
TimeWinder veterantræf  
Husorden for Camping pladsen 

Adgang til camping pladsen 

o Reserverede områder må ikke benyttes uden særlig aftale. 

o Adgang til og fra pladsen uden for åbningstiderne, kan kun ske ved forudgående aftale. 

o Forlades pladsen uden for åbningstiden, kontaktes vagthavende camping mandskab på telefon. 

Nummeret vil være oplyst ved indgangen til camping området. 

o Åbningstider for camping området, (det er i nødsituationer muligt at forlade pladsen hele døgnet) 

 Torsdag 0900 - 2230 

 Fredag  0700 - 2230 

 Lørdag  0700 - 2230 

 Søndag  0700 - 2230 

 Mandag  0700 -  

 

Retningslinjer i forbindelse med placering af camping enhed. 

o Personale vil anvise alle enheder en plads, med mindre andet aftales. 

 Campister skal efterkomme anvisningerne. 

o Fra en enhed og bagud skal være min. 1,5 m. til markerings streg på græsset. 

o Imellem hver enhed skal være 3-3,5 m. – Træktøj måles ikke med. 

o Enheden, evt. fortelt, må ikke overskride den linje der markerer tilkørselsvejen. 

o TimeWinder forbeholder sig retten til at vurdere om en enhed er opstillet forkert og evt. kræve den 

flyttet. 

o I tvivls situationer, er campingplads personalet gerne behjælpelige med en korrekt placering. 

o Det er ifølge brandmyndighederne IKKE tilladt at placere et telt på pladsen ved campingvognene, de 

skal placeres på telt pladsen. 

Køretøjer. 

o Der er myndighedskrav om at køretøjer, ikke må stå op ad en campingvogn og skal derfor stilles på den 

anden side at tilkørselsvejen, på det anviste P-plads område. Dette skal ske senest en time efter 

campingvognen er blevet placeret. 

o Vis hensyn på pladsen, al kørsel skal foregå i skridt tempo, <10 km/t. 

 Gælder også veteran biler! 

Bad og toilet. 

o Bad og toiletter er gratis at benytte – tag hensyn til andre og hold orden. 

 Medbring selv håndklæde og toiletgrej. 

Generelt. 

o Tag hensyn til andre gæster - hensynsløs eller støjende adfærd kan medføre bortvisning og klipning af 

armbånd. 

o Mulighed for indkøb, se opslag ved camping informationen 

o Åben ild må kun forefindes på de ved skiltning, anviste grill pladser. 

o Pladsen omkring camping enheden skal holdes ryddet og efterlades ryddet ved nedpakning. 

o Det er forbudt et nedgrave affald. Det er altid muligt at rekvirere affaldssække fra pladsvagten. 

o Hunde er tilladt, men ikke løse - efterladenskaber opsamles af ejer og bortskaffes i opstillede 

affaldsspande. 

o TimeWinder påtager sig intet ansvar for beskadigelse, eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. 

o Eventuelle skadevoldere af bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter 

de almindelige erstatningsregler. 


