
Combi-Camp Club
med vokseværk

Combi-Camp har i løbet af få år 
tredoblet sit medlemstal.

TEKST TORBEN BRANDT FOTO TIM ODDERSHEDE

Corona har givet vind i sejlene i campingbran-
chen, hvor adskillige nye campister er kommet 
til både i forretninger og på campingpladser. Til-
strømningen mærkes også hos teltvognsentusia-
sterne i Combi-Camp Club, der har oplevet en 
markant medlemsfremgang de senere år. 

– I 2019, 2020 og 2021 har vi i klubben fået 20 nye medlemmer 
om året. Combi-Camp Club består pt. af 67 vogne, hvilket er 
næsten tre gange så mange, som vi havde i begyndelsen af 2019, 
siger klubbens formand, Tim Oddershede. 
– Nogle af de nye medlemmer er meget nye i campingverdenen 
og søger hjælp til vejledning om, hvilken vogn de har behov for, 

CAMPINGLIV

Stævnet på DCU-Camping Åbyskov 
Strand faldt samtidig med årets 

første sommerweekend.

om det er den korrekte pris og til vedligeholdelse og istandsæt-
telse af den enkelte vogn. Klubbens medlemmer vil meget gerne 
hjælpe med at vejlede og vise, hvad de selv har lavet. Desværre 
har vi måttet sige pænt farvel til nogle af medlemmerne igen, 
fordi det danske vejr og camping måske ikke altid kan forenes 
med deres tidligere ferier sydpå med hotel, pool og 25 grader 
om natten, siger Tim Oddershede.

Tre stævner 
Combi-Camp Club holdt i 2021 tre stævner i Danmark. 15 vogne 
deltog i årets første stævne på Marielyst Familie Camping, hvor 
klubbens generalforsamling samtidig blev holdt.
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– Her fik vi stor hjælp af campingpladsen til at holde stævnet. Vi 
overholdt alle reglerne for corona, så afstand og ophold i den frie 
natur var et must, så generalforsamlingen med kaffe, kage og bingo 
foregik udendørs under halvtaget, og den store fællesspisning fore-
gik på samme måde, fortæller Tim Oddershede. 
– Vores midterste stævne blev holdt under mere åbne forhold på 
DCUs campingplads i Åbyskov. Her deltog 16 vogne, og da det var 
sommerens første varme weekend, gik flere medlemmer i vandet 
fra campingpladsens badebro. Campingpladsen var meget behjæl-
pelig til stævnet, hvor en stor murerbalje blev fyldt op med koldt 
vand, så vi kunne servere kolde øl og vand, da klubben var vært for 
en forfriskning lørdag eftermiddag, siger Tim Oddershede. 
Årets sidste stævne blev holdt på Boeslunde Camping, der for nylig 
har fået nye ejere. Her deltog 12 vogne fra Combi-Camp Club. 
To af de tre stævner i 2022 er allerede planlagt. Det drejer sig dels 
om klubbens generalforsamling, som finder sted i dagene fra 26.-
29. maj på Ringkøbing Camping, dels midtstævnet fra 17.-19. juni på 
Hillerød Camping. 

•  Sandkaas 
Familiecamping

•  Gudhjem 
Camping

•  Lyngholt 
Familiecamping

•  Møllers Dueodde 
Camping

• Hullehavn Camping

BORNHOLMERCHECK 
frihed til selv at vælge
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Camping Bornholm
Tlf. 23 39 71 31 – Campingbornholm.dk

Bornholmercheck giver jer mulighed for 
at besøge en eller flere campingpladser 

på samme ferie.

kr. 165
pr. døgn for 2 personer.

 Strøm kan tilkøbes på
den enkelte campingplads.

 

Færgebillet købes hos
Bornholmslinjen.

Bornholmercheck udbydes fra
15.03-10.06 og 15.8-23.10 2022

BORNHOLMER CHECK

Skal bookes online på Campingbornholm.dk

Du kan læse mere om Combi-Camp Club på
www.cc-club.dk

1. 16 teltvogne var 
samlet på Sydfyn. 

2. Combi-Camp 
Clubs flag vajer
som tegn på, at telt-
vognsentusiasterne 
holder stævne. 

3. Det var disse i 
smukke rammer 
på DCU-Camping 
Åbyskov Strand, at 
Combi-Camp Club 
holdt det ene af sine 
i alt tre stævner i 
2021.
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