
INVITATION 
4 ÅRS FØDSELSDAGSTRÆF  

MED  

SIKKERHED SOM TEMA 

 

Hvornår:  d. 11 – 13 oktober 2019 

Hvor: Køreteknisk Anlæg 

 Elsøvej 10 

 7900  Nykøbing Mors 

 GPS:  N 56°47'58"  Ø  008°50'51" 

 

Hvor meget:  Prisen for træffet bliver kr. 75,00 pr. vogn til dækning af brug af 

lokaler og faciliteter (toiletter) samt småomkostninger til træffet. 

Der kan tilkøbes vand: kr. 10,00 for en tankfuld (100 l.) 

Der kan i begrænset omfang tilkøbes el: kr. 25,00 pr. nat. Medlemmer med medicinsk 

behov for strøm har fortrinsret.  

Tømning af grå/sort vand henvises til havnen i Nykøbing eller Sillerslev. 

Træfgebyr afregnes ved ankomst. Vand og el afregnes direkte med Keld Kortegaard. 

Man medbringer selv mad og drikke. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM 

Fredag d. 11-10: 

Ankomst i løbet af dagen. For dem der kommer før er der gratis camper parkering ved 

anlægget som kan rumme 6 biler. 

Kl. 18:00 – Fælles grill af medbragt mad (hvis vejret tillader) og hygge. Vi kan trække 

inden dørs. 

Kl. 20:00 – Vores vært, Keld Kortegaard holder rejseforedrag: ”Vores 7. tur til Nordkap.” 

Lørdag d. 12-10: 

Kl. 08:30 – Spisning af medbragt morgenmad i vognene eller i lokalerne. (valgfri) 

Kl. 10:00 – 12:00 Gennemgang af de nyeste færdselsregler. 

Særlige regler for autocampere 

Gennemgang af de kræfter der påvirker en autocamper under kørsel i sving 

og under nedbremsning samt ved uheld. 

Spørgsmål. 

Kl. 12:00 - Spisning af medbragt frokost i vognene eller i lokalerne. (valgfri) 

Kl. 15:00 – Rundtur på NordMors (Dronningeruten) i egne biler med Keld Kortegaard 

som guide. 

Kl. 19:00 – Spisning af medbragt mad i lokalerne, og festligholdelse af DFAC´s 4 års 

fødselsdag. 

Søndag d. 13-10: 

Kl. 08:30 – Spisning af medbragt morgenmad i vognene eller i lokalerne. (valgfri) 

Kl. 10:00 – Demonstration af de kræfter der påvirker en autocamper i kritiske 

situationer. Demonstrationen foretages i en 3500 kg. kassevogn, og viser følgende 

forhold: 

Hastighedens indvirkning på standselængden. 

Bremse og undvige manøvre med fuldt læs. 

Glatføre kørsel. 

 

Kl. ??:?? – Farvel og tak for denne gang. 



 

Tilmelding 

Tilmelding skal ske på denne formular  

Sidste frist for tilmelding er d. 7-10-2019. 

 

Skal der være fest, så lad der være fest. 

Kunne du tænke dig, at have indflydelse på fejringen af DFAC´s 4 års fødselsdag lørdag 

aften? Er du musiker/sanger eller lign. og kunne du tænke dig at bidrage med et 

nummer eller to, eller har du en lille revy forfatter gemt i maven og måske lidt om 

DFAC´s tilblivelse og fire første år liggende i skrivebordsskuffen, eller danser du 

Flamenco og gerne vil vise os hvad du kan eller noget helt andet – måske har du bare en 

god ide – så send en mail til pelp@dfac.dk med dit bidrag, og så vil min ”konsulent” 

(0111-Werner Jespersen) og jeg kigge på forslagene, og måske er det dit der skal 

markere vores fødselsdag. Vi forestiller os indslag af max. 10-15 minutters varighed. Vi 

forbeholder os ret til, at vælge frit mellem de indkomne forslag.  

 

Vi ses i Nykøbing d. 11-13 oktober. 

Med Camper hilsen 

0037-Poul Erik Lind Pedersen 

https://www.dfac.dk/?page_id=5103&preview=true
mailto:pelp@dfac.dk

