reise > Voksencamping i Østerrike
Barn ingen adgang
– Dette er et gufs fra fortiden, var den
umiddelbare reaksjonen til presidenten
i Norsk Bobil og Caravan Club, Bjørn R.
Johansen.
Men etter å tenkt seg om, endrer han
syn og gir denne kommentaren til Bobil
& Caravan:
– Hvorfor skal ikke de som ønsker
å feriere uten å være sammen med
barn, få lov til det? Årsaken til et slikt
ønske kan være så mangt. Dersom
en campingplass finner en slik nisje,
og den er lønnsom, beviser det at
konseptet dekker et behov.
– Uten sammenligninger for øvrig, så
er det jo i mange land egne plasser for
naturister.
– Jeg mener dette tiltaket viser
at det kan være et ønske om slike
plasser også i andre land, sier Bjørn R.
Johansen.

Over: Familien Pfandl har funnet en nisje, fra
venstre, far Frantz, mor Hermine, barnebarn
Rainer, svigerdatter Maria, sønnen Bernd og
barnebarnet Paula.
T.h.: Bobilen fra Norge fant seg en godt
skjermet plass. Slike er det mange av på 50
Plus.
Nederst t.h.: Familien Grober velger campingplassen 50 Plus fordi det er så stille og
rolig her. Mor Elisabeth og sønnen Robert
og svigerdatter Susanne slapper av ved
badedammen.

100 km vest for Graz i
Østerrike ligger en idyllisk
campingplass litt utenom
det vanlige. Her er det
ikke adgang for familier
med barn. For 11 år siden
bestemte familien Pfandl
seg for å satse på
50 Plus Campingpark,
noe som har vist seg å
være en suksess.

Av Per Olav Berg

– Vi er ikke så nøye med alderen på gjestene.
De må gjerne være i 40-årene, men her kan
de ikke ta med seg barn, sier Bernd Pfandl
(40) til Bobil & Caravan.
I den vesle landsbyen Fisching, som
egentlig ikke teller mer enn en håndfull hus
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Camping
for voksne
og et par-tre bondegårder, hadde foreldrene
til Bernd en jordbrukseiendom. Men prisene
falt. Inntjeningen ble for dårlig, og far Franz
og Bernd begynte i 1996 å leke med tanken
på å starte campingplass.
En kilometer unna ligger en litt større
landsby, Weisskirchen. Hele området, som
kalles Zirbenland, er full av sykkelruter, i alt

250 kilometer. Her er det turløyper og flott
natur, med lokale delikatesser på glass og
flaske.
I det fjerne ruver Stubalpene og i sør ligger
Zirbitzkoger med sine 2396 meter. Med
andre ord nok av fristende natur for å lokke
til seg turister.
– Ja, det var en spøk til å begynne med.

Men ideen hadde festet seg og vi dro rundt i
Østerrike på Top-camper for å se hvordan de
gjorde det, forteller Bernd.
Har livets rett

Heller ikke den nye tradisjonelle
campingplassen ble en suksess. Det var mye
arbeid sent og tidlig og lite igjen i kassen.

Bernd ble mer og mer innstilt på å finne på
noe særegent, som gjorde at campingplassen
skilte seg ut fra andre:
– Ingen i Østerrike drev campingplass
bare med voksne gjester. Ingen andre gjør
det i dag, heller. Vi snakket mye om vi ville
virke diskriminerende, men landet på at
det er et valg som gjestene våre kan gjøre.

Vi bestemte oss for å prøve konseptet i tre
år. Fungerte det ikke, ville vi droppe det og
finne på noe annet.
En av lederne i den østerrikske
campingunionen ble forferdet da han hørte
om planene våre: – Dere kan ikke gjøre noe
slikt, var hans reaksjon.
– Men det gjorde vi. Nå driver vi 50 Plus

>>>
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Vellykket messe
Slik kommer du dit:

Vellykket messe

Kjør A3/E56 i Tyskland til
grensebyen Passau, for eksempel
fra E45 ved Nürnberg. Fra Passau
følger du E56 retning Linz og tar av
A9/E57 til avkjørsel retning Graz.
Ved avkjørsel 129 dreier du til høyre
på S36 til du kommer til Judenburg.
Da følger du vei 77 til venstre til
Weisskirchen, dreier til venstre i
sentrum, og snart finner du 50 Plus
Campingpark på venstre hånd etter
en drøy kilometer.
GPS: N 47,163189
NAV E 14,738281

Polen
Tsjekkia
Tyskland

Slovakia
Østerrike
Ungarn

Sveits
Italia

Slovenia

Ekteparet Maria og Peter
Schless dro til 50 Plus for å
campe i fred og ro.

Fornøyde gjester
– Vi kommer hit fordi det er så stille, sier familien Elizabeth Grober (97), sønnen Ronald
Grober (65) og kona Susanne (65). Ekteparet bor i Wien, mens moren bor en halvtimes
kjøretur unna.
– Selve campingplassen er som en park, med masse blomster, busker og trær. Her er
godt å være, sier de tre.
Det tyske ekteparet Maria (53) og Peter Schless (54) har tre voksne barn hjemme og
ligger tre uker på 50 Plus Campingpark, nettopp fordi det er så rolig.
– Vi elsker barn og liv og røre, men det er deilig å få lov til å koble av en gang i blant, sier
de to.

Det er mange forhandlere som har hatt mini-messer i høst. En
av de som var spesielt godt fornøyd var Løviknes Caravan som
holdt minimesse på Vestnes mellom Åndalsnes og Ålesund første
helgen i oktober.
Jan Henning Løviknes kan fortelle at det gikk med ti
langpannekaker, 700 pølser og mer enn 1000 kopper kaffe. Mer
enn 20 nye 2015-modeller var utstilt og flere brukte bobiler. Til
sammen 15 bobiler ble solgt i løpet av helgen.
Det var rundt 100 tilreisende bobiler denne helga, og 150 personer
var med på felles middag med velkomsthilsen fra ordføreren og
underholdning.
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på ellevte året og ideen viser seg å ha livets
rett, sier Bernd.
Ingen fest

Familien Pfandl innrømmer at Fisching ikke
er en turistmetropol, men har fått mange
tilbakemeldinger på at konseptet deres er noe
helt spesielt.

– Folk kommer hit på camping for å
slappe av uten å ha barn i ulike aldre løpende
rundt, med høye lyder og til dels støyende
aktiviteter. Kanskje virker det sært for noen,
sier Berndt.
Det går mot kveld. Plassen har godt med
gjester, men når klokken passerer 21.30, er
det faktisk helt stille. De som er her, ønsker

stillhet og ro, og derfor er det ingen som
holder fest for å feire hver eneste feriedag,
uansett hvor tett de er på andre.
– Det er en positiv effekt av konseptet.
Gjestene våre er bevisst på hvor de er, sier
Berndt Pfandl, som holder åpent fra mars/
april og til midt i oktober.

T.v.: I tillegg til campingplassen har 50 Plus
seks leiligheter fra 40 til 110 kvm som leies ut
hele året. De også bare til gjester uten barn.
Under: Campinggjestene kan forsyne seg som
de ønsker av stedets egen allsidige krydderhage.

Ramstadveien 15 - 1850 Mysen - Tlf 69 89 22 22 - www.mysencaravan.no
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