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                                                       Nyhedsmail nr. 3 - 2016 
 
 
 
Det har lige været jævndøgn, så går det mod mørkere tider ØV. Jeg har lige vænnet mig til at mit 
vække ur pipper omkring 3,30 med en nydelig sang, sangeren er min lokale solsort. Jeg vender 
mig om på den anden side med retning til det åbne vindue for at nyde hele sangen. De næste 
strofer er sød musik, lige indtil at Fru og Hr. Skade igen starter deres skænderi. Jeg rejser mig op, 
lukker vinduet, ser på uret, 3.40. nu er der stille og roligt igen, jeg falder ind i drømmenes verden. 
Campingplads med fugle kvidder.    
 
Velkommen til årets 3 nyhedsmail hvor der er fokus på: 
 
Opstartsstævnet 
Generalforsamling 
Midterstævnet 
Afriggerstævne 
Tempo 100 
Hjemmeside 
Velkommen til  
 
Generalforsamling: 
 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstrueret sig. Der er ingen ændringer på pladserne i 
bestyrelsen.  
Referat fra generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden, under bestyrelsen. 
 
Midterstævne 
Midterstævnet blev afholdt på Bisserup Camping – en dejlig plads med flotte og jævne pladser. 
Dog startede vi med at pladsen lå helt uden strøm, men det kom der heldigvis hurtigt styr på igen. 
  
7 vogne ankom til stævnet, bl.a. vore nye medlemmer Henrik, Lisa og søde Annsofie på 3 år. De 
var heldigvis ikke blevet skræmt efter stævnet, og satser på at deltage på afriggerstævnet i 
Holbæk, så det bliver dejligt at ses igen. 
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Vejret var heldigvis også med os, om end det blæste rimeligt fredag eftermiddag, så det var med 
at få forteltet forankret hurtigst muligt. Både fredag og lørdag aften blev brugt til 
fællesbord/fællesspisning, hvor klubben gav øl og vin. Vi lå godt nok med anhængertrækkene mod 
hinanden, så fællesbordet blev stillet mellem teltene, hvilket gav læ og aftensol. I dagtimerne 
mødtes vi så mellem vognene og nød en kop kaffe/the eller en kølig pils. 
  
Det er altid vemodigt at skulle pakke sammen søndag formiddag, efter nogle fornøjelige dage, 
men vi ses igen til fælles hygge og samvær i Holbæk på afriggerstævnet. 
  
God sommer herfra 
Hilsen 
382 Preben & Susanne 
 
 
  
Afriggerstævne 2016: 

 
   
Afriggerstævne. Holdbæk Fjord Camping  27 – 28 august  
www.holbaekfjord.dk 
Stævneansvarlig: Tim Oddershede 
Sidste tilmelding til stævnet er 12. august 
 
 

 Tempo  i Danmark 
Så er det muligt at få tempo 100 i Danmark pr. 1.7.   
Regler er meget klare, for ejere af Combi-Camp og andre teltvogne. Det kræves dog at Combi-
Campen eller teltvognen har følgende: Påløbsbremse – hydrauliske støddæmper – Dæk er yngre 
end 6 år – Dæk har hastighedsmærkering med mindst ”L” ( 120km/t) – Påhængsvognen skal være 
egnet til 100 km/t – Akseltrykket må ikke overstige 3.500 kg -  Periodesyn hvert 2 år ved akseltryk 
større end 750 kg.     
Combi-Camp har en maxvægt på 750 kg. Dette betyder, at vognen skal KUN godkendes 1 gang til 
tempo 100. 
 



  

Combi-Camp Clubben, foreningen for Combi-Camp og andre teltvogne Side 3  

Herunder er der link til FDM hjemmeside med endnu flere oplysninger om denne lov. 
Hvis du er i tvivl om din anhænger kan Tempo 100 godkendes i Danmark og Tyskland kan du 
bruges FDMs Tempo 100 beregner:  
http://www.fdm.dk/biler/love-regler/tempo-100-danmark-tyskland  
Mere om tempo 100 
http://www.fdm.dk/biler/love-regler/faq-om-tempo-100-danmark. 
Følgende hastighedsændringer er der med tempo 100: 
* 100 km/t på motorvej mod 80 km/t uden tempo 100 
*  80 km/t på landevej og motortrafikvej mod 70 km/t uden tempo 100 
Det er fastlagt at den tyske Tempo 100 ikke kan bruges i Danmark. Det er endnu uafklaret om den 
danske Tempo 100 kan bruges i Tyskland. Så foreløbig skan man være i besiddelse af begge 
godkendelserne, hvis man vil gøre brug af Tempo 100 i begge lande. 
Her er færdselsstyrelsens link 
http://www.fstyr.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Syn-og-koeretoejer/2016/06/Tempo-100-
pahangskoretojer-til-bil.aspx?ec_as=59768E0373914973B292A7E1C7AE98FD 
 
Hjemmeside: 
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Clubbens nye hjemmeside, er nu gået i luften. Siden er mere overskuelig at finde rundt i. Der er 
ingen ændring til funktionen med tilmelding til stævner m.v.  
Har du nogle gode idéer om hvad der mere kunne være på siden, så skriv til webmaster. 
 
 
Velkommen til: 
520  Bettina og Lars Iversen, Vamdrup 
521   AnnaSofie, Lisa og Henrik Jørgensen, Lille Skensved 
 
522  Pia og Hans Iversen, Stensved 
Udmeldt: 
273  Hanne Andersen & Erik Hansen, Måløv 
 
514  Brian Hansen, København  Ø 
 
Sommerferie: 
Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommerferie. Vi ses på afriggerstævne i Holdbæk. 

 


