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                          Nyhedsmail nr. 5 - 2014 

 

 

 

Sommerferien banker på døren, kan det være rigtigt? I skrivende stund kan jeg høre 
studentervogne kører rundt med glade studenter. Så ved man at sommeren er i fuld gang. 

Velkommen til nyhedsmail 5, den sidste før sommerferien hvor fokus er: 

 
Midterstævne 
Velkomst mail  
Afriggerstævne. 
Nye medlemmer. 
Stævnepladser 2015 
 

Midterstævne  

Midterstævnet i weekenden 28-29  juni deltog 6 vogne i stævnet på Boeslunde Camping. Alle 
vogne var ankommet fredag aften, så standerejsningen blev flyttet til kl. 21.00. Aftenvejeret var 
lunt, da alle stod ved standeren.   

Snakken kom hurtigt omkring sidste stævne, generalforsamlingen og om alle de nye medlemmer. 

Lørdag formiddag, var der en god lejlighed for at slappe af eller se sig lidt rundt i området. Lørdag 
aften blev der arrangeret fællespisning med efterfølgende kaffe med tilbehør. 

Meget af snakken gik på den kommende sommerferie, hvor man skulle hen og evt. anbefalinger af 
campingpladser.    
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Velkomst mail: 

Det er altid rat, at nye medlemmer føler sig velkommen, at man får feedback på det vi gør i 
clubben. Herunder er indlæg skrevet på vores hjemmeside i gæstebogen. 

Combi Camp debutant til Opstartsstævne 

MC’er og bil med telt blev udskiftet til bil med Combi Camp august 2013. Det gik meget godt for vi 

havde stadig oplevelsen af telt blot med noget mere komfort. 

Der blev googlet en del på Combi Camp for det var en Panda fra 2000 i god stand. Men hvordan 

var det lige med dæk, bremser, manglende vanddunk, træk og sikkert meget mere? Og hvordan var 

det lige med andre CC ejere? Jo, der var en klub og et opstartsstævne. Meldte os ind i klubben og 

til stævnet. 

Kr. Himmelfartsdag gik turen til Kerteminde Camping hvor træffet blev holdt. Vi blev modtaget 

med en masse vinken da vi rullede ind og følte os meget velkommen. CC blev slået op og vi fik en 

god nats søvn om end lidt kølig. 

Fredag var der generalforsamling, bingo og fælles spisning med mad udefra og alt blev afviklet i en 

varm atmosfære og det ikke kun fordi vejret viste sig fra en god side. Undervejs kom der for resten 

en 5 tons isklump fra indlandsisen på Grønland, fint indlæg fra campingpladsen. 

Lørdag nød vi livet på pladsen, tur til vandet og samværet med klubben. Sluttede lørdag med grill 

og overskuddet fra gårsdagens fællesspisning. Der var så meget tilbage så vi også reddede 

aftensmaden søndag derhjemme. 

Søndag skulle der så desværre pakkes sammen og da det truede med regn kom vi hurtigt i gang. 

Der kom faktisk lidt regn og dermed en god undskyldning til at trække pakningen lidt ud for teltet 

skulle jo tørre. 

En rigtig god oplevelse at blive mødt af åbenhed og vi fik svar på mange spørgsmål og fik mange 

tips lige fra hvordan man ruller gardiner pænt op til hvordan man installerer el-systemer. Sidste 

oplevelse var en pige der opdagede at beslaget til den en lås var faldet af og det tog hende 1 ½ 

minut så var det skruet på igen. 

Dette var symptomatisk for vores oplevelse af klubben og stævnet, alle var opmærksomme og viste 

lyst til at byde os debutanter velkommen i klubben. 

Tak for en god oplevelse 

Hans-Erik og Sonja   
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Afriggerstævnet 22 – 24 august  www.marinalystcamp.dk 

Årets sidste stævne er på Kragenæs, en hyggelig lille plads med udsigt til lystbådehavnen. 

Tilmelding er åben til den 8 august. .   
Stævneansvarlig: Ib Larsen 

 

Nye medlemmer: 

Siden nyhedsmail nr. 4 kan vi sige velkommen til  

Lene og Michael Pedersen  
Jette og Lasse Stengaard Bisbjerg 

Vi glæder os alle til at hilse på jer på førstkommende stævne. 

 

Stævnepladser 2015 

Det er ikke altid let at finde stævnepladser når man er i bestyrelsen. Det gøres gerne i starten af 
året, ud fra hvad man i bestyrelsen kender eller selv har haft besøgt. Det vil være en stor hjælp 
hvis I har været eller i løbet af sommeren besøger en plads som I mener er et godt besøg for 
Clubben. Skriv en mail til os i bestyrelsen at I vil anbefale lige denne plads og evt. kort hvorfor. I 
2015 vil stævnerne skulle være placeret: Opstartstævnet + afrigger på Sjælland og midterstævnet 
vest for Storebælt.        
 
Sommerferie 

Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle medlemmer en  rigtig god sommerferie   

 

Redaktionen 

 
 

 


