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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 

HUSK SIDSTE 
FRIST FOR 
INDLEVERING AF 
INDLÆG ER DEN 
10 sep. - 2003 



JULETUR 2002 TIL (SNE) PARADISET KLEINARL, ØSTRIG
 
 
Da  Kleinarl hører under skiregion Amade, 
som er et af de største skiområder i Østrig, 
var vi sikre på, at vi nok skulle få brugt 
skiene og benmusklerne i julen. Men ak, det 
skulle komme til at blive en noget 
anderledes skiferie, end vi havde drømt om. 
At ingen kan bestemme over vejret, det 
skulle vi komme til at sande. 
 
Efter en fin køretur fra DK den 21/12, ankom vi 
(Preben og Kirsten, Peter, Vibeke og Line) d. 
22/12 omkring kl 14. på campingpladsen 
”Camping Daxbauer”. Der lå et lille lag sne på 
pladsen, men det var plusgrader og tøvejr. Per, 
Pia, Mark og Jane var allerede ankommet den 
21/12, og de var ikke hjemme, da vi ankom. Men 
vi kender jo vore pligter, så straks blev Sisse 
luftet.  
Efter aftensmaden samledes vi på Østrigs 
mindste værtshus, ”Loipen stuberln” og andre af 
pladsens gæster kom også. Nok mest for at se, 
hvad det var for nogle danske campister, de 
skulle dele toiletcontainer med. Det lille 
værtshus bestod af et bord med plads til 10-12 
personer, samt et lille køkken hvor der blev lavet 
mindre retter og varme drikke.  

  
Efter en nat med vedvarende regn, vågnede vi  
op d. 23/12 til en plads som ikke var hvid, men 
brun og sjappet.  Efter lidt praktisk arbejde, 
indkøb m.v., så vi os nødsaget til at bygge en 
”snebar”.  Preben Hansens solsejl blev sat på 
Peters Kabe, godt tøjret til Prebens Solifer. Der 
blev hængt en lyskæde op og til sidst kom der et 
bord ind under solsejlet. Så var vi klar til at 
holde ”After-not-skiing” (citat Mark). Det var 
trods alt rart at stå i ly for regnen. Baren blev 
døbt ”Vibse’s Bodega”. 

 
 

 
 
Juleaftensdag (24/12) var luften mere klar end 
dagen før. Temperaturen var nede på +1 grad, så 
måske kom sneen, der var håb forude….. Vi gik 
en tur til Jaegersee, og da vi kom hjem grillede 
vi ringrider-pølser på Prebens uundværlige grill.  
Efter julemaden samledes vi til dans omkring 
juletræerne (3 stk.), og ved 23-tiden samledes vi 
igen i ”Vibse’s Bodega”, for at ønske hinanden 
en glædelig jul. Fødselsdagsbarnet (Pia) gav små 
specialiteter (Bailey’s med Cognac) i dagens 
anledning, så vi endte med at blive lidt halv 
snalrede/fulde. 
 
 

 
Juledag (25/12) var temperaturen omkring 5 
grader på pladsen. Per, Pia, Mark og Jane tog til 
Obertauern for at afprøve området. Obertauern 
ligger ca. 45 km fra Kleinarl. Familien Hansen 
og Welcher spiste frokost ude. Til after-skiing 
serverede Pia æbleskiver, og familien 
Olsen/Clausen kunne fortælle om en positiv dag 
på ski. Aftalen blev at alle (med undtagelse af 
Kirsten) ville med til Obertauern 2. juledag.  



2. Juledag (26/12), lige inden afgang til 
Obertauern, ankom Bjørn og Lene med lille Mia. 
Det blev, for os på ski, til en rigtig dejlig ski dag 
med sol, frost og gode pister. Om eftermiddagen 
på ski havde vi fornøjelsen af at møde Søren Kay 
over en kop varm drik. Da vi så ville hjemad, var 
Peters ski sporløst forsvundet. Efter en grundig 
eftersøgning af Peters ski, ud af mange 
skistativer med lige så mange par ski og 1 ½ 
times ventetid,  måtte Peter erkende, at de nok 
var væk for evigt. Så Peter måtte ud at købe nye 
ski. I forretningen kunne man fortælle, at der 
blev stjålet mellem 40-50 par ski om dagen i 
Saalbach/Hinterglem området. De stjålne ski 
havnede sikkert i Østeuropa.  
Så her er en advarsel: Har du nyere ski, stil dem 
så vidt muligt ikke sammen, men bland dem 
enkeltvis med hinandens ski.  
Om eftermiddagen holdt vi afterskiing med 
æbleskiver og andet godt. 
Fredag d. 27/12 vågnede vi op til -1 grad og blå 
himmel. Men ak, oppe i skiområdet, Obertauern 
og Flachauwinkel/Zauchensee, blæste varme 
føn-vinde, så temperaturen var + 4 grader. Peter 
prøvekørte sine nye ski i 
Flachauwinkel/Zauchensee. Han ville ikke 
risikere, at de forsvandt igen. Kl. 13 ankom 
Benny og Gitte, og efter after-skiing dukkede 
Stig, Jane og Simone op. Preben, Kirsten, Bjørn, 
Lene og lille Mia grillede pølser og spiste 
aftensmad i ”Vibse’s Bodega” i frostgrader.  
28/12 pakkede Per, Pia, Mark og Jane sammen, 
og  vi tog afsked med dem ved 11-tiden. Dagens 
skiområde blev til Flachauwinkel, og dem der 
blev tilbage på pladsen fik spadseret en tur rundt 
om Jaegersee. En dejlig lang tur. After-skiing kl 
17. Om aftenen faldt der et par cm sne, som 
senere smeltede igen. 
Da vi om morgenen (29/12) snakkede med vores 
”Campingfatter” Alois,  kunne han med stolthed 
berette om snefald på ca. 10 cm oppe på pisterne.  
Ellers dejligt solskinsvejr, så der blev spadseret  
til Kleinarl, for at arrangere nytårsmiddagen. 
After-skiing om eftermiddagen, som efterhånden 
gled over i et grillparty. 
Den 30/12 vågnede vi op til vedvarende regnvejr 
og temperatur på + 4 grader. Salzburg havde + 
15 grader og regn. 

  
Nytårsaftensdag 31/12 var der regn til en 
”forandring”. Stig, Jane og Simone kørte til 
Kitzsteinhorn, hvor der var sne. Der var 
naturligvis 1000-vis af andre mennesker, da det 
efterhånden var et af de få steder, hvor der var 
sne på pisterne. Nytårsaften blev fejret (med 
undtagelse af familien Welcher, der skulle passe 
hunde) i ”Den Blå Restaurant” . Kl. 01 samledes 
vi på pladsen, for at ønske hinanden et godt 
nytår. 
Nytårsdag 01.01.03 vågnede vi til et flot skivejr, 
let frost og blå himmel.  Den nye 6-stolelift i 
Kleinarl skulle prøves, så familien Gullberg og 
Welcher havde en dejlig skidag i Kleinarl. Der 
blev afholdt nytårsfrokost for dem, der var blevet 
tilbage på pladsen, og kl. 17.30 blev der holdt 
after-skiing. Stig, Jane og Simone måtte 
desværre pakke sammen og begynde deres 
hjemrejse. 
Den 02.01 var det store hjemrejsedag. Bjørn, 
Lene og Mia samt Benny, Gitte og Line kørte ud 
af pladsen omkring kl 10. Preben og Kirsten,, 
Peter og Vibeke ville videre på lidt ekstra 
skiferie, og kørte derfor senere på dagen videre 
til ”Camping Woferlgut” i Bruck. Så kunne vi da 
altid køre til Kitszteinhorn, hvis sneen ikke kom.   
Langt om længe kom snevejret, så vi kunne stå 
på ski på pisterne i  Zell am See. Peter og Vibeke 
var lidt ude og undersøge priser på 
campingpladser for en eventuel tur til dette 
område. Preben undersøgte i stedet for priser på 
taxakørsel! 
Konklusionen på juleturen må være, at man ikke 
er herre over vejret. Det var 120 år siden man i 
Østrig havde haft en grøn jul. Østrigerne havde 
problemer med manglende sne, Så man kan 
spørge sig selv,  hvorfor det netop lige skulle  
være i 2002? Vi havde det hyggeligt sammen, på 
trods af den manglende sne, og fik mange gode 
feriedage ud af det, når man ”ser lidt baglæns”.    
  
På holdets vegne, Vibeke Welcher  

 
 
                                  
 



 
 
 
 
 

 
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: 

 

 
 

 
 
. 

Gletchertur uge 42 til Østrig. 
 
 

Efter de sidste års succeser med en gletchertur i uge 42, må vi gøre det igen! 
Så igen i år bliver der skiløb i uge 42, denne gang bliver det i Stubaital! 

Et sted mange kender som et utroligt godt område både efteråret og i påsken. 
Campingpladsen ligger midt i Neustift hvorfra der er ca. 20 min. kørsel til liften,  

2 minutter til bageren, restauranter m.m. 2 minutter til alt. 
 

Der vil være flere informationer til årsmødet i august. 
 

Hvis I ikke kan vente så kik på: 
 

www.campingstubai.at / www.stubai-gletscher.com 
 

Pia & Per   tlf. 44848723  / E-mail po@hp.dk

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Velkommen til : 
 

 
319       Susanne og Flemming Vadskjær,    Bøgevang 44 ,           2690 Hedehusene 

 
320       Charlotte Jensen,  Middelfartsvej 74 1 th,                 5200 Odense 

 
321        Steen Larsen, Søndergade 14,                                  8883 Gjern 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priserne er faldet på Øresundsbroen for bil/campingvogn 
Af: Pressemeddelelse - Fotograf: Rasmus Schønning 
 Nu er det blevet billigere, at tage campingvognen med over til Sverige på Øresundsbroen. Øresundsbroen 
har i de fortløbende år konkurrenter en del med færgeselskaberne på Øresund, og har tabt en del af salget 
med campingvogn til færgerne. Dette prøver de nu at gøre noget ved, derfor er prisen på 
bil+campingvogn nu blevet sænket med 15 % pr. 1 april. 
Hvis du vælger at tage den faste forbindelse over til Sverige, kan turen nu gøres lidt letter. Bestil din 
brobillet igennem DCU, så behøver du ikke at slås med betalingen ved billetkontoret, du skal blot 
medbringe den købte billet, som er en elektronisk billet, og køre den igennem systemet. Det er enkelt, let 
og hurtigt. 
 
Der kan kun bestilles tur/retur billetter igennem DCU, dog kan de bruges som 2 enkelt billetter. 
 
Priser. 
2 enkeltbilletter personbil under 6 m. kr. 450,- 
2 enkeltbilletter campingvogn, Autocamper, bil m. slæb/trailer over 6 m. kr. 900,- 4 enkeltbilletter 
campingvogn, Autocamper, bil m. slæb/trailer over 6 m. kr. 1.350,- 
 
Ring til DCU på tlf. 33210600 for bestilling. Mandag-torsdag 10.00 – 17.00 fredag kl. 10.00-15.00. 
Lørdag-søndag lukket. 
 
 
 
 
 

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.



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmøde d. 29 – 30 – 31 August  2003 
 
Nu er tiden kommet hvor der igen skal krydses af i kalenderen til det årlige årsmøde, som 
holdes i det sønderjyske nemlig: 
 

Hejls idrætsforening 
 

Pris pr. vogn : kr. 150 
 
 

Program 
 

Fredag: Hejls Idrætsforening begynder forhåbentlig at minde om en campingplads 
 
Lørdag: Kl. 0900 fælles morgenmad. Formiddag kan bruges til at køre ud og se                               
             Kl. 14.00  Den årlige generalforsamling. 
             Kl. 16.30  Borddækning 
             Kl. 18.00  Fælles spisning og derefter er der mulighed for at svinge træbenet 
                              hvor DJ Knud Erik vender CDèr. 
             Kl. 01.00 ca.  serveres der natmad. 
 
 
Hele week-enden vil der være mulighed for at købe sodavand, øl og vin 
til billige priser. 
 
Sodavand 1.00 kr. 
Øl  5.00 kr. 
Vin  35.00 kr. 
 
Menu til Lørdag aften   
 
Schnitzler m / tilbehør 
 
Pris voksne kr. 100.00 
Pris børn kr. 50.00 
 
Er man ikke lige til Schnitzler er man velkommen til at medbringe egen mad  
 
 
Søndag  :  Kl.  9.00  Fælles morgenmad 
 
                  Det skal lige tilføjes at klubben er vært med rundstykker og en ”lille en” 
                  Lørdag og Søndag morgen. 



 
Kørevejledning: 
Motorvej  E45 afkørsel Kolding S til venstre mod Kolding. Første lyskryds til højre 
 Mod Vonsild/Haderslev. Efter Vonsild til venstre mod Sjølund/Hejlsminde. Ca. f km efter 
Sjølund kommer Hejls og lige  overfor Brugsen ligger pladsen. 

 
Sidste tilmelding senest den 1/8 . 
              
 
 
 



Vintercamping- så godt at børnene ikke vil i seng 
Af: Anne-Vibeke Isaksen - Fotograf: Rasmus Schønning 

 

Et godt stykke inde i skoven lige vest for Frederiksberg ligger et lille, men meget 
børnevenligt skianlæg med navnet Säfsen. Allerede et stykke før ankomst taler vi om, hvor 
smukt et naturområde vi kører i. Skoven er tæt og hvid. Der er masser af sne trods det at vi 
stadig er forholdsvis langt mod syd. Og en anden ting: der ser meget fladt ud. Hvor mon 
pisterne er? Vi drejer fra hovedvejen og kører længere ind i skoven. Vejen er fint ryddet og 
vi er langt fra første der har kørt her. Pludselig åbner skoven sig og foran os ligger en stor 
campingplads og lige bag den kan vi se pisterne sno sig ned over bakken. Vi kan næsten ikke 
vente. 

 

Bare afsted på ski  

Bil og campingvogn bliver parkeret, men vi stiller ikke op endnu for vi kan lige nå et par timer på 
ski, inden pister lukker. Hele skianlægget, der består af 15 pister, fem træklifter og en 4-stolelift, 
kan ikke blive mere nabo til campingpladsen. Du kan også bo i områdets hytteby, men den ligger 
små 5 km. derfra. Der er pister i alle sværhedsgrader, men flest lette, som er helt ideelle til 
nybegynder og børn. Men det mest suveræne er, at samtlige pister slutter samme sted. Det vil sige 
at man kan mødes og følges op i liften, men hver i sær stå på den piste, man vil og måske vigtigst 
af alt uden at blive væk fra hinanden. Noget man som forældre sætter pris på, når børnene er med. 
Vi er helt vilde med at stå på ski og det er bare den ultimative fornemmelse igen at stå med 
”brædderne” under fødderne. Vinter hele året, ja hvorfor ikke. 
 
Aftenen bruger vi på at komme på plads og hygge os. Vi har efterhånden hver vores 
ansvarsområde, når campingvognen skal gøres klar. Vi hjælper dog hinanden med at stille 
vinterforteltet op. Det er ikke svært, men går hurtigere, når vi er flere, der hjælper hinanden. 
Vinterteltet er uundværligt. Vi bruger det som opbevaringssted for støvler, ski, stave og 
campingmøbler. Men det fungerer også som varmesluse, så vi ikke lukker alt varmen ud af 
campingvognen, når vi går ud og ind. Vi går tidligt i seng, selv om børnene helst vil blive ud i 
sneen, men vi skal være friske til næste dags skiløb. 
 
Fuld hus  
Der er næsten helt fyldt på pladsen, hvilket vidner om et populært sted. Det er primært svenske 
campingvogne, der er stillet op for sæsonen og bruges som ”weekend-huse”. Men også flere 
nordmænd har fundet denne lille perle. Det koster knapt 2.000,- kr. for en uge. Det er dog som alle 
steder lidt dyrere i højsæsonen som går fra uge 7-10. Skianlægget er åbent mellem Lucia og Påske. 
Er du til andet end alpint skiløb, er der 115 km præparerede langrendsløjper at boltre sig på. 
Hver uge præsenteres et program med alle mulige forskellige aktiviteter – især for børn. Der er 
Skattejagt, Sagatimer og noget som børnene de fleste steder er afskåret fra: After Ski. Her har de 
deres helt egen After Ski, der nærmest er forbudt for voksne. 

 
 

Vi tager alle på skiskole  



På årets første skiferie går vi næsten altid på skiskole for at få pudset formen af. Det er meget 
individuelt, men vi synes det er rart lige at få kørt teknikken ind igen. De mindste børn er som 
regel vilde med skiskole for det er rent leg. Der snakkes ikke så meget, men instrueres gennem 
leg, hvilket i øvrigt er internationalt, hvis man har problemer med de svenske gloser. Man skal 
som forældre selv vurdere om man vil følge med sine små på skiskole, men oftest går det bedst, 
når man ikke er der, med mindre det er helt små børn. Det letteste er at prøve sig frem og måske 
bare holde sig i nærheden i starten, for at se hvordan det går. Vi voksne skiløbere kaster os som 
noget næsten nyt ud i Telemark og det viser sig at de mange begynder pister bliver guld værd i 
løbet af ugen. De er virkelige gode at træne på. 

 

En dag med hundene  
Senere på ugen vågner vi igen op til en fantastisk smuk dag med blå himmel og knitrende 
krystalklar sne. Vi bliver enige om, at benene godt kan trænge til en hviledag. Valget af dagens 
aktivitet falder på hundeslæde. Der arrangeres ture af forskellige varighed – fra 1 time til en hel 
dag. Vi tager en halvdagstur for at komme lidt længere ind i skoven. 
Det hele starter med at vi får lov til at hjælpe med at gøre spandet klar til afgang. Hundene er 
fuldstændig vilde og ustyrlige. De gør uafbrudt og ruller sig ind i snorene. Det er det rene virvar. 
Men så snart hundeføren giver los og der er afgang, bliver derfuldstændigt stille. Det paradoksale 
ved hundene er, at de bedst kan lide at løbe og arbejde hård. Får de ikke lov til det, er der larm og 
ballade. Hundeføreren kører hele tiden forrest med sit spand, mens vi kører i to spand lige bag 
efter. På den måde kan v kan skiftes til at prøve at styre. Hundene i vores to spand ved godt, at de 
ikke skal komme foran hundeførens spand. Det er ikke svært at køre hundeslæde og det går ikke 
så hurtigt som vi havde forventet. Det handler om at være godt i knæ og slappe af. Og vigtigst af 
alt nyde naturen og de små herlige dyr arbejde. Vi stopper ved en kåde, hvor vi spiser ”korv” og 
drikker varm kaffe. Her bliver der også tid til at varme sig ved bålet og tale om oplevelsen ved at 
være i fantastisk natur. Skoven virker på sin vis skræmmende uendelig, men også indbydende og 
meget smukt. Som noget helt uberørt. 

, 
 

Ungerne vil ikke ind  
Der er noget helt specielt ved at sidde i campingvognen om aften og nyde udsigten ud på 
snedækkede vogne, men børnene vil helst være ude. Når pisterne lukker slæber de energisk deres 
ski eller en kælke et godt stykke op på bakken for at få endnu en køretur. De er utrættelige. Når de 
endelig indfinder sig i vognen, er det som regel fordi de er sultne eller tørstige. Så kender de vejen 
hjem. På den anden siden elsker de det og vi kan sidde og holde øje fra campingvognen, så alle har 
det godt. Og det er alfa omega for en god campingferie. 
 

 

Læs mere her  
På internettet kan du finde flere praktiske detaljer om Säfsen: www.safsen.se 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tur til Miravalle Camping , Campitello, Italien i uge 7 og 8   2004  
 
 Det er en plads der ligger meget smukt ud til en flod og et flot bjerglandskab. Selve pladsen er opdelt i 3 højde niveauer med toilet bygningen i 
centrum. 

• Toilet faciliteterne er helt nye og bliver rengjordt flere gange om dagen.  
• Det er gratis at bade og vi oplevede ikke på noget tidspunkt at der manglede varmt vand.  
• Der er fællesrum / tv stue.  
• Der er køkken.  
• Der vaskemaskine og tørretumbler.  
• Der er ca. 200 m. til byen , hvor man finder supermarked ,slagter, grønthandler,restauranter,sportsbutikker 

cafeer,turistbureau,souvenirbutikker.  
• Der er ca. 400 m. til Gondol liften, som tager 150 personer pr. gang og dem var der to af ,så det gik rimeligt hurtigt.  
• Der er mulighed for at leje depot til ski og støvler ved liften, hvis man ikke ønsker at slæbe det frem og tilbage hver dag.  
• Pisterne er der mange af ( 1220 km ) og de er absolut velpræpererede. Der er mange lifter oppe i systemet så vi oplevede ikke de store kø 

dannelser.  
 

            Der vil være flere informationer til årsmødet i august. 
Hilsen Tine og Bent 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Cooling i Faxe 2003 i billeder 
 

Festteltet sættes op med militær              Ja det skal nok blive til et telt                     Der er almindelig hygge ved vognene 
 præsition    ……           
                                                                                                               

Landlig campingidyl – dog pænt klædt på alligevel……. 
 
 

Ungdomslejren, som hele tiden havde gang i bålet. Af og til blev                          Gårdenes lille ” kæledække”  
der lavet snobrød. 
 

Vi afholdte coolingen i Faxe på Sussie og 
Tonnys eng. De havde lånt et partytelt af 
militæret som vi brugte som fælleshus. Toilet 
og bad lånte vi hos Sussie og Tonny. 
Størstedelen ankom Torsdag, hvor vi om 
aftenen spiste hveder. Fredag hyggede vi og 
gik en lille tur og havde fællesspisning i 
teltet. Lørdag var vi på Feddet, hvor vi gik en 
lang tur. Om eftermiddagen havde vi 
coolingsmøde, hvor der blev fortalt om 
vinterens ture og om kommende ture. Efter 
mødet havde vi et lille  
” marked” med nye og brugte ting bl.a andet 
nyt skitøj fra Osis. 



Fredag aften blev kæmpegrillen tændt til alles             ……..og der grilles og grilles 
brug. En pølse skulle grilles ca 2 min. og ikke 
længere ellers blev den sort – VARM GRIL 
 
 
 
 

Efter en spadseretur på Feddet om Lørdagen, købte Bent sig en ny 
cykel –en meget stolt mand. 
 
 
 
 

Så skal maden jo indtages…………….                                      …………og der spises 
 
 
 
    
    

Lørdag kl. 16.30 gik alle i gang 
med at forberede menuen.Bagt 
kartoffel, salat og grillet bøf 
m/flutes. Senere blev der også 
tid til en svingom. Søndag 
mødte vi til morgenmad kl. 
8.30 , da vi skulle være på Kalk 
bruddet kl 10.00. Der fik vi 
hamret og banket en hel masse 
efter fossiler . 



 

Billederne fra festlighederne Lørdag aften 
 

 
 

 

På Faxe Kalkbrud Museum, hvor vi fik en masse af vide om    Så nåede vi ned i kalkgraven, hvor vi med hammer  
Danmarks undergrund.                                                                og mejsel fik hakket små fossiler fik 

 

Der arbejdes……                                                                     Så pakkes det hele ned igen efter en veloverstået cooling 
 
 

 
 
 
  
                                                                                                                                      Tine og Bent 

En stor tak til Anette & lars,  Dorrit & Jan,  Sussie & Tonny for det fine arrangement de havde fået banket 
sammen til os – vi havde alle en hyggelig week-end. 
 



 
 

 
 
 
 


