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KlimStrand KlimStrand 

En campingplads 

for alle aldre
Tak ska’ du ellers ha’! Sådan var min reaktion, da jeg var inviteret til 

at besøge den kendte, nordjyske campingplads oppe i det vindblæste

Vendsyssel. Invitationen skyldtes, at familien Jepsen, som ejer pladsen,

gerne ville præsentere resultatet af deres 26 mill. kroner dyre udvidelse

og modernisering af pladsen for campingferie’s læsere. Og hvilket

imponerende resultat!

I campingpladsens nye, flotte hovedbygning har en oplagt fiskekutter fundet sit sidste hvilested og er nu en del af receptionen. Ved rælingen

kan man tjekke ind til en spændende ferie med en mangfoldighed af inden- og udendørs aktiviteter.

Tekst: Sven Petersen 

Foto: Sven Petersen m.fl.
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CampingCamping

Klim Strand Camping’s nye, veludstyrede luksushytter er alle holdt i en byggestil, 

som er typisk for det vendsysselske landskab.

Det nye legeland er bygget op over
temaet ’Strandrøvere’. Hele legehallen er 

bygget op som et skib.
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E
gentlig burde det, jeg så, ikke komme bag på mig.

Gennem årene havde jeg læst og hørt meget om

den store campingplads der ude i klitterne i bunden

af Jammerbugten - ikke mindst i udenlandske campingblade.

Jeg vidste på forhånd, at den hørte hjemme i toppen af de

bedste pladser i Europa - ikke mindst rost af dens gæster. 

Så jeg havde egentlig forventet at møde, hvad man kunne

kalde en rigtig tysker- eller hollænderplads. Og der var da godt

nok både tyskere og hollændere på Klim Strand i de august-

dage i fjor, hvor vi besøgte Jan Jepsen og hans familie, lige-

som der var italienere, nordmænd og svenskere og flere andre

nationaliteter. 

Men det, vi hovedsageligt mødte, var danske børnefamilier i

alle aldre, også teenagere - den gruppe, som DCU for et par 

år siden vist nok kaldte ’den oversete aldersgruppe’. I hvert

fald, når man snakker camping.

En ny, spændende 600 kvm. stor aktivitetshal med en 8,5 m

høj klatrevæg og et nyt, indendørs vandland er blevet indviet.

Der er wellness-center, net-café, 300 kvm. velassorteret super-

marked, skater- og beachvolleybane, rideheste, nye, flotte

luksushytter, bygget i en diskret, egnstypisk byggestil med

stråtag osv., osv. Der er ny, moderne reception, cafeer, pizza-

bager - jeg ku’ blive ved! Her er simpelthen alt for en moderne,

kræsen campist. På en original og meget kreativ måde har

familien Jepsen valgt at bygge alt det nye op over temaer,

som knytter sig til naturen og lokalbefolkningen gennem

tiderne. Det er der kommet noget utroligt spændende ud af.

Fx er en oplagt fiskekutter brugt i receptionen - ikke blot 

som blikfang, men som skranke, hvor man tjekker ind.

At alle herlighederne så oven i købet ligger i noget af Dan-

marks smukkeste og vildeste natur, gør ikke oplevelserne 

ringere. Tager I herop, skal I tage cykler med og køre ad de

afmærkede ruter til fx Thorup Strand og Bulbjerg. Undervejs

kan I plukke en lille kurv svampe; her er kantareller, morkler,

Karl Johan og andre spisesvampe. Eller I kan købe dem ved

nogle af de vejboder, I møder undervejs. Det gjorde vi og 

lavede den lækreste kantarelsauce til grillbøfferne. Utroligt

lækkert!

Billederne fortæller vist bedre end mange ord om de mange

spændende tilbud, der møder én på den tip-top moderne 

campingplads.

Danmarks smukkeste natur

Efter en frisk cykeltur på 10-12 km mod vest fra Klim Strand

Camping når man ud til kalkstensknuden Bulbjerg, i dag efter

sigende Danmarks eneste fuglefjeld. Lone og Jan Jepsen har 

fået lavet campingpladsens nye vandland med rutsjebane som 

en miniaturekopi af Bulbjerg med resterne af Skarreklit som 

en ø midt i bassinet. Den virkelige, 16 meter høje Skarreklit 

væltede i slutningen af 70’erne, men i stille vejr kan man 

stadig fra Bulbjerg se en knold rage lidt op over vandet 

ca. 100 m ude. 

Campingferie nr.20  23/04/08  12:31  Side 100

101

KlimStrand CampingKlim Strand Camping

Campingferie nr.20  23/04/08  12:31  Side 101



102

Klim Strand Camping’s ”gamle”, udendørs vandland er det første, man

møder, når man triller ind på campingpladsen. På en varm sommerdag 

er det stadig populært at tage sig en dukkert her. Men ellers er der jo

en mængde andre, spændende tilbud til alle familiens medlemmer.

Bl.a. beachvolley, hoppepude, skaterbane eller måske aktivitetshallens

strandede skib.

Det nye van
dland, bygge

t over tema
et

Bulbjerg/Skarreklit, e
r meget po

pulært 

blandt børn
efamilierne.

KlimStrand CampingKlim Strand Camping
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Klim Strand Campings nye, flotte hovedbyg-

ning rummer reception og information samt

købmandsbutik - samtidig med, at der herfra

er adgang til det nye vandland, klatrevæggen,

aktivitetshallen, wellnesscenter mv.

Klim Strand Camping

Havvejen 167

9690 Fjerritslev

Tlf.: 98 22 53 40

Fax: 98 22 57 77

www.klimstrand.dk

E-mail: ksc@klimstrand.dk

GPS: 57.08.00N  009.10.14E
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