Campingferie tester:

2 private internetsider

Foruden de professionelle og de klubdrevne campingsider har også en lang række amatører kastet sig
ud i Internettets herligheder. Man lægger frisk sine rejseberetninger ud til almen offentliggørelse.
Blandt disse har vi dog bemærket 2 sider, som adskiller sig fra alle andre: www.campingstuff.dk
og www.hanses-campingsider.dk.
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Foruden de professionelle og de klubdrevne campingsider har
også en lang række amatører kastet sig ud i Internettets herligheder. Man lægger frisk sine rejseberetninger ud til almen
offentliggørelse. Blandt disse har vi dog bemærket 2 sider,
som adskiller sig fra alle andre: www.campingstuff.dk og
www.hanses-campingsider.dk. Disse sider har til trods for at
de drives på nonkommerciel basis af amatører, et professionelt tilsnit med over 30.000 besøgende hvert år. Bag disse
sider står Hans-Jørgen Hvidberg (HJH) fra Ølstykke og Hans
Duggen (HD) fra Nykøbing Falster.
De er begge erfarne campister og deler gennem deres
Internetsider gerne og gratis råd ud til alle campister.
Deres engagement gør, at man ved at blade rundt i deres
sider kommer meget langt omkring. Vi skal da også her røbe,
at de på en del områder arbejder sammen. De indrømmer
overfor campingferie´s udsendte, at de ikke har forstand på
alt, men ved at samarbejde dækker de en bred vifte af specialviden, understøtter hinanden og formidler denne viden til
andre campister. Besøgstallene vidner, om at deres uegennyttige indsats er ganske populær.

På den måde opvejer de to samarbejdspartneres sider hinanden godt på svage og stærke sider. Der linkes da også frem
og tilbage mellem de 2 sider, så det er en lyst - også set fra
en professionel synsvinkel. Her på redaktionen skeler vi ikke
så lidt til hanses-campingsider, når vi skal ud at rejse. Og vi
har et godt øje til Campingstuff med de tekniske fif og vil
vende tilbage med nogen af dem i artikelform her i bladet,
så også ikke-Internetbrugere kan få adgang til den viden.

Bilisme og camping
Som private aktører beskæftiger de sig ikke med test af udstyr,
biler eller campingvogne. Kigger vi på begge d´herrers sider
er det dog iøjnefaldende, at de har deres lyster til biler,
rejser og campingvogne. Og de har også har holdninger til
samme stof.
HJH kører entusiastisk i Toyota og HD indrømmer, at han aldrig ville sætte sine ben i en japaner. Til gengæld er de enige
om, at campingvognene skal være af gedigen vesttysk kvalitet
- i deres tilfælde Hobby hhv. LMC.

www.campingstuff.dk
HJH er meget bevidst omkring det tekniske og hans side fremstår i et brugervenligt
lay-out. Der findes anvisninger på gør-det-selv på campingvognen, der er en database for vinteropbevaring af camping-vogne og en anden database for europæiske
campingpladser, som han med familie og campingvenner over hele landet har
oprettet.

Vores vurdering
www.campingstuff.dk er mest smart og brugervenlig og en
uvurderlig hjælp for den læser, der har sin interesse i vedligehold og teknik. Siderne med campingpladser har indtil nu
været lidt skematiske, men HJH´s IT-viden gør hans sider til
noget unikt: således kan læserne selv indtaste deres oplevelser, deres brugte ting til annoncemarkedet, eller deres
yndlings campingpladser. www.hanses-campingsider.dk er
ikke så teknisk avanceret. Til gengæld er hans rejsestof skrevet med ildhu, grundighed og entusiasme. De tilknyttede
erfaringer udmønter sig i gode sider med rejsetips og mere
end 5000 links til rejsemål og seværdigheder. Hans lister også
campingpladser, men mere i skrevne tekster og fotografier
og lader også læserne komme til orde. Fremhæves skal det
væld af gode fotografier, som knytter sig til mange af siderne.
Vi mener, at de 2 sider er et godt supplement, ikke bare til
campingferie.dk, men også til DCU´s eller FDM´s, fordi der her
uddeles viden på en grundig og enkel måde til campister –
ganske gratis. En viden som ikke altid kommer fra dem selv,
men som også indsendes fra besøgende på deres sider og
således bliver til campingstof campister imellem.
Det bliver med en styrke, som de ”professionelle” sider af gode
grunde ikke kan yde, men som vi her fra tid til anden i campingferie.dk vil drage nytte af.

Når campister drømmer!
LMC Caravan - en kombination af den bedste
skandinaviske varmekomfort i tysk kvalitet
med nyudviklet vandbåren gulvvarme...

Favorit

Se www.oecc.dk med 50 gode brugte vogne!
Her er et lille udpluk:
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Sæt rengøringen i system med Camp
System - og du kan køre en dejlig
sommer i møde, helt uden problemer!
Vask først vognen i Camp-Clean og alle de
sorte streger, alger og snavs er væk - og
giv den så en gang Camp Lakforsegler, den
beskytter og giver glans uden at efterlade
rester i hammerslåede overflader.
På gensyn hos din Camping forhandler!
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HD lægger ikke skjul på at hans IT-tekniske begavelse ikke ligger på den nærmeste
hylde. Hans interesse er rejseriet med campingvognen. Han lægger vægt på at få en
på opleveren på sine rejser med hustruen. Det kan også ses af hans side, den er
spækket med oplysninger om rejseruter, rejseberetninger, rejseplanlægning, turisme
og seværdigheder.
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Tabbert Comtesse 540

Er du klar, når solen begynder at skinne?

20 brugte telte fra

www.hanses-campingsider.dk

- en ny serie fra LMC

Vælg mellem 9 indretninger i smart design
med kirsebærinteriør og børstet stål.
F.eks. Favorit 515 RD med fransk dobbeltseng, rundsiddegruppe og markedets største
køkken i en 5 m vogn med mulighed for
ekstra stort køl/frys.
Pris 133.800,-.
Få skræddersyet vognen til dine ønsker,
drømme og behov.
Kom og hør om mulighederne...

Jersie Strandvej 88 - 2680 Solrød Strand - Tlf. 56 14 33 55
e-mail: info@oecc.dk - www.oecc.dk
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