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Sommeren nærmer sig med 
noget nyt, da klubben har 
arrangeret et træf i Frankrig, 
hvor vi håber at alle deltagerne 
får en god tur.

Mon ikke vi får et indlæg til 
bladet fra deltagerne og måske 
et eller to foto’s. 

Alle indlæg til bladet er vel-
komne, også gerne med foto 
fra de medlemmer, der ikke 
skal til Frankrig.

Bestyrelsen ønsker alle en 

god sommer, håber at se rigtig 

mange til de kommende træf.



Bowling i marts måned
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Bowlingtræffet 9-11 marts. 

I år blev vores bowling-træf 
afholdt på Sorø Sø Camping.
 
Vi fik et mødelokale for os selv. 
Det var skønt. Lokalet passede 
størrelsesmæssigt til os. 

Da vi alle var ankommet om 
fredagen, tog vi vores kaffe/the 
med op i lokalet, hvor vi hyggede 
et par timer. 
Senere spiste vi sammen, og 
til kaffen gav Solifer klubben 
wienerbrød. Det blev sent før vi 
gik til ro. 

Lørdag formiddag delte vi os. 
Jes og Jørgen gik en tur i skoven 
på omkring 7 kilometer, mens vi 
andre gik en mindre tur i Sorø. 

Om eftermiddagen kørte vi til 
Slagelse for at bowle. Vi havde 

et herrehold og et damehold. 
Susanne spillede så blodet flød. 
Efter spillet spiste vi en dejlig 
middag. 

Da vi skulle retur til camping-
pladsen var det blevet snevejr. 

Jo tættere 
vi kom 
på Sorø, 
jo mere 
sneede 
det. 

Den 
bedste 
spiller 
på hvert 
hold blev 
belønnet 
med en 
flaske 
vin og et 
diplom. 

Søndag kl. 
10 sang vi 
ved flaget. 

Tak til 
deltagerne 
for et 
hyggeligt 
træf. 
Jes og Annie
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Fødselsdag og 
generalforsamling.

Dette års fødselsdag blev afholdt 
på DCU Flyvesandet Strand 
Camping i dagene 26. til 29. 
april. 
Pladsen må have stor tiltrækning 
da der var flere der havde valgt 
at komme mange dage før.

Klubben fik tildelt et stykke af 
pladsen til de 26 vogne der var 

tilmeldt, hvilket var flot i forhold 
til klubbens medlems antal.

Vanen tro var hovedparten af 
vogne fra Fyn!

Torsdag aften da alle var vel 
ankommet og fået en plads, gik 
vi i opholdsstuen, som for øvrigt 
var helt ideel til formålet hyggelig 
samvær, fødselsdags og ikke 
mindst generalforsamlingen. 

Dette blev en aften med snak, 
kaffe og hveder til ud på de sene 
timer.

Fredag blev der budt velkommen 
og informeret om udflugten til 
Bisonfarmen.

Vel ankommet til farmen blev 
vi alle placeret i en moderne 
prærie vogn efter en traktor. 

Fødselsdag og generalforsamling

4 SOLIFERBLADET 2/2018

SOLIFER



SOLIFERBLADET 2/2018

Ude på prærien fik vi fortalt
historien om Ditlevsdal Bison-
farm af en meget velforberedt 
guide, som kunne berette at 
i det område hvor vi kørte 
blandt bisonerne var der ca. 
90 voksne dyr og omkring 
40 kalve. Vi så bl. andet en 
der var født nogle timer før vi 
kom, der lever ca. 400 dyr på 
farmen.

Bisonfarmen er jo en forretning 
og der bliver slagtet flere dyr 
om året, et dyr kan give op til 
800 kg kød, dette blev solgt 
i den lille forretning der er 
på farmen, hvis det da ikke 
blev serveret i restauranten 
på stedet. Den dag vi var der 
afholdtes der 3 konfirmationer.

Efter en sådan 
tur på prærien 
hvor vi blev blæst 
igennem og fik 
meget information, 
gik turen til bage til 
campingpladsen.

Så var det tid til 
at fejre klubbens 
33. fødselsdag 
dette foregik i 
opholdslokalet, 
selvfølgelig med 

SOLIFER Fødselsdag og generalforsamling
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Annonce
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og det har vi gjort i over 30 år

og vi fortsætter i mange år endnu.



store stykker lagkage godt 
belagt med jordbær og ikke 
mindst gul creme og flødeskum, 
lagkagen var så god at der var 
ikke mange, der kunne spise et 
ekstra stykke.

Fødselsdag og generalforsamling
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Efter lagkagen gik vi i gang med 
at sælge 400 lodder i det lotteri 
der var sponseret af Isabella og 
Tønder camping, alt imens Anne 
og Charlotte spillede og sang. 
Tak til vore 2 musikanter for 
underholdningen.

Der var ikke arrangeret 
noget fredag aften, men der 
var mulighed for at bruge 
opholdsstuen.

Så oprandt dagen hvor vi skulle 
have den 33. generalforsamling. 



Dagen startede med et morgen-
bord med rundstykker, ost, 
pålæg, marmelade. basser og 
en lille en til halsen, hvorefter 
vi gik over til selve general-
forsamlingen, se medsendte 

referat.

Dagen sluttede med at Kokken 
og Jomfruen leverede en buffet 
bestående af 3 slags kød, 
forskellige kartofler og flere 
salater med alt hvad der hører 
til og der var rigelig så alle blev 
mætte.

Lotteriet blev trukket og 
gaverne blev delt ud, tak til vore 

sponsorer for de fine gaver.

Efter dette var der hyggeligt 
samvær og snakken gik til sent 
på aftenen.

Søndag var der afslutning ved 
klubflaget hvor formanden 
(Susanne) takkede for det store 
fremmøde og informerede om de 
kommende træf.

Klubsangen blev sunget med en 
tak for denne gang. Så var der 
tid til hjemfærden, dog var der 
nogle der blev på pladsen, men 
de fleste kørte dog hjem.

Fødselsdag og generalforsamling
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ANNONCE
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Muslinger i Løgstør

Klubbens træf i Løgstør i dagene 
25. til 27. maj, havde 14 vogne 
taget imod, hvoraf de 2 vogne 
var medlemmer fra den Svenske 
klub.

Træffets tema var muslinger 
og Svend havde gjort en del 
ud af at informere om, hvordan 
disse kunne tilberedes. I Solifer-
bladet og også med yderlige 
information ved ankomst

Hvem ka’ li’ muslinger
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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



Da alle vogne var ankommet 
i løbet af fredagen bød Svend 
velkommen om aftenen, efter vi 
havde spist vores aftensmad, 
Svend oplyste hvor det var godt 
at købe muslinger.

Aftenen gik hurtigt, som den jo 
gør, når man er i godt selskab
og har fint vejr.

Lørdag var der mulighed for at 
komme på besøg hos Løgstør 
Caravan Center, hvor vi fik en 
rigtig god information omkring 
Kampa’s lufttelte. Spændende 
med de nye telte. Samtidig 
kunne vi købe udstyr med en flot 
rabat, tak for det.

Efter en meget solrig 
eftermiddag!

skulle der jo kokkereres udi 
muslinger og alle der skulle have 
disse var i gang ved gryderne alt 
imens andre kiggede på. 

Så vidt jeg, ved blev det til 3 
forskellige opskrifter af hvordan 
man tilbereder muslinger, alle 
sagde at de smagte godt.

Endnu en varm og herlig aften, 
hvor alle hyggede sig.
Træffet var begunstiget med 
noget af det bedste vejr vi i 
mange år har haft på et træf.

 Søndag blev træffet afsluttet 
ved klubflaget med informationer 
om kommende træf, til sidst blev 
klubsangen sunget.

Hvem ka’ li’ muslinger
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Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Daniel Hansen
5610 Assens

Bente og Kurt Hansen
5800 Nyborg

Knud Theut
2300 København S

Charlotte Weber og Tonni 
Klavsen
5854 Gislev

Dennis Thode
4540 Fårevejle

OBS!
Hvis du/I er flyttet eller har fået 
nyt telefon nummer eller andre 
oplysninger, der har tilknytning 
til dit/jeres medlemskab af 
SOLIFER KLUB DANMARK, 
så husk at klubben gerne vil 
have disse oplysninger for at 
opdateret klubbens kartotek.
Tak!

Billige overnatninger
Til de af jer, der er medlemmer 
af DCU. Er i klar over, at I kan 
få en uges camping for 750 på 
visse DCU-pladser?
Godt nok er det kun uden for 
højsæsonen, men det er billigt 
alligevel.

Sidste sommer var vi en tur 
på Langeland, Billesvænge 
Camping. Her var vi lige ved 
at komme op at slås over 
opvasken. Køkkenet ligger 
nemlig højt på pladsen, så man 
har et overblik over det meste af 
pladsen.
Annie

Se tilbuddet her: https:
//www.dcu.dk/campingfordele/
750-kr-for-en-uges-campingferie-
i-2018 

lidt af hvert
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Solifertræf 
d. 28.- 30. sep. 2018
Dette træf har vi valgt at afholde 
på DCU Camping Åbyskov 
Strand, Skårupøre Strandvej 74, 
5881 Skårup. 

Det er lidt for tidligt at skrive om 
indholdet på træffet, da det ikke 
endnu er helt klart.

Derfor vil vi bede jer om at følge 
med på hjemmesiden under 
træfinformationer.

Tilmelding til klubben på 
info@soliferklub.dk eller på 
klubbens hjemmeside under 
træf. 
Vi ønsker en tilmelding til dette 
træf senest den 14. september.

Deltagerliste og program 
udleveret på træffet.

Årets grænsetræf afholdes i 
år på Nærum Camping, den 17.-
19. august.

Nærum Camping ligger op 
ad Mølleådalen, så der er rig 
mulighed for en smuk morgentur 
i et af Danmarks største 
tunneldal-systemer.

Vi forsøger i øjeblikket, om det 
er muligt at få åbnet Gentofte 
Brandmuseum lørdag formiddag.

Lørdag eftermiddag spiller vi 
“Kongespillet” mod svenskerne. 

Hvis vejret tillader det, laver vi 
langbord til aften. I tilfælde af 
mindre godt vejr, har vi fået lov 
at låne opholdsstuen.

Tilmelding til grænsetræffet, 
som sædvanlig på klubbens 
hjemmeside under træf  eller på 
mail info@soliferklub.dk senest 
søndag den 5. august.

Kommende træf
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Hjælp

Husk vi har 
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.

14
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Træf og udstillinger
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Følgende aktiviteter er planlagt:

Træf i 2018:

16. februar til 18. februar:   Træf Jylland

09. marts til 11. marts:   Træf Sjælland

26. april til 29. april:    Generalforsamling Fyn

25.maj til 27. maj:    Træf Jylland

09. juni til 17. juni:    Tur til udland

17. august til 19. august:   Grænsetræf

28. september til 30. september:  Træf Fyn

16. november til 18. november:  Gløgg træf Sjælland

23. november til 25. november:  Gløgg træf Jylland

Udstillinger i 2018:
19. til 21. januar    Bella

26. til 28. januar    Odense

9. til 11. februar    Aalborg

23. til 25. februar    Ferie for Alle

24.august til 02.september  Caravan Salon Düsseldorf

5. til 9. september    Elmia
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:


