
Tag med på sommerski i uge 42
Her hvor sommeren snart er på sit højeste, er det tid til at mindes de sidste skiture.

Det får vores tanker
til at gå tilbage til uge
42 i 1999. Egentlig
skulle turen gå til
Euro Disney Paris,
men en pludselig
indskydelse om at
det var lang tid siden
vores ski havde
mærket sne, fik os til
at tage beslutningen
om at det skulle være
sommer ski.  Det
blev så til Gletscher
Kaunertal i Tirol.

Turen derned er ikke
værd at tale om, dog

skal det bemærkes, at det er en fordel at køre ind i Østrig først på dagen, da det ikke
just er motorveje, der skal køres på.
Vi havde fundet en campingplads ved et hotel i Kaunertal, en lille hyggelig plads,
ja, der var faktisk kun os på hele pladsen. Vi havde en rigtig god uge med godt vejr
og nysne. Nu er det jo ikke et kæmpe område, men stort nok til at det besøges af
mange alpine ski-hold. Der kan køres helt op til området, hvor der er mulighed for at
købe mad og drikke.

Så kære venner, i år starter sæsonen i uge 42 på sommerski i  Østrig. Har du lyst til at
tage med så tøv ikke med at ringe til Berit, Bjarne og Bolette, tlf. 43 64 14 19. Det
kan blive en ski’ go’ tur.

PS. Her til sommer forventer
Bolette at blive instruktør i
snowboard, så hun vil meget
gerne prøve sin kunnen på denne
tur. Så går du med tanken om at
lære at stå på snowboard, så har du
på denne tur mulighed for gratis
undervisning.

Beretninger fra Fieberbruun &
Lindvallen

Sommerski i uge 42

NR.:  27 – 9. årgang Juni 2000

SKI-cam-PISTEN
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DANSK
CAMPING
SKIKLUB
WWW.campingskiklub.dk
Klubbens formål er :
• at sprede interesse for skicamping
• at samle og udveksle erfaringer
• at arrangere fællesture med skisport
• at gøre fritidsaktiviteten billigst mulig
• at samle skicampister til socialt samvær

Klubåret løber fra 1. august til  31. Juli.
Medlemskontingentet for klubåret 1999/00
blev på årsmødet i august igen fastsat til kr.
125,-. Der gives rabat på kr. 25,- ved tilmel-
ding efter 1. maj.
Gyldigt betalt girokort (et pr. familie) er be-
vis for medlemskab af klubben.

Bladet SKI-cam-PISTEN udkommer 3 - 4
gange årligt: September, marts og juni.
Derudover kan der forekomme ekstra udgi-
velser f. eks. i december måned.

Forfattere til tekster, artikler, historier og
tegninger i bladet er selv ansvarlige for ind-
hold, ophavsrettigheder m.v.
Redaktionen påtager sig intet ansvar herfor.

HUSK SIDSTE
FRIST FOR

INDLEVERING AF
INDLÆ G ER DEN

10. sep. 2000

KLUBUDVALG
DCS-SEKRETARIAT &
KONTAKTPERSON SYDVEST
Annette & Lars Møller
Højmark 29, Rinkenæs
6300  Gråsten
( 74 65 42 21 Mobil: 21 70 92 72
la-nette@get2net.dk

DCS-KASSERER &
KONTAKTPERSON ØST
Pia Clausen & Per Olsen
Hyldemorsvej 3B
2730  Herlev
( 44 84 87 23 Mobil: 40 60 12 85
per_olsen@hp.dk

PR UDVALGET
Beth & Palle Grath
Nørrebred 190
2625  Vallensbæk
( 43 64 92 29 Mobil: 20 96 92 29
p_grath@vip.cybercity.dk

KRITISK REVISOR
Orla W. Sørensen
Tines Vej 8
9380  Vestbjerg
( 98 29 61 84 Mobil: 21 42 61 84
ows@get2net.d

KONTAKTPERSON VEST
Dorthe / Hans Jørgen Andreasen
Hjørringgade 61
9850  Hirtshals
( 98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15

BLADREDAKTION
Randi & Bill Hussmann
Jellingvej 7
3650  Ølstykke
( 47 17 65 26 Mobil: 23 73 66 49
bill.hussmann@capgemini.dk

Torsdag den 16. marts kl 19:52: I dag vågnede vi op til snevejr, og sådan har det
fortsat hele dagen. Fra de der tog op på pisterne, forlyder det, at der var faldet cir-
ka 40 cm, så der var masser af sne at styrte i! Vinden var desværre meget kraftig,
så mange af kabinelifterne lukkede efter en times kørsel. Det skal lige siges, at
Mette ( 4 år ) kørte i dag uden at hjælpe sin mor, altså uden seletøj, og det gik rigtigt
fint. Hendes mor ( Tina ) kan godt selv! Tine og Pia blev ved campingvognene
idag, og de var så uheldige at se en kok i Østrigs TV lave Kaisersmarnn, så det
MÅTTE de bare prøve. De fandt opskriften på tekst tv fik oversat (ved egen hjælp) til
dansk (det tog kun en lille times tid). Derefter gik de i supermarked og spurgte ef-
ter de ting, de lige IKKE kunne oversætte, og fik det indkøbt. Vel hjemme igen gik
de i gang med at fremtrylle retten, og det gik nogenlunde, tros lidt småfejl. De vil
senere lægge opskriften ud på hjemmesiden. Børnenene udtalelser: ”Det smagte
udemærket. Det er okay. Det kan godt spises.”
MEN DET GI’R GODT NOK MEGET OPVASK.
Lige nu klokken 19:50 sidder vi i Glemmertal, Viehofen, hvor DCS camperede for
2 år siden. Vi har lige indtaget en dejlig middag og sidder lige og fortæller om cam-
ping fatter, som er meget hyggelig fætter.
HILSEN DE TILSNEEDE CAMPISTER.

Fredag den 17. marts kl. 18:00: Dagen er gået "pladder" godt. Regn hele dagen,
men forhåbentlig sne på pisterne, vi er jo nogle som bliver en uge mere! Kabinerne
har været lukkede p.g.a tåge. Vi mødtes derfor i fælleshytten til frokost. Fam. fra
Kibæk drog hjemad efter frokost. Nogle afmonterede fortelte, mens andre benytte-
de fitness-rummet. Os der har god tid, fordi vi bliver en uge mere, behøver vi at
gentage? bliver en uge mere, nu hvor solen kommer, og der er kommet en meter
sne.  Lige nu sidder vi til afterskiing i baren på hotellet på campingpladsen og hyg-
ger. Hotellet er af hyggelig østrigsk kvalitet i høj standard. Har vi foresten berettet
om denne ufattelig gode campigplads? Toilet-bygningen tættest på os er helt ny og
en "kongeg” værdig. Badet er gratis. Der er babybad, frisør/makeup rum, vaskema-
skinerum, hundebaderum med rampe og køkken. Overalt er der varme i gulvet.
Der er skirum med varme i støvleholderne. Gratis fitnessrum (200 shil. i deposi-
tum). Fint fællesrum med tilhørende køkken. Hobbyrum med bl.a bordtennis. Butik
på pladsen, åbent 7:00 -22:00. Gasthaus, restaurant og bar på pladsen. Alt dette til
yderst rimelige priser. Pladsen hedder Wolfergut og ligger ved Zell am See. Hilsen
Online bisserne.

Modtaget søndag kl 13:50: Lørdag formiddag begyndte (suk) vi at pakke (suk)
sammen. Vi havde jo nok (suk) håbet at vi lige kunne nå et par timers (suk) solrig
skiløb, (suk), lørdag , fik vi meddelt, at der var kommet ca. 130 cm ny lækker pud-
dersne, så med den meddelese sagde vi farvel til familen Crusell, som lige har en
uges skiferie mere i Zell Am See. Vores hjemtur er forløbet som det nu skal, altså
stille og roligt. Lige nu sidder vi tre familier på Gedser-færgen og sukker hele tiden
(suk suk) Hilsen familen Clausen/Olsen , Krogh og Hansen.
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Lørdag den 12. marts  18:00. Turen til Gedser gik fint Fredag eftermiddag, men
da vi skulle ombord på færgen ville bilen ikke starte !!.Afgangen klokken 18.15 afgik
uden os! Vi tilkaldte Falck. De kunne ikke afhjælpe problemet. Falck kørte bilen til
Nykøbing F, der rodede Falck med bilen i 1,5 timer med Bent som hjælper, 5 voks-
ne mænd men intet hjalp, Efter de gav op , blev bilen transporteret til en autome-
kaniker, som mente at han var den opgave voksen, Da bilen var læsset af, kørte
Falck Bent tilbage til Gedser, hvor resten af familien sad og ventede i camping-
vognen på gode nyheder.
Næste morgen, klokken 10:15 blev vores bil leveret i Gedser havn, klar til at køre
igen, så vi blev KUN forsinket i 18 timer. Problemet var ; 1 stk. knækket ledning i
starteren. Hilsen Tine og Bent og unger

Søndag den 12. marts 2000 kl 18:30 I dag Søndag lykkedes det os at komme
frem til Zell Am See hvor de andre allerede var kommet og allerede ude på første
skidag. Vi kan meddele at vejret er pragtfuld. Solskin, 15 grader så dagen har været
god. Sneen har dog været lidt våd , men absolut brugbar.

Mandag den 13. marts 2000 kl 16:30 Ja, så er vi nået til Mandag , og det har atter
været en pragtfuld dag. Solskin og 14 graders varme , så vi begynder at blive lidt
krebs røde i hovederne alle sammen. Der er stadig masser af sne men dog lidt våd.
Campingpladsen er perfekt. Den skal bare opleves. De sanitære forhold er en kon-
gelig værdig og billedserie vil følge senere. I morgen Onsdag skulle blive en endnu
varmere dag , så den er udråbt til en Kaprun dag. Afterskiing forløber planmæssig ,
send venligst flere penge. Hilsen Zell Am See bisserne

Tirsdag den 14. marts 2000 kl 17:30 Hej Hjemmeside I dag var det dagen
???Onsdag.1 Kaprun og kaput og ikke sprut i dag ville alle bumser det samme
som os men vi haaaaaarrrrrrr det godt. Vejret i dag har været lidt tåget og varmt. I
morgen er det onsdag 2 og det det bliver en god dag( de har lovet sne og koldere
). I aften er der fælles spisning i et dejligt fællesrum. Rygterne siger at præsidentpar-
ret vil dukke op i Zell Am See, hvis vejr og vind arter sig vel, nu her på Fredag. Det
glæder vi os alle til. Hilsen Kaprun skibumserne.

Onsdag den 15. marts 2000 kl 17:50 Fællesspisningen i går gik fint. Vi spiste i
campingpladsens fælleshytte. Preben havde sin grill med så vi kunne grille på alta-
nen. Da vi vågnede til morgen havde det sneet lidt og da vi kom til liften var der
ekstra meget kø. Vi fandt ud af hvorfor! Der var storm på toppen så liften kørte for ½
kraft. Vi var lige kommet op så lukkede liften. Vi kunne godt løbe på ski, bare vi løb
lidt i læ. Vejrudsigten for i morgen, lyder på sne hele dagen og let frost. 2 familier på
campingpladsen har vist interesse for vores klub og har fået brochure. Vi sidder nu
til afterski og har lige kåret dagens styrt. Det blev Preben, han tog et kæmpestyrt så
han mistede begge ski. Det skal dog siges at ingen kunne se selve styrtet pga. op-
hvirvlet sne. Hilsen Zell Am See campisterne.

Fieberbruun, Østrig - uge 7 og 8
Vi var 6 vogne, som valgte at drage mod Østrig i år for i fællesskab at bevise, at
Fieberbruun kan opleves under normale vejr og sneforhold.
Sidste år meldte klub-deltagerne 7 meter sne og vand på pladsen!! Det kunne umu-
ligt ske igen i år.

Efter lidt uheld på turen ned... Claus tabte et sidespejl og et skorstensrør, den blå
kande blev en flot erstatning. Palle' s dyrt indkøbte centralvarme var uvenner med
12 volts anlægget, så Palle, Beth og Pascal måtte sove under friske forhold - faktisk
indtil om onsdagen, hvor posten endelig kunne præstere en ny printplade. Hurra for
en lille el-blæser. Og Christian fik ny jakke - var det med vilje, at han glemte den
gamle hjemme?

De af os, som ankom søndag, mødte Østrig i stålende sol med sne her og der. Fint.
Nu skulle vi bare have lidt frisk sne og lidt frost...
Og det fik vi! Ca. 50 cm dagligt - jo det var godt, at vi ikke var novicer ud i vinter-
campinglivet. Men det gav fællesskab.



Side 3          Side 16

Bemærkninger i løbet af ugen:
Skianlægget:
Fint liftanlæg - det ligger pragtfuldt tæt på campingpladsen, men hvorfor kan tempe-
raturen ikke falde lidt hernede. Så var det helt fint.
Pisterne var pænt lange (ca. 4 km). Sct. Johann 15 min. kørsel derfra kunne fint
supplere med flere blå for dem, der havde det behov.
Frisk sne er nu godt, men hvorfor skal den absolut falde om dagen, så det bliver
tåget på toppen? I uge 8 blev det bedre.

Det lykkedes da at besøge/se toppen i 2000 meters højde 2 gange på 2 uger. En
fastligger fortalte, at Fieberbruun ligger i en snelomme. De har fine forhold langt
hen på sæsonen.
Skiskolen var også OK. Selv lille Pascal blev helt glad for sine små fine børneski.

Campingpladsen:
Hvor er min sneskovl? Hvis det tør mere, skal jeg have gummistøvler.
De kunne nu godt udjævne vejen mellem vognene lidt. Min bil bryder sig nu ikke
om at kysse underlaget!
Badeværelserne levede op til Randi' s forventninger - var der nogen, der sagde
luksus?
Restauranten på pladsen var vist glade for det danske islæt - fint ikke at skulle køre
bil for at få et godt måltid mad.

Smart med direkte gas-tilslutning til vognene. Men et TOP-Camping medlem bur-
de jo også have gode forhold.
De kunne nu godt lade være med at boykotte VISA-kort. Det er besværligt.

Online information

Klubbens hjemmeside WWW.Campingskiklub.dk blev i perioden 12. marts
2000 til 19. marts 2000 løbende opdateret
med dugfriske meldinger direkte fra
klubbens medlemmer i Zell Am See.
Meldingerne blev sendt af Bent Krogh der er
i besiddelse af en avanceret mobiltelefon.
Denne telefon sendte via e-mail
meldingerne til redaktionens e-mail adresse

hvor redaktøren straks overførte meldingen til hjemmesiden.

Da det ikke er alle klubbens medlemmer der har adgang til hjemmesiden
bringes beretningen fra turen på de efterfølgende sider.

Sengeafdeling fra en Solifer 530 Goldie MH årgang 1995, bestående af 2
langsgående sengemagasiner samt 1 natbord sælges. pris ide kr. 4000.

Henvendelse Lennart Sørensen tlf. 96 29 49 45 el. tlf. 21 27 45 49

med venlig hilsen  Lennart Sørensen medl. 263

EFTERLYSNING:

I forbindelse med årsmødet efterlyses kommende arrangører af Sæ-
soncoling 2001 (på Sjælland) og Årsmødet 2001 (Jylland/Fyn).

Hvis du har lyst til at deltage i tilrettelæggelse og afholdelse af et af
disse arrangementer, kan du rette henvendelse til Lars Møller
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Hørt ved vognene:
Beth laver en pragtfuld kakao
med (.....) i. Er det min tur i
morgen? Lidt afterski er nu ik-
ke at foragte. Især når man kan
krybe i læ ved Palle og Beth' s
langbord i forteltet.

Hørt fra naboerne:
"Hvad, har I alle hunde?"  De
var vilde med sneen. Vi andre
var nu ved at få nok efter en
uges tid. Poul og Lene' s hund
havde nu også sine egne pri-
vate privilegier (stol) til stor
morskab for selskabet. Nåh
Claus - er du færdig med
snowboard for i dag - ja helt
færdig. Hvad gør man ikke for
at følge sine drenge på vej. Re-
sten af tiden blev denne form
for sne-sjov overladt til Kaare,
Nicklas og Martin.

Hørt nede i byen:
" Hvad er der med danskerne i

år?”  Nu har jeg haft besøg her i praksissen 5 gange på 2 uger. Palle blev gruppens
lokale guide til lægen - og ikke pga. skiskader. Apoteket solgte godt.

Tak for en hyggelig tur fra de nye Østrig-farere
Eva og Claus, Lyngby

CAMPINGNYT!!

Her er sidste nye trend for skiklubbens mange firbene-
de medlemmer. Din hund kan umuligt overleve den
næste tur med klubben, efter at den har set dette bille-
de.

Dette dejlige hundetelt kan erhverves i dit lokale Cam-
pingcenter.

 55 755 7
2 97 2 97 
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Kørsel & Flytning
Møbelopbevaring

Steen Petersen
Vognmand

Amagerbrogade 234, 3 tv.
2300  København S.

Tlf. 32 58 83 58
Bil. 20 74 06 27

Virker dit centralvar-
meanlæg optimalt?

Angående vedligeholdelse er pasningen
af frostvæsken i varmeanlægget særdeles
vigtigt, ja lige så vigtigt som at skifte
olie på bilen i de rigtige intervaller. Væ-
sken skal bestå af 40 - 50 % glykol af
god kvalitet ( samme slags som bruges
til biler med aluminiumstopstykke ), og
resten vand. Væsken må være 2, max 3
år gammel af hensyn til de additiver der
skal beskytte mod korrosion i varme-
anlægget. Du risikerer at få utætheder i
systemet hvis dette forsømmes. Nogle
campister tror man blot kan efterfylde
anlægget en gang imellem med kon-
centreret frostvædske. Resultatet bliver
at væsken i anlægget efterhånden bliver
så sur og tyktflydende, at den dårligt kan
transportere varmen rundt. Nogle vil gø-
re det ekstra godt og bruger koncentre-
ret frostvædske, men det mærkelige er
frostbeskyttelses-temperaturen bliver
dårlige og væsken er "tykkere" og løber
dårligere rundt. Viskositeten & alderen
er altså 2 vigtige ting. Er du i tvivl, så
skift hellere en gang for meget end en
for lidt. Aftapningen på anlægget sidder
som regel på det laveste sted på anlæg-
get og der er under dørtrinet. Påfyldnin-
gen foregår på det højeste sted der som
regel er ekspansionsbeholderen. Efter
påfyldning skal anlægget udluftes, da
cirkulationspumpen ikke kan trykke
luften ud. Dette foregår via luftskruer
som er monteret i de fleste anlæg, Evt.
må vognen "tippes" hvis luften ikke kan
kommer ud på andre måder.
Her ses typiske billeder af radiatorer
monteret langs ydervæggene i vognen

Da luften hele tiden passerer radiato-
rerne, kan der med tiden samle sig

meget støv, ja undertiden så meget at
radiatorerne lukkes.

Kan luften ikke komme igennem radi-
atorerne, kan de heller ikke afgive de-
res varme. Endvidere er det vigtigt at
luftspalterne til radiatorerne er åbne.
Pas på hvis du lægger tæppe på gulvet, at
du ikke formindsker størrelsen på ind-
sugnings spalterne. Kommer der min-
dre luft til radiatorerne, kommer der og-
så mindre varme ud. Altså: periodisk
rengøring for at dit anlæg giver optimal
varme!

De fleste centralvarmekedler har så stor
en effekt at de med lethed kan opvar-
me selv store campingvogne. Proble-
met er, at nogle fabrikanter sparer på
radiatorerne, hvilket medfører at kedlen
bliver længere tid om at afgive deres
varme og derved tager opvarmningen
længere tid end den burde.

Er afdækninger og luftspalter til radiato-
rer ikke er i orden, medfører det også
dårlige varmeafgivelse. Varmen bliver i
magasinerne.

Fredag aften var der fællesspisning i stalden. Der var megen snak og hygge. No-
gen gik tidligt til ro og andre fortsatte hyggen til meget sent. Der blev kigget på både
måne og stjerner

Lørdag var vi en tur på Hessel herregård, som er Danmarks største stråtækte herre-
gård. På turen havde vi nogle “fagfolk”, idet Jørgen har en fortid som tømrer/snedker
og Peter har en fortid som smed, Preben er stadig “fritids”-tømrer/snedker. Det var
spændende at høre om diverse værktøjer, som stadig er i brug.

Lørdag middag samledes vi til langbord, og talte om mulige emner for næste sæ-
sons skiture. Vibeke og Peter havde pistekort med fra Zell im Zilletal og vil gerne
arrangere en tur hertil. Christian og Irene talte om at arrangere en tur til Åre-fjellet i
uge 11-12.

Lørdag aften samledes herrerne i møddingen for at tilberede vor aftensmad. Det
mad de frembragte smagte fortrinligt. Maden blev indtaget i en oppyntet grise-
stald. Der var pyntet med syrener, efeu og andre grønne ting.

Ejeren af “Gedsted Camping” kom og deltog i fællesspisningen, og konen spillede
på harmonika. Det gav en god stemning, og hun prøvede at lære os nogle nye san-
ge. Det blev endnu en lang dag for nogen.

Søndag gik med oprydning og ned-
pakning.

Det var en dejlig week-end, og en
ren fornøjelse at se både hunde, børn
og voksne hygge sig i en skøn for-
ening. De større børn var meget søde
til at tage sig af de mindre børn, og
hundene har det jo altid godt når der
er børn i nærheden til at kæle
og snakke.

Tak til arrangørerne,
Vibeke, Peter, Kirsten og Preben
for et dejligt arrangement.
Steen, Kim og Mette
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Aktivitetskalender for klubåret
2000/2001
Dato Aktivitet Kontakt
sidste
weekend
i august

Årsmødet år 2000 afholdes
på Sjælland

Beth og Palle Grath, Val-
lensbæk og Pia Clau-
sen/Per Olsen, Herlev

Uge 42 Sommerskitur til Kaunertal Berit, Bjarne og Bolette ,
tlf 43 64 14 19

Jul og
nytår

Ski-campingtur i Westendorf,
Østrig

Jette & Erik Christensen,
Auning tlf. 86 48 49 48

Sæson - cooling 2000

• Har I nogen sinde prøvet
• At komme til en plads, og der et opsat et skilt med “ALT OPTAGET”
• At lave mad i en mødding
• At spise i en grisestald

hvis ikke, er I virkelig gået glip af noget på Sæsoncoolingen 2000.

Nu til en lille beretning om turen

Vi ankom som de sidste til “Gedsted Camping”. Gennem træerne kunne vi se en
del campingvogne, her i blandt en del vi har set før. Glæden var stor, for Steens
vedkommende, endelig at kunne få en snak og en øl, for Kims vedkommende, at
komme til at tale med de andre unge og for Mette, at hilse på de andre og komme
ud af bilen.

Men ..... glæden var kort, på p-pladsen var opsat et stort skilt med “ALT OPTA-
GET”, det var lige før at vi fandt lommetørklæder, viskestykker og andet frem til at
tørre øjnene med. Heldigvis havde “lejrchefen” (Preben) stået på lur og kom for at
fjerne skiltet.

Vognen blev opstillet med hjælp fra de førstankomne. Det er jo en fordel ved at
komme sidst. Der er altid en hjælpende hånd. Det var også nødvendigt, da pladsen vi
fik var lige så skæv som dem vi kender fra Idre Fjäll. Det krævede en del klodser at
få vognen rettet op, men som vintercampist, var vi selvfølgelig forberedte og havde
et stort udvalg af klodser og brædder med i gaskassen.

Vi blev vist rundt på gården, det så mægtig hyggeligt ud. Toiletter og bad var i stue-
huset, vand blev tappet udenfor stalden.

Dette kan du selv forbedre. Du skal ha-
ve en "varmeomslutning" i din vogn,
d.v.s. der skal sidde radiatorer på alle 4
ydervægge.

De skal så vidt muligt dække hele vægen
på langs. Eventuelt vil det give en god
fordeling at have dobbelte radiatorer i
siddegruppen, og enkelte i soveafde-
lingen

Vinterkø rsel i Norge
Her er nogle gode vinterråd i forbindelse
med bilkørsel i Norge:

Ifølge norsk lovgivning skal bilen være
sikret tilstrækkeligt mod udskridning og
have det nødvendige vejgreb. Det vil i
praksis sige, at bilen minimum skal væ-
re monteret med vinterdæk (minimum 3
mm mønster) og man skal medbringe
snekæder. Det bedste er selvfølgelig at
montere pigdæk på bilen hjemmefra.

Fra. 1. december kræver kommunerne
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger
gebyr ved kørsel med pigdæk pga. om-

fattende slitage og støvforurening. Ge-
byr pr. måned nkr. 350,- pr. dag nkr.
25,- .(priser pr. april 2000). Kommer
man kørende sydfra er der opsat obla-
tautomater ved 7 af de største indfalds-
veje til Oslo.
Læs mere på www.norge.dk

En familie var til årsmøde i Hirtshals, på
stranden fandt den let grånende fami-
liefar et underligt sneglehus, han ryste-
de det, og ud kom en ånd.

Er du en god ånd? Næej, A er bare en
ånd, men du får alligevel et ønske!
Ka’ man ønske alt?
Næsten!
Så vil jeg ønske en motorvej til Amerika,
så jeg kan besøge min bror.
Tjaeh! Den var lidt møje svær, do har
vel ikke noget lidt nemmere?
Tjoeh, tit så ville jeg gerne kunne forstå
min kone.
Øeh! Den motorvej, hvor bred skal den
være? 4 eller 6 spor?
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En beretning om vores før-
ste skitur til Lindvallen.

Hvad gør man, når man mener der er for
lidt sne i Danmark,  og at campingvog-
nen udemærket kan bruges til andet end
badeferie i Frankrig.

Vi, Janne, Sandra på 2 år og Lennart,
havde i mange år (undtagen Sandra)
talt om skiferie. Pludselig en dag læste
vi om DCS i avisen og via journalisten
fandt vi frem til Lars Møller, som jeg
havde en lang og god snak med. Fulde
af mod på skicamping meldte vi os ind i
klubben og modtog et arsenal af gamle
blade.

Med stor interesse begyndte vi at læse
beretningerne fra tidligere skiture, men

så kan det nok være vi kom i tvivl. Hav-
de man på en tur endelig fået slæbt
vogntoget fri af mudderet i indkørslen,
skulle man være mere end heldig for at
nå færgen. Hjulene kunne man godt reg-
ne med faldt af et efter et, og skulle
man nå så langt at temperaturen faldt til
under frysepunktet, ville vandvarmeren
stensikkert blive omdannet til en åben
isterningmaskine. Hvis man endelig nå-
ede frem til målet med diverse tagluger
og andet løst udstyr i behold, ville man
som belønning få en fjoget fiskehue ud-
leveret.

Vi trodsede dog farerne og meldte os til
turen til Lindvallen i uge 11. Pakket og
klar til vores første tur på ski nogensin-
de, mødtes vi i Frederikshavn med Ire-
ne og Christian, og havde en dejlig
sejltur sammen. Vi aftalte at mødes i
Grums, da Ibber først skulle indfortol-
des, og der beslutte, hvad vi videre
havde mod på. På trods af tankning og
diverse pauser kom vi først til Grums,
da Christian og Irene i mellemtiden
havde bestemt sig for at tage på
sigthseing i stort set hele Gøteborg og
Bohus län. I Grums holdt der endnu en
dansk vogn, der viste sig at indeholde
Margit og Gert.

Lørdag morgen fortsatte vi mod Sälen,
og blev i det flotteste solskin modtaget
af Gert, Marianne, Bjarne, Lisbeth og
Bente. Eftermiddagen gik med at stille
vogne og fortelte på plads. Selvfølgelig
skulle de ”garvede” komme med gode
råd om is og frossen jord, men bare for-
di de har prøvet det mange gange før,
skal de jo ikke lære mig noget, så efter
et par førsøg med sømpløkke og ødelagte
hænder lagde jeg en halv meter sne på
forteltkanten som de andre. Det holdt på
trods af blæsten

UNDGÅ KONDENSVAND:

I ethvert vinterfortelt kan der dannes kondensvand. Man kan imidlertid selv gøre
meget for, at minimere problemet. Vi giver her en række gode råd om hvordan:

• Hold døren til campingvognen lukket så meget som muligt.
• Læg kraftig, tætsluttende plast i teltets bund, så jordfugtigheden holdes tilbage.
• Gulvtæppet bør være af polyester/PVC, der ikke opsuger fugt. 
• Sørg for rigelig udluftning. Åben ventilations-åbningerne og træk understykket

eller afdæk-ningen ved hjulkassen lidt tilbage, så ventilationen øges.
• Efterse, om skumgummipøllerne langs vogn-siden slutter tæt, så der ikke kom-

mer unødig sne ind i teltet.
• Et termoloft hygger, og man undgår lettere tagdryp

PLØKNING AF FORTELTET I FROSTVEJR

Når du tager campingvogn og telt med på vintertur skal du være klar over at de røde
plasticpløkker ikke kan bruges. Sneen eller isen er så hård at kun stålpløkker kan an-
vendes.

I handelen findes nogle specielt hærdede pløkker det kan anbefales at medbringe.
Hvis sneen er skrabet af, kan det være næsten umuligt at få noget i jorden. Er det
helt umuligt kan du lægge sne på græskanten og hælde vand over. Dette fryser fast
og holder på teltet. Selvfølgelig kan teltet ikke strammes op som det skal på denne
måde, men det kan dog bruges hvis det ikke blæser for meget. Når teltet skal tages
ned igen, hælder du varmt vand ud over græskanten.

Når du ankommer til den udvalgte vinterplads og skal opstille telt, er det tilrådeligt
at gøre det midt på dagen hvor tem-
peraturen er højest. Teltdugen er
mere fleksibel og lettere at have
med at gøre. Det må anbefales at ta-
ge et par handsker på når teltstativet
skal samles, idet det kan være me-
get koldt at arbejde med metalstæn-
gerne.

Hvis solen skinner eller det er lunt
en dag, kan man med fordel stram-
me teltet helt op. Det ser pænt ud, og
teltet holder længere
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senere på ugen. Gert var dog nervøs
for at hans bil skulle flyve væk, så
han tøjrede den til forteltet.

Søndagen gik med at prøve ski og se
om sådan nogle brædder kunne nøjes
med at køre lige ud, til de andres store
fornøjelse. Over middag ankom Mette
og Steen som de sidste. Resten af da-
gen gik på ski i dejligt solskin med ef-
terfølgende afterski ved vognene. Det
var, på trods af Bjarnes arbejde, ikke
muligt at låne et fællesrum.

Med hensyn til skiløb er jeg meget i tvivl
om vores klubfællers gøren og laden.
Om morgenen, når man listede ud på pi-
sterne var vognene mørkelagt og uden
mindste tegn på liv. Når man udslidt ef-
ter formiddagens skiløb kom ned til fro-
kost, sad de glade og bød på øl eller
jägerthe eller vandrede rundt med de-
res ski, og når man med ærefrygt havde
besejret en af områdets ualmindelig
svære pister Max, kendte de dårligt dens
eksistens.

Til gengæld var de ualmindelig gode at
følges med, da man den sidste dag li-
stede sig ned ad en mørkeblå piste.

Specielt Bente kunne lige nå at råbe hej,

når hun på to sekunder passerede på
venstre side for kort efter at udveksle
lidt flere ord fra liften, når hun passere-
de på højre side på vej op.

Ellers gik ugen med frokost i det fri for
nogle, andre lunede sig i vognene. En
enkelt dag grillede vi alle udenfor, og
en aften bowlede vi i hallen. Nogle
tabte og nogle vandt. Gert mente
ihvertfald ikke, at resultatlisterne var
interessante. Sandra havde endnu ikke
forstået det der med skiferie, for hun var
desværre syg en del af tiden. Resten af
tiden kælkede hun eller tiggede popcorn
af Margit. Nu ønsker hun sig en vogn
med ovn. Janne nåede endelig ud på pi-
sterne om onsdagen, og selv hun be-
sejrede Max.

En kun alt for kort uge var ved at være
slut. Fredag kørte de første, og lørdag
resten - kun efterladende Irene og
Christian, der ikke kunne få nok af ski-
løb.

Vi selv kørte hjemad med bevidstheden
om at blå pister sagtens kan forceres
med skiene pegende op i vejret, og
med næsten samme hastighed som hvis

man stod op på dem.

Ved Lilla Edet tog vi i det
dejligste forårsvejr endelig afsked
med sjællænderne for næsten at
komme for sent til færgen.

Tak til alle for en skøn førstegangs
ski-camping-tur og en meget
venlig modtagelse i klubben

Janne, Sandra og
Lennart Sørensen
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Program

Fredag: Ankomst de ”første”.

Lø rdag: Ankomst de ”sidste”.
Til kl. 1200 Almindelig hygge.
fra kl. 1200 – 1400 Fællesspisning ved vognene, hvis

vejret tillader det.
fra kl. 1430 – 1700 Generalforsamling i samlingslokalet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Nye ture annonceres.
Medbring evt. video og fotos fra
turene i 1999/2000.

fra 1830 - ??? Festbuffet – hygge/dans m.v.

Sø ndag:
fra kl. ??      - 1000 Klubben giver morgenmad, medbring selv

kaffe.
fra kl. 1000 – 1300 Loppemarked/byttemarked

Tag dit gamle veltjente udstyr med og lad
en anden få glæde af det til en fornuftig
pris.
Eller tag på udflugt i omegnen f. eks.
Stevns Klint.

fra kl. 1300 Fællesspisning ved vognene, hvis
vejret tillader det.
Råhygge indtil hjemkørsel.

Praktiske oplysninger:
Prisen for at deltage pr. enhed kr. 150,-. Hvad får du så for det?
Overnatningerne, strøm - men ikke til varme - morgenmad søndag.

Herudover skal der kun betales for buffeten lørdag aften, der koster
kr. 130,- for voksne og ½ pris for børn. Buffeten består af:

Gravad laks med dressing,
rosastegt tyndstegsfillet,

farseret kalkunbryst,
flødekartofler,

salatbord med dressing,
porretærte,

brieost med druer.

Vi har ikke arrangeret noget for de voksne da, vi
ønsker tid til ikke bare  hygge, men råhygge uden
stress og jag!!
Til børnene har vi leje en hoppepude m.v.

Tilmeldingsfrist: 1. august 2000

Tilmelding til:
Pia Clausen & Per Olsen tlf.: 44 84 87 23,
e-mail po@hp.dk
eller
Beth 6 Palle Grath,  tlf.: 43 64 92 29,
e-mail p_grath@vip.cybercity.dk

Tilmeldingen er først gældende ved deltagergebyr til Pia
Clausen på Giro: 093-9080

Fredag den 25. august til søndag den 27. august


