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DK Camping Club bestyrelse består af:
Landsformand
Benny Andersen
Sankt Olavs Alle 102, 2630 Taastrup
Tlf. 21 46 18 90
E-mail: formand@dkcampingclub.dk

Bestyrelsesmedlem
Kenney Axelsen
Grønnegade 67
5560 Årup
Samt de tre kredsformænd

Landskasserer
Lene Sørensen
Lindevænget 7, 8600 Silkeborg
Tlf. 60 24 05 58
E-mail: kasserer@dkcampingclub.dk

DK-Campingclub ønsker alle en rigtig god sommer

Så nærmer vi os sæsonstart, for dem som ikke
kører hele året.
Ferie for alle
Klubben har igen i år været med på Ferie for
alle i Herning og med stor succes, vi fik 18 nye
medlemmer. Stor tak til dem der hjalp til, med
at stå på vores stand.
Ny Landskasserer
Knud Axelsen har valgt at stoppe som
Landskasserer pr. 1. marts 2017, for at få mere
tid til at camperer.
Bestyrelsen byder hermed Lene Sørensen
velkommen som ny landskasserer.
Jeg vil gerne sige tak til Knud for han store
arbejde gennem årerne.
Træf 2017
Kredsene har nu tilrettelagt deres træf for
2017.
Kreds 1.
St. Bededags ferie 11. – 14. maj afholdes på
Fur Camping
Råkildevej 6
7884 Fur

Kredsmøde 1. – 3. september
Krik Vig Camping
Krik Strandvej 112
7770 Vestervig
Kreds 2.
Pinsetræf 2. – 5. juni
Feldberg Familiecamping
Fanø
Nordfyns Rosenfelstival
4. – 6. August
Kyst camping Bogense
Kreds 3.
Fællestur til Harzen
21.maj – 27. Maj
Kur-campingpark Bad Gandersheim
Braunschweiger St. 12
D-37581 Bad Gandersheim
Man melder sig på til de træf som man vil
deltage på inde på klubbens hjemmeside hvor
man også kan læse program for de forskellige
træf.

Medlem af Campingrådet

Autocamper skal forvente at betale den høje
pris, mens motorcykler slipper helt for at
betale.

Miljø vignettet i Frankrig 2017
Hvis der er nogle, der skal på ferie i Frankrig og
skal besøge nogle af de større byer, skal I
huske at diesel biler fra før 1.1.2006, ingen
afgang har i centrum, biler efter den dato skal
huske at få en vignette. Vignetten kan bestilles
på internettet.
Se denne side
www.campisternes-rejseportal.eu/lande/
franskesider/frankrig.htm.
Vejskat i Tyskland i 2019
Der kommer 6 forskellige priser på vejskat i
Tyskland.
Et 10 dags kort kommer til at koste mellem
2,50 og 25 euro. Prisen retter sig efter hvilken
type bil man kører i, blandt andet hvor
miljøvenlig den er.

Campingpas skal stadig bruges
Der skal stadigvæk bruges campingpas på
campingpladserne, lige for at sige at alle de
rygter der går, om at man kan komme med sit
sygesikring eller anden legitimation, er forkerte
rygter.
Det der er sket, er at konkurrence- styrelsen
har pålagt pladserne/campingrådet at de skal
tage imod udenlandske campingpas samt ACSI
id kort, det kort er ikke det samme sidder i
ACSI’s campingbog.
Stort ønske
Håber at der er flere der kunne tænke sig at
prøve at være med på klubbens træf. Man kan
melde sig til lige det træf man har lyst til lige
meget hvilken kreds man høre til.
Håber at alle har haft en god påske selvom
vejret ikke har været det bedste.

Håber at alle må få en rigtig god og solrig sommer

HUSK AT MEDBRINGE TURKORT/MEDLEMSBEVIS FOR AT FÅ RABAT PÅ PLADSERNE
Venlig hilsen
Benny Andersen
Formand

Medlem af Campingrådet

