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SUNDBY: Veteran Træf i Grøn-
høj må få en plads i hjertet 
hos Morsø Turistbureau.

I går var der premiere på 
arrangementet Åbne Havne 
på Mors. Dagen havn var 
Sundby, og de deltagere, 
som Morsø Folkeblad talte 
med, var østdanskere, som 
kom lige fra veteranbilstæv-
net midt i det jyske kartoffel-
tyskerland.

- Vi deltog i træffet og hav-
de hørt om Åbne Havne på 
Mors fra andre, der var med 
sidste år. Så vi tænkte: Hvor-
for ikke rulle videre herop? 
Nu har vi købt billet til alle 
fem dage. Så tager vi det 
som det kommer. Vi har in-
gen store forventninger, så 
vi skal nok blive positivt 

overrasket, fortalte Ole og 
Gulborg Smidt fra Holbæk.

I gør noget for os
Parret havde parkeret cam-
peren i første række ned til 
havnen ved siden af Birte og 
Max Watson fra Farum. 
Sidstnævnte er formand for 
Autocamperrådet, som er en 
paraplyorganisation over de 
tre autocamperklubber, der 
findes i Danmark. 

- Det var skønt at se de 
gamle biler ude på heden, 
men nu gælder det camper-
arrangementerne. Som or-
ganisationsmand vil jeg ger-
ne skubbe på de steder, hvor 
man gør noget positivt for 
camperfolket, og det gør I jo 
her på Mors, sagde Max 
Watson.

Han sammenligner cam-
perfolket med sejlerfolket og 
finder det helt naturligt, at 

træffet på Mors er lagt i øens 
fem lystbådehavne.

- Begge parter ligger så at 
sige for svaj, når de raster. Vi 
efterlader ikke affald, når vi 
har vores toilettanke, spilde-
vandstanke og affaldsbehol-
dere. Flere af os har endog 
ikke behov for landstrøm, 

idet vi har solceller til at lave 
energi, siger Max Watson.

Der var linet omkring 30 
autocampere op på Sundby 
Mors Havn til åbningsarran-
gementet. Det er klart færre 
end til debut’en med åbne 
havne i 2014. Morsøs turist-
chef Bente Kristensen med-

gav i sin tale, at man nok ik-
ke kunne forvente samme 
høje deltagerantal i år.

- Vi havde nordisk cam-
pertræf i Nykøbing i juni, og 
vi havde over 100 campere 
og 30 sejlere med rundt til 
Åbne Havne sidste år. Men vi 
tror på, at alt for få fortsat er 

vidende om, hvilke perler vi 
kan tilbyde her på Mors. Vi 
har glædet os til at se jer, og 
heldigvis har I taget det gode 
vejr med hertil, sagde Bente 
Kristensen.

Camperne kom fra øst
ÅBNE HAVNE: De var ikke så mange, men de var positive til starten på Sundby Havn

To sjællandske par er kommet til Mors for at deltage i Åbne Havne. Til venstre Gulborg og Ole Smidt fra Holbæk, til højre Birte og Max Watson fra Farum.

Lulu og Malou er et par rigtige camperhunde, der til daglig bor hos 
Hanne og Jens Lyng i Kirke Saaby på Midtsjælland.

Ingen forstår at slappe af som autocamperfolket.

 » Som organisationsmand vil jeg gerne  
skubbe på de steder, hvor man gør noget positivt 
for camperfolket, og det gør I jo her på Mors.
MAX WATSON, formand for Autocamperrådet


