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Deadline for næste nr.:
15. maj 2017

udkommer i maj/juni

INTERNET:

www.soliferklub.dk

e-mail: info@soliferklub.dk

SOLIFER

Foråret er på vej, et sikkert tegn er 
jo at vintergækken og erantissen er 
dukket frem.  
Varmen og lyset vender langtsomt tilbage og 
Soliferen står og hopper for at komme ud at 
køre.

Da der som bekendt, stadigvæk ikke sælges 
nye Solifervogne i Danmark, er det vigtigt at 
vi får fat i dem, der heldigvis køber brugte, 
samt dem der endnu ikke er medlem af  vores 
dejlige klub 

Så derfor, brug vores lille folder, når lejlig-
heden byder sig, så vi derved formindsker 
den lille tilbagegang i medlemstallet vi 
naturligt oplever, når der ikke kommer nye 
vogne til.

Årets Fødseldags- og generalforsamlings-
træf  er henlagt på naturskønne Møn, se 
omtale her i bladet.

Mød gerne talrigt op og vær med til at forme 
klubbens fremtid i disse omskiftelige tider.



Indkaldelse til generalforsamling
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Generalforsamling 2017
Medlemmerne af SOLIFER KLUB DANMARK indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling, der i år afholdes på:

Keldby Camping,
Pollerupvej 3, Keldby,

4780 Stege

Lørdag, den 13. maj 2017 kl. 9.30
 
 Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalg.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen:
                           På valg er:  Per Eckhoff (ønsker ikke genvalg)

 Klaus Rysz (udtrådt af bestyrelsen)

 Susanne von Essen

                            Valg af suppleanter:
     På valg er:  Erik Jørgensen

 Erik Kjeldsen

 8. Valg af 2 revisorer:
     På valg er:  Anders Damgaard

 Jes Rosfort

     Suppleant:  Anna Hansen

 9. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Per Eckhoff

 
Regnskab medsendt til medlemmer.



Tog træf i Odense i 
dagene 3. til 5. februar.

12 vogne var tilmeldt til klubbens 
»vintertræf« uden sne, men med 
rimelig vejr alle dagene.

Flere var ankommet nogle dage 
før, men vi åbnede først træffet 
på en lidt ny måde, da vi havde 
lånt “spejderhytten” på DCU 
Odense City Camping, hvor vi 
bød velkommen fredag aften 
med information om træffet, 
samt Per’s beslutning at træde 
ud af bestyrelsen.

Efter velkomst var der 
fastelavnsboller til alle, som 
klubben bød på, dejligt.

Aftenen forløb med hygge og 
megen snak.

Afholdt træf på DCU Odense City Camping
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Vi havde lavet et udflugtsmål 
til lørdag, nemlig Danmarks 
Jernbanemuseum.

Museet der ligger bag jernbane 
stationen blev “bestormet” af 
klubbens medlemmer efter en 
tur gennem Odense enten i bil 
eller med bus.

Torben udleverede billetter der 
alle var stemplet med ældre 
sagen. Den unge dame på 
billetkontoret må have synes at 
vi alle så ældre ud!

Så fik vi lov til at gå rundt på 
museet på egen hånd og se på 
de gamle vogne og lokomotiver 
nogle af os “gamle” kunne nikke 
genkende til disse. 

SOLIFER Afholdt træf på DCU Odense City Camping
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Annonce
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Hos Isabella er det vores mål at udvikle produkter der giver dig 

muligheden for at opleve følelsen af frihed, uanset hvor eller hvornår 

du camperer. Dette gælder naturligvis også vores 2017 kollektion, 

som du kan se på www.isabella.net

Velkommen 
til Isabella 
kollektion

20
17

Se hele Isabella

feel free kollektionen 2017

på www.isabella.net



Ved hver vogn/lokomotiv var der 
en fyldestgørende information 
godt krydret med gamle støvede 
dukker i fuld størrelse.

Vi kunne også se de kongelige 
vogne, der engang bragte konger 
og dronninger rundt i landet.

På museet var der også der 
flere vogne, der blev flyttet af 
muskelkraft, samt en flot bil med 
metalhjul så den kunne køre på 
skinner.

Afholdt træf på DCU Odense City Camping
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Hjemme på campingpladsen gik 
eftermiddagen med snak, ikke 
mindst om klubbens fremtid.

Som skrevet i programmet var 
spejderhytten igen rammen om 
fælles spisning og hygge lørdag 
aften. 



Det blev vist lidt sent inden 
hytten blev forladt.

Søndag var vi igen inde i de 
gamle traditioner, idet der blev 
informeret lidt om de næste træf, 
sunget vor lille klubsang og sagt 
farvel og på gensyn.

Vedr. reservationsgebyret, som 
alle måtte betale, har vi arbejdet 
på at få retur og det lykkedes for 
os.

Da DCU Odense City Camping 
ikke ville returnere beløbet til 
klubben, skrev vi til DCU Huset 
i Rødovre og fik omgående 
et svar, hvori de beklagede 

at det var en fejl at opkræve 
reservationsgebyr, når der var 
tale om et træf.

Vi har nu fået tilsagn om at 
pengene bliver indsat på 
klubbens konto og vil derfor 
gerne returnere beløbet til jer. 

Ring eller skriv til Torben 
på 20337829 eller 
solifer@stofanet.dk om hvordan 

vi ordner dette.

Afholdt træf på DCU Odense City Camping
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SOLIFER-BLADET
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og det har vi gjort i over 30 år

og vi fortsætter i mange år endnu.



Hvad kan jeg bruge af 
strøm på 
campingpladsen?

Her er en lille tabel der viser hvor 
meget I kan bruge hvis der er en:

6 amp. sikring giver ca. 1350 
watt.

10 amp. sikring giver ca. 2250 
watt.

13 amp. sikring giver ca. 2860 
watt.

16 amp. sikring giver ca. 3600 
watt.

Strøm
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Er din campingvogn eller trailer

hårde ved dækkene?

Hvis ja -
så er løsningen
her .....

Lageri-Schmidt A/S
Hirsevej 23-25 - Industri Syd - 6100 Haderslev

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter

Tlf. 74 52 11 48 - Fax 74 52 11 46

Rekvirer
brochure

SOLIFER



Fødselsdag og 
generalforsamling

Årets fødseldags- og 
generalforsamlingstræf vil blive 
afholdt på:
Keldby Camping Møn, 
Pollerupvej 3, 4780 Stege 
den 12.5 – 14.5 
– se pladsens hjemmeside her 
www.keldbycampingmoen.dk

Programmet er ikke helt på plads 
i skrivende stund, men vil kunne 
ses på klubbens hjemmeside
senere.

Pladsen ligger på den 
skønne ø Møn med mange 
udflugtsmuligheder.

Der kan f.eks. nævnes 
Møns Klint, Klintholm Havn, 
fiskerestaurant og mange 
butikker med brugskunst, 
Nyord, Danmarks Samler-
Museum, samt Danmarks 
smukkeste færgerute – Bogø-
Stubbekøbing.m.m.

Fødselsdag/generalforsamling
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I lighed med tidligere år 
byder vi på mad lørdag 
aften.

Tilmelding til fødselsdags- 
generalforsamligstræffet 
senest 28. april 
på formularen 
på hjemmesiden 
under træf eller på 
info@soliferklub.dk

NB: helst ikke på tlf./
mobil – fare for at det går 
i »glemmebogen.«

Bemærk venligst, at hvis I 
kun ønsker at deltage i selve 
generalforsamlingen, så vil 
vi gerne lige have besked i 
forvejen.

Også i år må der påregnes et  
stævnegebyr.

Forsommertræf i parken 
hos Anna og Henning i 
weekenden 9. til 11. juni.

Anna og Henning har inviteret 
klubben hjem på deres grund 
til en weekend i afslapningens 
tegn.

Vi har fået lov til at køre ind i 
parken og campere rundt om 
bedene. Det tror jeg ikke klubben 
har prøvet før, men en gang skal 
jo være første gang.

Der er ikke strøm i parken ej 
heller vand, men der findes en 
vandhane,

Fødselsdag/generalforsamling

12 SOLIFERBLADET 1/2017

SOLIFER



Her er lidt hjælp 
gps. koordinaterne er: 

Breddegrad – nord 55.25999
Længdegrad – øst 10.46687

Der er plads til mange, men selv 
en park har sine begrænsninger, 
derfor må vi sige først til mølle.

Tilmelding til parktræffet senest 
28. maj på formularen på 
hjemmesiden under træf eller på 
info@soliferklub.dk

NB: helst ikke på tlf./mobil – fare 
for at det går i »glemmebogen.«

 hvor vi kan tappe vand fra.

Henning har lovet at hvis der 
er nogle der har problemer 
med ikke at have strøm vil han 
forsøge at løse det.

Toilet og bad løser vi med at leje 
en vogn der indeholder dette. 

Derfor vil der blive opkrævet et 
gebyr, der dækker lejen af en 
sådan vogn.

Derimod er der ikke noget 
der hedder persongebyr, 
pladsgebyr, affaldsgebyr eller 
andre mærkelige gebyrer, som 
campingpladserne har indført

Hvor bor Anna og Henning så, jo 
her er adressen: Hovedvejen 9, 
5750 Ringe.

Lidt kørselsvejledning: Fra 
motorvejen mellem Odense og 
Svendborg, tag afkørsel Ringe 
nord og kør mod Ringe, så 
kommer I til en rundkørsel tag 
første vej ud af denne, så er I 
på Hovedvejen, ca. hundrede 
meter længere fremme er der en 
grusvej på højre hånd der fører 
lige hen til Anna og Henning.

Hjemme hos Anna og Henning
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Hjælp

Nu er det tiden, hvor vi ser de 
danske Solifer campingvogne 
på vejene eller på 
campingpladserne. 

Derfor har vi lavet en lille app på 
klubbens hjemmeside, hvor det 
er muligt at printe den lille folder 
ud, der fortæller om 
klubben.

Hvis vi alle sørger 
for, at vi har en 
printet udgave med 
i vognen, kan vi jo 
altid lige snakke 
med en Solifer ejer 
der hvor vi mødes 
og fortælle ham/
hende om klubben 
og samtidig give 
et eksemplar af 
folderen.

Selvom vi får flere 
nye medlemmer via 
hjemmesiden er der 
stadig plads til nye, 
så hjælp med at få 
klubben til at vokse 
på denne måde.

Ved fælles hjælp!
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Træf og udstillinger
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Følgende aktiviteter er planlagt:

20. 01. til 22. 01. Campingudstilling i Bella 

03. 02. til 05. 02. Træf Jylland/Fyn

24. 02. til 26. 02. Udstilling: Ferie For Alle

24. 03. til 26. 03 Træf Jylland/Fyn

31. 03. til 02. 04. Træf Sjælland

12. 05. til 14. 05. Generalforsamling Sjælland 

09. 06. til 11. 06. Træf Jylland/Fyn

23. 06. til 25. 06. Træf Sjælland

Primo september Grænsetræf?

22. 09. til 24. 09. Træf Jylland/Fyn

17. 11. til 19. 11.      Juletræf Jylland/Fyn

24. 11. til 26. 11. Gløggtræf Sjælland

Husk at følge med på www.soliferklub.dk
                                                                         Ret til ændringer forbeholdes.

Soliferbladet  Deadline                  Udkommer
Blad nr. 1   15. februar   februar/marts

Blad nr. 2   15. maj   maj/juni
Blad nr. 3   15. september   oktober
Blad nr. 4   15. november   december
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Tjelevej 8-12 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 80 55 - www.campingparken.dk 

         ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 9-17 - SØNDAG 11-16

Din SOLIFER forhandler i Danmark:


