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NR: : 36 – 10. Årgang september 2002 



 
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 
2002/03 
blev på årsmødet i august igen fastsat 
til kr.150,-. Der gives rabat på kr. 25,- 
ved til-melding efter 1. maj. 
 
Gyldigt betalt girokort (et pr. familie) er 
bevis for medlemskab af klubben. 
 
Bladet SKI-cam-PISTEN udkommer 3 - 
4 
gange årligt: September, marts og juni. 
Derudover kan der forekomme ekstra 
udgivelser f. eks. i december måned. 
 
Forfattere til tekster, artikler, historier 
og tegninger i bladet er selv ansvarlige 
for indhold, ophavsrettigheder m.v. 
Redaktionen påtager sig intet ansvar 
herfor. 
 
        
                                
 
 
 

 
KLUBUDVALG 
 
DCS-SEKRETARIAT 
KONTAKTPERSON SYDVEST 
 
Annette & Lars Møller 
Højmark 29, Rinken æs 
6300 Gr åsten 
 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 Vallensb æk 
 43 64 92 29 Mobil: 20 96 92 29 

p_grath@vip.cybercity.dk 
 
KRITISK REVISOR 
Dorthe Andreasen 
Hj ørringgade 61 
9850 Hirtshals 
 98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15 

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

 
BLADREDAKTION 
Tine og Bent Krogh 
Tanggårdsvej 10 
2680 Solrød Strand 
 56 14 54 59 Mobil 28 96 20 68 

bentkrogh@post3.tele.dk



Referat af årsmøde 2002 
 
Mødet startede kl. 14.30, hvor Lars bød velkommen. 
 
Traditionen tro bød klubben på fadøl og vand under mødet. 
 
Mødet blev indledt med lidt historie om skiklubbens stiftelse i 1992 og om hvordan klubben kom i gang 
(formål, klubblad, logo, første skiture mm.). 
 
Lars afleverede velkomstmateriale på medlemsnummer 300 til John, der har et nyt ”emne på krogen.” 
Dette er også ensbetydende med, at klubben i sit 10-årige virke har været i kontakt  med 200 
medlemsfamilier.  
 
Lars oplyste, at den officielle del af årsmødet afholdes iht. dagsorden i klubbens vedtægter. 
 
Hans Jørgen lod sig udpege som forfatter til beretningen fra årsmødeweekenden 2002. Hans Jørgen blev 
belønnet for sit hidtidige forfatterskab i Ski-cam-Pisten med 1,5 meter Toblerone (4,3 kg), som Berit og 
Bjarne har sponsoreret. 
Lars takkede på klubbens vegne Berit og Bjarne for de medbragte sponsorgaver, som også børnene har 
nydt godt af. 
 
Irene og Christian blev belønnet med 1 fl. vin for årets billede i ”Ski-cam-Pisten”. 
 
Opdateret medlemskartotek blev uddelt til forsamlingen. Pia bad alle kontrollere oplysningerne og 
indberette evt. fejl. 
 
 
Beretning fra klubåret 2001-2002 
 
Klubåret startede med årsmødet i Sønderborg sidste weekend i august. 30 familier deltog i årsmødet, der 
var arrangeret af Eva og Anton og Annette og Lars. 
 
I uge 42/efterårsferien var 7 familier på gletschertur i Sølden i Østrig. Turen var arrangeret af Pia og Per. 
 
Til jul var 7 familier i Kleinarl i Østrig. Turen var arrangeret af Annette og Lars. Ligeledes var 4 familier 
i Westendorf i Østrig. Denne tur var arrangeret af Eva og Anton. 
 
I ugerne 4 og 5 var 6 familier i Kleinarl i Østrig. Denne tur var arrangeret af Irene og Christian. 
 
I uge 7 var et par familier på Idre i Sverige. Arrangørerne var Sussie og Tonny. 
 
I påsken var 17 familier på Idre. Turen blev arrangeret af  Mette og Steen, Pia og Per. Ligeledes en tur til 
Sølden arrangeret af Eva og Anton. 
 
Sæsonen sluttede af med ”Sæsoncoolingen” i Stakroge ved Sdr. Omme i St. Bededagsferien. Kate og 
John stod for dette arrangement, hvor 18 familier deltog.  
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I årets løb har klubben haft 2 redaktørpar på banen. Lars rettede en tak til Lene og Bjørn for årets 2 første 
numre af Ski-cam-pisten og kvitterede for denne flotte indsats med 2 fl. vin. 
Herefter tog Tine og Bent over og har efterfølgende stået for klubårets 2 sidste flotte skiblade.  
 
Lars nævnte også Bill´s arbejde med klubbens hjemmeside og rettede en stor tak for den flotte indsats til 
blad- og webredaktørerne.  
 
Lars´s beretning blev godkendt på mødet. 
 
 
Regnskab og budget 
 
Regnskab for klubåret blev omdelt til forsamlingen (indrykkes i næste nummer af Ski-cam-Pisten). Pia 
redegjorde for regnskabet og oplyste, at de på årsmøde 2001 forud bevilgede kr. 15.000 til 
jubilæumsårsmødet 2002 burde være indgået i regnskabet og herved reduceret klubbens kassebeholdning 
til ca. kr. 13.000. 
 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 
Kontingent på kr. 150,- (uændret fra sidste klubår) for klubåret 2002 – 2003 blev godkendt af 
forsamlingen. 
 
 
Valg til klubudvalg 
 
Sekretariatet på valg. Annette og Lars blev genvalgt. 
 
Kritisk revisor på valg. Dorte blev genvalgt. 
 
Bladredaktionen på valg. Tine og Bent blev genvalgt. 
 
 
Forslag fra medlemmer 
 
Jan Bo har haft kontakt til Willy og Lotte  vedr. bluser mm. Jan udleverede liste og oplyste om sortiment 
og priser samt den deadline, der er gældende for bestilling. Liste rykkes ind på hjemmesiden og i næste 
blad.  
Lars takkede Jan på vegne af klubben for et godt initiativ. 
 
Charlotte og Per har fået Isabella til at sponsorere 4 jakker og 4 trøjer, der ved lodtrækning blev fordelt i 
forsamlingen. 
Lars takkede Charlotte og Per på vegne af klubben for et godt initiativ. 
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Arrangementer og skiture i forestående sæson 
 
Arrangementer i DK: 
 
Julefrokost sidste weekend i november ved Kolding v. Charlotte og Per tlf. 7557 5832. 
 
Sæsoncooling St. Bededagsferien 2003 i Fakse v. Sussie, Tonny, Annette og Lars (K. Rasmussen) tlf. 
5671 4948/4448 4983. 
 
Årsmøde 2003 i Jylland/Fyn 29.-31. august v. Charlotte, Per, Kate og John tlf. 7557 5832/9716 6299. 
 
Skiture: 
 
Gletschertur til Østrig (Stubai/Sølden) i uge 42 v. Pia og Per tlf. 4484 8723. 
 
Juletur til Kleinarl i Østrig v. Vibeke og Peter tlf. 7444 0264. 
 
Juletur til Westendorf i Østrig v. Eva og Anton tlf. 7552 8721. 
 
Idre Fjäll i Sverige i uge 4-5 v. Margit og Gert tlf. 4656 0231. 
 
Lindvallen i Sverige i uge 7 v. Annette og Lars (K. Rasmussen) tlf. 4448 4983. 
 
Sølden i Østrig uge 7 v. Eva og Anton tlf. 7552 8721. 
 
Idre Fjäll i Sverige i uge 8 v.  Dorrit og Jan Bo tlf. 4492 7091. 
 
Endvidere:  
 
Britta og Hans tlf. 3253 7077 er i Trysil i uge 6-7. 
 
Dorte og Hans Jørgen tlf. 9894 4715 er fastligger, antageligt i Kläppan, Sverige. 
 
Ledig (reserveret plads) i Trysil uge 6-7 og påske (indehaver ??? – læs mere i næste blad). 
 
Ledig plads i Idre (indehaver og tidspunkt ??? – læs mere i næste blad). 
 
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
Lyderslev den 24. august 2002 
 
Annette Møller (referent) 
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Aktivitetskalender for klubåret 2002/2003 
Tid Aktivitet Kontakt 
Uge  
42 Gletschertur til Østrig 

(Stubai/Sølden/Hinte
rtux) 

Pia Clausen & Per Olsen 
44 84 87 23 / po@hp.dk 
 Lena og Jørgen tlf 86945941 

23 –25 
November Julefrokost i Jylland Charlotte og Per Jensen 

 ravnsminde@12move.dk 
 
 

Uge  
Julen Juletur til Kleinarl, 

Østrig 

Vibeke og Peter tlf. 7444 0264. 
 

Uge  
Julen Juletur til 

Westendorf, 
Østrig 

Eva og Anton tlf. 7552 8721. 

Uge  
4-5 Idre Fjell i Sverige Margit og Gert tlf. 4656 0231. 

 

Uge 
7 Lindvallen i Sverige Annette og Lars (K. Rasmussen) tlf. 4448 

4983. 

Uge 
7 Sølden i Østrig Eva og Anton tlf. 7552 8721. 

Uge 
8 Idre Fjell i Sverige Dorrit og Jan Bo tlf. 4492 7091 

Uge 8 Kleinarl, Østrig Tine og Bent Krogh tlf 56 14 54 59 

Bededagene Sæsoncooling i  
fakse 

 Sussie og Tony tlf  56 71 49 48 
 Annette og Lars Rasmussen  
 Tlf 44 48 49 83 

29 – 31 Aug Årsmøde i Jylland Charlotte og  Per tlf 75 57 58 32 
 
 Kate og John  tlf. 97 16 62 99 

 
 

DCS  Byder velkommen til følgende medlemmer: 
 

                                                       298. Mogens Andersen,  Vesterled 22,  9850 Hirtshals 
                                                       299. Klaus Nielsen,  Benløse Skel 20,  4100 Ringsted                

 
                                   



 
 
 
 



 
 
 
Efter de to sidste års store successer med gletcherture til Østrig i efterårsferien, 
må vi bare af sted igen. 
 
I år går turen til enten Stubaiergletchen ved Neustift, Hintertux eller igen til Sølden 
som år 2001. 

 
Ca. 14 dage inden afgang undersøger 
vi sne- og pisteforhold og tager derhen 
hvor der er bedst.  
 
Turen arrangeres af: 
Lena og Jørgen som denne sommer 
har været på Stubaiergletcheren og for 
år tilbage i Sølden. Tlf: 86945941 og 
busse@image.dk. 
 

Og Pia og Per som sidste år var i Sølden uge 42 og for 5-6 år siden har været på 
Stubaier-gletcheren: Tlf: 44848723 og PO@hp.dk  
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
NH Camping A/S 
6230  Rødekro 

             74 66 23 63 
 

• Autoriseret værksted, service og skadearbejde udført af fagfolk. 
• Kæmpe udstyrsafdeling med alt udstyr til camping. 
• Stort udvalg i brugte campingvogne. Landsdele største brugtvognsudstilling. 
• Fortelte er vores ”kæphest”. Se 10 modeller opstillet fra  
• Autoriseret              forhandler af mærkerne: 

 

 

 





Jubilæums-årsmøde 10 år
 
 
Undertegnede blev ved lidt mild tvang 
pålagt, at lave en lille epistel om 
jubilæumsmødet, 10 år i 2002.  
Jeg fik i øvrigt ved samme lejlighed en stor 
erkendtlighed for mine mange og inderlige 
udgydelser til bladet, intet mindre end en 
Toblerone på ca 1 meters længde, 4,5 kg, 
overrakt af Bjarne Dam (ham der ikke har 
råd til skistave), tak! 
 
Mødet blev igen afholdt i Lyderslev på 
SGI’s baneanlæg (og klubhus) 
Natten til fredag var vi kun 2 vogne, men 
fredag formiddag væltede det ind med 
deltagere, borde, stole, hoppeborg, 
partytelt, grill og elektrikere (og hunde). 
Vi kørte i ”vognborg” på det største (og 
hvepsefri) boldanlæg, rundt om arealet til 
fællestelt m.v. 

 
Eftermiddagen gik med at drikke øl, stille 
partytelt op, og hilse på deltagere, man ikke 
tidligere havde mødt (absolut i nævnte 
rækkefølge).  
 
Til børnene var der en kæmpe-hoppeborg, 
som form af en giraf. 
 
 

 
 
Vi endte med 32 vogne og ca 80 deltagere. 
De unge havde egen teltlejr i et hjørne. 
 
Fredag aften deltog de fleste i 
fællesspisning i teltet, samt senere 
alkoholdrikning og højlydt tale 
 
 
Lidt over forventning var alle friske lørdag 
formiddag. Fælles frokost i teltet med de 
fleste som deltagere. 
 
Lørdag eftermiddag forløb det traditionelle 
årsmøde. Præsidenten redegjorde for 
forløbet, siden vi startede med tre par til 
første møde i Sorø for knap 10 år siden (18 
sept). Herefter generalforsamling efter 
”bogen”. Alle valg var genvalg, og der var 
klapsalver til både tidligere og nuværende 
redaktører (de tidligere brillerede ved at 
medbringe det indtil videre yngste 
medlem). Der var adskillige udmeldinger 
om ture, læs herom i referat (satans aktive 
medlemmer). 
 
Per Jensen burde i øvrigt have haft 
”Bimlen” igen. Hans mobilos ringede under 
mødet, og der lød et brøl: ”så er det u 
Polle”. Til hans fordel skal siges, at han og 
Charlotte havde fremskaffet fine 
sponsorgaver fra ”Isabella”, 4 flotte jakker 
og 4 T-shirts. 
Jan Bo viste en glimrende udstilling af tøj 
med logoer fra Willy og Lotte i Næstved, 
fine sager, støt dem, køb det, de har været 
på banen længe.   
 
Til festmiddagen om aftenen var kokken 
kommet med en stor roterende grill, som 
Storm P havde designet.  
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Hovedbestandelene var en overskåret 
olietank og et stort cykelhjul, men det 
virkede. 
Menuen lød på: fiskepate’ til forret. 
Helstegt gris med diverse eksotiske 
tilbehør til hovedret, og nøddekage 
m.m. til dessert. 
Eneste skår i glæden var, at det var 
svært at holde kødet varmt under de 
gældende forhold. 
Til børnene var der rejer, pølser og 
melon. 
 
Kate brillerede ved at holde en 
glimrende tale på Jydsk, om deres 
debut i klubben, ”mæen A tror æ, te æ 
køvvenhavnere forsto den ræjti”? 
 
 

 
 
Senere holdt Præsidenten en ski-go 
tale om skii-ningens mange aspekter, 
ikke et øje var tørt! Tænk, at man kan 
lave så meget på brædterne. 
 
Senere på aftenen spillede ”On the 
Rocks” op til dans med 60er-musik 
med voldsom energiudfoldelse og 
medrivende lydstyrke. Vi havde advaret 
den elskelige nabodame, men hun 
mente ikke vi kunne overgå 17 års 
trucker-festival. Det gjorde vi vistnok. 
Desværre tillod mine øjenlåg ikke, at 
jeg så afslutningen på festen, men alle 
var forbløffende nok oppe til kaffen og 
de gratis rundstykker søndag kl 10.00. 
(det var nok fordi de var gratis) 
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Sidst på formiddagen var der demo af skitøj 
fra Northline, det var ifølge øjenvidne-
udsagn fine sager, til en meget rimelig pris 
(kommer der et link?), samt loppemarked 
efter kl 11.00, men da var Chevyen allerede 
begyndt at hale en campingvogn til det 
nordlige Wendsyssel. 
 
 

Arrangørerne var de 3 par fra starten i Sorø: 
Anette – Lars, Pia – Per, og Dorte – Hans 
Jørgen. Sidstnævntes indsats begrænsede 
sig til, at bekræfte mailenene med: Jow-
jow, det er godt nok”! 
 
 
Hans Jørgen Hærs’hals
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Skikursus v/lars Møller 
I skal nu ha´et kursus i en af vinterens kendteste 
fritidsinteresser, nemlig skining. 
 
Askeski er at foretrække fremfor bøgeski, som 
under skiningen let giver splinter i enden – på 
skiene – så disse bliver flossede.  
 
Nu er der jo mange forskellige slags ski. Man har 
langski til de høje og til de mindre har man småski. 
Endvidere er der hopski og springski – og til de 
særlig slanke og tynde, har man specielle tyndski. 
Man kan også få slalomski. 
 
Skiningen foregår mest stående. 
Man bliver spændt fast på brædtet – 
eller rettere sagt på to brædter, idet 
lufttrykket og de vinde der opstår 
ved farten under skiningen, kan have 
indflydelse på legmets blance. 
 
Man skier bedst i let foroverbøjet stilling – og 
knæene skal ikke være for strakte, samt begge ben 
bør være på jorden samtidig, da skining på et ben 
er meget vanskeligt. 
 
Hvis man under skiningen mærker klumper eller 
sten, bør man straks standse skiningen – og helst 
slå skiene imod et træ eller en anden fast genstand. 
Så forsvinder klumperne straks og  I vil mærke en 
velgørende fornemmelse, når skiningen går glat og 
glidende. Man bør dog ikke slå skinene for tit og 
for mange gange, idet man ved brug slider den i 
kanterne, hvilket giver en fusende og 
maskingeværagtig lyd, når man skier hen over 
sneen. 
 
Under skining i bakket terræn, skal man passe på 
ikke at vælte omkuld, idet skining med enden i 
vejret skal være meget ubehageligt. 
 
Skining kan også foregå i hop. Det foregår fra en 
såkaldt skihopbakke. Til at komme op på sådan 
hopbakke, benyttes det såkladte træk og slip 
system. 
 
Her er som regl opbygget et såkladt skihus, med 
lang glidebane foran. Man skier først et langt 
stykke ned ad banen og derefter flyver man ud i 
det tomme ru og det gælder nu om at lande på 
brædtet igen. 
 
 

 
 
Sådan en tur plejer at give en masse luft under 
skibrædderne. 
 
Der finder også store konkurrencer sted, særlig i 
landdistanceskining. Her gælder det udholdenhed 
og teknik, og man bør holde igen og ikke brænde 
krudtet af for tidligt, og fremfor alt, ikke at tabe 
luften. 
 
Hvis man er mange samlet til fællesskining, må 
der være en vis disciplin, for der vil altid være 
nogen som skier til venstre og andre skier til højre, 
og nogen ( vi danskere) skier simpelthen over der 
hele. – Nej, er der mange samlet til skining, må 
man simpelthen skie i en lang række. Nu er det jo 
lettest og mest naturligt at skie nedad men ved 
hjælp af et par såkaldte skistaver, der benyttes som 
støtter, så kan det faktisk – hvis man er meget 
dygtig – lade sig gøre i bakket terræn, også at ski 
opad. 
 
Så er der endelig nogen, der hedder afterski. Efter 
en hel dags skining sætter man sig ned sammen og 
diskutere dagens skining. Er der noget, der kan 
tørres af på hinanden, gøres det her. F.eks. hvis 
man skier forkert på bakken, vælter nogen der er i 
gang med at skie osv osv. Dette kan medføre, at 
man hele den næste dag må skie med hue og 
bjælde. 
 
Campingskie er på seneste blevet meget udbredt. 
Ja der er tale om desiderede klubber, der kører ud 
med campingvognen og holder ved siden af 
skistedet, og skier sammen. Når man så bliver 
tængende åbner man døren og hopper op på brættet 
– de 2 brædter, og skier lige så fint hen til træk og 
slip systemet. Især er det godt for børnene, der kan 
rende og skie udenfor campingvognen hele dagen. 
 
 
 

 
 
 
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god 
fornøjelse med skiningen.  
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                                   På ”Ravnminde” i Sjølund syd for Kolding 

 
Vi har en stor gårdsplads og græsplæne med plads til campingvogne. 

Samlingslokalet vil blive vores stuer, dertil skal der Fredag og Søndag bruges 
friske folk til flytning af møbler – ved stor tilslutning varmes laden op. Der findes 
kun 2 toiletter og 1 bad. Der er mulighed for lidt strøm for dem der har behov. 

 
Pris kun kr. 100 pr. familie 

 
Julefrokosten sammensættes af de retter hver familie medtager. Ved tilmeldingen 

aftales hvilken ret der skal medbringes. Selve julefrokosten afholdes: 
 

Lørdag den 23 nov. Kl. 18.00 
 

Tilmelding til: 
 

 Charlotte og Per Jensen 
Toftevej 5 

6093 Sjølund 
Tlf. 75 57 58 32  -  biltlf 29 47 85 52 

 
 

Sidste frist for til melding: 
8. November 

 
 

 Grillen vil være tændt Fredag aften 
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Kørselsvejledning: Kolding Syd afkørsel nr, 65 – 900 m derefter til højre ad vej 25. 
Efter Vonsild drejes mod Sjølund. Forsæt igennem Sjølund og i svinget i 
Vejstruprød kommer Toftevej på venstre side. ( se ”x” på kortet) 
 

_________________________________________________________________ 
 
 

” En lille en fra Hans Jørgen” 
Christian og kommende svoger Martin havde en diskussion om hvem der var 
hurtigst. På ski var det vist afgjort, men Chr. mente, at han med sin nye 
Yamaha1000, med over 280 km/t også var hurtigst uden for pisterne. Martin lod 
sig dog ikke dupere, da hans nye anpartsflyvemaskine kunne klare 350 km/t. 
Hertil svarede mor’en tørt: Nej! far er hurtigst, han har fri ved kommunen kl.16, 
men han er altid hjemme før kl.15.
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Køb og salg 
 

Fortelt, Isabella Ambassador 
Crown, A-mål 10 m, sky- 
bordeaux, letvægts glasfiberstg., 
som nyt(brugt 1 gang), årg 2000. 

nypr. 14100, spotpris, kr. 9.000 
Tlf 44 84 87 23  efter kl. 17 
 
Vinterfortelt Isabella – snowboy kr. 500 
Tlf 56 14 71 19 
 

________________________________________ 
 
Gulvarme, Carawarm, incl. transformator. 80x250 
cm, 160-175 Watt. nypr. 3000. nu:, kr. 1.500 
Tlf 44 84 87 23  efter kl. 17 
 
Varmeblæser, brugt 2 gannge kr 100 Tlf 56 14 54 
59 
 
Spejle, til anhænger kørsel, montering på skærm, 
nypris 750 nu: kr. 300         Tlf 44 84 87 23  efter 
kl. 17 
 
Solsejl – med 1 side, tysk mærke.Grå/rød/blå kr. 
1500                         Tlf 56 14 71 19 
________________________________________ 
Har du brug for en computer, der kan anvendes til 
Office-opgaver som tekstbehandling, regneark, 
powerpoint, redigering af digitale billeder samt 
adgang til nettet er dette en særdeles velegnet og 
driftsikker IBM-maskine. Lyden er fantastisk, og 
det er også et pænt design fra IBM. Der er plads til 

endnu 2 stk. RAM-moduler, CD-
brænder og ekstra diske 
Tekniske data: 
IBM, Pentium II 233 MHz, 32 
MbSDRAM, 4,2 Gb HD IBM, 

APTIVA model 2142-S45. m.Bose højtalere 
indbygget i 17" skærm samt sub. 24X CD drev, 
Netkort, modem, Win98SE, Office97, USB port i 
tower og skærm, kr 1.500  
Henvendelse til Bill@Bimann.dk eller ring på 40 
77 65 26.  
 

Har du noget du vil sælge , så mail eller send  tekst 
evt billede til redaktøren på btrans@post3.tele.dk 
eller send til 
Tanggårdsvej 10, 2680 Solrød Strand. 
________________________________________________ 
 

!!Så er der atter mulighed for 
at blive klædt på til 
skisæsonen!!  
Det er snart længe siden vi sidst har tilbudt 
beklædning med klubbens logo. Nu er 
chancen der igen. Frem til 1. oktober 2002 
vil i kunne bestille til nedstående priser, 
herefter vil der blive tillagt et gebyr på kr. 
50,- pr. bestilling. 
Sweatshirt med lange ærmer i hvid eller 
grå, str. 4/6-12/14. Pris kr. 130.- 
Sweatshirt med lange ærmer i hvid str. S-
XXXl. Pris kr. 130.- 
Polo-Sweat med lange ærmer i hvid eller 
grå str. S-XXL. Pris kr.150.- 
Polo-Sweat med korte ærmer i hvid eller 
grå str. S-XXXL. Pris kr. 90.- 
T-shirt i hvid eller grå, str. 2/3-12/14, S-
XXXXL. kr. Pris kr. 110.- 
T-shirt med lange ærmer i hvid eller grå, 
str. XS/S- XL/XXLL. kr. Pris kr. 110.- 
T-shirt med lange ærmer og rullekrave i 
hvid, str. S-XXL. kr. Pris kr. 110.- 
Kraftig kanvasnet med fals pris kr. 45 
Kaskette (Vaskbar) pris kr. 35.- 
Logo til campingvognen 20x30 cm pris kr. 
110 
Alt tøj leveres påsat klubbens logo. 
Der vil endvidere være ubegrænset 
mulighed for at købe transfer til 
påvarmning på eget tøj.  
Størrelser:17x25 cm kr. 25 
5x800 cm kr. 17 
Monteres let ved brug af varmepresse eller 
strygejern 
Husk! Klubben modtager 10 kroner pr 
solgt artikel. Dog ikke for transfers.  
Bestilling sker på telefon 55 72 97 50 eller 
54 44 17 99 
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Så let var det – at handle brugt 
campingvogn i Sverige 
 
Hjemmefra 
Vi var begyndt at samle brochurer for vintervogne 
årgang 1999-2001. Men i Danmark var der ikke 
det helt store udvalg i brugte vogn – eller faktisk 
ikke noget.  
 
Vi kontaktede Told & Skat for at høre om man 
”bare” kunne importere brugte campingvogne fra 
Sverige, og det var der ikke noget i vejen for. 
Også motorkontoret ringede vi til for at høre med 
registrering, men heller ikke her ville de lave 
problemer for os. 
 
I efteråret 2001 var den svenske kurs speciel lav. 
Helt nede omkring 76. Vi havde surfede på nettet 
for at finde interessante brugte vintervogne, men 
havde ikke  fundet den rigtige – en med næsten 
den rigtige farve  stod I Luleå og en i Umeå. 
 
Og så heldig 
Efter året Langelandstur, i regn og rusk – se Jan 
Bo’s billeder på hans hjemmeside: www.rasm.dk, 
ville vi på en skærgårstur i Vestsverige. Vejret var 
slået om til strålende sol, som det stadig er i 
skrivende stund, 25 dage senere. 
 
Den anden sidste dag af Sverigesferien måtte vi 
lige forbi den lokale campingforhandler. Det viste 
sig Backamo BG’s Husvagnscenter var Polar- og 
LMC-forhandler. Vi havde jo en LMC, så det var 
da ret interessant.   
 
Og han havde lige den vogn stående, vi var på 
udkik efter: Kabe Ametist XL King Size, i den 
rigtige farve, ensfarvet blå. Årgang 2000. 
 
Prisen  her var nøjagtig det samme som hos alle de 
andre forhandlere, som havde haft næsten den 
rigtige udgave af vores ønskevogn stående til salg.  
 
Handel 
Vi  studerede priserne på Backamos LMC-er og 
kunne se at de var lidt dyrere end hjemme i 
Danmark. Et godt tegn. Ved forespørgsel på om 
han kunne tage vores i bytte, ringede han et eller 
andet sted hen og kunne fortælle at det ville koste 
ham ca. SEK 9.000 til syn. Hvorfor vores pris ville 
blive SEK 100.000.  
 

det var nøjagtigt det samme, som vi kunne få 
hjemme med dagens svenske kurs. DKK 80.000.  
 
Vi kørte tilbage til campingpladsen, men kun for 
næste morgen at vende tilbage for at spørge 
hvordan det så ud på papir. Backamo sælgeren så 
kun lidt overrasket ud. Vi aftalte så en dag for 
bytte og kørte glade hjem til Danmark. 
 
De første dage gik vi og frygtede at de ville ring 
fra Sverige og sige, at det alligevel ikke kunne 
lade sig gøre, men det gjorde de ikke, det eneste 
der skete var at den svenske kurs steg og steg. Vi 
havde jo fået en fast svensk byttepris og nåede at 
se den stige 2 point, hvilket svarede til 2.000 
DKK. På 10 dage.  
 
 
Nummerplader 
Vores næste udfordring var at få vognen hentet. Vi 
kunne ikke købe nummerplader hjemmefra, da 
vognen først skulle synes. Danske prøveplader var 
ikke lovlige i Sverige. Men en forespørgsel hos 
Backamo: Ikke noget problem, de har et andet 
system for nummerplader i Sverige. Alle vogne 
står med nummerplader på. Forhandleren faxer ind 
til ?, og får et stykke papir retur hvorefter 
nummerpladen er registreret hos ?. Vi skulle bare 
returnere når vi hjem. Da vi ikke viste om de var 
lovlige i Danmark, købte vi prøveplader og 
skiftede så om  på færgen.  
 
Vi havde bestilt syn til vognen straks vi havde  
chassisnummeret. Så 9 dage efter vi havde hentet 
vognen, kørte vi til syn og  den gik igennem uden 
problemer. En bemærkning fik vognen – en Alko-
kobling kræver en mærkat på trækket, hvor der 
står at den ikke må benyttes til visse træk.(Dem 
med afskruelig KUGLE) 
 
SÅ LET VAR DET! 
 
Backamo Husvagncenter ligger 25 km syd for 
Uddevalle, og altså bare 6 km fra E6 og 15 
km fra vej 45.  Se www.campa-it.se/backamo 
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Tilbud-pakkeløsninger 
 
Vi har jo igennem Color-line og Stena-line, tidligere haft en hel-vinters pakkeløsning diverse steder, men 
der er kommet nye toner. 
Color-line: Tilbyder 5 overfarter tur/retur for 5.500,- kr, heraf 1 med campingvogn og bil og 5 pass. 
                   Tidsrummet er efterårsferie (uge 42) til 30/4 
                   Man kontakter selv campingpladsen og betaler den separat 
                   Ordningen dækker Color-lines ruter, Hir – Oslo, Hir – Kristianssand, Fr.havn – Larvik 
Stena-line: Tilbyder 4 overfarter tur/retur For 5.000,- kr, heraf 1 med campingvogn og bil og 5 pass. 
                   Tidsrummet er 15/8 til 30/4 
                   Man kontakter selv campingpladsen og betaler den separat 
                   Ordningen dækker Stena-lines ruter, Grenå – Varberg, Fr.havn – Gøteborg, men ikke   
                   hurtigfærge 
 
Dette er noget af en nedtur, for den tidligere ”pakke” kostede fra ca. 6500,- kr, for turene og alle udgifter i 
forbindelse campingplads, afhængig af stedet. 
Color-line er træt af vrøvl, og Stena-line er ikke videre interesseret.  
 
Hans Jørgen Hærs’hals 
 

Åbningstider: Man -, tirs -, tors- & fredag 10 -17,
onsdag lukket, lørdag 10 -14, søndag 10 -16

Vejen til store ferieoplevelser

Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand
Tel. 56143355 Fax 56146636

* LMC  campingvogne
* Brugtevogne se:

www.oecc.dk
* Isabella fortelte,
* Tilbehør & reservedele,
* Eget værksted.
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PÅSKE FERIE PÅ 
HAFJELL 

 
Afgang fra Amager fredag d.22 marts 
kl.12.15. Vi tog turen i et stræk og var på 
Hafjell kl.ca.21.00. Vi kørte i kø i ca.40 
min., lidt før Hamar. Det var danske 
turister på vej til Trysil som var årsagen.  
Vi ankom til en vogn med ca.15 graders 
varme. Udenfor var –5 grader. Vi fik 
hurtigt mistanke om at noget var galt, da vi 
ikke kunne tænde lys. 
Batteriet var fladt !. 
Med venlige naboers hjælp fik vi opladet 
batteriet og efter ½ time fungerede alt fint. 
Næste dag måtte vi også lade på Kate og 
John´s batteri, da strømmen også var 
tappet fra det. 
Lørdag morgen var det fint vejr, og vi fik 
en god lang dag på ski. Temperaturen 
nåede op på +8 gr. 
Om aftenen ankom Kate, John og Vibeke, 
til den sædvanlige ostekiks. De gik hjem 
kl.24, og så gik aktionen i gang. De havde 
nemlig bryllupsdag om søndagen. Jeg 
havde klippet hjerter, som jeg tapede på 
deres vindue. Det skulle gøres med nogen 
forsigtighed, da de måske ikke sov endnu. 
Ydermere havde jeg lavet et stort hjerte 
med skriften :” 1 år til sølvet”. Herefter 
sendte jeg en SMS til dem for at lykønske 
med de 24 år, og at de måtte holde ud et år 
mere, så vi kunne feste. Jeg sendte også 
SMS´ere til Idre, så jeg var sikker på at de 
også blev lykønsket derfra. 
Den første SMS vi modtog søndag morgen 
var fra Kate, som meddelte at der ingen 
fest blev til næste år. Vi måbede lidt og 
SMS´ede tilbage om hvorfor dog ikke ?. 
Svaret var at de kun havde 23 års 
bryllupsdag. (dette fik de vist senere 
væddemål med Bent (redaktøren) om).  
 
 

 
Grunden til fejltagelsen var at Kate og 
John tilrettelægger i god tid. 
De havde for længe siden fortalt os at de 
havde bestilt musik, vin, lokaler, ja sågar 
snakkede de om tøj til dagen. Derfor var vi 
overbevist om at det var om et år. Men ak 
nej det var om 2 år. 
Igen fik vi en god dag på ski. 
Om aftenen lavede Kate og John middag. 
Vi andre havde taget fint tøj med, det var 
jo en festdag, med 23-24 års bryllupsdag. 
Da naboerne havde kigget lidt på hjerterne 
på vognen, kom nogle hen for at lykønske, 
de syntes at det var ”godt klaret”. Vi blev 
inviteret til kaffe og div.hjemmebrændt i 
genboens fortelt. 
Mandag : igen herligt vejr, sol og +7 gr. Vi 
tog stormkøkken og pølser med op, for at 
grille frokost undervejs. Her mødte vi 
nogle af naboerne. 
 
 
Da vi andre fortsatte skiløbet blev Finn og 
en del af naboerne sidende, hvilket 
resulterede i beruselse.  
 
 
Senere på eftermiddagen kørte de over til 
Gaiastova for at holde afterskiing. Da 
klokken var 19 og han stadig ikke var 
kommet hjem, blev vi lidt bekymrede. Men 
så ankom Britta, og fortalte at de andre 
forsøgte at få Finn nedad pisterne. Han 
væltede for hver 5 meter, så det var 
årsagen til at det tog en time at køre fra 
Gaiastova til campingpladsen, hvilket 
normalt tager max. 15 min. 
Herefter fik Finn sit øgenavn : ”Vælte 
Peter” 
Tirsdag havde Mikkel og jeg lejet 
snowboard. Da vores tempo ikke var så 
højt som på ski samt at vi ikke havde lyst 
til at bruge energien på lange slæbelifter, 
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blev vi enige om at mødes med de andre, 
ved middagstid. 
Finn havde minus point, efter gårdsdagens 
spritkørsel på ski, så han forslog at jeg 
skulle forhøre mig ang.carving ski, da der 
var 50 %. Samtidig var Mikkel og jeg 
blevet enige om at han nok ville få gavn af 
selv at have snowboard og støvler. Da Finn 
jo som omtalt trængte til point, var det kun 
eet ord – så blev det vedtaget. 
Vi fik board og støvler for 1200 NKK, 
derud over fik jeg stillet et par Salomon 
Crossmax ski til rådighed, som var et par 
udlejningski fra i år. 
Om aftenen gik ungerne over i 
børneområdet, og brugte et par timer hvor 
de joggede op, kørte ned, joggede op, kørte 
ned – osv. på snowboard, kælke mm.  
Efter maden samledes vi udenfor vognene i 
snak med naboerne. Herefter trak vi ind i et 
fortelt med gasovn. Det blev hos Hr og Fru 
Akurat, sammen med Hr og fru Absolut 
(begge ord de gentog konstant), Crocedille 
og Dundee, Einer –du er min allerbedste 
ven, 

 
Vælte Peter (Finn) og 
Hr og Fru Perfekt 
(Kate og John, 
hvordan så end det 
navn opstod !) 
Ja vi førte os frem 
med øge/kælenavne. 
Onsdag og torsdag : 
Fint vejr. Godt skiløb. 

Nabo-hygge mm. 
Torsdag lavede vi Påskefrokost kl.17. 
Lune retter, fisk, ost osv. 
Naboer ”stak næsen” ind til en snaps i ny 
og næ. 
Kate er mægtig glad for snaps, og da vi 
havde fire forskellige som skulle smages 
og skåles i, med naboerne, havde hun 
blanke øjne og gele i benene. Hun tabte sin 
lighter på terassen, bukkede sig ned for at 

samle den op men tabte balancen, tippede 
forover og landede med panden på 
terassen. Herefter fik hun et grine-flip og 
var næsten ikke til at få på benene igen. 
Jeg støttede hende til campingvognen og 
frygtede for hendes velbefindende dagen 
efter. 
Men – men Kate stod veloplagt op på ski. 
Det var først i løbet af eftermiddagen hun 
blev bemærkelsesværdig tavs. Kate og 
Finn drak 2 liter juice til aftensmaden. 
John og jeg kunne nyde vinen i fred. 
I løbet af dagen var der motorcross 
opvisning på pisten ved mellemstationen. 
Det var fantastiske spring på en 2-hjulet, 
over en big jump bakke. 

 
 
Der var også sne-scootere/ 4 hjulet 
crossere som kørte om kap. Der var en 
masse boder så vi fik gratis kaffe, bolsjer, 
numsekælke, siddepuder, pandebånd, 
tandpasta, Shell sweatshirt, nøgleringe, 
kortspil mm. Samtidig var der levende 
musik. 
Dette fortsatte lørdag. 
Lørdag, efter afterskiing, blev der pakket, 
gravet el-kabler frem, skovlet sne foran 
trækkene mm. 
Søndag : Afgang kl.11.15. (John nåede ud 
på ski 1 time) 
Der blev udvekslet knus og kram med 
vores naboer – og nye venner – og på 
gensyn til næste sæson. 
Vi har nemlig valgt at gentage succesen til 
næste sæson.  
Ved Svinesund stoppede vi til lidt frokost. 
Vejret var mægtig fint +8 - +10 gr. 
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Kl.18 ankom vi til Lila Edet, hvor vi havde 
aftalt at mødes med holdet fra Idre. Vi var 
de første men inden for 1 time var vi 7 
vogne. 

Vi fik udvekslet ferieoplevelser inden vi 
gik til ro. 
Kl.7.30 mandag tog Jyllands-folkene 
afsted mod Færgen fra Göteborg. 
Vi andre fulgte i løbet af 1½ time. 
 
Mange hilsner Fam.Crusell 
 
 
 
 

 
ADVARSEL MOD OVERDREVEN 
ØLDRIKNING:  
 
Forskere har fundet ud af, at der er kvindelige 
kønshormoner i øl! 
Det er derfor, man begynder at vrøvle og bliver så 
fandens dårlig til at køre bil efter 15-16 stykker... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Viste du…. 
 
 
• At betalingsanlægget på Storebælt er 

placeret på sjællandssiden, fordi 
jyderne ikke rigtigt har forstået det med 
momsen! 

 
• At betalingsanlægget på Storebælt er 

placeret på sjællandssiden, fordi ingen 
tør lade køvvenhavnere køre ud på 
broen, før de har betalt! 

 
• At betalingsanlægget på Øresund er 

placeret på sverigssiden, fordi der hver 
dag kører 30-40 køvvenhavnere over 
broen og siger forbavset ”Wa - Ba” ”er 
vi i Sverige”?, og så betaler for at 
komme hjem til Københavnstrup igen! 

 
• At det eneste negative ved Sverige er 

deres mangel på godt øl. 
Dette billede er taget på Idre Fjell  
 

Det er Hans Jørgen Hærs’hals ,der har tegnet i 
snen!!                         Foto:Bill Husmann 
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                                    ANNONCER til 

Dansk camping Skiklubs blad 
”SKI-cam-PISTEN” 

 
Priser pr. 1/9-2002 for s/h annoncer 
Inkl. Evt. Opsætning af annoncen: 
 
1 A5 side (max b. 13 x h. 19 cm) Kr. 600,- 
½ A5 side (max b. 13 x h. 9,5 cm) Kr. 400,- 
1 Spalte = ½ A5 side (max b. 6,5 x h. 9,5 cm) Kr. 400,- 
¼ A5 side (max b. 6,5 x h. 9,5 cm) Kr. 300,- 
¼ A5 side (max b. 13 x h. 4,75 cm) Kr. 300,- 
1/8 A5 side (max b. 6,5 x h. 4,75 cm) Kr. 200,- 
 
Rabatordning, ved samtidig bestilling:  
 
Samme annonce i 2 numre 20 % rabat. 
 
Samme annonce i 3(4)* numre 40 % rabat. 
 
* 4 numre er betinget af tilstrækkelig stofmængde til et ekstra 
julenummer af SKI-cam-PISTEN. 
 
Vi kan endvidere tilbyde link fra vor hjemmeside: 
www.campingskiklub.dk. Kontakt os for aftale. 
 
Henvendelse for annoncering: 
SKI-cam-PISTENS bladredaktion v. Bent Krogh Tlf. 56 14 71 19 
eller 
DCS-sekretariatet v. Lars Møller 74 65 42 21 
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Tur  til  Lindvallen i uge 7 v/ Annette og Lars (K. Rasmussen) tlf. 4448 4983. http://www.skistar.com/salen/anlaggningar/ 
 
 
 

Tur til Kleinarl i Julen  v/ Vibeke og Peter tlf. 7444 0264.  Og  tur til Keinarl/stockham i uge 8 v/ Tine og Bent Krogh Tlf 
56145459 
 

Tur til Westendorf i julen V/ Eva og Anton tlf. 7552 8721. 
 


