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Formanden har ordet 
Vi er nu kommet hjem 

fra en begivenhedsrig 
tur til Østrig, Slovenien 
og Italien. Efter turen er 

vi (bestyrelsen) blevet 
stillet dette spørgsmål. 
Vi var et par stykker der 

talte om hvordan situationen ville være, der-

som man er tilmeldt og betalt for en tur, og 
af en eller anden grund ikke kan deltage. Vil 
alle pengene være spildte? og ved et evt. 

overskud går til noget for de medlemmer 
som er med på turen.....??? Eller hvordan 
foregår det.  Til det har vi svaret, og vil 

også bruge det fremover ved arrange-
menter. På et tidspunkt diskuterede vi til 
en generalforsamling med hensyn til ar-

rangementer, idet tidligere var det de 
enkelte medlemmers konto man satte ind 
på, og ved nogle arrangementer kan der 

være beløb i store størrelser. Spørgsmå-
let var så, hvad nu hvis der skete noget 
med evt. dem der arrangerede, og penge-

ne forsvandt. Ville klubben så hæfte, og 
nej det kunne den ikke. 
  På denne generalforsamling beslutte-

de vi så, at når der laves et arrangement, 
så er det klubbens kasse, der bliver betalt 
til, for på den måde vil der altid være 

sikkerhed, og klubben betaler så de udgif-
ter, der bliver henvist af den der arrange-
rer. 
 Men det er frivilligt om dem der ar-

rangerer, vil bruge klubben, men stort set 
alle gør det i dag. Det giver så også en 
sikkerhed for dem, der melder sig til.  

Hvis I så melder Jer til et arrangement, vil 
der mange gange stå en dato for, at her 
er det bindende, idet der mange gange 

skal der betales et depositum, og så er 
det bindende, og hvis I så melder fra, ja så 
er pengene gået tabt. Hvis man derimod 

melder fra inden datoen er bindende, så 
kan pengene betales tilbage, og hvis man 

kan komme ud af nogle af omkostninger 
undervejs, ja så kan der godt betales en 
del af beløbet retur. 
  Når det er større beløb, som f.eks. 

her til Slovenien, så har vi skrevet – Husk 
at have afbestillings forsikring på, for så 
kan der fra forsikringen udbetales erstat-

ning, hvis man bliver syg.  Det sidste er så 
overskud. Som I kan se, så er det ikke 
klubben, men de enkelte medlemmers 

penge. Afhængig af beløbet størrelse, så 
kan man skrive til de medlemmer, der har 
indbetalt, at arrangementet har et over-

skud på kr. ? som kan udbetales, ved ind-
sendelse af kontonummer til kassereren. 
Somme tider er det et lille beløb, men så 

skrives der til medlemmerne. Vi har haft 
et overskud på kr. ? hvilket giver pr. per-
son så meget kr.?. Hvis I ønsker beløbet 

udbetalt, skal I inden denne dato ? sende 
kontonummer til kassereren, som så ud-
betaler. Efter denne dato vil resten så 

blive doneret til klubben. Deltagerne på 
Sloveniens turen har fået mulighed for at 
få kr. 38,82 pr. stk. retur. For god ordens 
skyld vil jeg lige pointere, at arrangørerne 

at et arrangement, betaler på lige fod 
med alle andre. Vi ønsker ikke at nogle 
begynder at lave arrangementer for at 

kunne komme billigt på ferie ved at lade 
andre medlemmer betale.      
 Her efter Slovenien har der også væ-

ret nok at se til, totalt skadet camping-
vogn og 2 indbrud i huset, mens vi har 
være på ferie.  Men så er det da godt, at vi 

ikke arbejder mere, men har tid til at få 
ordnet disse ting. Samtidig arbejder jeg på 
vores tur til Portugal/Spanien i foråret 

2018. (ikke arrangement)  
  I dette sidste nr. i 2017, ønsker jeg,o 
jer alle en rigtig god jul og et godt nytår. 

Jeg håber, vi ses derude i 2018.       
 Med Adria Club Danmark hilsen 

27 Preben 

Formanden har ordet 
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 Velkommen til nye medlemmer 

1247 Heidi & Brian Johansen, Skonnertsvej 10, 4040 Jyllinge 

  
1248 Irma & Carl Damgaard, Havremarken 29, 6000 Kolding 
  

1249 Inge & Keld Ganholm, Fiskebækparken 91, 4760 Vordingborg 
  
1250 Lisbeth Gram-Hansen & Bjarne Meldgaard, Grønhøjvej 5, 4200 Slagelse  

  
1251 Ingerlise & Tonny Mikkelsen, Fyrreholmen 5, 2630 Taastrup 
  

1252 Ruth A. & Henning Schunck, Jyllingevej 195, 2610 Rødovre 
  
1253 Susanne og Kim Clausen, Ringsbjergvej 36, 4682 Tureby 
  

1254 Lene R. Pedersen & Karsten Verner Hansen, Liselejevej 18, 9270 Klarup 
  
1255 Elsebeth og Gert Jürgensen, Slagelsevej 50, 4400 Kalundborg 

  
1256 Else & Oluf Skov, Ærenlundsparken 9, 5856 Ryslinge 
  

 
Velkommen til alle nye medlemmer. Vi glæder os til at se jer alle på ar-
rangementer hos Adria Club Danmark.                                        

 
Bestyrelsen 

 
  

 

 

(Fortsættes på side 6) 

Deadline på Adriavisen i 2018 

Adriavisen Deadline Udsendes Sæt på igroups.dk 

Nr. 1 14-01-2018 Ca. 21-01-2018 Ca. 21-01-2018 

Nr. 2 29-04-2018 Ca. 06-05-2018 Ca. 06-05-2018 

Nr. 3 22-07-2018 Ca. 29-07-2018 Ca. 29-07-2018 

Nr. 4 21-10-2018 Ca. 28-10-2018 Ca. 28-10-2018 
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 Aktiviteter 

414 Juleweekend 
 

Start tidspunkt: 24-11-2017 00:00 
Slut tidspunkt: 26-11-2017 00:00 
 

Julearrangement på Lægårdens Camping 
 

DER ER PLADS TIL 50 PERSONER, RE-

STEN KOMMER PÅ VENTELISTE 
 

Ankomst fredag 24. nov. i løbet af dagen. 
 

Fællesspisning af medbragt mad i fælles-
huset kl. 19. 
Æbleskiver og gløgg kan købes for 25 kr. 

pr. person. 
 

Lørdag kl. 10 standerhejsning 
 

Derefter "fri tid", som f.eks. kan bruges 
på gåture i skoven, eller i parken om 
Vemmetofte kloster. 
 

Mellem kl. 13 og 16 laver vi et lille jule-
marked, hvor du kan sælge/købe hjem-
melavede  

ting fra alle de kreative Adria medlem-
mer, der har noget til salg.  
 

Vi mødes kl. 18 til et hyggeligt, julepyntet 

bord og spiser juleplatter fra "Annettes 
mad". Platten koster: 150 kr. 
Husk selv at medbringe tallerken, glas, 

bestik og drikkevarer. 
 

Igen i år er der, ligesom sidste år, en 

ekstra adgangsbillet: En nissehue, gerne 
alternativ, hjemmelavet eller på anden 
måde sjov. 
 

Husk sangstemmen, vi skal genopfriske 
de dejlige julesange. 
Efter dejlig julemad, spiller Erik og hans 

"elektroniske band" op til en svingom, 
med de mange kendte rockende hits. 
 

Søndag kl. 11. Standeren synges ned og 

vi siger farvel og tak for denne gang. 
 

Betaling for ophold afregnes direkte med 

pladsen. Pris pr døgn: kr. 201 for en en-

hed med 2 personer incl. Strøm 10Amp. 
(Pris for en person kr. 68 mindre) 
 

Husk at skrive antal platter og om I øn-

sker æbleskiver og gløgg. 
Betaling for platter samt gløgg og æble-
skiver, bedes indbetalt på klubbens kon-

to. Tilmelding og betaling senest 10. nov.  
Mærk betaling med dit medlemsnr. og 
arrangementsnr: 414 

Konto: 5014-0001008370  
Max 50 personer 
 

På glædeligt gensyn 

114 Karin og Erik 
698 Anne og Dennis 
  
Sted: Lægårdens camping, Vemmetofte-
vej 2a, 4653 Karise 
  

Oprettet af: 0114 Karin og Erik Kristen-

sen 
  

Tilmeldingsfrist: 10-11-2017 00:00 

Max tilmeldinger: -  
 
 

417 Julefrokost på          

Ribe camping 
 

Start tidspunkt: 01-12-2017 00:00 
Slut tidspunkt: 03-12-2017 10:00 
  

Beskrivelse: Igen i år vil vi bruge Ribe 
Camping www.ribecamping.dk til ram-
merne omkring en Julefrokost 
 

Foreløbigt program er:  
Fredag den 1. dec. Ankomst  
Lørdag den 2. dec. standerhejsning kl. 

10:00. Julefrokosten starter kl. 18:00. så 
der er tid til en tur i byen for at opleve 
Peters Jul. 

Søndag den 3. dec. flaget tages ned kl. 
10:00. Vi forbeholder os ret til ændrin-

(Fortsættes på side 8) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=40321&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=40321&group_id=618
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 Aktiviteter 

ger. 
 

Angående menuen, så er det atter jer 
selv der skal lave den. 

Jeg glæder mig til I kommer med forslag, 
også gerne noget vi ikke har set/prøvet 
før. Jeg koordinerer, i samarbejde med 

jer selv om hvor meget/lidt. Bliver vi 
mange, så er vi jo mange til at lave jule-
frokosten. 

Pakke legen kan vi ikke undvære, så 
medbring en pakke til max kr. 25,00 pr. 
person. 
 

Ribe camping og vi glæder os til, at se 
jer alle til lidt Julehygge. 
 

Ps. Vi har fået forrummet til den store 
festsal, og kommer til at ligge tæt derpå.  
 

Adria jule hilsner 

Clara og Jan (97) tlf.: 25888120 
  

Sted: Ribe Camping, Farupvej 2, 6760 

Ribe 
  

Oprettet af: 0097 Clara og Jan Obbekjer  
  

Tilmeldingsfrist: 25-11-2017 00:00 

Max tilmeldinger: -  
 
 

419 Nytårsaften 
 

Start tidspunkt: 29-12-2017 00:00 

Slut tidspunkt: 01-01-2018 00:00 
  

Beskrivelse: Så er vi tilbage med nytårs-

arrangement i Adria Club Danmark regi, 
og håber på at vi fælles kan lave et godt 
arrangement, som mange har lyst til at 

deltage i og støtte op omkring. 
Vi vender i år tilbage til Stevns Camping 
da vi alle 4 mener at opholdsrummet 

her er optimalt for arrangementet. 
 

Fredag/Lørdag: 29.-30.12.17 
Ankomst i løbet af dagen. (Skriv ved 

tilmelding om I kommer fredag eller 

lørdag) 
Standerhejsning lørdag kl. 15:00 
Kl. 19:00 er der fællesspisning i opholds-

rummet. 
 

Søndag: 31.12.17 
Kaffe i opholdsstuen kl. 15:00. Derefter 

pyntes der op af de mange frivillige så vi 
får en hyggelig og nytårsklar opholds-
stue. 

Kl. 17:45 mødes vi i opholdsrummet til 
en forhåbentlig festlig aften, hvor vi star-
ter med en lille velkomstdrink og ser 

Dronningens Nytårstale. 
Kl. 24:00 skåler vi og ønsker hinanden 
Godt Nytår 

Nyt-Nyt-Nyt I år har Erik lovet at tage 
guitaren med og give et par numre. 
 

Mandag: 1.1.18 

Siger vi pænt farvel og rydder op efter 
os inden standeren tages ned kl. 11:00 
 

Arrangementet indeholder: 
Velkomstdrink, Snacks, Lidt slik, Bord-
pynt, Menu, Kransekage & Asti kl. 24:00 
 

Nytårsmenu 2017: 
Forret: 
Hønsesalat på salatbund, ananas og flute  

Hovedret: 
Kalveculotte 
Smørstegte grønsager  

Peberrodstomater 
Saltkartofler 
Dessert:  

Friske frugter marineret i tropejuice + 
råcreme.  
 

Prisen for arrangementet er: 300,- kr. 

pr. person.  
Udover at Erik selv spiller har Karin & 
Erik lovet at hjælpe med god musik fra 

pladesamlingen. 
 

(Fortsat fra side 7) 

(Fortsættes på side 9) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=12828&group_id=618
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Efter 1. november er tilmelding binden-
de. Betaling sker via klubben, hvor Tom-
my sender mail ud med sidste betalings-
frist den 11. december. 
 

Betaling for ophold afregnes direkte med 
pladsen. 

Prisen er 160,- kr. pr. døgn inkl. 4 kw. og 
varme i opholdsrummet for 2 personer  
Ved mindre end 10 enheder forbeholder 

vi os ret til at aflyse arrangementet, da 
maden leveres udefra. 
 

0003 Bodil & Flemming 0114 Karin & 

Erik 
  

Sted: Stevns Camping    
Oprettet af: 0003 Flemming Stenberg 

Eriksen 
  

Tilmeldingsfrist: 01-12-2017 00:00  

Max tilmeldinger: -  
 
 

Forårstræf 
Start tidspunkt: 26-04-2018 12:00 
Slut tidspunkt: 29-04-2018 12:00 

Se mere på igroups.dk 
 

Efterårstræf i Faaborg. 
Da turen til Slovenien gik i vasken, da 
min søn kørte galt med en lastvogns med 
sættevogn, der begge blev totalskadet, og 

han fik revet nogle sener over i højre 
hånd, som er syet sammen og ikke måtte 
tage udenlands, så var der kun at tilmelde 

sig efterårstræffet, for vognen skulle luf-
tes. 
 Turen over Sjælland var i flot sol-

skinsvejr, men kort efter Nyborg kom 
regnen og den holdt til kort før afkørslen 
mod Svendborg, og så var det tørt resten 

af dagen, godt nok med nogle sorte skyer 
ved Svanninge Bakker. Vel ankommen til 
pladsen og en rundgang med hilsen og 

snak med dem man kendte, og så fælles-
spisning i opholdsstuen hvor snakken gik 

godt.  

 Lørdag var standerhejsningen rykket 
frem til kl. 09:30 for der var arrangeret 
en byvandring med en lokal guide som 

også var vægter, på torvet var der et 
hold sangere fra Nigeria som underholdt 
som vi hørte, meget smukt, herefter gik 

vi rundt i gaderne og hørte om deres 
navne og bygninger i kirken fik vi også en 
prøve på guidens stemme pragt. Om 

eftermiddagen var der en tur til Svannin-
ge Bakker/Bjerge og så var der kl. 19:00 
fællesspisning med dans i fælleslokalet, da 

jeg gik ned begyndte det regne, men det 
var tørt søndag til standernedtagning. 
 

Tak til Allan og Laila for en fantastisk 

weekend. 

0544 Erik Jønsson   
 

 

Turen til Slovenien. 
 En stor tak skal lyde til medlemmer-

ne, som deltog i Sloveniens turen. Vi er 

meget tilfreds med turen og det skyldtes 

især også jeres fortjeneste for som altid 

et dejligt humør samling langborde både 

frokost og især til aftensmaden og så blev 

der bare hygget i den sædvanlige dejlige 

stemning. 

 Jeg (Lone) fik prøvet grænser af på 

turen og det ved jeg andre også gjorde. 

Alene at komme ind i en gondol højt 

oppe og så derefter i en skilift med ret 

langt ned og den pludselig også holdt 

stille pyh, ha, men jeg var ret stolt det 

gik, men Preben du skal ikke bestille en 

skiferie til mig.  

 Vores tak skal selvfølgelig også være 

til Per og Adria Fabrikken for det flotte 

arrangement både på fabrikken, men 
(Fortsættes på side 10) 

http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2536&group_id=618
http://adriaclub.igroups.dk/profile/show/default.aspx?user_id=2536&group_id=618
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 Indlæg fra medlemmer 

 

også på det flotte sted til frokosten. Prik-

ken oveni var bestemt sejlturen og by-

vandringen med guide en virkelig dejlig 

oplevelse.  

Opmærksomheden fra jer medlemmer 

har fået en plads i stuen og vi nyder synet 

hver dag. Dit billede, Karin, har også fået 

en plads, hvor vi kan se på det hver dag. 

Adriahilsen nr. 0027 Preben og Lone  
 

 

2017 Rejsen til Slovenien 

Vi kørte hjemmefra den 21. august med 

kurs mod Kollund. Det er jo en fin plads 

for pensionister når vi skal sydpå, og der 

er ikke så langt at få tanket sprit depoter-

ne op. Ann-Maria & Tommy var kommet 

dagen før og havde sørget for at der var 

en plads til os, her mødte vi også 378 

Jonna & Knud, som også var på vej til 

Slovenien. De ventede på flere fra Jylland 

og skulle først køre dagen efter. Vi talte 

en del om hvilken vej vi skulle køre, og 

blev til sidst enige om at køre ad A9. Den 

første dag kørte vi meget, meget langt; 

Men vi valgte at køre fra motorvejen ved 

Neumünster, og ned midt igennem Tysk-

land, på den måde slap for bøvlet ved 

Hamborg. Der var ikke rigtig de helt sto-

re ACSI pladser i nærheden af Magde-

burg; så jeg havde fundet en plads i det 

gamle Øst Tyskland. Pladsen lå lidt langt 

fra alt, men vi skulle kun sove. Da vi kom 

var der ingen reception men en venlig 

mand sagde, hvor vi kunne ligge og om vi 

skulle have strøm, det skulle vi, så der 

blev lagt kørestykker hen over vejen, så 

vores strømkabler ikke blev trykket flade 

ved overkørsel. Toiletter var ikke helt 

moderne, man kunne dog skylle ud. Der 

var også bad; men her skulle vi putte 1€ i 

automaten på døren for i det hele taget 

at komme ind til badet, og hvis der så 

ikke var varmt vand? Badet må vente til i 

morgen. Efter en lang dags kørsel er det 

dejligt at få et sæt, 1 øl og en whisky eller 

en rom. Pigerne fik noget vin. Da vi sad 

her og faldt ned, stod der pludseligt en 

lidt pudsigt udseende dame i mørket og 

spurgte om vi havde bestilt plads, og 

hvornår vi skulle køre igen. Vi fortalte, at 

det var vores hensigt at køre næste mor-

gen omkring kl. 09:00. OK så ville hun 

vende tilbage næste morgen. Vi var klar 

til at køre kl. 09:00 og vi fik også afregnet 

med damen 15€ pr. vogn med strøm og 

uden regning. Her i lyset kunne vi rigtigt 

beundre damen; tøjet var det samme 

som aftenen før, og vi kunne se hun hav-

de fået suppe til aftensmad (der var sup-

perester på trøjen). Strømperne var 

hjemmestrikkede i alle mulige farver og 

med plads til hver tå for sig (fingervanter 

til tæer). Nå, hun gjorde os jo ikke for-

træd, og hun blev pænt stående og vinke-

de til os, da vi kørte.  

 Vi havde talt om at holde ind omkring 

Ingolstadt, og her ligger en udmærket 

overnatningsplads nemlig AZUR Wald 

camping. På turen til campingpladsen var 

der noget vejarbejde, og dermed også lidt 

smallere kørebaner, så her skal vi med 

brede vogne være meget påpasselige. Vi 

holdt en hastighed på ca. 80 km. På et 

tidspunkt pressede en autocamper sig 

(Fortsat fra side 9)  

(Fortsættes på side 11) 
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 Indlæg fra medlemmer 

tæt på Tommy, og ganske naturligt trak 

Tommy til højre for at undgå sammen-

stød; men kom derved for tæt på af-

skærmningen til vejarbejde, der var af 

beton, og det gav sig ikke, men camping-

vognen blev ramponeret nederst på hele 

siden. Næste gang vi mødte en raste-

plads var vi inde og kigge på skaderne; 

men vi kunne ikke rigtig gøre noget, blot 

ærgre os over skaden. Campingpladsen 

åbnede kl. 15:00 og vi blev vist hen til en 

plads, hvor det faktisk ikke var nødven-

digt at spænde af. De havde en FLOT ny 

toiletbygning, så vi kunne komme i bad. 

Vi skulle også have noget at spise, så jeg 

gik op i restauranten for at bestille bord; 

men på denne årstid var det ikke nød-

vendigt sagde en servitrice til mig, men 

da vi kom kl. 19:00 var der sat godt til 

med mennesker. Vi fik dog et bord og 

noget ganske udmærket mad.  

 Dagen efter satte vi kurs mod Kö-

niggssee, hvor Hitlers sommerhus skulle 

besøges. Vi diskuterede meget hvilken 

plads vi skulle ligge på, vi valgte Cam-

pingplatz & Pension Mühlleiten, desvær-

re var der ikke plads, så vi måtte fort-

sætte til Campingplatz Grafenlehen. Det 

var den plads, jeg endelig fik overbevist 

Lone om, at vi var på i 2003. Den havde 

ikke ændret sig særlig meget, der var 

stadig svært at få plads og græsset var 

stadig ikke vokset op endnu. Der var en 

utrolig stor udskiftning hver eneste dag, 

mange som os, blev der kun et par dage 

for lige at komme op og se Kehlstein-

haus. Vi benyttede også lige lejligheden 

til at se noget af bunker anlægget der 

ligger i nærheden, det var egentlig en 

spændende oplevelse. Om eftermidda-

gen gik vi ind til Koeniggssee, det var en 

varm tur, og vi måtte lave et pitstop ved 

søen, så vi kunne få gendannet væskeba-

lancen (der var ikke søvand i glassene). 

Næste gang vi kommer til søen, tror jeg 

vi skal have en sejltur.  

 Vi kørte videre dagen efter, og det 

gik fint indtil vi var på vej ind i Tauern 

tunnelen, her steg temperaturen i bilen 

så vi var nødt til lige at holde ind på en 

vigeplads 50 meter før tunnelen. Jeg var 

nogenlunde forberedt, jeg havde 5 liter 

kølervæske med hjemmefra, så det var 

kun et spørgsmål om at få det fyldt på 

køleren. For ikke at vente 1 time tog jeg 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 

Indgang til bunker anlæg 
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 Indlæg fra medlemmer 

arbejdshandsker på og pakkede dem ind 

i et håndklæde, hvorefter jeg lirkede 

låget af så jeg kunne fylde ny kølervæske 

på, men den gamle kølervæske var me-

get varm, og der var godt tryk på, så der 

stod på en søjle op og væk var dækslet 

til køleren. Vi ledte efter dækslet; men 

det var ikke til at få øje på, så jeg valgte 

at kontakte SOS for at få dem til at skaf-

fe et nyt dæksel; men jeg havde noget 

besvær med at få forklaret, hvor vi be-

fandt os (50 meter inden indkørsel til 

Tauern tunnel). Pludselig kunne Lone se 

noget nede i motorrummet, men det var 

umuligt at nå, så var det godt, at vi havde 

pølse tangen med, og med lidt forsigtig-

hed lykkedes det at få dækslet gravet op 

fra dybet. Hjemmefra havde vi fået en 

gratis overnatning på Schluga Camping i 

Hermagor Østrig. Vi havde fået en speci-

el rute hjemmefra for ellers var vi blevet 

guidet op i de højere luftlag med stignin-

ger på 18%, godt vi ikke kørte den vej. 

Køreturen gik fint frem til campingplad-

sen, og vi fandt også Schluga Camping i 

Hermagor. Her havde vi aftalt at blive 

nogle dage. Campingpladsen er rimelig 

stor; men der er meget fine faciliteter. 

Den første dag på pladsen var vi i gang 

med vores faste rutine kl. 17:00, 1 sæt 

og lidt vin til pigerne. Det var varmt, 

men det så ud til, at der var regn på vej; 

men Tommy kiggede på sit telefon vejr-

kort og vi blev enige om at det gled 

udenom os, men for en sikkerheds skyld 

satte vi lige stole ind under markisen. 

Det gled uden om og vi nød solen og 

varmen. Dagen efter kørte vi en tur op 

på Nassfeld, og kom op i 1.500 meter 

højde. Her stod vi i og nød udsigten 

over dalen, da en familie kom kørende 

på cykler ned fra bjergets top, far og søn 

kom nærmest flyvende, og lidt senere 

kom datteren på ca. 10 år kørende; det 

gik for stærkt, og pludselig, næsten ud 

for os, mistede hun herredømmet over 

cyklen og hun væltede med god fart på. 

Heldigvis skete der ikke noget, jo hun fik 

nogle knubs; men det varer nok lidt, 

inden hun igen skal cykle ned af et bjerg. 

Underligt at moderen, der kom bagefter 

ikke holdt lidt bedre øje med datteren. 

Sent på eftermiddagen begyndte himlen 

igen at se ”ulden” ud, men vi mente at i 

dag ville det også glide forbi os, så vi 

satte os til at spise aftensmad; men vi 

havde dårligt sat den først gaffel i kødet 

før det begyndte at regne; men vi sad jo 

under markisen, så vi var tørre. Så be-

gyndte det at blæse, og Tommy og jeg, 

der sad med ryggen til blæsten var våde i 

løbet af meget kort tid, så vi fik travlt 

med at få pakket lidt sammen og få flyt-

tet maden indendørs og komme ind.  

 Dagene fortsatte med meget varme, 

(Fortsat fra sidste nummer) 

(Fortsættes på side 14) 
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og lidt sorte skyer ud på eftermiddagen.     

På denne dag så det godt nok lidt mør-

kere ud end det plejede, og det kom 

glidende fra en lidt anden retning end de 

andre dage. Jeg syntes det lignede skyer 

som en snestorm har i Danmark, men vi 

var egentlig sikre på, at det blev på den 

anden side af bjerget, DET GJORDE 

DET IKKE, i løbet af meget kort tid be-

gyndte det at hagle, lidt forsigtigt i star-

ten; men jeg skal love for at forsigtighe-

den blev lagt væk. Det haglede fuldstæn-

digt vanvittigt i ca. 20 minutter. Da det 

var ovre kunne vi gå ud og besigtige ska-

derne. Den side på campingvognen, der 

vendte mod haglvejret var blevet ME-

GET hammerslået, der var slået et styk-

ke at det store vindue på samme side, 

taglugen var ødelagt, godt nok kun det 

yderste glas; men vi kunne ikke køre 

nogen steder før der var sat gaffa tape 

på, så vinden ikke kunne komme mellem 

de 2 ruder, for så var der blæst af; men 

alle var ude og se hvor slemt det var. 

Det så ikke ud til at Ann-Maria og Tom-

my’s campingvogn var skadet; men deres 

bil, hold da op. Vores nabo var taget en 

smuttur til Italien og ladet tunnelteltet til 

bilen blive stående, der var kommet god 

udluftning i det for hele taget manglede. 

Der var 4 stiger på pladsen og de var 

udlånt hele tiden. Først efter 1½ dag 

kunne jeg få fat i en stige. Pladsen så 

også forfærdelig ud; masser af grannåle, 

blade m.m. flød alle vegne; men i løbet af 

1 dag var pladsen ryddet for alt det 

grenaffald der var slået af, og kørt væk 

på en ladvogn. Det var flot arbejde. 

Astrid og Mogens havde sagt at når så-

dan noget sker går man op til camping-

værten og får et bevis på at der har være 

storm i området, så jeg gik kontoret og 

fik af vide at jeg skulle henvende mig på 

rådhuset, hvor de havde disse sedler. 

Tommy og jeg kørte til rådhuset og ef-

ter at have sluppet 2,5€ fik vi en seddel 

til vores forsikring.        

 Så kom dagen hvor vi skulle køre det 

sidste stykke til Ljubljana Resort. I mit 

hoved skulle vi blot ud til motorvejen, 

og mod Slovenien. Men Tommy havde 

købt ny navigator til turen, og pludselig 

synes jeg godt nok, at vi var på vildspor 

og på vej opad; men som vi senere dril-

lede Tommy med; hvad gør man for 

IKKE at holde i kø 1 time ved Karavan-

ken tunnelen og så oven i købet slippe 

for at betale 11,50€. Ganske udmærket 

smutvej Tommy havde fundet.   

 Vi kom frem til Ljubljana Resort om 

torsdagen, så havde lidt tid til at gøre 

klar til selve arrangementet. Der var jo 

allerede kommet nogle; men det er fint 

når man skal ud at køre, kan man jo lige 

så godt få en tur ud af det. Jeg vil ikke 

skrive noget om receptionen på pladsen, 

de havde nok at gøre med alle de men-

nesker, der rejste og ankom; men jeg 

har ikke skrevet tak til dem. Jeg vender 

tilbage med vores hjemtur på et senere 

tidspunkt.  

Med Adria hilsen 27 Lone & Preben  

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 15) 
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Slovenien 2017 - en ordentlig 

en på opleveren 
Fredag/lørdag. Ankomst 

Ankom til Ljubljana Resort fredag efter-

middag med store forventninger. Flere af 

de andre medlemmer havde allerede 

været der i flere dage. De sidste an-

kom i løbet af lørdagen inden stan-

derhejsning kl. 18. 

0027 Preben havde i forvejen lagt 

turprogrammet på igroups, som vist 

herunder. 

Lørdag  02.09.2017 18:00   Ankomst i 

løbet af dagen Standerhejsning   

Søndag  03.09.2017    FRI         

Mandag 04.09.2017 09:30 – 17:30 

 Vinsmagning på Vinery Goriska Brda  

Tirsdag  05.09.2017  09:00- ?  Tur til 

Adria fabrikken 

Onsdag 06.09.2017 09:30 – 18:00 

 Besøg Kamnik og Velika Planina incl. 

lift og frokost.                                             

Torsdag 07.09.2017 19:00 – 23:00 

 Afslutningsmiddag på campingplad-

sen.  

Fredag  08.09.2017  18:00  Vi tager 

stander ned  

Lørdag  09.09.2017 Hjemrejse  

Der kan ske ændringer 

Havde man ikke på forhånd sat sig ind i, 

hvad de forskellige lokaliteter havde at 

byde på – og det havde vi ikke – så var 

det jo blot overskrifter på noget, vi ikke 

vidste hvad var. Men spændende var det. 

 Søndag. Byvandring med guide, 

lokal mad 

Har ikke tidligere været i Slovenien, så 

søndag valgte vi at gå med på en guidet 

byvandring, hvor der blev fortalt om 

landets og byens omtumlede udvikling 

siden middelalderen. 

 På turen kom vi rundt i Ljubljanas gamle 

bydel med smagsprøver af lokal pølse og 

kage. Turen sluttede efter et par timer 

ved bjergbanen op til middelalderborgen, 

hvor billetten til banen var inkluderet i 

byvandringen. Borgen ligger på en klippe-

top mere end 70 m over byen. Brugte 

yderligere et par timer på borgen, der 

var flot restaureret. 

”Dagens ret” skulle selvfølgelig være 

lokal mad. Det blev en 3-retters menu: 

krydret suppe, istrisk stuvning med sau-

erkraut og pølse. Til slut en anbefalet 

dumpling af ubestemmelig herkomst. 

Alle retter i store portioner, så der var 
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ikke yderligere servering den dag. 

 Mandag. Vinsmagning mm. 

Blev afhentet i busser på campingplad-

sen. Efter et par timers kørsel vestpå til 

et udsigtspunkt tæt på grænsen til Itali-

en. En flot tur i et meget bjergrigt om-

råde med små veje med hårnålesving.  

Efter en halv times pause fortsatte tu-

ren til vineriet, hvor vi fik en rundvis-

ning i vinkældrene, hvor forskellige ty-

per vine oplagres. Der produceres 6-8 

millioner flasker årligt. Efterfølgende var 

der vinsmagning med snacks (ost, pølse, 

skinke), hvor der parvis blev skænket 

2+2 hvidvine (Rebula og Sauvignon 

Blanc) og 2 rødvine (Cabernet Sauvig-

non) af god og ekstra god kvalitet. Pri-

sen for den gode vin var €4-5 og den 

ekstra gode €12-13 pr. flaske. Der var 

meget delte meninger om, hvad der var 

bedst, men smag kan jo som bekendt 

ikke diskuteres. 

På hjemturen holdt vi en pause tæt ved 

et hotel, hvor vinoplevelsen blev skyllet 

ned med en kold øl. 

På vej hjem meddelte formanden (0027 

Preben), at der var taget forbehold for 

ændringer i programmet. Det betød at 

vi skulle køre fra campingpladsen næste 

morgen kl. 08:00, hvor tidligt.  

 Tirsdag. Adria fabrikken, muse-

um, Adria Danmark, byvandring, 

rafter sejlads på Krka 

Vi skulle være på fabrikken i Novo 

Mesto kl. 9 for at nå det planlagte pro-

gram. Vores buschauffør havde vist ikke 

helt styr på programmet og geografien. 

Efter at have kørt rundt i en mindre by 

nær fabrikken og foretaget en antal U-

vendinger lykkedes det ham til sidst at 

finde den anden bus ved en mindre byg-

ning – museum for bl.a. Adria vogne - 

på en lille vej. Vi var dog flere i bussen, 

der allerede havde fundet adressen til 

Adria fabrikken på mobiltelefonen, men 

det gad chaufføren ikke høre på. Pro-

grammet var, at vi skulle deles i to hold, 

hvor det ene hold (den anden bus) først 

skulle besøge museet, og vi skulle vide-

re til Adria fabrikken. Dertil kom vi 

med en times forsinkelse, hvor direktør 

Per Højgaard, Adria Danmark tog imod. 

Hele Adria Danmarks personale med 

ægtefæller var taget til Slovenien for at 

møde os. 

 Efter en kort introduktion og film-

præsentation af Adria fabrikken, var vi 

(Fortsat fra side 15) 

(Fortsættes på side 18 
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på rundtur på lageret og i produktionslo-

kaler. Den dag vi var på besøg, blev der 

produceret Adria Action campingvogne. 

Arbejdet foregår på samlebånd i arbejds-

stationer, hvor de forskellige præfabrike-

rede ting monteres på hver station. Der 

startes med gulvet, hvor undersiden ven-

der opad. På næste station monteres 

undervognschassis, hvorefter bunden 

med chassis vendes. På de efterfølgende 

stationer monteres inventar, el-system 

mm. fra midten af vognen og ud mod 

siderne. Når inventaret er færdigt sættes 

ydervægge og tag på vognen. Til sidst 

monteres vinduer, dør og stafferinger. 

Det meste af montagearbejdet var ma-

nuelt arbejde. Der var dog en enkelt 

robot, der sleb vinduesrammer og påfør-

te lim/fugemasse inden montering. Det 

var fantastisk spændende af se. På sam-

me måde var der produktion af auto-

campere og van-campere. 

 Ved besøget deltog også et DK4 film-

hold med Anne-Vibeke, der var i Slove-

nien for at lave en udsendelse om cam-

ping. Den bliver sendt 6. november kl. 

20:00. Der er helt sikkert optagelser, 

hvor klubmedlemmer medvirker. 

Inden vi forlod fabrikken fik hvert par et 

par gode flasker vin (rød og hvid), som 

tak for besøget. 

Så tilbage til museet, hvor en tidligere 

medarbejder (pladesmed) med ildhu 

fortalte meget detaljeret om de udstille-

de biler, som han i tidernes morgen hav-

de været med til at opbygge, f.eks. kasse-

vogne, redningsvogne m.fl. på grundlag af 

chassis fra andre producenter, f.eks. 

DKW, Renault m.fl. Firmaet som han 

dengang var ansat i var blevet fusioneret 

med Adria, hvorfor de tidlige Adria cam-

pingvogne også var udstillet her. 

 Adria Danmark var vært ved en ef-

terfølgende lækker middag på en restau-

rant i Novo Mesto. Menuen var 2 slags 

suppe, forskellige kødretter og velsmag-

ende dumplings. Her fik vores guide fra 

Adria fabrikken og Per Højgaard fra  

Adria Danmark hver overrakt en flot 

vase af 0027 Lone og Preben på vegne af 

Adria Club Danmark. 

 Vi blev igen delt i to hold og kl. 16 

var der henholdsvis guidet byvandring og 

sejltur på floden Krka. Området er ret 

kuperet, så maden blev rystet godt på 

plads på byvandringen, hvor det gik både 

stejlt op og ned. I kirken på toppen af en 

(Continued from page 17) 

 

(Fortsættes på side 20) 
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klippe sang vi i krypten ”I østen stiger 

solen op”. Dette skulle ifølge guiden 

sikre os et langt og lykkeligt liv - så det 

ser vi frem til. 

 Efter en times vandring tog vi flod-

prammen tilbage til restauranten. På 

sejlturen var der underholdning ombord 

med harmonikamusik og sang – og ud-

skænkning af en tynd sød rødvin, som de 

påstod kunne drikkes hele dagen på 

grund af lavt indhold af alkohol. Inspire-

ret af stemningen brød 0444 Allan (den 

glade slagter) ud i sang ”If you give me 

love” til den skønne madame, der kunne 

en masse historier og synge hjemlandets 

glade melo-

dier alene 

og sammen 

med den 

øvrige be-

sætning. 

Henimod 

turens slut-

ning blev 

0444 Allan 

hidkaldt af 

den skønne 

madame, hvor han måtte aflægge ed på 

at lære sproget (slovensk), arbejde og 

synge, hvorefter han blev slået til rafter 

og liggende på knæ - døbt i flodvand 

(hældt gennem en si, for at tage de vær-

ste urenheder). En meget underholden-

de og fornøjelig tur. 

Var tilbage på campingpladsen ved 19:30 

tiden, de fleste godt brugte. 

 Onsdag. Kamnik og Velika Plani-

na byvandring med guide, tovbane i 

op til 1650m højde, lift til frokost-

restaurant, vandretur til bjerg-

landsby beboet fra medio juni til 

medio september, flodudspring 

med helt rent og drikbart vand. 

Kørte fra campingpladsen mod nord 

mod Alperne. I en lille by, Kamnik blev vi 

modtaget af en lokal guide, der viste lidt 

rundt i byen, hvor vi endte i en gammel 

kirke på toppen af en klippe. Det var 

ikke alle, der havde mod eller ben til at 

gå derop. 

 Kørte videre til Velika Planina på 

sydsiden af Alperne, hvor første etape 

fra parkeringspladsen foregik med tovba-

ne over trætoppene op til 1650 m højde. 

Vel ankommet derop troede vi, at nu var 

Fortsat fra side 18 

(Fortsættes på side 22) 
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frokosten tæt på – men nej. Anden eta-

pe fortsatte med skilift endnu højere op 

ad bjerget – ved ikke lige hvor meget, 

men det sugede indimellem godt i mel-

lemgulvet når liften bevægede sig hen-

over dybe huller og slugter. Ved an-

komst til vores endemål blev vi igen 

opdelt i to hold, hvor hold 1 skulle spise 

frokost og hold 2 havde mulighed for en 

guidet vandretur på sæteren med en 

forventet varighed på 20-30 minutter – 

troede vi. De, der ikke kunne/ville gå, 

kunne så bare vente ved restauranten. 

 Turen varede mindst halvanden time 

blandt køer og ko klatter – for det me-

ste udenfor alfarvej i et meget kuperet 

terræn. Vi skulle besøge en bjerglands-

by, der kun var beboet tre måneder om 

året fra midt i juni til midt i september. 

Resten af året var vejret deroppe for 

dårligt. Der var også et lille museum og 

en lille kirke som vi absolut skulle se. 

Som sædvanlig lå kirken på det højeste 

punkt i området. Vi lagde vejen forbi en 

bonde, der producerede og solgte ost. 

Mælken kom fra køerne på sæteren. 

Turen tilbage til restauranten var en 

prøvelse, da kræfterne var ved at være 

opbrugt, men det var en pragtfuld tur 

og vejret var fint. 

 Tilbage ved restauranten kom lavt-

liggende skyer ind over området og i 

forening med en forholdsvis frisk vind 

blev det pludselig ret koldt og tåget. 

Ærgerligt for hold 2, der skulle på van-

dretur medens vi indtog ”frokosten”, de 

traditionelle retter: suppe, stuvning med 

pølse og dumplings. Det var en kølig 

fornøjelse at sidde udenfor. Nede på 

parkeringspladsen igen var det igen ble-

vet varmere, så jakken kom af igen. 

 Kørte kort videre til Kamniška Bi-

strica flodens udspring, hvor vandet var 

helt klart og kunne drikkes. Herefter 

tilbage til campingpladsen. 

 Torsdag. Postojna grotten og 

Predjama slottet. Afslutningsmid-

dag – suppe, steg og is 

Var blevet anbefalet at se Postojna grot-

ten ca. 50 km vest for campingpladsen. 

Tog dertil sammen med 0974 Annemet-

te og Villy og 0979 Mona og Stig. Har 

aldrig tidligere set så stor en grotte. 

Det tog et kvarter at køre ind med 

smalsporstog i adstadigt tempo. Heref-

ter guidet rundvisning i en time - op og 

ned ad bakke – og så har vi sikkert kun 

set en lille del af grotten inden retur-

(Continued from page 20) 
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transport med toget. Meget imponeren-

de. Kørte videre til Predjama slottet, 

der var bygget på et klippefremspring, 

godt gemt og beskyttet mod angreb 

udefra. Igen vandreture på trapper mel-

lem flere etager. Slottet var blevet ud-

bygget gennem tiden og havde udover 

almindelige arbejds- og opholdsrum 

egen kirke, retssal, fangehul/

torturkammer, skydeskår og luger til at 

smide sten i hovedet på mulige angribe-

re. 

 Afskedsmiddagen foregik på cam-

pingpladsens restaurant. Menuen var 

traditionel slovensk, suppe, steg og 

dumplings, vel tilberedt og velsmagende. 

Under starten af middagen var Anne-

Vibeke til stede med filmholdet, hvor 

der blev lavet en optagelse af alle delta-

gere, der i kor råbte CAMPINGFERIE. 

 Fredag. Osetur i indkøbscenter, 

standernedtagning, langbord 

Skulle overhovedet ikke ud at vandre, så 

det blev til en osetur i et nærliggende 

indkøbscenter. 

Kl. 18:00 blev standeren sunget ned – 

dog først efter at 0027 Lone og Preben 

havde modtaget en flot vase samt et salt 

og pebersæt. 

 En stor tak til Lone og Preben for 

det store arbejde, det er at arrangere 

og afvikle et så stort arrangement. 

Det har været en stor fornøjelse at del-

tage i turen, der har været rig på ople-

velser og langborde sammen med de 

mange hyggelige og rare klubmedlem-

mer. Tak skal I have allesammen. 

 Lørdag. Farvel og tak for denne 

gang 

De første tog af sted tidligt om morge-

nen for at undgå lange bilkøer. Nogle 

kørte efter godt vejr i Ungarn, andre 

mod Italien, Kroatien, Østrig og Tysk-

land helt mættet af gode oplevelser. 

Med Adria hilsen 

1019 Maria og Jørgen          
 
 

Bretagne - et besøg værd! 

Det var ikke første gang vi kørte til 

Bretagne, og heller ikke sidste. Denne 

gang var målet helt ud til ”kanten” af 

Frankrigs vestligste hjørne, Finistère – 

det var de gamle romere, som navngav 

området Finis Terræ ”Verdens Ende” og 

det fornemmes også når man kommer 

helt ud til Pointe du Raz, så er der kun 

det store Atlanterhav. 

Vi har overvejet at lave turen som 

en fællestur næste år, hvis der er nogen 

som kunne være interesseret deri, vil vi 

gerne have tilbagemeldinger – det bliver 

i slutningen af sommeren, hvis det bliver 

aktuelt. 

 I flere år havde vi set på Camping la 

Pointe, St. Coulitz, Chateaulin, det så ud 

til at være en rigtig hyggelig plads, 

www.lapointesuperbecamping.com  

Ejerne er to englændere, Julie og Marcus 

Gregory, og vi blev bestemt ikke skuffe-

de, der var simpelt hen så rart, det var 

som at komme på besøg hos gamle ven-

ner. 

Vi fandt en god, stor plads, med sol 

det meste af dagen og det var dejligt, for 

solen skinnede faktisk alle dage bortset 

(Continued from page 22) 
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fra en enkelt. Vejret i Bretagne er me-

get lig det danske, blot et par grader 

varmere. Campisterne rundt om os, 

var næsten udelukkende englændere, så 

det var meget nemt at falde i snak. 

Campingpladsen ligger ca. 1,5 km 

fra byens centrum, og der er en gang-/

cykelsti langs med floden. I byen Cha-

teaulin er der en stor LeClerc, Lidl, der 

er markedshal, slagtere og bagere, så 

det er nemt at proviantere. 

Samme aften som vi ankom, var der 

Bretonsk Aften med galetter og crepes, 

ikke kun for campisterne, men også for 

de omkringboende. Der kom en kone 

med en ”pandekagevogn” lidt a la ”den 

fodkolde”, som vi kender fra gamle 

dage. 

 Prisen for en lille menu var 5,50 € 

og en stor 9 € - der blev spist mange 

pandekager, både af de salte af mørkt 

mel og de søde af hvedemel – og hertil 

blev der drukket både vin og cidre, 

som nærmest smager som en frisk æb-

leøl, det var meget, meget hyggeligt, 

snakken gik lystigt og vejret var dejligt, 

der var 22 grader da vi gik hjem til 

campingvognen. 

Bretagne har så meget at byde på, 

natur, historie og skønne byer. Kyster-

ne med de rå klipper og andre steder 

de skønneste sandstrande, der er tide-

vand som hastigt går op og ned, man 

kan stå og se på bådene, der ligger som 

strandede 

hvaler og 

kort tid efter 

”hopper” i 

ankertovet 

på en bølge-

top. En gam-

mel by som 

Locronan fra 

1500 tallet, 

hvor alle 

husene bare 

ser ud som 

om man træ-

der ind i 

middelalde-

ren, og kan 

sidde på torvet lige så stille og nyde et 

glas koldt ???? Ja, så er det den helt rig-

tige feriefølelse lusker sig ind på én. 

Hvis det skal være en tur til en 

større by, så er Brest eller Quimper et 

godt valg. Brest er en havneby, hvor 

(Continued from page 23) 
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den Franske flåde har hovedkvarter. 

Byen blev fuldstændig udbombet i slut-

ningen af 2. verdenskrig, men er opbyg-

get igen, den har måske ikke helt så 

meget ”sjæl” som de fleste andre fran-

ske byer, det har Quimper derimod 

hvor bygningerne går langt tilbage og 

den meget store katedral hvor det 

ældste kan dateres til 1058. Og hvis 

man vil opleve landskaber, som dem 

Obelix og Asterix kastede rundt med 

bautasten i – ja så skal man Carnac, der 

er fyldt med megalitter. 

Men inden vi når så langt som til 

Bretagne, havde vi også taget et par 

stop, af nogle dages varighed på vejen, 

og ligeså på vejen hjem. Vi var i Les 

Andelys, og lå på pladsen Camping l'Ille 

des Trois Rois, hvor udsigten til ruinen 

af Chaeau Gaillard var lige foran, når vi 

sad under markisen, 

 Vi følte os bare så heldige, det er 

ikke så tit man får sådan en udsigt – og 

her var vejret også godt. Byen Les An-

delys, var ikke så stor, men der var 

meget hyggeligt i den gamle bydel.  På 

hjemvejen tog vi nogle dage i Com-

bourg, men der var det lidt for meget 

regnvejr, så vi kørte hjem lidt før end 

beregnet. 

Vi var på tur i 25 dage og har kørt 

4.246 km. 

Mange Adria hilsner 

fra 619 Anette og Erling 

(Fortsat fra side 24) 

Indlæg fra medlemmerne 
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