal ligge ved en badesø, for 
foden af bjergene, på flodbredden eller ved en bondegård. I 
Kärnten er der også naturist-campingpladser. Derudover  
tilbyder Østrigs campingland nr. 1 et rigt udvalg af moderne 
autocampere, rustikke feriehytter, fuldt møblerede ferielejlig-

heder og udlejningscampingvogne. Campinggæster i Kärnten 
sætter især pris på kombinationen af bjerge og varme ba-
desøer. Det sørger for alsidighed og aktiv nydelse med cykling, 
vandreture, roning, gåture, mountainbikekørsel, klatring, 
stand up paddle surfing, kajaksejlads og meget mere. Det 
milde klima på sydsiden af Alperne og de mange solskinsdage 
giver de bedste forudsætninger for en vellykket ferie. 

 Trekkingcykel eller mountainbike 
Kärnten har alt, hvad cykelhjertet begærer. For eksempel cykelruten 
"Große Kärnten Seen-Schleife". Den 340 kilometer lange rute, der 
ligner et ottetal, fører hen til idylliske udsigtspunkter ved ti for- 
skellige søer og langs bredden af floderne Gail og Drava. Vejen fører 
bl.a. forbi Millstätter See, Faaker See, Ossiacher See, Wörthersee, 
Klopeiner See, Pressegger See og Weißensee. Det er selvfølgelig 
ikke et must at klare hele turen på én gang; de enkelte dagsetaper 
giver også uforglemmelige indtryk og øjeblikke.  
Har du ikke din egen cykel med på ferien? Det er ikke noget pro-
blem. Cykeludlejningssystemet "Kärnten rent e-Bike" dækker hele 
Kärnten med omkring 50 udlejningsstationer og mere end 1.000 
udlejningscykler samt en veludviklet infrastruktur med shuttlebus-
ser, tog- og bådtransport. 
Kärnten er ikke kun hjemsted for Europas længste flow trail-rute  
på 15 kilometer i Bad Kleinkirchheim – Østrigs sydligste delstat 
har også mange andre trails og mere end 3000 kilometer officielle 
mountainbikestrækninger. De største centre for mountainbikefol-
ket er bl.a. regionen Karniske Alper (BIKEworld of Mountains und 
Lakes), Nockberge (nockbike) og Villach (lake.bike).
Fritidstilbuddet "Flow Trails Kärnten" er enestående i hele Østrig. 
Med et Flow Trails Bikecard får man adgang til fem bike areas (bike-
parkerne Nassfeld, Weissensee, Turracher Höhe, Bad Kleinkirch-
heim, Petzen) med mere end 30 Flow Trails. Lige fra maj til oktober!

 Vandring i alle højder
De mange vandrestier gør det muligt at nyde naturen i alle højder 
i den alpine ferieverden. Ofte fører vandrestierne direkte forbi 
campingpladserne. De er familievenlige, og mange af dem egner sig 
endog til barnevogne. Afhængigt af ønsker, humør, forventninger og 
kondition kan der vælges mellem utallige ruter med skiltning, som 
fører tværs gennem regionen.
Det højeste bjerg er Großglockner på 3798 meter. Her starter også 
Kärntens længste langdistance-vandrerute: Alpe-Adria-ruten. 
Ruten er 750 kilometer lang og inddelt i 43 dagsetaper, den fører 
fra Kärnten til Slovenien og det nordlige Adriaterhav i Italien. Du kan 
udvælge enkelte strækninger og tage på en vandretur, der passer til 
dine personlige ønsker og fysiske formåen. Bookingcenteret Trails 
Angels hjælper dig gerne med planlægningen af en individuel tur. 

Camping i Kärnten

Længsel efter sydens sol

KONTAKT OG INFORMATION OM REJSEN DERTIL

På www.camping.at eller i det gratis campingmagasin 
med mere end 40 udvalgte campingpladser. 

Kan bestilles på www.camping.at eller hos Urlaubsinformation 
Kärnten, tlf.: +43 (0)463-3000, e-mail: info@kaernten.at

Fotos: Gert Perauer, Michael Stabentheiner
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Campingfatter her er som 
han udtrykker det, altid i 
gang med vedligeholdel-
ses- og udvikling af plad-
sen og dennes faciliteter, 

således at man (som gæst) til stadig-
hed oplever at det er en helt unik og 
naturlig oplevelse, at besøge CAMP 
DJURSLAND, hvilket helt sikkert 
også (sammen med den service he-
le dremteamet her leverer), har væ-
ret medvirkende til at Camp Djurs-
land modtager denne flotte aner-
kendelse. 

Grøn er (stadig) det nye sort
Det seneste år har Campingfatter, 

og hans dreamteam, virkelig udnyt-
tet at vi igen kan rejse, så de har ta-
get hul på en helt ny type spænden-
de rejse. De er nemlig på en helt vild 
rejse, som kommer til at vare lang 
tid endnu, for den rejse de er på her, 
er en bæredygtigheds rejse, og en 
sådan får aldrig ende. 

Denne rejse har bragt dem vidt 
omkring i både de naturlige- og 
menneskeskabte rammer her, så 
pladsen er udover den almindeli-
ge trimning og vildskab, blevet for-
vandlet med 30 m3 muld og 500 m2 
vildtengsfrø, der er sået i skræn-
ter og læbælter, for at skabe større 
biodiversitet, hvilket giver det eks-

tra plus, at man fra indkørslen og 
ind gennem pladsen får en endnu 
smukkere og naturlig oplevelse, når 
man besøger den af Camping Out-
door Danmark GREENSTAY miljø-
certificerede plads her, ude i skoven 
– midt i byen. 

Rejsen har ligeledes sendt dem 
gennem de sidste rum i servicefa-
ciliteterne, således at de sidste rum 
her er energioptimeret, og det gam-
le handicaprum, nu er ombygget, 
således at det i dag er et energiopti-
meret kombineret handicap/familie-
baderum.

Og som Campingfatter udtaler; 
”Selv skraldet roder vi mere rundt 

Vi er taget en tur ud i skoven – midt i byen på Djursland, hvor vi møder 
Campingfatter på det han kalder Danmarks måske hyggeligste camping-
plads, da han er lidt beskeden, og ikke siger som gæsterne gør, for de kalder 
det Danmarks hyggeligste!

Belønning til
Camp Djursland



i end vi plejer” Der nemlig i skri-
vende stund gang i etablering af en 
ny ”værdicentral”, for at skjule de 
mange nye affaldsbeholdere der er 
flyttet ind, så gæsterne kan sortere 
affaldet i fraktioner.

Man kan dog godt som gæst slip-
pe for at sortere sit affald (hvis man 
synes det er besværligt, eller man 
bare ikke gider), for så tager man 
bare sit affald med hjem, udtaler 
Campingfatter med et smil på læ-
ben.

Lad din elbil på pladsen
Og på den private front har vi inve-
steret i en IONIQ5 elbil, således at 
fruens daglige ture frem og tilbage 
til metropolen Aarhus belaster mil-
jøet mindre. Af samme grund har vi, 
valgt at etablere et par ekstra lade-
punkter med 11/22 KW udtag, såle-
des at vore dejlige gæster også har 
en fornuftig mulighed for at lade 
deres elbil via ladestandere der af-
regnes via MONTA APP”.

Servering i baren
Og Campingfatter udtaler afslut-
ningsvis, at rejsen også har bragt 

dem en tur i Bar’ Hyggelig, hvor der 
nu er den ekstra service, at man kan 
bestille lækre hjemmelavede pizza, 
pizzasandwich, burgere, wraps, pita 
og salater fra vores nye samarbejds-
partner, således at der kan spares en 
del køreture, da man bestiller/beta-
ler i Bar’ Hyggelig og får sin mad le-
veret her.

Vi tænker, at med alle de nye 
spændende tiltag Campingfatter og 
dreamteamet, har taget med hjem 
fra deres rejse er endnu en grund 
til at besøge eller genbesøge CAMP 
DJURSLAND, for Campingfatter 
står stadig og har en enkelt ting me-
re han gerne vil fortælle, så vi spør-
ger om der er mere vi skal vide?

 
Belønning til Camp Djursland
Campingfatter fortæller at de med 
stolthed og ydmyghed netop (for 
første gang), har modtaget en fanta-
stisk anerkendelse fra Tripadvisor 
(læs brugerne af Tripadvisor), for 
Camp Djursland er netop blevet be-
lønnet af Tripadvisor som Travellers 
choice 2022, hvilket Campingfat-
ter mener er med baggrund i at he-
le dreamteamet på pladsen leverer 

verdens bedste værtskab fra hjertet 
til hjertet, i skønne naturlige og læk-
re rammer.

Fakta om Travellers choice:
Tripadvisor overrækker Travellers' 
Choice-prisen til overnatningsste-
der, seværdigheder og restauranter, 
der konsekvent får fantastiske an-
meldelser fra rejsende og er blandt 
de bedste 10% på Tripadvisor.

FAKTA 
om nye tiltag til sæ-
son 2022
• Etablering af to nye lade-

punkter (11/22 KW) til din el-
bil.

• Færdiggørelse af den store 
renovering af service- 
faciliteterne med endnu et fa-
miliebaderum.

• Renoverede rammer i  
vaskehuse.

• Ny ”værdicentral” i form af 
plads med affalds- 
sortering.

• Nyt og udbygget WiFi udstyr 
i hele pladsen med mindre 
strømforbrug.

• Masser af ekstra områder 
med øget biodiversitet.

• Mulighed for 
bestilling/levering af mad i 
Bar’ Hyggelig

Belønning til
Camp Djursland

Se mere på hjemmesiden
www.auningcamping.dk/aktiviteter-nyheder



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 Telteeller 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



Q26
Q36 Q40 Q55

Q65

Kr. 3.499,- Kr. 3.999,- Kr. 3.899,- Kr. 4.399,- Kr. 4.899,-

Mulighed for 
tilkøb af 220 volt 

omformer

Find din forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kr. 5.199,- Kr. 4.399,-

Pop Stop 350 
- Med tunnel
Varenr.: POP-001

Poppes hurtigt op og er klar til brug med det 
samme
● Kan køres i markisen på campingvogn eller autocamper
● Med bund
● Opsættes på få sekunder
● Myggenetspaneler
● Vandtæt
● Stort opholdsrum

Poppes hurtigt op og er klar 
til brug med det samme
● Opsættes på få sekunder
● Myggenetspaneler
● 3 Vinduespaneler
● Vandtæt
● Stort opholdsrum

Varenr.: POP-002

Pop Stop 350 
- Uden tunnel

NYHED

NYHED NYHED

Priser fra Kr. 14.499,- Priser fra Kr. 13.999,-

Vægt fra kun 25,75 kg

Vægt fra kun 31 kg

Aircondition & klimaanlæg.
Både med varme og køling

Klimaanlæg.



Svenske Öjje Holt elsker na-
turoplevelser og friheden 
ved at bevæge sig igennem 
landet i en autocamper. Til 
gengæld er han mindre be-

gejstret for store campingpladser 
med larm og masser af mennesker. 
Det forhold resulterede i 2020 i, at 
han sammen med sin kompagnon 
Paul Berggren etablerede online-

platformen Acamp, (https://acamp.
com/sv) der gør det muligt at boo-
ke campingophold hos mindre 
værter, som typisk aldrig tidlige-
re har udlejet deres grund til cam-
pister.

”Jeg er selv at betragte som en 
både dedikeret og frustreret cam-
pist, som elsker livet i min auto-
camper, men som længe har ledt 

efter alternativer til de store cam-
pingpladser. Danmark er et fan-
tastisk smukt land, og her findes 
masser af små oaser, som vil væ-
re perfekte feriesteder for naturel-
skere. Det handler kun om at finde 
dem. Derfor er tanken også at di-
gitalisere campingmarkedet, som 
i dag er meget analogt. Nu samler 
vi det hele og gør det nemt at søge, 

Efter et succesfuldt indtog i Sverige retter svenske 
Acamp nu fokus mod Danmark. Der er tale om et online 
community, som vil gøre det let for lokale værter og 
campister at nå hinanden.

Acamp
Ny campingaktør
i Danmark

Öjje Holt, en 
af stifterne 
af Acamp



finde og booke de naturskønne campingoplevel-
ser,” siger Öjje Holt. 

Over 100.000 brugere i Sverige
Acamp oplyser at de på kort tid har etableret sig 
i Sverige med flere end 100.000 aktive brugere. 
Det skyldes ikke mindst, at Acamp i marts an-
noncerede købet af den svenske app Ställplatser, 
som de oplyser er Nordens største online fælles-
skab for campister. Efterfølgende er Acamp og-
så blevet tilgængeligt i Norge, og nu er turen alt-
så kommet til Danmark. 

”Vi kan mærke en enorm efterspørgsel på 
trygge og sikre ferieoplevelser tæt på eget nær-
område. Det er formentlig den vej, det går i en 
urolig verden. Derudover tror vi på, at efter-
spørgslen på klimavenlige rejser i pagt med na-
turen vil fortsætte med at stige. Der er i hvert 
fald ikke noget, der tyder på det modsatte,” si-
ger Öjje Holt. 

Hold Danmark rent
Entreen i Danmark sker i samarbejde med or-
ganisationen Hold Danmark Rent, idet Acamp 
oplever, at campingturismen i de nordiske lan-
de er udfordret af netop affald og svineri i natu-
ren. Det sker med kampagnen Clean Camping, 
som sætter fokus på gode vaner som campist i 
den danske natur – et initiativ der glæder Anet-
te Juul, partner og projektleder i Hold Danmark 
Rent. 

”Møder man affald i naturen, har det ofte lig-
get der længe, og spørger man danskerne, hvad 
der generer dem mest, når de opholder sig i na-
turen, svarer størstedelen faktisk affald. Der er 
tale om et reelt miljø- og adfærdsproblem, og 
derfor glæder det os, at Acamp har taget initia-
tiv til at sætte fokus på denne udfordring,” siger 
Anette Juul. 

Netværk af værter og 
virksomheder 
Samarbejdet mellem Acamp og Hold Danmark 
Rent har til formål at skabe et netværk af vær-
ter og virksomheder, som ønsker at medvir-
ke til at holde den danske natur ren. Derudover 
har Acamp planer om at hjælpe sine værter rent 
praktisk med infrastrukturen omkring affalds-
håndtering.

Acamp retter sig imod blandt andet land-
mænd og grundejere med nok plads til at udle-
je dele af deres grund til campister. I Sverige er 
der ligeledes havneområder, marinaer, golfklub-
ber og mindre campingpladser blandt værterne. 
Meningen er at gøre det muligt at booke både 
ophold og unikke lokale oplevelser hjemmefra.   
 
Yderligere information: 
www.acamp.com/sv

Om Acamp
Acamp blev etableret af Öjje Holt og Paul Berg-
gren i 2020. Der er tale om en online camping 
community, som gør det muligt for naturelsken-
de campister at finde, booke og betale for op-
hold ét sted. Værterne er blandt andet land-
mænd og grundejere med nok plads til at udle-
je dele af deres grund til campister. Dermed for-
midler Acamp som udgangspunkt unikke ople-
velser, der ikke er at finde andre steder, ligesom 
platformen gør det muligt for private at skabe 
ekstra indtjening på det voksende campingmar-
ked. Acamp har flere end 100.000 aktive bruge-
re og er til stede i Sverige, Norge og Danmark. 
Ambitionen er at blive den største platform til 
formidling af campingoplevelser i Nordeuropa. 



Hjælp os med at få flere steder at campere, samtidig 
med at du tjener penge til din egen rejsekonto.

Vi elsker små gårdbutikker, lækre madoplevelser, 
smukke steder at campere og venlige værter.

Bliv vært-finder 
for Acamp

Tjen 1 000  kroner

for hver nye vært!

Læs mere, og opret en konto på www.acamp.com



Hjælp os med at få flere steder at campere, samtidig 
med at du tjener penge til din egen rejsekonto.

Vi elsker små gårdbutikker, lækre madoplevelser, 
smukke steder at campere og venlige værter.

Bliv vært-finder 
for Acamp

Tjen 1 000  kroner

for hver nye vært!
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EKSTRAUDSTYR
TÆPPE9120002011

PRESENNING9120001272

UDSALGSPRIS
Hayling 4 Air TC9120001251

Kr. 9.449,-
•Længde: 6100 mm
•Bredde: 2800 mm
•Højde: 2100 mm / 1800 mm
•Pakkestørrelse: 740 x 480 x 430 mm

Croyde 6 

Kr. 399,-
Kr. 499,-
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Dethleffs C´Joy • Aero • Camper • Nomad • Beduin

Adria Aviva • Action • Altea • Altea4four • Adora • Alpina • Astella
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Afkørsel 26           Jørgensmindevej 22SE VORES MANGE FLOTTE CAMPINGVOGNE PÅ: SE VORES MANGE FLOTTE CAMPINGVOGNE PÅ: www.klarupcaravan.dkwww.klarupcaravan.dk

Kig ud
vi er

friske at
handle med

8 km øst for Aalborg

 C´Joy • Aero • Camper • Nomad • Beduin

Kom og se vores nye Kom og se vores nye 
fl otte Isabella udstilling

HANDICAPVENLIG ADGANG  - NU MED ELEVATORHANDICAPVENLIG ADGANG  - NU MED ELEVATOR

Udstyrsbutikken bugnerUdstyrsbutikken bugner
af spændende nyheder…af spændende nyheder…

ER I KLAR?ER I KLAR?ER I KLAR?VI ER KLAR

Kom og se vores 
fl otte udstilling 
med alt til 
teltcampisten
• Telte
• Soveposer
• Liggeunderlag
• Møbler
• Grill m.m.

               Isabella Ambassador Dawn • Commodore Dawn / North • Forum Etna • Capri North • Penta Etna • Ventura Pacifi c

              ALT I MØBLER OG TILBEHØR              
     Kampa Lufttelte: 4 modeller opstillet på 1. sal

Kaffe på
kanden

Legehjørne
til børnene



Peer Neslein går en tur gennem den store udstillingshal 
hos Vendelbo Vans og kigger på autocampere

Vendelbo Vans
Peer Neslein kigger på autocampere hos



Pionerer indenfor autocampere
Peer Neslein fortæller: Vendelbo Vans 
er en af pionererne i Danmark, må-
ske i hele Norden, når det gælder at 
arbejde med autocampere. De har 
selv bygget autocampere fra bun-
den og har i dag ansat dieselmeka-
nikere og specialister i campingde-
len, så de kan servicere alt på auto-
campere, både bildelen og cam-
pingdelen. De har specialister der 

ved alt om alle typer varmeanlæg, 
motorvarmere, teknik og opdate-
ring af campere til vintercamping. 
Udviklingen inden for autocampe-
re har selvfølgelig betydet at det i 
dag er billigere at serieproducere 
autocampere på fabrikkerne i Euro-
pa, men det er selvfølgelig en kæm-
pe fordel at købe sin camper gen-
nem et firma som har oparbejdet en 
kæmpe erfaring. 

Mange mærker i autocampere
Vendelbo Vans har gennem årene 
etableret et samarbejde med en ræk-
ke af de Europas fabrikker og mær-
ker så de kan tilbyde deres kunder 
netop den camper med det udstyr 
der passer til den enkelte familie. 
Vendelbo Vans har, som de altid har 
haft, hjemme i Vendsyssel, nærme-
re betegnet Tårs, (men har også en 
salgsafdeling på Sjælland) og har 

Vendelbo Vans
Peer Neslein kigger på autocampere hos



igennem mange år haft kunder i he-
le Danmark og i de nordiske lande.

Torben Jensen, indehaver, fortæller: 
Udover egenproduktionen, hvor vi 
skræddersyr autocampere helt ef-
ter de enkelte kunders ønsker og 
behov, importerer, forhandler og 

udlejer vi autocampere fra flere 
af Europas førende fabrikker. Vo-
res store moderne værksted kan til-
byde reparation og vedligeholdel-
se af alle mærker og typer autocam-
pere. Forsikringsskader er et af vo-
res specialer. I vores store selvstæn-

dige udstillingslokale kan man uan-
set vejret, se de mange flotte nye og 
brugte autocampere hele året. 

 
Se mere på 
www.vendelbo-vans.dk

Vendelbo Vans
Peer Neslein kigger på autocampere hos
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6 - Camper Shampoo 
- Polersvamp 
- Sprayglans Voks Se flere produkter på Alsi.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 
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Med mere end 100 camping-
pladser med 16.000 enheder 
har du alle muligheder for 
at finde din yndlingsplads 

– hvad enten du foretrækker, at den 
skal ligge ved en badesø, for foden af 
bjergene, på flodbredden eller ved en 
bondegård. I Kärnten er der også na-

turist-campingpladser. Derudover 
tilbyder Østrigs campingland nr. 1 et 
rigt udvalg af moderne autocampere, 
rustikke feriehytter, fuldt møblere-
de ferielejligheder og udlejningscam-
pingvogne. Campinggæster i Kärn-
ten sætter især pris på kombinatio-
nen af bjerge og varme badesøer. Det 

sørger for alsidighed og aktiv nydel-
se med cykling, vandreture, roning, 
gåture, mountainbikekørsel, klat-
ring, stand up paddle surfing, ka-
jaksejlads og meget mere. Det milde 
klima på sydsiden af Alperne og de 
mange solskinsdage giver de bedste 
forudsætninger for en vellykket ferie.

Længsel efter sydens sol? Der er utallige gode 
grunde til at tage på campingferie i Kärnten!

Kärnten, 
Østrig
På camping i

© Foto: Gert Perauer



Fokus på glamping
Østrigs første Glamping Resort ved 
Pirkdorfer See i det sydlige Kärnten 
er et af de nyeste ferietilbud. Lake-
side Petzen Glamping omfatter otte 
glamping-telte, syv glamping-hytter 
og tre telte, som er udspændt mel-
lem træer. En naturpool og en træ-
sauna, et legeområde for børn, en 
restaurant med en terrasse ved søen 
og to pejse sikrer, at gæsterne føler 
sig godt tilpas.

Andre nyheder fra de sidste to år: 
Nye sovetønder (op til fire perso-
ner) og en saunatønde (op til ti per-
soner) i Camping Village Wörther-
see i Velden/Auen ved Wörthersee. 
Den spændende 27 meter lange og 
6 meter brede undervandsbåd på 
Campingpark Burgstaller ved Mill-
stätter See huser børnenes sanitære 
faciliteter. Der er nye luksus-auto-
campere med udsigt over søen og 
to nye glampinghytter hos Cam-
ping Breznik ved Turnersee og seks 

nye ferielejligheder hos Camping 
Schluga ved Pressegger See, som 
indgår i Alpin Lodge II-projektet. 
“HOCHoben” i Mallnitz præsente-
rer sig som et alpint campingom-
råde med 18 luksuriøst udstyrede 
hytter i over 1200 meters højde midt 
i en imponerende bjergkulisse.

 
Kano- og kajaksejlads fra 
campingpladsen
Kärntens længste flod hedder Dra-
va, den slanger sig som et grønt 
bånd gennem Østrigs sydligste del-
stat. Floden er et yndet udflugtsmål 
for kajakroere, stand up paddle sur-
fere og cyklister, der elsker cykelsti-
erne på flodens bredder. I 2022 fej-
rer Drava-padleruten 5-års fødsels-
dag; derfor kan man booke pakke-
tilbud til fire forskellige afsnit med 
13 etaper. De “vilde vandløb” Drava 
og Möll m.m. varter op med interes-
sante sportsmuligheder. I øjeblikket 
er man ved at udvikle særlige ferie-

pakker med temaet “kanosejlads og 
camping”, bl.a. i ferieregionen Nati-
onalpark Hohe Tauern.

På Campingplatz Anderwald ved 
Faaker See er der en lang traditi-
on for kanosejlads. Her har det po-
pulære kanotræf fundet sted hvert 
år siden 2008 – med kanoture, lekti-
oner, fuldmåneture, eksperttips og 
udendørs madlavning.

 
Trekkingcykel eller 
mountainbike
Kärnten har alt, hvad cykelhjer-
tet begærer. For eksempel cykelru-
ten “Große Kärnten Seen-Schleife“. 
Den 340 kilometer lange rute, der 
ligner et ottetal, fører hen til idylli-
ske udsigtspunkter ved ti forskel-
lige søer og på bredden af floderne 

Kärnten, 
Østrig
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Gail og Drava. Vejen fører bl.a. for-
bi Millstätter See, Faaker See, Ossia-
cher See, Wörthersee, Klopeiner See, 
Pressegger See og Weißensee. Det 
er selvfølgelig ikke et must at kla-
re hele turen på én gang; de enkelte 
dagsetaper giver også uforglemme-
lige indtryk og øjeblikke.

Har du ikke din egen cykel med 
på ferien? Det er ikke noget pro-
blem. Cykeludlejningssystemet 
“Kärnten rent e-Bike” dækker he-
le Kärnten med omkring 50 udlej-
ningsstationer og mere end 1.000 
udlejningscykler samt en veludvik-
let infrastruktur med shuttlebusser, 
tog- og bådtransport.

Kärnten er ikke kun hjemsted for 
Europas længste flow trail-rute på 

15 kilometer i Bad Kleinkirchheim 
– Østrigs sydligste delstat har og-
så mange andre trails og mere end 
3000 kilometer officielle mountain-
bikestrækninger. De største centre 
for mountainbikefolket er bl.a. regi-
onen Karniske Alper (BIKEworld of 
Mountains und Lakes), Nockberge 
(nockbike) og Villach (lake.bike).

Fritidstilbuddet “Flow Trai-
ls Kärnten” er enestående i hele 
Østrig. Med et Flow Trails Bikecard 
får man adgang til fem bike are-
as (bike-parkerne Nassfeld, Weis-
sensee, Turracher Höhe, Bad Klein-
kirchheim, Petzen) med mere end 
30 Flow Trails. Lige fra maj til ok-
tober!

 

Vandring i alle højder
De mange vandreveje gør det mu-
ligt at nyde naturen i alle højder i 
den alpine ferieverden. Ofte fører 
vandrevejene direkte forbi camping-
pladserne. De er familievenlige, og 
mange af dem egner sig endog til 
barnevogne. Afhængigt af ønsker, 
humør, forventninger og kondition 
kan der vælges mellem utallige ru-
ter med skiltning, som fører tværs 
gennem regionen.

Det højeste bjerg er Großglock-
ner på 3798 meter. Her starter også 
Kärntens længste langdistance-van-
drerute: Alpe-Adria-ruten. Ruten er 
750 kilometer lang og inddelt i 43 
dagsetaper, den fører fra Kärnten 
til Slovenien og det nordlige Adri-
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aterhav i Italien. Du kan udvælge 
enkelte strækninger og tage på en 
vandretur, der passer til dine per-
sonlige ønsker og fysiske formåen. 
Bookingcenteret Trails Angels hjæl-
per dig gerne med planlægningen 
af en individuel tur.

Hvis du er mere til afslappet van-
dring, er det oplagt at vælge Kärn-
tens Slow Trails. De fjorten kort-
distance-vandreveje i nærheden af 
Kärntens søer er på maks. 10 ki-
lometers længde og har ikke me-
re end 300 meters højdeforskel. Ru-
terne har deres helt egen karakter 

– nogle af dem har en fortryllende 
mystik, andre fører forbi spænden-
de arkitektur eller hen til fantastisk 
flotte udsigtspunkter.

“Magiske øjeblikke” i Kärntens 
fredede områder
Naturen er helt enestående i Kärn-
ten, og derfor byder Østrigs sydlige 
del også på særlige naturoplevelser 
i 2022. Du kan booke guidede dags-
ture mellem maj og september. Der 
er tale om 20 “Magiske øjeblikke” i 
forskellige fredede naturområder, 
hvor du ledsages af eksperter ind 

i en verden af undere og uberørt-
hed – langt væk fra masseturismen. 
Selvfølgelig ikke uden at glemme de 
regionale kulinariske lækkerier. Al-
le ture tager hensyn til den fredede 
fauna og flora og er certificeret af en 
ekspertkommission. Det sikrer, at 
alle oplevelser er i harmoni med na-
turen. Oversigt og booking. 

Kontakt og information 
om rejsen 
På www.camping.at eller i det gra-
tis campingmagasin med mere end 
40 udvalgte campingpladser. Kan 
bestilles på www.camping.at eller 
hos Urlaubsinformation Kärnten, 
tlf.: +43 (0)463-3000, 
e-mail: info@kaernten.at

Kärnten, 
Østrig
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Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Kvalitet - Innovation - Teknologi - Passion

- Den mest komplette    
  van kollektion

- En autocamper for enhver smag

Frihed uden begrænsninger

ALTID EN LEDESTJERNE Nyhed 
i DK

Nyhed 
i DK

For dig der forventer mere

Luksus udover 

det sædvanlige

Gasgrill - Gas Roaster

Kul/briketgrill - Roaster

Varenr.: SAF001

Varenr.: SAF002

Kr. 2.699,-
Kr. 2.779,-

Kr. 1.999,-

Kr. 1.319,-

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

Quattro
Platinum  Kr. 11.999,-

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

Quattro
Titanium     Kr. 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

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

2,4 kg

3,2 kg
3,5 kg

4,2 kg

18,5” 21,5” 23,6” 32”

- Grill

Kan bruges somgas- og kulgrill

Masser af udstyr, blandt andet:

Lågholder
Varenr.: SAF003
Kr. 199,-

Stegerist
Varenr.: SAF004
Kr. 199,-

Rotisserie
Varenr.: SAF006
Kr. 799,-

Taske m/ 
kølerum
Varenr.: SAF037
Kr. 349,-

Wok
Varenr.: SAF007
Kr. 409,-

Bagenet
Varenr.: SAF010
Kr. 69,-

Se mere

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Inkl vendbar
grillplade



Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

- Du vil blive overrasket

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris

På vej til friheden

Ny lækker campingvogn 
- med masser af udstyr & lav vægt

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

Find din lokale forhandler på: www.campingagenten.dk 

Design - Kvalitet - Pris - Vægt
Let



Sådan skal en vogn testes
Peer Neslein fortæller: Jeg skal un-
derstrege at hvis man skal teste en 
autocamper eller campingvogn, så 

kræver det at du er på tur i vognen, 
så du bor og lever i vognen. Sam-
tidig ser jeg det som en stor fordel 
at Lisbeth er med på turen, da hun 

selvfølgelig kigger på helt andre 
ting end jeg gør. Så at rejse sammen 
og bo i en vogn giver det bedste ind-
blik i selve vognen. 

Lisbeth og Peer Neslein har testet Benimar Tessoro T 
497 på en tur til Læsø, Fur og Vesterhavet. Benimar er det 
mest solgte mærke i autocampere gennem de sidste år. 

Peer Neslein tester Benimar

Danmarks 
mest solgte 
autocamper 



Danmarks 
mest solgte 
autocamper 

SPECIFIKATIONER: 
Start lige med at læse 
specifikationerne på denne 
Benimar som er udstyret 
med en del pakker og 
ekstraudstyr. En af de ting 
som jeg er glad for af det 
omfattende udstyr på denne 
vogn er automatgear og 
bakkameraet som man kan 
køre med tændt hele tiden, 
så du kan se bagud og bruge 
det til bakspejl. Det var 
måske også fordi der ikke 
var navigation i denne vogn. 
Ellers ville man selvfølgelig 
bruge den store skærm i 
vognen til det og så kun 
bruge bakkamera når bilen 
blev sat i bakgear.

HER KIGGER VI FREM I VOGNEN FRA 
SOVEVÆRELSET. Det er dejligt med bordet der 
kan klappes ned så det fylder det halve som på 
billedet. De 2 langbænke kan ændres til ryglæn 
(som ligger i magasinet) i kørselsretningen så der 
er selepladser til 4 personer.

HER ER BORDET FOLDET OP. Det er nemt 
og kan klares med en hånd, som du kan se i 
videoen i slutningen af denne artikel.



Danmarks 
mest solgte 
autocamper 

HER SER DU 
SÆNKESENGEN 
som sidder i loftet 
over siddegruppen.

SENGES KØRES NED 
ELEKTRISK, så det er bare at 
trykke på en knap. Der er et net under 
madrassen som kan monteres i loftet 
så hverken dynen, du eller et barn 
falder ud af sengen. Du kan ligeledes 
trække et gardin for sengen.

VINKELKØKKENET I 
VOGNEN har det du har 
behov for.



Danmarks 
mest solgte 

autocamper 

BRUSERUMMET ER PLACERET 
MELLEM KØKKEN OG 
SOVEVÆRELSET i den ene side af 
vognen. Man finder hurtigt ud af hvad 
led det er tænkt at man skal stå i når 
man tager brusebad. Med tagluge i 
loftet er der god udluftning og med 2 
afløb i gulvet finder vandet nemt ud 
i spildevandstanken i vognen, som 
i øvrigt er opvarmet så vognen kan 
anvendes hele året.

TOILETRUMMET ER 
PLACERET LIGE OVER FOR 
BRUSERUMMET og der er døre 
ind mod soveværelset og ind mod 
siddegruppen så man har et stort 
bruse- og toiletrum. Der er også døre 
til de 2 rum så brusebad og toiletrum 
kan anvende samtidigt.



KONKLUSION:
Peer Neslein: Det har været dejligt 
at køre i Ford’en som med sine 
170hk har de kræfter der skal til 
at give en frihed til at overhale i 
en fart. Automatgearet er 6-trins 
og det fungerer som det skal. 
Jeg kan gode lide indretningen 
i førerhuset med god placering 
af de knapper man skal bruge 
under kørslen og så har Benimar 
lavet mange hylder og steder til 
fralægning af det man har med på 
en campingtur. Kabinen på Ford 
minder meget om en personvogn, 
så det vil være nemt at komme 
fra en personbil til en Ford 
autocamper bygget af Benimar, 
som allerede er den mest solgte 
autocamper. Så campisterne 
eller autocampisterne har 
taget Benimar til sig som den 
foretrukne camper.

Camperdelen fungerer rigtig 
godt med de 2 langbænke og 
bordet der nemt klappes ud eller 
ind så der bliver bedre plads i 
vognen. Køkkenet er ikke stort, 
men det er som det er og når man 
har været af sted en dags tid ved 
man hvor tingene ligger og hvor 
og hvordan man bruger køkkenet 
bedst.

Den elektriske hæve/hæveseng 
er dejlig at have i baghånden hvis 
der pludselig er behov for 1 eller 
2 overnattende gæster.

I soveværelset er der 
mange gode rum foruden 
de 2 garderobeskabe. Under 
dobbeltsengen kan man nemlig 
hæve bagenden og få adgang til 
pænt store rum under sengen. 

Toiletrum og bruserum kan 
ændres til et stort rum med 
døre ind til siddegruppen og 
soveværelset. 

Blandt det omfattende udstyr 
i denne vogn er bl.a. elektriske 
støtteben hvor du bare trykker på 
en knap, hvorefter vognen stiller 
sig selv i vater. 

Truma Combi 6E leveret 6.000 
watt og er udstyret med el-patron, 
så du kan vælge om du vil køre 
på el eller gas. I Østrig er gas 
billigst at bruge mens el er billigst 
når du kører nordpå.  Truma 
Combi 6E varmer vognen op på 
rekordtid på grund af sin store 
ydeevne. 

Det har været en fornøjelse at 
teste denne Benimar autocamper 
og jeg forstår godt hvorfor 
Benimar er blevet den mest 
solgte autocamper de sidste år.

Danmarks 
mest solgte 
autocamper 

KONTROLPANEL ØVERST ER 
TIL BATTERIER og vandtanke 
samt hovedafbryder. Det underste er 
til Truma Combi 6E varmeren, varmt 
vand samt styring af gas/el varmen. Du 
kan ligeledes styre Truma anlægget 
via iNET app på din telefon, så du bl.a 
kan fjernbetjene varme og tænde for 
varmeren før du ankommer til vognen.

SOVEVÆRELSET ER I BAGENDEN 
UDSTYRET MED EN STOR 
QUEENSBED som kan hæves og 
sænkes. Hvis sengen er højt oppe inde i 
soveværelset har du den største garage 
med adgang gennem garagedøre i begge 
sider af vognen. Se filmen på vognen 
i slutningen af denne artikel, hvor jeg 
fortæller om de mange detaljer som denne 
Benimar autocamper har.



Danmarks 
mest solgte 

autocamper 

Yderligere information
www.campingagenten.dk 

HER SER DU GARAGEDØREN i venstre 
side hvor den er mindre. Men praktisk 
med adgang fra begge sider. Lugen foran 
garagedøren er adgang til gasflasker.

HER SER DU ADGANG TIL 
GARAGEN med den store dør i 
højre side. Du kan se bunden af 
sengen som kan køres længere 
ned eller højere op. 

Se filmen om denne Benimar autocamper her under:



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

Se priser på hjemmesiden
www.fritidsbiler.dk





Nyheder fra 
LE Camping
Campingferie.dk har været en tur i Nordjylland 
og har bl.a. besøgt LE Camping i Frederikshavn.

EN AF NYHEDERNE HOS LE 
CAMPING er denne spændende nyhed, 
i form af en outdoor camper med navnet 
Mink Camper 2.0. Vognen kommer fra Island 
så den er bygget til outdoor oplevelser. 

I VOGNEN KAN DU LIGGE på en 
super madras og nyde Nordlyset gennem 
det store Panoramatag i en varm vogn.



Nyheder fra 
LE Camping

VOGNEN ER 
UDSTYRET med 
Webasto varme så den 
kan bruges hele året.

EN SOLCELLE 
SIKRER AT DER 
STRØM på vognens 
batteri så du er 
uafhængig og kan 
klare dig de fleste 
steder.

VOGNEN ER 
INDRETTET med åbent 
køkken i bagenden.

Yderligere information
www.le-camping.dk



Nyheder fra 
LE Camping

LE Camping kan tilbyde et udvalg af mindre campingvogne til mindre biller eller el-biler. 



Nyheder fra 
LE Camping

LE Camping er også forhandler af Isabella, Camp-Let, Hobby, Fendt og Dethleffs og her kan du se indehaver 
Søren Mortensen vise dig en af de nye Fendt modeller med enkeltsenge og løse hynder i rundsiddegruppen. 



Nyheder fra 
LE Camping

HOS LE-CAMPING.
DK FINDER DU ALT til 
camping hvis du er på udkig 
efter specielle ting. 

Yderligere information
www.le-camping.dk

   #UDEISKOVENMIDTIBYEN

CAMP DJURSLAND
- Auning Camping
Danmarks måske hyggeligste 

TILBUD   
på sommerferien

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

SPAR kr. 505,00
Pris inkl. GUL Enhedsplads og 2 personer.

 Ekskl. Evt. El forbrug KR. 995,00

Gældende for ophold 
25.6. - 2.7. & 6.8. - 13.8.2022.

Tillæg for ORANGE Enhed kr. 140,00 
Tillæg for HVID Enhed kr. 280,00

Ekstra personer kr. 560,00 pr. person

Bookes efter først til mølle princippet på 
mail@auningcamping.dk inden 29.4.2022.

NYRENOVEREDE
SERVICEFACILITETER

&
- LADESTIK TIL ELBILER

- NYT WIFI I HELE PLADSEN

Se meget mere om 
vores miljøcertificerede 

plads her på

campdjursland.dk
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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

Kvalitets lufttelt fra Dometic

Dometic Club Air Pro 260 S 2022

Se det opstillet  
i vores udstilling

Ferien starter hos Søren



Har du styr på din rejseforsikring? Hvad 
med det grønne kort til bilen? Hvad med 

det blå EU-sygesikringskort? Find svar på 
alt om rejseforsikringer til campingferien 

i 2022 i denne guide.

Guide til Rejseforsikring på 
campingferien i 2022

Hvordan dækker
rejseforsikringen
på campingferien

og hvad skal man huske inden man rejser?

www.rejseforsikringsguiden.dk



Spanien
Vel videre
til Spanien

Det føles fantastisk at 
være tilbage i bjergene



Det har været svært for mange 
at forstå, hvordan jeg bare har kun-
net køre så målrettet fra Slovenien 
til Spanien og ikke slå mig ned lidt 
længere tid i for eksempel Italien 
på vejen. Men for mig er Italien et 
eventyr helt for sig, og min drøm er 
engang at tage fem - seks måneder i 
støvlelandet. 

Dog var jeg nødt til at gøre et en-
kelt stop i denne omgang, og det 
var ved Venedig. Her har jeg været 
som barn med min mor og far og lil-
lebror, og jeg kom praktisk talt li-
ge forbi på min rute. Jeg var spændt 
på, om jeg kunne genkende noget 
efter så mange år. Og det kunne jeg! 

Jeg fik et helt sug i maven, da jeg 
genså en bro, hvor jeg blev fotogra-
feret som lille pige. 

En labyrint i vandet
Selve turen til Venedig var en dags-
tur. Jeg parkerede på en stellplatz 
kaldet ’San Giuliano Venice’, og her-
fra gik båden ’Marive transport’ til 
Venedig klokken 10.00, og jeg hav-
de en utrolig hyggelig turistdag. Jeg 
fik opfyldt nogle af mine drømme: 
Jeg så gondolerne, og jeg fik spist en 
masse lækker, lokal mad. 

Jeg er generelt ikke til byer, men 
jeg var glad for at være tilbage og 
opleve det hele med "voksenøjne". 

Eneste skuffelse: Jeg så også Mar-
kuspladsen, og jeg huskede pladsen 
fra min barndom, hvor den var fyldt 
med mennesker og ikke mindst du-
er, der kom og satte sig på armen af 
én. Men de har lavet en indsats mod 
duer, og pladsen var under restau-
rering og fuld af afspærringer, så 
det var ikke lige tidspunktet at gen-
opleve den på. Min dag sluttede på 
båden tilbage til fastlandet klokken 
17.30.

Et nødvendigt tip: HUSK GPS. 
Venedig er en labyrint, man kom-
mer til at vade rundt længe, og at 
tro, man kan finde tilbage til samme 
både, man kom med efter sådan en 

Mit Europa-eventyr fortsætter, og jeg er i skrivende stund i Spanien, hvor jeg 
nyder mine elskede bjerglandskaber og fuglelivet. Spanien var hovedmålet 
efter mit ophold i Slovenien, og jeg gjorde kun to stop på vej hertil; det ene 
var en barndomsoplevelse, jeg havde lyst at genbesøg, og så måtte jeg altså 
bare lige have nogle flamingoer med på vejen. 

Spanien
Vel videre
til Spanien

Jeg husker denne udsigt fra 
min tur med mine forældre, 
da jeg var barn



snørklet vandretur, er ret urealistisk. 
Jeg optog en masse video i 

Venedig, følg i mine fodspor 
her: youtu.be/pJqgXHyynhM

3000 billeder af lange,
lyserøde ben
Der var ét stop mere, jeg bare var 
nødt til at gøre på vejen til det span-
ske: Området Carmargue i Sydfran-
krig, et stort vådområde kendt for 
deres flamingoer, store tyre og vil-

de heste. Det var de lyserøde ben, 
jeg kom efter. Jeg er helt vild med 
flamingoer, og jeg oplevede dem i 
’Pont de Gau’, der er en slags stor 
park, hvor man betaler entre på 7€ 
for at komme ind. Men fuglene er 
helt frie. De kommer hver morgen 
og slår sig ned og flyver igen til af-
ten, og de er forholdsvis vant til 
mennesker. Det er et sted, jeg kan 
anbefale, hvis man har børn med, 
for man kan komme ret tæt på. Jeg 

var der en hel dag, men tiden fløj af 
sted. Jeg oplevede noget hele tiden. 
Ud over flamingoerne så jeg ynglen-
de fiskehejrer og storke, jeg så også 
hestene og en sumpbæver! Der vil 
jeg gerne tilbage til. Da dagen var 
omme, havde jeg taget hele 3000 bil-
leder. 

Besøg hos Hugos "familie"
Da jeg ankom til Spanien, lagde jeg 
som det første vejen forbi Illusions 

Spanien
Vel videre
til Spanien

Aldrig har jeg set så mange 
flamingoer i mit liv



fabrik, hvor min autocamper, som 
jeg kalder Hugo, er "født". Det var 
sjovt at se, hvordan en autocamper 
bliver til og at møde Hugos "søsken-
de" og ikke mindst folkene hos Illu-
sion og deres samarbejdspartnere. 
Hugo og jeg følte os på den måde 
hjemme fra første dag. Efterfølgende 
har jeg erfaret, at Spanien i det he-
le taget er et rigtig godt autocamper-
land. Under mit ophold i det span-
ske har jeg ofte holdt sammen med 
en masse andre på pladser lige i ud-
kanten af byerne, hvor der er gratis 
parkering. Langt de fleste steder er 
der også serviceområder til de gra-
tis pladser, hvor man kan tømme to-
ilet og gråvand og få nyt vand på. 
Den slags er de virkelig gode til. Jeg 

bruger app'en CamperContact, når 
jeg skal finde en plads. Den kan jeg 
virkelig anbefale, den er meget bru-
gervenlig, og man kan søge ud fra 
alle mulige kriterier: Skal der være 
strøm, skal der være vand, tøjvask-
muligheder, pris osv. 

En "gribbende" oplevelse 
Jeg kørte ind i Spanien ved kysten, 
hvor det er forholdsvist fladt, så 
med det samme muligheden bød 
sig, satte jeg kurs opad mod bjerge-
ne. Klipper og det der rå udtryk og 
så den store udsigt, dét er lige mig, 
og min næste tur skuffede ikke på 
det punkt. Jeg kørte op mod Mira-
dor del Nacimiento del Río Asón, 
som jeg havde fået anbefalet på 

grund af et rigt fugleliv med blandt 
andet mange gribbe. Dem måtte jeg 
opleve!

Det var en helt utrolig smuk både 
op- og nedkørsel og et vildt område.

Pludselig kom en flok køer gå-
ende på vejen, og som dansker be-
gyndte jeg straks at tænke i, hvor-
dan jeg kunne kontakte nogen, for 
de dyr måtte da være sluppet ud. 
Men efterhånden gik det op for mig, 
at både køer, heste og æsler går frit 
rundt i området, og så må vi billister 
selv passe på. Det er nu heller ikke 
noget problem, for dyrene er vant 
til biler og flytter sig. Jeg parkerede 
Hugo helt oppe på toppen og kunne 
se ud over dale og et vandfald, og så 
ventede jeg. Og ventede. Og plud-

Spanien
Vel videre
til Spanien

Jeg føler mig levende, når 
jeg er ude og køre i sådan 
et landskab



selig var de på himlen, gribbene. Jeg 
fornemmer, der er romantik i luften, 
de har i hvert fald et eller andet spil 
sammen. Jeg nyder dem bare og ta-
ger en masse billeder. Men så kom-
mer de tættere på. Og tættere på 
igen! Jeg er meget fascineret af grib-
bene, men samtidig synes jeg, de er 
lidt uhyggelige. Det der med at de 
opsøger døden. Til sidst var fuglene 
så tæt på, at jeg næsten ikke kunne 
fotografere dem. Det var en kæm-
pe oplevelse, men lidt skræmmende 
og intens. Jeg var helt høj, da jeg gik 
tilbage til Hugo. Du kan se mit lille 

klip med håndholdt kamera: 
youtube.com/shorts/3iyfjald8kA

Et wild card der gav pote
Ganske få dage inden, jeg kom an-
kom til Spanien, anbefalede nogen 
mig at besøge Parque de la Natura-
leza de Cabárceno. "Du kan jo godt 
lide bjørne," sagde de. Jeg anede in-
tet om parken, men besluttede at ta-
ge en fridag og besøge stedet. Lidt 
et wild card på turen. Hvad var det 
dog, jeg skulle opleve?

Det viste sig at være en stor dyre-
park / zoologisk have, og jeg er nor-
malt ikke til dyr, der er spærret in-
de. Men her var virkelig god plads. 
Man skulle køre rundt i parken, par-
kere på afmærkede pladser, hvorfra 

man kunne besøge enkelte anlæg, 
og så køre videre til næste anlæg. 
Jeg endte med kun at se en brøkdel, 
for jeg brugte lang tid med kame-
raet og øvede mig at filme dyr. Jeg 
mødte elefanter, bjørne, zebraer og 
meget mere.

Du kan se min video fra 
dyreparken her: 
youtu.be/7aB34N0IDi8

Jeg kan virkelig anbefale stedet 
som familieudflugt, det var meget 
børnevenligt. 

Valgte bilerne frem for kunst
"Du er jo sådan en naturtype, kan 
du også lide biler?!" 

Spanien
Vel videre
til Spanien

Dette var min første oplevelse 
med køer på vejen og dem kom 
der mange flere af.



Spanien
Vel videre
til Spanien

Et utroligt fascinerende, men 
også skræmmende dyr



Det er ofte folks reaktion, når jeg 
fortæller, at ja, det kan jeg. I 11 år 
var min faste screensaver på min 
computer et billede af min drøm-
mebil: En hvid Audi R8. Bilen var 
fotograferet foran en flot bygning, 
men det tænkte jeg ikke videre over, 
hvad var. Jeg syntes blot, det var et 
godt billede af bilen. Men så fandt 
jeg ud af, det var kunstmuseet Gug-
genheim i Bilbao, der var i baggrun-
den, og lige siden har jeg ikke kun 
drømt om Audien, men også om 
at opleve det fantastiske bygnings-
værk. Derfor gik vejen selvfølgelig 
også her forbi, og det var en stor op-
levelse af se den utrolige arkitektur 
i virkeligheden. Jeg var også inde i 
museet og opleve kunstudstillinger-
ne. Det var en god følelse endelig at 
være der, og noget at kunsten var 
flot at opleve, men så blev jeg dra-
get væk. For netop mens jeg var der, 
havde museet også en udstilling om 
bilens historie. Her var gamle biler 
og nyere biler, filmklip med tidlige-
re James Bond-biler og også en me-
get gammel autocamper, en af de 

første modeller. Så Guggenheim vil 
for altid være linket sammen med 
min interesse for biler!

Mit kontor på fire hjul
Jeg har efterhånden været på min 
Europa-tur i over fire måneder, og 
jeg har været heldig at opleve så 
mange eventyr! Dem opsøger jeg, 
når jeg har fri. Det er det fede ved at 
have et kontor på fire hjul. Jeg har 
en hverdag som alle andre med ar-
bejde og leverpostej, og jeg kører 
rundt under #workandtravel. I min 
autocamper sidder jeg gerne og ar-
bejder på computeren, det er en god 
mulighed i mit arbejde som grafi-
ker, og på denne tur, har jeg samlet 
masser af fortællinger og materia-
le sammen til mine foredrag, når jeg 
kommer hjem. Dem sidder jeg og-

så arbejder på. Men når jeg har fri, 
kan jeg åbne Hugos dør og opleve 
alt det spændende, der er dér, hvor 
jeg nu befinder mig. Det giver mig 
en kæmpe livsglæde. Det var et stort 
spring at tage at indrette mig liv på 
denne måde med hverdag, arbejde 
og eventyr i én stor blanding, men 
jeg elsker det. Mindre kan nu og-
så gøre det. Så mit budskab for som-
meren er: Husk at tage valg, der gi-
ver plads til livsglæden i hverdagen! 
Store som små.

God sommer og kør forsigtigt 
derude. 

Rullende hilsner Anja

Spanien
Vel videre
til Spanien

Endelig var jeg her – efter 
så mange år, hvor jeg har 

drømt om det

Min stue og kontor 
bagest i Hugo. Og 
nogle gange er jeg 
pakket ind i puder 
og dyne hvor jeg 
aftenhygger

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



Den 15. April udkommer mine 
børnebøger. MEN du kan allerede 
forudbestille dem nu.
Bøgerne har jeg skrevet ud fra virkelige oplevelser, 
jeg har haft med min gamle Land Rover Thorleif 
på Island. Jeg fortæller om, hvordan jeg solgte 
alt og flyttede ind i min autocamper, Bumle og 
om hvordan jeg rejste rundt i Europa. Undervejs 
mødte jeg dyr, spændende mennesker og en 
storslåede og smuk natur.

Afhængig af læseniveau er de skrevet til børn på 
ca. 7-8 år med Lixtal 10. Bøgerne kan også bruges 
til højtlæsning.

Du vil også kunne finde bøgerne som e-bøger og 
lydbøger på forskellige platforme. Bøger er udgivet 
hos forlaget Tellerup og illustratoren Thomas Friis 
Pedersen har tegnet mig, mine biler og naturen 
omkring mig så fantastisk.

Bøgerne sælges kun via mig som en samlet pakke 
med alle 3 bøger.

249,95 DKK

Anja på eventyr – alle 3 bøger

Bestil bøgerne her:
anja.robanke.dk/vare/anja-paa-eventyr
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Jysk Caravan Center forhandler en række af de mest populære 
fortelte, teltvogn og ikke mindst campingvogne fra en række af 
de førende producenter i Europa, som inden for det sidste år er 
blevet suppleret med autocampere

Teltvogn, campingvogne og autocampere. Se filmen her under hvor indehaver Søren Olesen fortæller 
hvilke mærker i teltvogn, campingvogne og autocampere hans firma forhandler. 

Campingferie.dk 
har besøgt Jysk 
Caravan Center



Ahorn Camp T 590
Søren Olesen, Jysk Caravan 

Center fortæller om vognen.  
youtu.be/rHa-lDIAekU

Jysk Caravan Center kan tilby-
de sine kunder et bred udvalg 
af vogne uanset om ferien skal 
holdes i en teltvogn fra Isabel-

la Camp-Let, eller en lille let cam-
pingvogn fra Vega, den populæ-

re T@B, Hobby nye fritidsvogn Bea-
chy, Danmarks 3. mest solgte cam-
pingvogn fra Knaus, Danmarks 2. 
mest solgte campingvogn fra Hob-
by eller den gode kvalitet fra Fendt. 
Så her kan du finde vogne til små 

biler, elbiler, familiebiler eller luk-
susbiler. Men du kan også vælge en 
autocamper.

Campingferie.dk 
har besøgt Jysk 
Caravan Center



Campingferie.dk 
har besøgt Jysk 
Caravan Center

Ahorn Canada TF Plus 
Søren Olesen, Jysk Caravan 

Center fortæller om vognen  
youtu.be/4IgP29xaUx8

Ahorn Camp A 595  
Søren Olesen, Jysk Caravan 
Center fortæller om vognen  
youtu.be/6iXN_lC-qPw
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DÆMP LYSET FRA DIN SMARTPHONE 
VÆLG MELLEM VARM HVID  

ELLER 16.8 MILLIONER FARVER   

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

Hjertet i vores forretning er vores flotte udstilling, hvor der er et bredt udvalg 
af nye vogne fra alle vores mærker. Vi lægger især vægt på topmærkerne 

fra Fendt og Polar, som vi altid har et stort udvalg af. Finder du ikke den vogn, 
du søger, kan du altid spørge os. Vi har altid nye vogne på vej hjem fra fabrikkerne, 

måske er der netop den, du søger.

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

Din Polar forhandler i Danmark 
præsenterer den helt nye Polar



Læsejl 3-sidet Mini
1.499,- Gasgrill  

”Royal Camping”

1.929,-

Royal Camping gasgrill, som er på 
et foldbart stativ og har hjul på, så 

du nemt kan køre med den. 

- 2 justerbare brændere
- 2 støbejerns grillplader
- Udtrækbare sideborde

- Tryk: 30 mbar
 -Effekt: 3 kW

Omnia  
Bageovn

349,-

Omnia Bageovn til gasblus. Omnia 
bagovn består af 3 dele og er en lille 
ovn man kan bruge over gasblus og 

spritblus. Der kan tilkøbes rist,  
silikoneform og kogebog.

Hængestol  
”wecamp Swing”

Rigtig lækker stol fra Wecamp, 
hvor du rigtig kan slappe af. 
Dem som har prøvet den er 

vilde med den. 

819,-

Kompressor  
Køleboks 26L

Super flot i design er denne nye kompressor køle-
boks fra MC Camping. Kompressor af høj kvalitet 

så du sikrer dig den perfekte køling.

2.585,-

Bliv medlem  
af Campstuffs  

kundeklub
Bliv medlem af vores populære kundeklub 

og få adgang til eksklusive fordele, der 

gør det endnu bedre at handle hos os.

Det er gratis

Fri fragt
Fri fragt og returfragt  
uanset ordrens størrelse
 
 
Medlemsrabatter
Eksklusive rabatter  
kun for medlemmer
 

Udvidet returret og garanti 
30 dages returret og  
12 mdr. ekstra garanti

www.cfhorsens.dk/kundeklub

Web-shop til camping & outdoor



Solsejl direkte på  
din campingvogn
Vælg mellem luft og stænger

Se mere på www.isabella.net

LOGGIA  
Har en dybde på 270 cm og fås i to bredder 300 cm og 400 cm

ISABELLA AIR ARC 
Isabella Air Arc består ude lukkende af luftkanaler  
og har en dybde på 260 cm

SHADOW 
Har en Dybde på 200 cm  
og fås i 5 forskellige bredder 



Signe og Peer Neslein har prøvet en række forskellige 
solsejl fra Isabella. Det er der kommet en række film ud af

Isabella Levo Cosy Corner og Levo læsejl  youtu.be/FNZim6xRqdQ 

Isabella Arc youtu.be/HrzAKgqH02U  Isabella Loggia youtu.be/KaPHBsnSqT0

Isabella solsejl 
til sommerferien



Camping Kim på Livøvej 7A i Viborg har igen udvidet sin forretning, 
denne gang med en outdoor afdeling med udstyr og tøj fra Trespass, 
som er et stort internationalt skotsk firma. Kim mener at udvalget af 
outdoor tøj og udstyr passer fint til hans forretning med campingudstyr, 
idet der gennem de sidste år har været stor interesse for outdoor.

Camping Kim 
udvider med 
outdoor afdeling

CAMPING KIM KAN TILBYDE TØJ 
FRA TRESPASS til hele familien, både 
børn og voksne opdelt i afdelinger for 
børn samt damer og herrer. 



FRITIDSSKO er med i det 
store udvalg fra Trespass.

Se filmen hvor Camping Kim viser rundt i den nye afdeling med tøj og udstyr til ferie. Og outdoor ture.

Camping Kim 
udvider med 

outdoor afdeling



I CAMPINGAFDELINGEN KAN 
CAMPING KIM NU OGSÅ TILBYDE 
SERVICE i naturmaterialer der tåler både 
mikroovn og opvaskemaskine. 

Se og hør mere om nyheden i filmen hvor Camping Kim fortæller om nyheden.

Camping Kim 
udvider med 
outdoor afdeling



BLANDT NYHEDERNE ER 
LIGELEDES EN RÆKKE HELT 
NYE GLAS med struktur, fremstillet 
i brudsikret plastmaterialer som 
ligner rigtigt glas.

Se filmen om de helt nye glas fremstillet i brudsikret plastmaterialer 

Camping Kim 
udvider med 

outdoor afdeling

Yderligere information
www.campingkim.dk



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

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

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

Masser af gode tilbud i butikken  
... følg løbende med på www.bije.dk

Så skal du sikre dig den nu!
Vi løfter sløret i de kommende måneder  

for de nye modeller fra Hobby, Adria og Kabe.  
Kom og besøg vores udstilling.

Skal du handle ny Skal du handle ny 
campingvogn eller campingvogn eller 

autocamper?autocamper?

... og have den inden sommeren 2022?... og have den inden sommeren 2022?

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

Wera Vivaldi telte
 - kvalitet året rundt !

FRITID PÅ RIGTIGT

Kim
C   MPING

Din campingspecialist i Viborg

Skal Camping Kim 
købe eller sælge 

din vogn ?

Camping Kim er hovedforhandler af Wera Vivaldi telte i Danmark

Butik:        
Hverdage: 10.00 – 17.00
Weekend / helligdage : 10.00 – 14.00

Værksted:        
Hverdage:   8.00 – 16.00

STORT
Sommerudsalg

– 20 % på alt i butikken 
i Juni og Juli

MINUS

20% 

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer, 
Vivaldi telte og udstyr fra Isabella
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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

Rhinen i
flammer 2022



Du kan ankomme torsdag den 
15. september på Camping-
plads Am Rhein i Rüdesheim 
hvor vi går op i byen om af-

tenen for at spise en velkomst miad-
dag. 

Næste dag (fredag) bliver vi hen-
tet af det lille tog (Winzer expres-
sen) der kører os gennem byen og 
op gennem vinmarkerne til Kloste-
ret. Senere bliver vi sat af i Rüde-
sheim hvor vi skal til vinsmagning 
og efterfølgende frokost. Resten af 
dagen er på egen hånd, med min-
dre vi aftaler fællesspisning på cam-
pingpladsen 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 camping-
tur slut og det tid til at trille hjemad 
eller videre på egen hånd, eller blive 
nogle dage på pladsen.

Hvis du ønsker yderligere oplys-
ninger om pris kan jeg mail infor-
mationerne 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

GUIDEDE CAMPINGTUR

Rhinen i 
flammer 2022



DDrrøømmmmeerr  dduu  oomm  nnyy  vvooggnn  ??      
VVii  hhaarr  3300  nnyyee  ++  3300  bbrruuggttee  vvooggnnee  ppåå  llaaggeerr..  SSee  wwww..ooeecccc..ddkk  

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

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  SSaassssiinnoo  443300  DD,,  
    ÅÅrrgg..  22002222,,    EE::  887755  kkgg  TT::  11220000  kkgg  

FFiinn  lleett  ddoobbbbeellttsseennggssvvooggnn..    115511..000000  kkrr..  

LLMMCC  SSttyyllee  445500  DD,,  
    ÅÅrrgg..  22002222,,    EE::  11..114499  kkgg  TT::  11880000  kkgg  

MMiiddtteerrssttiilllleett  ddbb..  sseenngg..  119988..990000  kkrr..  

KKnnaauuss  SSccaannddiinnaavviiaann  SSeelleeccttiioonn  
559900  EEUU    ÅÅrrgg..  22002222,,    EE::  11..556600  kkgg  TT::  11..990000  kkgg  

VViinntteerrvvooggnn  mm..  eennkkeellttsseennggee..    331166..779900  kkrr..  

KKaabbee  AAmmeettiisstt  KKiinngg  SSeelleeccttiioonn    
    556600  xxll  kkss,,  ÅÅrrgg..  22002222,,    EE::  11..772200  kkgg  TT::  22000000    

FFøørr  447722..664455    SSppaarr  6622..774455    NNuu  440099..990000  kkrr..  

LLMMCC  MMuussiiccaa  554422  EE,,  
    ÅÅrrgg..  22002222,,    EE::  11..442222  kkgg  TT::  22..000000  kkgg  

BBaaggbbaaddeevvæærreellssee  &&  eennkkeellttsseennggee..    228800..330000  

KKnnaauuss  SSüüddwwiinndd  554400    EEUU,,  
    ÅÅrrgg..  22002222,,    EE::  11..446600  kkgg  TT::  11..880000  kkgg  

EEnnkkeellttsseennggee  &&  rruunnddssiiddddeeggrruuppppee..    226688..662200  



DDrrøømmmmeerr  dduu  oomm  nnyytt  tteelltt  ??      
SSee  vvoorreess  uuddvvaallgg  ppåå  wwww..ooeecccc..ddkk  eelllleerr  kkiigg  ffoorrbbii  ii  bbuuttiikkkkeenn    

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

IIssaabbeellllaa  VViillllaa    
OOBBSS  !!    NNyyee  rreedduucceerreeddee  pprriisseerr  

VViillllaa  555500  ffrraa  kkrr..  5588..661155  
VViillllaa  665500  ffrraa  kkrr..  6644..220033  
VViillllaa  775500  ffrraa  kkrr..  7700..775555    

 SSee  ddeett  ooppssllååeett  ii  vvoorreess  uuddeennddøørrss  uuddssttiilllliinngg 

WWeerraa  VViivvaallddii    
VViillllaa  557700xx330000  ffrraa  kkrr..  5533..339999    
VViillllaa  668800xx  330000  ffrraa  kkrr..  5599..003366  
VViillllaa  772200xx335500  ffrraa  kkrr..  6644..664499    
 SSee  ddeett  ooppssllååeett  ii  vvoorreess  uuddeennddøørrss  uuddssttiilllliinngg 

ÅÅnnddbbaarrtt  lluufftttteelltt      
IIssaabbeellllaa  AAiirr  CCiirrrruuss  NNoorrtthh  330000  

KKrr..  1188..449999    ((llaaggeerrvvaarree))    
IIssaabbeellllaa  AAiirr  CCiirrrruuss  NNoorrtthh  440000  

KKrr..  1199..449999    ((llaaggeerrvvaarree))  
SSee  ddeett  ooppssllååeett  ii  vvoorreess  uuddssttiilllliinngg  

IIssaabbeellllaa  ooppbbeevvaarriinnggsstteelltt  
IIssaabbeellllaa  SSppaaccee  115500xx222200  ccmm              

kkrr..  33..229955  ((llaaggeerrvvaarree  pptt..))    
IIssaabbeellllaa  MMeeggaa  SSppaaccee  118800xx222200  ccmm  

KKrr..  55..440077  ((llaaggeerrvvaarree  pptt..))   



Det har firmaet JepoTech.dk 
en fin løsning på. De tilbyder 
nemlig sæt som passer til de 
fleste køretøjer med alt fra 2 

til 10 trådløse dæktryksmålere. Uan-
set om du er ude og køre med mo-
torcyklen, autocamperen, teltvog-
nen eller campingvognen, har du 
muligheden for at overvåge dæk-
trykket fra føresædet. 

Kristine & Jesper Geerthsen Olsen 
og deres 2 børn er en typisk ung fa-
milie som elsker at tage på camping 
og i den forbindelse tester famili-
en løbende udstyr for Campingferie.
dk. Denne gang har de testet trådlø-
se dæktrykmålere til bilen og cam-
pingvogn. Her er deres erfaringer:

Test af JepoTech’s trådløse 
dæktryksmålere
Vi har testet JepoTech’s trådløse 
dæktryksmålere. Sættet indeholder 

6 trådløse dæktryksmålere, en mo-
nitor samt oplader og holder til dis-
playet. Hver sensor er nummereret, 
på den måde man kan holde styr på 
hvilken sensor skal sidde på hvil-
ket dæk. 

Alle sensorer er kalibreret til mo-
nitoren - det gør også at hvis du 
skulle ønske at udvide antallet at 
sensorer, skal de bestilles præcist til 
din monitor. Dette kan f.eks. være 
hvis du går fra at have en camping-
vogn med en aksel til at få en med 
dobbeltaksel og dermed mangler to 
sensorer. 

Da sættet allerede er kalibre-
ret, gjorde det monteringen virke-
lig nemt. Det eneste vi skulle gø-
re, var at montere monitoren i kabi-
nen og sætte strøm til. Monitoren vi-
ser dæktrykket og temperaturen på 
hver enkelt af de 6 dæk. 

Herefter tændte vi for enheden 

Siden 2014, har det været obligatorisk at have dæktryksmålere 
indbygget i bilen. Men hvad gør man så, når man har en 
anhænger efter bilen? Det er jo ikke helt nemt at mærke om 
campingvognens dæk lige pludselig begynder at tabe lufttryk. 

tester trådløse
dæktryksmålere

Ung campingfamilie

til bil og campingvogn



og satte batterierne i sensorerne. Da 
vi havde sat sensorerne fast på ven-
tilen, var vi klar til trygt at kører af 
sted på tur med det rigtige dæktryk. 

Hvis dæktrykket eller dækkets 
temperatur stiger eller falder bety-
deligt, får vi en alarm herom. 

Man må bare sige det, som det er 
- et rigtigt dæktryk er godt for øko-
nomien, sikkerheden og miljøet. Vi 
synes det giver en tryghed at kunne 
følge med i dæktrykket og dække-
nes temperatur. 

Økonomi
Et for lavt dæktryk, har en stor be-
tydning for bilens brændstofsfor-
brug. Når rullemodstanden bli-
ver større stiger brændstofforbru-
get - faktisk skal der kun 0,5 bar, i 
afvigelse til at bilen øger sit forbrug 
med et par procenter. Der bliver og-
så slidt mere på dækkene på grund 
af den forøget rullemodstand. Her 
kan du få reduceret levetiden fra 
f.eks. 45.000 km til 30.000 km, på et 
dæk der er beregnet til 2,5 bar, ved 
et dæktryk der er 0,6 bar for lavt. 

Miljø
Det sender os videre til miljøet. Et 
dæk med for lavt dæktryk, vil øge 
bilens CO2 udslip, på grund af den 
større rullemodstand. Det giver i 
bund og grund sig selv. Du behø-
ver ikke at tænke over dæktrykket 
før alarmen advarer dig. Mon ik-
ke vi er nogle stykker som har prø-
vet at holde på tankstationen og så 
er kompressoren enten optaget el-
ler ude af drift? - og så fik man ik-
ke lige kontrolleret dæktrykket den-
ne gang. Derfor bruger vi en trans-

portable dæktryksmåler, som ligger 
fast i bilen. 

Sikkerhed
Køretøjer med for lavt dæktryk har 
ringere bremse- og styre egenska-
ber. Det betyder at et dæk med for 
lavt dæktryk, vil kunne akvapla-
ne før et dæk med korrekt dæktryk. 
Da monitoren også viser dækkenes 
temperatur kan du følge med i tem-
peraturen hvilket er rart især hvis 
turen går syd over. Bliver dækkene 
for varme er der en risiko for at de 
sprænger. 

Dæk på en campingvogn skal ha-
ve ret høje dæktryk - typisk omkring 
4 bar. Når vi skal afsted med cam-
pingvognen fylder vi luft i dække-
ne så vi får det forskrevet dæktryk på 
bilen ved høj vægt og campingvog-
nens dæk får det dæktryk som dæk-
kene maks kan tåle. Dette gør vi for 
at undgå et ustabilt vogntog. 

Husk altid at kontrollere for rev-
nedannelser - især hvis dine dæk er 
over 8 år. Levetiden er nemlig kor-
tere for dæk som bruges på en cam-
pingvogn, fordi de udsættes for stor 
ozonbelastning. 

Det er ikke unormalt at skif-
te dækkene på campingvognen ef-
ter de er 8 år gamle dæk på grund 
af ældning - selv om der er rige-
lig mønsterdybde tilbage. Hvis du 
har Tempo 100 på din camping-
vogn skal du være opmærksom på 
at dækkene ikke må være mere end 
6 år gamle. 

De gode råd
Sørg for at tildække dine dæk, når 
campingvognen er parkeret - især 
hvis de vil stå og få direkte sollys 
størstedelen af dagen - hertil kan 
man købe nogle hjulafdækningspo-
ser som nemt lægges ind over hjulet. 

Brug dæk opfrisk - det plejer og 
beskytter dine dæk. 

Som før nævnt - kontroller dine 
dæk for revnedannelser især når de 
bliver over 5 år. 
 
Se mere på 

www.jepotech.dk

tester trådløse
dæktryksmålere

Ung campingfamilie

til bil og campingvogn



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





Autocampertur 
til Læsø, Fur og 
Vesterhavet

TUREN STARTEDE 
EGENTLIG I NIBE hvor 
Lisbeth og Peer hentede 
autocamperen hos Cam-
pingagenten.dk så de før-
ste ca. 100km på små veje 
og motorveje er tilbagelagt 
da de holder i færgelejet i 
Frederikshavn hvor de skal 
ombord på Læsø færgen.

Lisbeth og Peer Neslein er taget på en testtur i en Benimar 
autocamper, som er Danmarks mest solgte autocamper. Så 
den har de valgt at teste på en tur til Læsø, Fur og Vesterhavet, 
da det giver en køretur gennem meget varierende 
landskaber, veje og seværdigheder. 



TUREN MED FÆRGEN tage 
1 time og 30 min. og koster kr. 
806 for en enkeltbillet.

TANGTAG MED BEVOKSNING af blomstrende plan-
ter, er et af de efterhånden få eksempler på de tanghuse, der 
tidligere var så almindelige på Læsø – og som ikke findes 
andre steder i verden. Tanghusene på Læsø er en helt sær-
lig byggestil. Det er et historisk bæredygtigt byggeri, der in-
spirerer til fremtiden og som bestemt er et besøg værd.

LÆSØ
– SALTSYDNING OG 
TANGTAGE
Læsø er den største ø i 
Kattegat beliggende om-
trent midtvejs mellem Fre-
derikshavn og Gøteborg. 
Øen er på 118 km2 og har 
1.764 indbyggere per 2021.  
Øen bliver nævnt flere gan-
ge i nordisk mytologi bl.a. 
som hjemsted for jætten 
Ægir og som feststed for 
de nordiske guder, aserne.

Øen er nok mest kendt 
for sin saltsydning, der i 
dag er en velbesøgt turist-
attraktion, lige som den ud-
gør en central del af øens 
historie. Gårde med tang-
tage – de såkaldte tanggår-
de – bliver også ofte frem-
hævet som en central del 
af øens fortid og nutid. 
Læsø er 22 km bred og 12 
km høj.
 enkeltbillet.

Vi boede på Læsø Camping 
og hytteby et par km fra 
havnen hvor vi kørte i land.

Autocampertur 
til Læsø, Fur og 

Vesterhavet



Autocampertur 
til Læsø, Fur og 
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DER SKAL ALTID VÆRE TID 
TIL AT SLAPPE AF og udfor-
ske autocamperen i fred og ro.

SALTET PÅ 
LÆSØ
Læsø salt er sydesalt, udvun-
det ved inddampning af salt 
grundvand. Det indeholder 
udover selve saltet en række 
mineraler, som er med til at 
skabe den unikke smag, der 
gør Læsø salt til et værdsat 
gastronomisk krydderi.
Rundt om Læsø indeholder 
havvandet ca. 2 % salt, men 
grundvandet på Rønnerne 
kan indeholde helt op til 14 % 
salt, og så er det muligt at ba-
sere en produktion på at ind-
dampe vandet. Metoden har 
været brugt siden middelal-
deren. Sydningen stoppede 
i 1600-tallet ved et kongeligt 
forbud; saltsydningen havde 
ryddet Læsø for skov. Først 
omkring 1900-tallet blev der 
genplantet skov på Læsø, og 
i 1991 kunne saltproduktio-
nen på Læsø genoptages.
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LÆSØ BYDER MANGE SKØN-
NE SMÅ VEJE gennem landska-
ber og skovområder.

DET ER DEJLIGT AT HAVE 
HELE SIT HUS PÅ HJUL med 
ud på de øde og smukke områder 
på den store klitplantage.
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HER ER VI UDE VED KYSTEN 
I KLITPLANTAGEN med de store 
strande og dejlige klitter.

JOMFRUHUMMERE 
FRA LÆSØ
Læsø er kendt for andet end Læsø 
salt. Øen er verdens største produ-
cent af jomfruhummere. Den læk-
re kulinariske spise er kendt i he-
le verden, men smager bedst frisk-
fanget på øen. Dybvandshummeren, 
som den også er kendt som, lever 
på 25-250 meters dybde på havbun-
den i havet omkring Nordjylland og 
Læsø. Fiskeriet på Læsø er derfor i 
høj grad fokuseret på denne type fi-
skeri, hvilket øen også bære præg 
af. Det er en spændende oplevelse 
at gå tur på havnene og se kutterne 
komme i land med dagens fangst. 
De vil gerne vise frem og svare på 
spørgsmål. På øen restauranter og 
cafeer er det svært ikke at smage 
den delikate spise. 
Første lørdag i august afholdes der 
hvert år Jomfruhummerfestival i 
Østerby. Kokkekonkurrencen om 
”Den gyldne Jomfruhummerklo” 
fortsætter med uformindsket styrke, 
og der er efterhånden stor prestige 
i at deltage for de danske topkokke.  
Højsæsonen for jomfruhummere lø-
ber fra august til oktober.

SOLNEDGANGEN I HAVNEN 
hvor færgen til Frederikshavn 
venter på os er også vores farvel 
til Læsø. Næste stop er Fur.

Læs alle de fyldige dagbøger fra 
hele turen på Campingferie.dk
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Velkommen 
tilFur

VI HOLDER VED FÆRGEN TIL 
FUR. Vi er heldige at færgen li-
ge er kommet i havn, så vi kører li-
ge ombord. Færgen sejler nonstop 
hele tiden. Overfarten tager 4 min. I 
øvrigt er færgen gratis i perioderne 
8. april – 7. maj 2022 og i perioden 
23. september – 23. oktober 2022. 
Stregerne på billedet skyldes eltrå-
dene i forruden på Ford/Benimar 
autocamperen vi kører i.

FUR - DEN OPRINDE-
LIGE STAVEMÅDE 
FUUR SES OGSÅ - er 
en ø i Limfjorden – lige 
nord for Salling og med 
757 indbyggere i 2021. 
Den største by på øen 
er Nederby med 557 ind-
byggere. Øen har fær-
geforbindelse over Fur 
Sund til Branden på Sal-
ling siden. Fur hører til 
Skive Kommune og lig-
ger i Region Midtjylland. 
Fur er kendt for sit moler 
og kattegrus.

HER KAN DU SE DE VEKSLEN-
DE LAG AF VULKANSK ASKE 
og moler i de blottede skrænter. Dens 
form har inspireret til navnet Bispe-
huen. Da man gravede efter moler lod 
man denne top blive stående. Så kan 
man se hvor dybt de har gravet.
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VI BOR PÅ FUR CAMPING som er 
øens eneste campingplads. Det er en dej-
lig plads i et smukt og kuperet terræn.

VI HAR SOVET 
DEJLIGT I VORES 
LÅNTE BENIMAR 
CAMPER. Det er også vig-
tigt at være på farten i flere 
dage når man skal teste en 
autocamper eller en cam-
pingvogn, så man får testet 
sengene, bruserum, toilet, 
køkken og siddegruppen 
og ikke mindst førerhuset 
når det er en autocamper. 
Så jeg synes vi er kommet 
godt rundt og prøvet vog-
nen og vi føler os virkelig 
hjemme.

Se mere på 
www.furcamping.dk 
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FØR VI SKAL PÅ TUR 
I DAG SKAL JEG 
TØMME TOILET og 
spildevandstank og det 
gør vi her på Fur Cam-
ping. Toilettet tømmes 
ind gennem døren og 
spildevandstanken skal 
jeg tømme hvor jeg hol-
der, da jeg holder med 
afløbet hen over risten. 
Så det er bare at åb-
ne for spildevandet og 
mens det løber af, kan 
jeg tømme toilettet.

Se mere på 
www.furcamping.dk 
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UDEN FOR MUSEET STÅR 
UROKSEN OG MAMMUT 
MED UNGE. De tre skulpturer 
er skabt af kunstneren Poul Erik 
Nielsen fra Lihme. Som materiale 
har kunstneren brugt pil og lyng 
og den største af skulpturerne er 
en hele 3,5 meter høj Mammut, 
der ved sin side har en lille unge. 
Over for dem står et andet ud-
dødt dyr: Uroksen.

Mammutten levede frem til sid-
ste istid for ca. 10.000 år siden. I 
Sibirien er der fundet flere velbe-
varede eksemplarer i den perma-
frosne jord. Langt tilbage i tiden 
troede folk i Sibirien, at mam-
mutten var en underjordisk ele-
fantlignende trold, der døde, hvis 
den kom frem i lyset.  Det meste 
berømte fund skete i Beresovka 
i Sibirien i år 1900. Den kæmpe-
store elefant uddøde på grund af 
en kombination af menneskets 
påvirkning og klimaændringer.

Også Uroksen er for længst 
uddød, men den holdt dog stand 
betydeligt længere end mam-
mutterne. I Jylland levede der ur-
okser helt op til jernalderen for 
2500 år siden. Den sidste ”ægte” 
urokse skulle efter sigende være 
dræbt i Polen i 1627.

PÅ FUR MUSEUM kigger 
vi forsteninger af bl.a. fisk og 
andre dyr som er fundet på 
øens skrænter og strande. 
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VI SLUTTER VORES BE-
SØG på Fur på øens højeste 
punkt, en af de gamle gravhøje.

FRA FUR KØRER VI MOD 
VESTERHAVET da vi holder 
meget af de smukke områder 
langs Vesterhavet. Vores mål er 
Nystrup Camping i Klitmøller 
som er et populært område for 
surfere.

VI HAR TJEKKET IND PÅ 
CAMPINGPLADSEN og lejr-
chefen fortæller at vi skal kigge 
indenfor på både herre- og da-
metoiletterne. Så her er døre-
ne på herretoilettet. Og sådan 
en Folkevogn er enhver surfers 
drøm. Så mon ikke de kommer 
til at føle sig hjemme.

Læs alle de fyldige dagbøger fra 
hele turen på Campingferie.dk
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PÅ DAMETOILETTET finder 
vi disse søde sæler som hygger 
sig i vandet.

OG DER ER OGSÅ EN 
BLÆKSPRUTTE og andre 
havdyr. Det skaber stemning.

LEJRCHEFEN SAGDE OG-
SÅ AT DER VAR CA. 400 
METER TIL HAVET og han 
forventede solnedgang. Så vi 
går gennem pladsen mod ha-
vet. Her ser du den del af plad-
sen der har træer og god lom-
mer hvor man kan holde. Men 
pladsen har også et kæmpe-
stort åbent område og et sur-
ferområde, så jeg tror der er en 
plads med plads til alle, uanset 
campingform, når først somme-
ren rammer Danmark.
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SÅ SKAL VI LIGE gennem 
klitterne og ned til stranden.

MENS SOLEN GÅR 
NED kigger Lisbeth efter 
spændende sten på stran-
den. Her slutter vi vores 
dejlige tur til Læsø, Fur og 
Klitmøller.

Husk at denne artikel kun er et udpluk 
af de fyldige dagbøger som ligger på 
www.campingferie.dk

Konklusion af testen på Benimar autocamperen kan du se andetsteds i dette blad
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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
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10 gode begyndervogne 

Anja flygter til Danmark

Mover fra Quattro

App-styret grill-
termometer fra Weber 

Kampa Dometics 2020 

Kæmpe
sommernr.

167 sider

PÅ GENSYN
d. 3. oktober 2022, 
hvor næste udgave af 
Campingbladet.dk
udkommer
Et blad med masser af informationer om 
de nye 2023-modeller i fortelte, camp-
ingvogne, autocampere og udstyr.

I mellemtiden kan du læse nyheder og se 
film på www.campingferie.dk hver dag 
hele året.

På gensyn!


