
Mere hygge
end dæk-spark

Der bliver fokuseret mere på socialt samvær end stropper, barduner 
og pløkker, når medlemmerne af Combi-Camp Clubben mødes til 

træf. Det gjorde de lige før sommerferien i Hillerød.

TEKST & FOTO TORBEN BRANDT

13 teltvogne med i alt 33 campister deltog, da 
CombiCamp Clubben kort før sommerferien 
mødtes fra nær og fjern i dejlige omgivelser på 
Hillerød Camping, der tidligere i år vandt prisen 
som Årets Campingplads.  

Det var det andet af årets i alt tre træf i CombiCamp Clubben, der 
har eksisteret i 49 år, og som næste år fejrer 50 års jubilæum med 
det, der gerne skulle blive et brag af et træf i Kr. Himmelfartsferien. 
– Vi har endnu ikke fastlagt, hvordan jubilæet skal fejres, men 
festudvalget har fået frie rammer til at planlægge festen, selvom der 
selvfølgelig ligger en økonomisk begrænsning i, at det kun koster 
250 kr. årligt at være medlem af klubben, erkender klubbens nu
værende formand, Tim Oddershede, der har siddet i bestyrelsen for 
CombiCamp Clubben siden 2014, og som i 2016 blev udpeget som 
formand. 

98 % socialt
Han nyder samværet med de andre campister med en forkærlighed 

til CombiCamp og siger, at det først og fremmest handler om hyg
gen, når klubbens medlemmer samles. 
– Det er sammenholdet, samværet og snakken med de andre, der 
betyder noget. I dag har vi f.eks. været på en dejlig bådtur sammen, 
og jeg vil sige, at 98 % af klubbens aktiviteter handler om det so
ciale, og de sidste 2 % er dækspark og gode råd om teltvognene, 
vurderer Tim Oddershede.

Helt ny vogn
Mange af klubbens medlemmer har været med i en årrække, men 
der kommer også løbende nye til. En af dem er Michael Nielsen fra 
Sønder Broby sydvest for Odense, der er af sted i en splinterny telt
vogn, som han få dage forinden har hentet hos Silkeborg Caravan. 
Nu er han af sted på den første tur sammen med sin kone Ann Louise 
Fagerberg samt børnene Valdemar på 6 og Catrine på 9 år. 
– Vi begyndte at kigge efter teltvogn for fire år siden hos Silkeborg 
Caravan, men på det tidspunkt købte vi ikke noget. Jeg har været 
medlem af DCU de sidste tre år, men det var først for to måneder si
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den, at vi besluttede, at nu skulle det være, mens børnene stadigvæk 
er små. Vi fik teltvognen i mandags og skulle af sted om fredagen, så 
det er vores allerførste tur, siger Michael Nielsen. 

Gode råd fra naboen
Som helt ny deltager har han allerede haft gavn af hjælp og gode råd 
fra de mere erfarne medlemmer.
– Gunner og Karin, som bor lige ved siden af os, har været helt 
utrolig søde og har givet os en masse små fif, blandt andet at det er 
en god ide at krydse stropperne, når vi pløkker teltet, fordi det så 
står bedre fast. 
Selvom familiens erfaringer med CombiCamp endnu er meget be
grænsede, har Michael Nielsen en god mavefornemmelse.
– Vi synes, at det er dejligt at mærke vinden og høre fuglene synge 
gennem teltdugen. Børnene har også bare hygget sig, og de har ikke 
brugt deres iPad siden i morges, siger Michael Nielsen.
Endnu har familien ikke lagt sig fast på, hvor teltvognen skal køres 
hen i sommerferien, men det bliver formentlig til Skandinavien. 

– Vi skal være af sted i trefire uger. Vi har overvejet at tage til 
Sverige og Norge, men det kan også godt være, at vi ender med at 
blive i Danmark, siger Michael Nielsen. 

Godt kammeratskab
For Preben Skov har CombiCamp Clubben også haft stor betyd
ning, siden han meldte sig ind i 2006. 
– Der er et fantastisk fællesskab, hvor høj og lav mødes, og hvor 
det er ligegyldigt, om du er direktør eller noget helt andet, for man 
hjælper bare hinanden og hygger sig sammen. Det er nærmest en 
livsstil, siger Preben Skov. 
Han har tidligere været aktiv i bestyrelsen i 10 år, men måtte træde 
ud på grund af sygdom. Nu er han atter rask og ser tilbage på en 
periode, hvor det gode kammeratskab med de andre teltvognsentu
siaster fra CombiCamp Clubben var medvirkende årsag til, at han 
holdt humøret oppe. 
– Når vi mødtes til træf, spurgte alle, hvordan det gik med mig. Det 
var rigtig rart, siger Preben Skov. 

Michael Nielsen og datteren Catrine hygger sig sam-
men på det første træf med Combi-Camp Clubben. 

Formand Tim Oddershede, der her udbringer 
en skål, har været formand siden 2016. 

Dejlig mad og 
god stemning 

ved langbordet. 

I alt 13 teltvogne med 33 campister var 
med på træffet, der fandt sted på Hillerød 
Camping, som tidligere i år blev kåret til 
Årets Campingplads. Samme hæder tilfaldt 
campingpladsen i Hillerød i 2019. 
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