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De gæve deltagere i klubbens tur til Alsace fotograferet på camping-
pladsen i Ribeauville.
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BESTYRELSEN:

Formand:

Susanne von Essen
Parkvej 25
5600 Fåborg
Tlf.: 30 56 80 14
e-mail: susannevonessen@jubii.dk

Næstformand:
Jes Rosfort
Liljehaven 21
2765 Smørum
Tlf.: 25 86 73 01
e-mail: jesrosfort@smorumnet.dk

Kasserer:

Torben Damgaard

Lærkevej 15
8700 Horsens
Tlf.: 20 33 78 29
e-mail: solifer@stofanet.dk

Sekretær:
Svend Dam Larsen
Horshøjvej 1
9310 Vodskov
Tlf.: 40 83 63 40
e-mail:svenddamlarsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Annie Malm
Rødovrevej 309, 1 th
2610 Rødovre
Tlf.: 28 18 75 04
e-mail: anniemalm52@gmail.com

Klubbens adresse:

SOLIFER KLUB DANMARK
Lærkevej 15
8700 Horsens

Bladudvalg:

Hele bestyrelsen

Redaktør:

Torben Damgaard

Tryk:
T. + T. Text - e-mail 

Forsiden: Vi var i Frankrig!

Lederen
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Deadline for næste nr.:
15. november 2018

udkommer i december

INTERNET:

www.soliferklub.dk

e-mail: info@soliferklub.dk

SOLIFER

Sommeren er forbi og det går
mod efterår, hvor vi endnu skal
afholde 3 træf.

Håber alle har haft en god og
spændende sommer, mon ikke
der er nogle, der vil dele deres
oplevelser med os andre.
Dette er derfor en opfordring
til, at sende tekst og
billeder til klubbladet på
info@soliferklub.dk.

Bestyrelsen har også en
opfordring til alle om at huske,
at tilmelding til træf  skal ske via
mail og at ingen er tilmeldt før
dette er blevet bekræftet også pr. 
mail.

Vi ses derude, forhåbentlig også
til de kommende træf.



Invitation til 19. Interrally i Holland
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Til medlemmerne i Solifer Klub 
Danmark.
 
På vegne af bestyrelsen for 
Solifer Club Nederland har jeg 
den ære at invitere Solifer Klub 
Danmark til Solifer Interrally 
2019.
 

Rallyet finder sted i det 
nederlandske nyinddæmmede  
land Flevopolder, på camping De 
Distel, Dasselaarweg Zeewolde. 

Campingpladsen ligger tæt på 
byerne Utrecht og Amsterdam, 
men vi kan også oplyse, at alt i 
Holland ligger i nærheden.
 

Detaljer om programmet vil blive 
sendt til Solifer Klub Danmark 
lige efter den 6. januar 2019. 

Men vi regner generelt med 
indkørsel torsdag den 27. juni 
2019 og interrallyet afsluttes 
søndag den 30. efter vores 
Interrally middag, så man kan 

forlade pladsen næste morgen 
den 1. af juli. 

Om fredagen   byder vi jer 
velkommen officielt og det vil 
blive tæt på campingpladsen. 
Om lørdagen vil vi besøge en 
blomsterudstilling (specielt 
orkideer), samt andet der er 
værd at besøge i omgivelserne. 

SOLIFER



Lørdag aften har vi planlagt 
en festaften for at fejre det 19. 
Interrally. 

Søndag spilles landskamp, og 
vi afslutter den officielle del af 
Interrallyet med en middag.
 
Omkostningerne vil blive for 2 
person og 4 overnatninger ca. 
150 euro 

Didi Lindhout
Formand for Solifer Club 
Nederland

Vi forbeholder os ret til at ændre 
dette.

Gløggtræf

Den 16.-18. november afholder 
vi gløggtræf på Lægaardens 
Camping ved Karise.

Fredag aften mødes vi i opholds
stuen til gløgg og æbleskiver. 

Gløggen er Jes’ lækre opskrift 
fra sidste år.

Lørdag formiddag tager vi på et 
stort julemarked på Gisselfeld 
Kloster. Indgangen koster 100 kr. 
pr. person.

Lørdag aften 
spiser vi sammen 
og hygger i 
opholdsstuen.  

Opholdsstuen er 
reserveret til os 
begge dage.

Tilmelding på klubbens 
hjemmeside under træf eller på 
info@soliferklub.dk, senest den 
2. november.

Gløggtræf på Sjælland
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Gløgg træf på:
Odder Strand Camping, 

Toldvejen 50 · DK-8300 Odder.
www.odderstrandcamping.dk.

23. til 25. november.

Campingpladsen har vinter-
lukket, men vi har fået lov til 
at komme på besøg alligevel, 
derfor er der denne gang lidt 
information om nogle praktiske 
ting.

Da der bor fastliggere på 
pladsen om vinteren er der 
kun nogle få toiletter og 
baderum åbne.

Det er muligt at komme dagen 
før til pladsen. 

Når I ankommer, er der i kas-
sen ved indkørslen, informa-
tion om hvor I skal ligge.
Alle pladser har strømmåler 

Da vi ikke ved hvordan vejret 

er, vil vi bede Jer om at bakke 
campingvognen ind på den 
tildelte plads.

Afregning skal foregå søndag 
mellem 10.30 og 11.30.

Prisen er: 142,50 inkl. 2 pers., 
plads og 4 kwh strøm pr/dag.. 
Strømforbrug ud over de 4 kwh 
afregnes med 3,50 pr/kwh

Nok om de praktiske ting.

SOLIFER Gløggtræf i Jylland
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Dette træf er jo det traditionelle 
gløgg træf, hvor der vil blive 
serveret gløgg og æbleskiver i 
den opvarmede opholdsstue, 

som står til vores rådighed både 
fredag og lørdag.

Jul i Den Gamle By i Århus er 

måske et besøg værd, hvor 

der er julepyntet fra den 17. 

november åbningstider 10.00 til 

18.00.

Pas på hvor i overnatter
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Program og deltagerliste 
udleveres på træffet.

Tilmelding på klubbens 
hjemmeside under træf eller på 
info@soliferklub.dk, senest den 
11. november.

Til skræk & advarsel.

Soliferklubbens medlemmer 
Karina & Claus Thomsen i Trend 
har haft en kedelig oplevelse 
under deres campingferie i 
Sverige.

Lørdag d. 4. august havde 
de valgt at overnatte på en 
rasteplads ved rigsvej 6 nord for 
Malung. 

Kort før midnat blev de over-
faldet af to-tre personer af uden-
landsk herkomst. 

I politirapporten forklares 
(oversat til dansk): “Anmelderen 
vågner ved, at han får et slag 
midt i hovedet, da ukendt slår en 
af campingvognens ruder ind. 
De ukendte gerningsmænd 
slår i alt tre ruder ind på 
campingvognen. 

Anmelderen ser også, hvordan 



en af gerningsmændene rækker 
hånden ind gennem hullet i 
køkkenvinduet og fjerner hans 

pung, som lå på køkkenbordet, 
med en del penge og kontokort i. 

Foruden soveværelsesvinduet 
og køkkenvinduet blev også 
forruden slået ind. 

At Claus bliver ramt i 
hovedet skyldes, at det var 
soveværelsesvinduet, som 
blev slået ind med en ukendt 
genstand. Claus lå med hovedet 
lige op mod vinduet.

Soveværelsesvinduet, stadig 
med indvendig afdækning. 
Claus hovedgærde ligger umid-
delbart lige indenfor.

Under røveriet fastholdt Karina 
deres hund, som gøede vold-
somt og ville ud efter de frem-
mede. 
Det er muligvis hundens 
adfærd, som har skræmt over-
faldsmændene væk, så det ikke 
gik værre.

En forbipasserende trafikant 
kontaktede politiet, som 
reagerede meget langsomt, 
hvorimod Falck via SOS 
hurtigt kom til stede og fik 
campingvognens ituslåede 
ruder afdækket med plast og 
gaffatape. 

Den 15. august blev Claus 
kontaktet af det svenske 
politi, som meddelte, at 
de havde pågrebet en af 
gerningsmændene, som var af 
udenlandsk herkomst. 
 

Pas på hvor i overnatter
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ANNONCE
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www.isabella.net



Han prøvede at benytte det 
stjålne visakort i en automat. 
En medarbejder i banken så den 
automatiske alarm om forsøg 
på at hæve penge på et stjålet 
visakort og alarmerede politiet, 
som hurtigt kom til stede og slog 
en klo i misdæderen.  

Yderligere en person er senere 
blevet fængslet og ligeledes 
tiltalt for røverisk overfald. Der 
kan gå lang tid, inden sagen er 
afsluttet.

En skanning efter hjemkomsten 
til Danmark har efterfølgende 
vist, at Claus har fået en mindre 
blødning i hovedet. Blødningen 
er heldigvis ikke farlig.

Episoden bekræfter desværre 
den opfattelse, at med mindre 
der i forvejen ligger flere 
campister på stedet, kan/
bør man ikke mere benytte 
allemandsretten i Sverige, men 
bør overnatte på en autoriseret 
campingplads.

Pas på hvor i overnatter
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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



Grænsetræffet
Den 17.-19. august blev 
grænsetræffet afholdt på Nærum 
Camping, men på grund af 
sygdom i Sverige, var vi kun 7 
danske vogne.

Fredag aften samledes vi til kaffe 
– ikke under åben himmel, men 
dog i det fri, idet Nærum har 
en rigtig stor overdækning med 
borde og bænke.

Lørdag formiddag kørte vi 
til Gentofte Brandmuseum i 
Hellerup, hvor pensionerede 
brandmand Søren Sørensen gav 
os en meget fin omvisning og 
en masse historie om Gentoftes 
Brandvæsen gennem tiderne.

Det var absolut spændende.

Kl. 14 samledes vi til årets spil. 

Da vi jo manglede svenskerne, 
havde vi valgt at spille stigegolf i 
stedet for kongespillet. 
Vi var 3 hold og holdene 
var meget jævnbyrdige, så 
jævnbyrdige, at 2 af holdene 
måtte i omkamp, før vi fandt en 
vinder.
Vinderne blev:
Lene fra Fyn, Carsten og Jes.

Aftensmaden og mere hygge
valgte vi at lægge i opholds-
stuen, idet nogle synes det var 
blevet køligt aftenen før.

Vi afsluttede dette hyggelige 
træf foran flaget søndag kl 10, 
med lidt info om kommende træf, 
Solifer-sangen og et hurra for 
klubben.

Afholdt træf på Nærum Camping
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Frankrig
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Alsace = vin
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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.
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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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Annonce SOLIFER

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:


