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                                                       Nyhedsmail nr. 4 - 2016 
 
 
 
 
Nyhedsmail nr. 4 betyder gerne at sommer og camping sæsonen er ved at være overstået, hvis 
man skal følge det normale vejr i lille Danmark. Hvis man nu vidste, at man ikke skal regne med at 
sommersæsonen er slut. At der skulle komme en sensommervarme/hede bølge, så var Combi-
Campen ikke blevet pakket ned, men gjort klar til en lille lyn tur i september måned.  
19. september er det 20 grader med klar himmel og bagende sol, i stedet for sidder jeg i Nyhavn, 
med solbriller iført T-shirt, korte bukser og stort glas fadøl og ser ud over vandet.    
Velkommen til årets 4. nyhedsmail hvor der er fokus på: 
Afriggerstævne 
Hjemmeside 
Bestyrelsesmøde 
Stævnepladser  
Combi-Camp og teltvogne 
Facebook kommentar 
Velkommen til 
 
Afriggerstævnet:   
Afriggerstævnet var oprindelagt i Holbæk Fjord Camping, men blev i sidste øjeblik flyttet til Skovly 
Camping ved Ringsted. Det var ikke et dårligt bytte. I 
stævnet deltog 12 vogne og i alt 29 personer. 
 
 
 
Ved ankomsten blev vi mødt af Fru og Hr. And med 
deres venner. Familien kom jævnligt forbi for at se om 
der var tabt noget brød. Meget hyggeligt. 
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Karen havde inden stævnet, tilbudt at stå for fælles mad / 
spisning fredag aften. Karen tog sig af det overordnede 
styring. Kirsten og Kirsten tog sag af salat m.v. Gunner og 
Tim var blevet sendt til grillen for at passe på 14 stk. 
marinerede mørbrad.  
Det kan være hårdt at stå for styringen af køkkenet og 
grillen.      
 

 
 
Vejret var rigtigt godt med 25 – 30 grader i solen. Den 
lokale pool blev også brugt. Natten til søndag fik vi 
besøg af et uvejr med lyn, torden og masser af regn. 
Med god tålmodighed søndag formiddag, kunne man slå 
vognene ned med tørre telte.   
Tak for et rigtigt hyggeligt stævne. 
Hilsen Stævneansvarlig, Tim  
 
Hjemmeside: 
Hjemmesiden og Facebook er nu sammenkørende og der kan ses en rimelig stor aktivitet på 
Facebooksiden, men også en større søgning til hjemmesiden. 
Dette har også givet henvendelser om medlemskab. Det er jo altid dejligt med nye medlemmer i 
clubben. 
 
Bestyrelsesmøde: 
Bestyrelsen afholder deres ”store” bestyrelsesmøde i november, med bl.a. planlægning af 
stævnepladser for det kommende år. Se indlæg herunder. 
På mødet vil der også blive behandlet emner der kommer fra medlemmerne. Emner der ønskes 
behandlet bedes sendt til Ib, senest den 5. november på mail ibakblarsen@hotmail.com  
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Stævnepladser: 
Bestyrelsen skal have hjælp til at finde stævnepladser for 2017. 
Øst for broen. Opstart og Generalforsamling med et lokale 
Vest for broen. Midt -og afriggerstævne øst for broen. 
Forslag sendes til Ib på mail ibakblarsen@hotmail.dk  
 
Combi-Camp og teltvogne: 
Clubben er nu blevet beriget med den første Combi-Camp Flex samt 2 stk. Camplet ejere.  
 
Der er blevet lagt en lille video på hjemmesiden af familie Gran hvordan en Combi-Camp Flexi 
sættes op.  
 
Facebook kommentar: 
Combi-Camp Holland skriver således om vores afriggerstævne på deres Facebook. 
 
 
 
 
Combi-Camp Clubben! 
Afgelopen weekend is het jaarlijkse Deense Combi-Camp club weekend gehouden op het eiland 
Sjælland. Camping Skovly had de eer de kampeerders te mogen begroeten. 
Het was een leuke ervaring met veel zon, warmte en gezelligheid. 
De familie eend was prominent aanwezig en kwam vaak langs om te zien of er nog een stukje 
brood op de grond was gevallen. 
Karen had de taak van kok op zich genomen en verzorgde voor de vrijdagavond een uitgebreidde 
maaltijd met vlees van de grill en diverse salades. 
Bekijk de sfeerfoto's in bijgaande reportage. 
 
https://www.facebook.com/CombiCampClubben/?ref=ts&fref=ts 
Oversættelsen kan ses på vores egen Facebook 
 
Velkommen til: 
523  Aksel Mortensen, Ølstykke 
524  Maya, Mila, Oki og Carlo Garn, Fredericia 
525  Victor, Fraja, Christina og Mikkel Dall Christensen, Viborg 
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526  Kirsten og Keld Foged, Nørre Åby 
527  Lone og Poul-Erik Peatau, Horsens 
528  Lone Jensen og Per W. Nielsen, Kastrup 
529  Joan Seehusen og Bent Lothar Petersen, Ø. Ulslev 
530  Nico, Mille, Nadja Mouritzen  og Michael Simonsen, Mørkøv 
531 Birthe Jensen & Peter Pedersen, Ballerup 
532 Mette og Ole Abildgaard, Roslev 
Stemningsbilleder fra afriggerstævnet:   
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Standeren stryges for 2016. 
Tak for mange dejlige timer sammen. 
 

 
  
Vi mødes igen til stævner i 2017 
 


