Campingferie i Danmark
Det kan nesten virke lett å være Skagenmaler
Jeg sier det først som sist: «det er godt å være norsk i Danmark». Det er helt umulig å
komme unna det velbrukte sitatet, for det er jo helt sant, det er godt å være norsk i Danmark. Og på Råbjerg Mile Camping er det spesielt godt. Ikke bare for nordmenn, men
for alle skandinaver og europeere som er glade i campinglivet. Det er ikke uten grunn at
Råbjerg Mile Camping har gjennomsnittlig 1500 gjester per døgn i sommersesongen.
En campingplass som har alt
Flemming Thomsen som eier stedet, har drevet det siden han tok over etter sin far i 1997.
Han forteller at det spesielle med denne campingplassen er at gjestene har sin helt egen
parsell. Det gjør at de får en følelse av privatliv og ro. De 20 hektarene inneholder 500
campingplasser, store områder med naturlig vegetasjon og aktivitetsområder for barn
og voksne. I tillegg til både innendørs- og utendørsbasseng, har campingen også minigolfbane, tennisbane, kiosk og matlagingsfasiliteter.
–
Campingfolk lager maten selv. Det er vanlig å grille, sier Flemming og legger til at
flere av campingplassene også har tilgang til strøm, som gjestene bruker til kjøleskap, lys
og andre elektriske nødvendigheter.
Etter litt duskregn på morgningen, har solen endelig glimtet til med sitt nærvær og
campistene smyger seg ut av forteltene sine. De voksne nyter roen med en god bok
mens barna leker trygt i nærheten.
Ekte campister
Vi møter en ekte campist-familie på fire, Charlotte (mor), Klaus (far) og barna Julie og
Matthias. De leier plassen for sjette året på rad. Her er de til og fra mellom mars og september og bruker campingplassen som en hytte.
–
Det er nesten ikke noe vedlikehold, sier Klaus og synes det er deilig å bruke ferien
til å slappe av.
–
Hjemme har vi ikke tid til å slappe av, istemmer Charlotte.
Det viktigste for familien er å være sammen.
–
Vi kan dra å svømme, spille spill, male på steiner, dra til Skagen og gjøre masse
sammen som familie, sier Charlotte.
Sønnen Matthias har også en lekekamerat, Phillip, som han møter på campingplassen
hver sommer. Noen av dem som bor på plassene rundt dem er også sesonggjester. Dette
skaper et trygt og godt felleskap, synes familien.
Flemming mener det er et helt spesielt samhold blant campister og synes det er lett å se
hvem som ikke hører hjemme.
–

Man er ikke i tvil når det kommer en ikke-campist, sier han og ler.

Bildetekst: Familien er skjønt enige om at det å kunne sove lenge om morgningen er det
beste med å være på campingferie.

Partest
Campingen er ikke bare for familier. Vi møter et par som er her for første gang, Lise (31
år) og Rasmus (24 år). De har begge gode barndomsminner fra campinglivet og bestemte seg for å prøve det ut som voksne.
–

Det blir spennende å se om vi fortsatt synes det er gøy, sier Lise.

Teltet er nyinnkjøpt og har to sovekabiner samt et oppholdsrom i front. De kom til campingen dagen før i plaskende regn, og sier at det var en forholdstest og sette opp teltet
i slikt vær. Det gikk heldigvis bra og de tror begge de kan like å feriere på denne måten
fremover.
–

Det er riktig lekkert her ute. Gode fasiliteter og rent og pent, sier Lise.

Hva ønsket dere å oppnå med det ferdige badet?
Vi ønsket oss rengjøringsvennlige toalettfasiliteter, som samtidig var lekre og moderne.
Dere valgte å bruke Fibo, hvorfor det?
Som håndverker synes jeg produktene har god kvalitet med fine monteringsdetaljer, og de er enkle å montere.
Hva var det beste med å bruke Fibo?
Kort leveringstid, enkel montering og topp kvalitet på produktene.

