
St. Bededags tur Dansk Cabby Club 04. Maj til 07. maj 2023 

DCU Camping Lyngvig Strand. 

 

 

Dansk Cabby Club arrangerer en tur til den nye DCU camping Lyngvig Strand – hvor vi har valgt,  at koble os 

på -  efter DCU’s kreds 6 arrangement, da det er et helt specielt arrangement hvor campingpladsen bliver 

indviet. 

Dette betyder, at Dansk Cabby klub ikke har vores egen standerhejsning.  

Dansk Cabby Club har booket 15 pladser i samme område – men hver især skal selv sørge 

for tilmelding - når der åbnes for tilmeldingen hos kreds 6 den 27. 

februar 2023 kl. 19.00. Tilmelding er åben indtil den 02-04-2023.    

Gå på DCU - kreds 6 hjemmeside og find tilmeldingsfeltet  

(LOG IN) findes efter omtalen af arrangementet. 

Hvis du ønsker at deltage i åbningen sammen med Dansk Cabby Club,  SKAL DU 

HUSKE AT sende en e-mail til Lars Høeg kleinhansen@mail.dk da vi som klub skal 

være i samme område. Når du kommer til pladsen, skal du huske at oplyse, du er 

sammen med Dansk Cabby club.  

 

Se nedenstående arrangement  

Som udgangspunkt vil der være plads til alle, som måtte ønske at deltage i stævnet. 

Program: 

Torsdag:: 

Ankomst 

Fredag: 

Kl. 09.30 Standerhejsning 

mailto:kleinhansen@mail.dk


Kl. 11.00 March rundt på pladsen med Horsens Garden og fanerne fra de 7 kredse. 

Kl. 11.45 Borgmester Hans Østergaard klipper snoren og siger et par ord 

Kl. 12.00 – 14.00 Reception i teltet 

Kl. 16.30 Borddækning 

Kl. 18.00 Festmiddag 

Kl. 21.00 Rabalder spiller op 

Kl. 24.00 Godnat 

Lørdag: 

Kl. 10.00 ”Gå så går det nok” med landsformanden 

Kl. ??.?? Pool Party og evt. andre aktiviteter for børn 

Kl. 18.00 Tag madkurven med i teltet 

Kl. 20.00 Ståbanko 

Søndag: 

Kl. 10.00 Standerstrygning 

Priser: 

Enhed med 2 personer 995 kr. 

Enhed med 1 person 575 kr. 

Ekstra voksen 520 kr. 

Børn 3 – 11 år 230 kr. 

Unge 12 – 17 år 460 kr. 

Inkluderet i prisen: 3 overnatninger incl. Strøm, Indvielsesreception, diverse arrangementer for børn 

og voksne, Festmiddag, musik, telt, hygge og samvær med en masse glade mennesker. 

Drikkevarer må medbringes, men kan også købes til acceptable priser. 

 

På bestyrelsens vegne 

Dorthe og Lars Foged 

Anna Lene og John Pedersen 

Du skal logge ind for at kunne tilmelde dig. 

 

 

På DCU kreds 6 hjemmeside, skal du trykke på LOG IN 

Vi i Dansk Cabby Club håber at se rigtig mange af vores medlemmer 

Hilsen 

Lars Høeg Næstformand og tur koordinator 

Dansk Cabby Club. 


