DK4 sætter fokus på camping-eliten
Anne-Vibeke Isaksen inviterer Elite Camp inden for i sit studie på campingmessen i Herning i
den kommende weekend. Her skal optages et længere indslag, som hun vil bringe i et af
forårets campingprogrammer på DK4
Journalisten Anne-Vibeke Isaksen og DK4 sætter fokus på camping i den bedste ende af skalaen,
når der på campingmessen i den kommende weekend optages et 5-7 minutters indslag om Elite
Camp.
Elite Camp omfatter 18 pladser, 13 i Jylland, 4 på Fyn og én på Sjælland. Alle 18 er selvstændige
campingpladser med hver sin profil, og de har fra tre til fem stjerner.
De har imidlertid Elite-medlemsskabet til fælles og dermed har de forpligtet sig til at følge en stribe
skrappe retningslinjer til kvalitet, service, beliggenhed og hygiejne. Desuden er alle pladser omfattet
af en tryghedsaftale med Falck, og samtlige pladser råder over både hjertestarter-udstyr og
personale, som kan håndtere det.
Beliggenheden kan der ikke ændres på, men man kan hele tiden stille nye og større krav til
faciliteter, aktiviteter, service overfor campingpladsernes gæster samt hygiejne. Især det sidste
tilgodeser et stigende behov hos forbrugerne: De forlanger ganske enkelt, at der skal være ordentligt
rent i fælleskøkner, baderum og toiletter.
Peter Mortensen har påtaget sig tjansen at være ”tv-talsmand” over for de i alt 300.000 seere, som
ventes at se campingprogrammet, når det kører henover skærmen på DK4 adskillige gange i løbet af
marts måned. Han står til daglig for driften af Bøsøre Strand Feriepark mellem Svendborg og
Nyborg. Bøsøre er den eneste 5-stjernede Elite-plads, og pladsen er samtidig udnævnt som
Superplatz af tyske Adac.
- Uanset pladsernes forskellighed, kan gæsterne være sikre på, at der bliver taget hånd om tingene,
når de kører ind på en Elite- Camp-plads. Selvfølgelig kan vi begå fejl, men dem retter vi, og
bagefter bruger vi dem konstruktivt til at sikre os, at de ikke gentager sig.
- Vi forlanger ikke, at medlemmerne hele tiden bygger nyt. Man kan med løbende renovering og
vedligeholdelse sagtens få eksisterende faciliteter til at fremstå som nye og indbydende, og det
gælder både for pladser med tre og fem stjerner, siger Peder Mortensen.
Intet overlades til tilfældighederne hos Elite Camp – heller ikke om medlems-pladserne overholder
det kvalitetsprædikat, som gælder for Elite Camp. Samtlige pladser får henover sæsonen besøg af et
kontroludvalg bestående af andre Elite-folk. Udover kontrollen virker disse besøg også som
gensidig inspiration pladserne imellem, når det gælder praktiske problemer, markedsføring og nye
tiltag.

