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                          Nyhedsmail nr. 5 – 2015 
 
 
 
 
 
 
Combi-Campen er blevet gjort vinterklar. Tømt for de ting der ikke kan tåle vinteren og er så blevet 
kørt i vinterhi, (et lille halvtag med sider på) hor den kan stå og samle kræfter til den kommende 
sæson.  Som en af vores drenge sagde for nogle år siden, det er lige som vores skildpadde, den 
sover også det meste af vinteren. 
Velkommen til årets sidste nyhedsmail nr. 5 hvor der er fokus på: 
 
Stævnedage 2016 
Årets billede - konkurrence 
Fast montering af nummerplade 
Medlemmer. 
Redaktørens julehilsen 
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har nu fundet de endelige datoer til stævner i 2016 
Opstart og generalforsamling: 
5 – 8 maj (uge 18) Sted Jylland 
 
Midterstævne: 
11 – 12 Juni (uge 23) Sted Sjælland 
 
Afrigger: 
27 – 28 august (uge 34) Sted Fyn 
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Årets billede: 
 
Redaktionen har valgt at lave en konkurrence på -  Årets billede – Krav for at være med er at 
billedet kan indeholde stemning fra sommeren, eller fra et stævne, dog skal et billede af  en  
Combi Camp vogn / teltvogn skal indgå. Billedet skal sendes til næstformanden senest 1. februar 
2016.  
Kåringen af  –  Årets billede 2015 - vil ske på generalforsamlingen 2016.     
Fastmontering af nummerplade: 
Det er nu blevet lovpligtligt at have sine nummerplader på bilen fastmonteret, hvilket vil sige at de 
skal være skruet fast på bilen. Dette er dog ikke gældende for Campingvogne, trailer eller Combi 
camp.  
Medlemmer: 
Følgende medlemmer har meldt sig ud over sommeren:   
  
427 Torben Mølgaard-Andersen og Ella Bang Lund   
494  Annete Gustafson - Ishøj 
506  Lone og Günter Møller - Hinnerup  
510  Martin Toft - Hadsund 
516  Orla Bak – Svenstrup 
 
Redaktørens julehilsen: 
Det er nu svært at forstå, at der kun er 6 uger til juleaften, det har jo næsten lige været 
sommerferie.  
Tænker på alt det man skal nå på de 6 uger, det er nok lige til at få stress af igen. Tankerne går 
tilbage til sommeren der er gået og på de dejlige ture som clubben har budt på. De hyggelige 
stunder hvor første fælles aftensmad spises ved langbord og der bliver delt både øl og vin til 
maden. 
Dette må man så glæde sig til igen i den kommende sæson. Kan da nævne at de pladser der er i 
spil nok skal kunne opfylde Clubben ønsker. 
Jeg vil ønske alle læsere, medlemmer og deres familie en rigtig god jul og et rigtigt godt nytår. 
 
Redaktøren 

 


