F O R O R D

Velkommen indenfor
i et nyt campingblad
To generationer, Signe & Peer Neslein

”I have a dream” sagde den kendte ligeretsforekæmper Martin Luther King.
Og selv om mange ikke gav hans drøm mange chancer, fik han alligevel (gudskelov)
gennemført det, som andre sagde var umuligt. Desværre nåede han aldrig selv at
opleve, at drømmen gik i opfyldelse. Men hans ide var rigtig og levede videre.
At starte et uafhængigt campingblad er en drøm, som
for hvert år er rykket tættere og tættere på, efterhånden
som internetportalen Campingferie.dk har fået fodfæste
og blevet samlingspunktet for både campister og detailhandel.
Og tit har spørgsmålet lydt ”Hvorfor laver I ikke et blad?”.
Det har vi gjort nu og du sidder med det i hånden.
Drømmen blev opfyldt.
Ideen med det nye blad er, at skabe et uafhængigt
samlingspunkt for campinginteresserede, det være sig
campister, forhandlere, importører, producenter, campingpladser, orga-nisationer, turistkontorer o.s.v..
Campingferie.dk er uafhængig og kan således tilbyde
læserne den mest omfattende dækning af bl.a. campingpladser, idet du her (som det eneste blad) kan læse om
campingpladser fra både DCU, FDM, DK-CAMP, Public
Camp, Skildpadderne m.fl. Campingferie er ikke bundet
af en enkelt organisation.
Gennem vores mange freelance skribenter, vil vi ligeledes
lægge vægt på, at vi altid har stof med om telte/teltvogne, fortelte, campingvogne og autocampere.
Og selvfølgelig vil vi hver gang bringe rejseartikler fra
Danmark og det øvrige Europa, som kan nås med campingvogn, telt/teltvogn eller autocamper.
Vi vil ligeledes løbende følge den spændende udvikling
indenfor udstyr og tilbehør, enten det handler om
paraboler, solceller, batterier, invertere, stabilisatorer,
movere, GPS-udstyr, fladskærme, DVD-afspillere, telefoner, gulvvarme o.s.v. Biler er jo også en vigtig del af
campinglivet, så selvfølgelig vil vi bringe masser af bilstof.

Mange generationer og fagredaktører

en børnefamilieredaktør, en ungdomsredaktør (Signe
Neslein), som ligeledes driver søsterportalen www.ungcamping.dk, som igen har samarbejde med en lang
række ungdomsskribenter.
Alle disse specialister har en ting tilfælles – de er campister og de brænder for det. Når dette er sagt, skal det
understreges, at vi også vil bringe masser af artikler,
rejseberetninger m.m. fra de danske campister som det
har været gjort på Internettet de sidste 6-7 år.

Ikke konkurrenter – men kollegaer
Og lad mig så understrege, at det nye blad ikke skal ses
som en konkurrent til DCUs Camping-Fritid, som jeg selv
har mod-taget som medlem af DCU siden 1985. I samme
periode har jeg med glæde, ligeledes læst Dansk Caravan
Klubs Appendix, DK-Camps CAMPisten, samt FDM Motor
som desværre har skåret ned på campingstoffet. Og måtte
nogen af de nævnte blade, eller andre for den sags
skyld, have en ide til en form for samarbejde, så er vi
åbne for en dialog. Det skal blot være et samarbejde der
vil være til gavn for de danske campister.
I DCUs blad Camping-Fritid (august/september) udtaler
landsformand Bjarne Jensen i sit forord, at DCU er blevet
omtalt som en supertanker. Og det er nok en meget dækkende betegnelse.
Det nye blad fra Campingferie.dk hører nok nærmere til i
klassen for små skibe, som de nye hurtige katamaranfærger som sejler mellem Sjællands Odde og Ebeltoft og
Århus. Og skulle vi møde en supertanker på vores vej vil vi altid kippe med flaget.
Med venlig campinghilsen

For at sikre dig, som læser, den bedste dækning, af

hvad der sker på campingfronten, vil bladets redaktion
være præget af en række fagredaktører, som du bl.a. kender fra vores internetportal. Campingferie.dk har gennem
flere år haft bl.a. en handicapredaktør, en seniorredaktør,

Peer Neslein
Chefredaktør

PS: At der er tale om et levende og aktuelt campingblad der ønsker at være der hvor tingene sker, fremgår bl.a. af, at
chefredaktør Peer Neslein, sammen med sin kone Lisbeth, er taget på en 5 ugers campingtur i perioden 26. september
til 1. november. Læs mere om turen inde i bladet.
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