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Dalgård Camping er og skal være en campingplads for glade og tilfredse campister, så altså - hvis du hører tin den 
sure, misfornøjede og kværulantiske type, er du kørt forkert. Når du nu alligevel læser videre, er vi helt sikre på 
(næsten da) at du hører til dem, vore andre campister kan li’ og så er du lige en af vores slags. Derfor velkommen, 
læs reglerne og overhold dem. 
 
1. ÅBNINGSTIDER 
Fra om morgenen kl. 7.00 til om aftenen kl. 23.00 kan der køres på pladsen (selvfølgelig da kun når du overholder 
vores fartbegrænsning og ikke lige netop har været ude for at fejre tante Annas 31 års fødselsdag). Mellem kl. 
23.00 og 7.00 må der ikke køres. Du har sikkert lagt mærke til, at der uden for pladsen findes nogle skilte med P 
på - der kan hestene tøjres, hvis du skulle komme hjem udenfor åbningstiden. 
 
2.  RO OG ORDEN 
Da vi indledte med at fortælle, at pladsen her kun er for glade og tilfredse campister, er det klart, at al mulig 
skæg og ballade er tilladt, når det da ikke ligefrem gør hundene nervøse og i øvrigt er foreneligt med god moral 
og ikke efter kl. 23.00. vi har faktisk fundet ud af ved indgående studium, at der findes mennesker, der sover på 
denne tid af døgnet, og det synes vi, de skal ha’ liv til. 
 
3.  BILKØRSEL 
Hvis du tror, det er en autostrada, der går gennem pladsen, og det gælder om at benytte den mest mulig, er du 
helt galt på den. Det der med at starte bilen for at køre på wc og alt andet unødvendig kørsel er en meget dårlig 
ide, som du ikke får ros for, hverken af os eller dine campistvenner. Prøv i stedet at starte på ”Apostelenes he-
ste” de par minutter før. Det holder dig i øvrigt i god form, og Fru Jensens sovs bliver ikke fyldt med alt det 
støv, du ellers ville have spredt over pladsen. En smule regnvejr tager vi jo heller ikke skade af, tværtimod - så 
husk på, at regnen er god for teinten. Husk go’e herre højst 10 km/t her på pladsen. Hvis du kan lokke konen til at 
gå foran og ringe med en klokke, vil du ikke alene vække jubel, men vi tror også, at du vil blive udnævnt til elite-
campist af første grad med bånd og sløjfe og ret til at bære samme. 
NB. Husk kun 1 bil pr. plads. 
 
4.  BOLDSPIL 
Fodbold og andet boldspil må kun foregå på de anviste steder. Du kan da nok forstå, at man ikke kan spille bold 
midt mellem fine biler, campingvogne, telte, barnevogne og mennesker med eller uden stok. Hvad tror du ejeren 
(banken) vil sige til buler, der kunne blive følger af sligt tøjleri. 
 
5.  HUNDE 
Vi byder også din hund velkommen på Dalgård Camping, hvorfor skulle den da ikke også være det. De fleste hunde 
holder også af frisk luft. Til gengæld må du sørge for, at den bliver luftet på de anviste steder eller udenfor 
pladsen - og hermed mener vi (selvfølgelig) ikke på rastepladsen. Gør du ikke det får du en skrivet-een advarsel. 
Skulle den mod forventning ikke hjælpe, har du tvunget os til at bede dig forlade pladsen. Vi skal jo være her alle 
sammen, ikke sandt? Vi glemte lige at nævne, at hunden selvfølgelig skal føres i snor. Skulle Fido ved et uheld 
komme til at tabe en klat inde på pladsen så saml op. 
NB. Din hund skal holdes i snor indenfor den lejede plads. 
 
6.  FISKERENSNING 
Ikke alle campister kan lide fisk og i hvert fald ikke ret mange bryder sig om stanken af fiskeaffald. Der er et 
specielt bord med vask ved vaskepladsen, hvor lystfiskerne kan gøre fangsten i stand. 
 
7.  OG SÅ FOR ØVRIGT 
Når vi med tårer i øjnene ved slutningen af sæsonen må sige farvel og på gensyn til de sidste campister, har vi 
ikke andet at lave end at gøre pladsen pænt i stand til næste sæson - så jeres hakke, skovl og spade kan I godt 
lade blive hjemme. De render, volde og huller, som skal graves her på pladsen skal vi nok selv tage os af. Derfor 
bær spildevandet hen i de anviste steder. Ak ja, mer’ havde vi såmænd ikke at sige. Vi greb vor gamle tømmerbly-
ant og prøvede efter fattig evne at fortælle om vore regler i en ikke al for højtidelig tone, men alvor var det nu 
alligevel. 
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