Danmark

MC Touring Camp

Enten du er på gjennomreise
mot sydligere strøk, eller har
valgt Danmark som mål for
årets motorsykkelferie, så
trenger du overnatting. MC
Touring Camp i Nødager i
Danmark passer akkurat like
godt i begge sammenheng og
vil gi deg en god opplevelse
på kjøpet.
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Omgivelsene
Med sin beliggenhet midt i ”Molboland” utenfor
Kolind, er dette et greit sted å ta en natts pause.
Like bra er det å bruke plassen som utgangspunkt
for ”utforskingen” av Jylland. Danmark er jo som
kjent ikke avskrekkende stort, og med base i Nødager
er dagsturer til de aller ﬂeste steder på Jylland fullt
mulig. Dessuten kan området campingen ligger i
være interessant nok i seg selv. I umiddelbar nærhet
av campingplassen ligger en liten, men veldig ﬁn
dyrepark som både kan skilte med en liten ulveﬂokk
samt en større samling av bjørner som mer enn gjerne
viser seg frem for publikum.
Campingen ligger så deﬁnitivt i landlige
omgivelser, med det det betyr for ro og fred i sjel og
sinn. Men det er ikke med enn 30 km til nærmeste by
- Æbeltoft. Denne byen er en sann perle - i alle fall
slik jeg ser det. Byen er meget gammel og har bevart
store deler av sitt gamle særpreg. Er man interessert i
museumsbesøk, så ﬁnnes det, og vil man ha en kveld
på byen er også det fullt mulig. Da må ”Den Skjæve
Kro” besøkes. Kroen ligger i et av byens eldste hus
og navnet henspeiler på at stedet ikke har et eneste
rett hjørne. Ingen av gulvene eller veggene er i vater,
og skjevhetene er så store at det er tydelig å se med
blottet øye. Ved havnen ligger damp/seilfregatten
Jylland og et besøk her anbefales på det sterkeste.
Båten er nydelig restaurert og bevart, og det
tilhørende museum er vel verdt en tur innom.
En drøy halvtimes kjøretur unna Nødager ligger
Århus, og derfra er det ikke langt verken til Billund

med Legoland eller Givskud med sin safaripark. Kort
sagt; mulighetene ligger åpne. Ligger dine interesser
i motorsport er det heller ikke påfallende langt til
Jyllandsringen i Resenbro mellom Silkeborg og Århus.
Her arrangeres så vel vanlige billøp som MC-løp og
truck-racing.

på denne veien til du kommer til Kolind. Det ﬁnnes
fergeforbindelse mellom Æbeltoft og Sjællands Odde,
så det er også en mulig måte å komme dit på.
Ønsker du å tilbringe litt tid hos broderfolket i sør
er dette stedet å gjøre det på. Selvsagt ﬁnnes det
mange andre steder, men på Touring Campen er du
deﬁnitivt blant venner og ”trosfeller”.

MC Touring Camp
Plassen eies og drives av MC Touring Club Danmark
og er åpen for medlemmer og for utenlandske
motorsyklister på besøk eller gjennomreise. Det
understrekes på det sterkeste at biler og bilturister ikke
har adgang til campingen. Stedet er stort og er anlagt
delvis i skog og delvis på åpen eng, så du kan sette
opp teltet ditt i de omgivelser du helst vil ha. Dessuten
kan stedet skilte med et antall campinghytter, om fast
tak over hodet er det du foretrekker.
Campingen har alt man trenger, enten oppholdet
er kort eller langt. Dusj- og toalettanlegg står ikke
noe tilbake for det du ﬁnner på velutstyrte plasser
ellers. Dessuten ﬁnnes en velsortert bar samt et
godt kjøkken. Mat og drikke er sjelden noe problem i
Danmark, men Touring Campen skiller seg litt ut med
sine priser. Danskene selv hevder at dette er billig
- sett i forhold til det øvrige Danmark. Dessuten er
porsjonene store. De største av oss blir mer enn mette.
Husk også at du som NMCU-medlem får en natt
gratis. Glemmer du det husker dansken bak skranken
det for deg. Det skjedde i hvert fall med meg i år.
Mange danske MC-klubber benytter stedet som
treffplass, ikke minst fordi det blant fasilitetene ﬁnnes
en stor møtesal som har plass til et betydelig antall
deltagere. Det lille svømmebassenget gjør heller ikke
plassen mindre attraktiv.
Som overnattingssted for motorsyklister er MC
Touring Camp blant de eldste. Nå i 2006 fyller stedet
40 år - et jubileum feires på behørig vis. Det så trivelig
der at vi satser på at stedet varer i minst 40 år til.

I Æbeltoft ligger damp- og
seilfregatten ”Jylland”

Du kan campe i vakre omgivelser

Kommunikasjon
Campingplassen ligger omkring 25 km fra Grenaa,
som har fergeforbindelse til Varberg i Sverige. Fra
fergeleiet tar du riksvei 16 mot Randers. Etter
en kort bit tar du inn på lokalvei mot Enslev og
etter å ha passert Enslev , Ginnerup, Fannerup og
Sivested kommer du til Kolind. Derfra er det skiltet
til campingen. Kommer du vestfra på RV 16 fra
Randers tar du av mot Ryomgård og holder deg

I umiddelbar nærhet ligger en
liten, men veldig ﬁn dyrepark
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