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SOLIFER

Så blev årets første træf afviklet på 

Vestkysten.

Men der er mange fl ere træf, så 

hvis du ikke var med denne gang 

er der rig mulighed i de kommende 

måneder.

Generalforsamlingen afvikles i år 

på det nordlige Fyn. Vi håber at se 

rigtig mange i St. Bededags ferien til 

dette arrangement samt klubbens 

fødselsdag. Se mere inde i bladet.

Interessen for turen til Frankrig er helt 

overvældende, så der er nok mange 

der glæder sig.

Nu venter vi vist alle på foråret, men 

mon ikke det snart er på vej.

Vi ses derude.
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Generalforsamling 2018
Medlemmerne af SOLIFER KLUB DANMARK indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling, der i år afholdes på:

DCU-Flyvesandet Strand Camp
Flyvesandsvej 37, Agernæs,

5450 Otterup

Lørdag, den 28. april 2018 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  Annie Malm  
  Torben Damgaard 
  Svend Dam Larsen 
                          Valg af suppleanter:
     På valg er:  Bente Plesnow 
  Erik Kjeldsen 
                     8. Valg af 2 revisorer:
     På valg er:  Anders Damgaard 
  Anna Hansen                      
     Suppleant:  Hanne Skov  
 9. Eventuelt.

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

På bestyrelsens vegne
Susanne von Essen

 
Regnskab medsendt til medlemmer.



Alsace uge 24

I kan endnu nå at tilmelde jer, 
hvis I vil med til Alsace!

Tidsrum:
Ankomst Ribeauville: lørdag d. 9. 
juni om eftermiddagen. 
Afrejse søndag d. 17. juni om 
formiddagen.

Ophold på:
Camping Pierre de Coubertin, 
 http://da.camping-alsace.com/
camping-pierre-coubertin-
ribeauville

Pris:
Prisen omfatter campingvogn 
med 2 voksne, strøm og wifi. 
Pris for 8 nætter, hvis vi er over 
10 vogne: 8 x 16,40 €: 131,2 € 

svarende til ca. 977,44 kr., som 
rundes op til 1.000 kr.

Bliver vi under 10 vogne bliver 
prisen ca. 1.050 kr.

For børn under 7 år betales 2 € 
pr nat. 

Hunde koster 1 € pr nat.

Foreløbig tilmelding til turen:
Vi vil gerne have en foreløbig 
tilmelding senest den 1. april, 
men helst meget før. Send en 
mail eller ring til enten Annie 
eller Svend herom. 

Oplysninger i april:
Midt i april sender vi 
yderligere oplysninger om 
turen bl.a: Deltagerliste, 

Turen til Frankrig
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forslag til kørselsrute, 
overnatningsmuligheder 
undervejs, evt. samkørsel og 
telefonkæde, deltagergebyrets 
endelige størrelse og en konto, 
som beløbet så skal indbetales 
på inden 1. maj.

I er først endelig tilmeldt, når vi 
har modtaget jeres indbetaling 
for turen. 

Vi skal foretage endelig 
tilmelding til campingpladsen 
senest 4 uger før ankomsten, og 
vi (Annie & Svend) skal afregne 
samlet for alle deltagere.  
.
Program:
Vi laver ikke et færdigt program 

for opholdet, men samler en 
oversigt over de muligheder, 
Alsace-områder aktuelt byder 
på, under vores ophold. Vi kan 
så fra dag til dag snakke om, 
hvad vi har lyst til, hvem der gør 
hvad osv. På den måde får vi 
alle sammen lige akkurat den 
tur, som passer til os.  

Spørgsmål, gode ideer mv: 

Kontakt: Annie Malm.
Tlf.: +45 2818 7504.
Mail: anniemalm52@gmail.com

Svend Dam Larsen. 
Tlf.: +45 4083 6340 Mail: 
svenddamlarsen@gmail.com

På gensyn
Annie og Svend

SOLIFER Turen til Frankrig
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Fødselsdag og 
generalforsamling.

Klubbens fødselsdagstræf 
afholdes i år på DCU 
Flyvesandet Strand 
Camping, Flyvesandsvej 
37, Agernæs, 5450 Otterup 
flyvesandet@dcu.dk i dagene 
26. til 29. april.

Vi skal selvfølgelig igen fejre 
klubbens fødselsdag, vi bliver 33 
år og er stadig godt gående!

Pladsen har lovet at vi må 

anvende et lokale til vore 

gøremål, som bl. a. er fejring 

af fødselsdagen og ikke mindst 

årets generalforsamling lørdag 

morgen den 28. april, se 

indkaldelsen på side 3.

I skrivende stund arbejder vi 

på en udflugt til et spændende 

udflugtsmål (Bison farmen) 

og vi arbejder også på et 

måltid mad, men dette er ikke 

på plads da bladets skulle i 

“trykken”, derfor følg med på 

klubbens hjemmeside under 

træfinformationer.

I forbindelse med fødselsdags-

træffet vil der blive opkrævet et 

stævnegebyr.

Tilmelding til fødselsdagstræffet,  

generalforsamling og udflugten, 

som sædvanlig på klubbens 

hjemmeside www.soliferklub.dk 

under træf eller på e-mail til 

info@soliferklub.dk senest 

fredag den 13. april.

OBS der er bindende 
tilmelding til udflugtsmålet.

Hvis der er nogle der ønske kun 

at deltage i generalforsamlingen 

vil vi meget gerne vide det.

Fødselsdag og generalforsamling

6 SOLIFERBLADET 1/2018

SOLIFER



25. – 27. maj 2018 holder 
vi træf i “Muslingernes by” 
på:

Skovbrynet 1, 9670 Løgstør

Værter: Hanne & Ole Vang  
Tlf.: 98 67 10 51
www.logstor-camping.dk

Pris pr. døgn:
Voksne: 75 kr.
El : 35 kr.
Incl. bad og internet.
Hund kan medbringes gratis.

Det er ikke nødvendigt at 
advisere campingpladsen, hvis I 
evt. vil komme før d. 25. maj.

Løgstør er en oplevelse for alle 
sanser. Med sin unikke placering, 
natur og utal af forskellige 
aktivitetsmuligheder er Løgstør 
et af Danmarks absolut mest 
spændende steder.

Vi skal bl. a. besøge Løgstør 
Caravan Center som har lovet 
at åbne for os om lørdagen hvor 
der normalt er lukket.
Tilmelding til træffet senest 

Træf i maj
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den 14. maj på klubbens 
mail info@soliferklub.dk 
eller på tilmeldingslisten 
under træf på hjemmesiden 
www.soliferklub.dk.

Program og deltagerliste 
udleveres på træffet.

HVIDVINSDAMPEDE
BLÅMUSLINGER
En klassiker i det franske 
bistrokøkken.
Forret til to personer eller 
hovedret til én.  
Du skal bruge:

• 1,5 kilo friske 
blåmuslinger

• 2 gulerødder

• 2 porrer

• 1 knold fennikel

• 3 fed hvidløg

• Frisk timian

• Olie til sautering

• 1/3 flaske hvidvin – ikke 
sød

• Evt. et godt skvæt fløde

• Salt og peber.

Sådan gør du:
Rens blåmuslingerne under 
hanen og fjern »skægget«, hvis 



Annonce

8 SOLIFERBLADET 1/2018

SOLIFER

og det har vi gjort i over 30 år

og vi fortsætter i mange år endnu.



ANNONCE
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det ikke er gjort. Blåmuslingerne 
skal være lukkede. De, der 
er åbne, skal lukke sig, når 
de bankes mod bordpladen 
– det viser, at de er levende. 
Døde eller ødelagte muslinger 
kasseres.

Snit gulerødder i fine tern 
og porrer og fennikel i fine skiver. 
Hvidløg knuses med håndfladen.
Fyr op under en sauterpande 
eller gryde med låg. Svits og 
sauter porrer, gulerødder og 
hvidløg et øjeblik.

Tilsæt blåmuslingerne sammen 
med fennikel, frisk timian og 
hvidvin.

Læg låg på, og lad muslingerne 
dampe i 4-5 min., til de har åbnet 
sig.

Tilsæt fløde, hvis du synes, 
samt salt og peber. Vend rundt 
i muslingerne, og varm retten et 
minuts tid.

Serveres i dybe tallerkner med 
lunt brød.

Alt godt fra Limfjorden
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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
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Muslinger, der ikke har åbnet sig 
ved dampningen, skal kasseres.

Et serveringstips: Smid evt. en 
håndfuld finthakket, bredbladet 
persille på toppen, og server 
retten med et lækkert, lunt brød.

MUSLINGER MED PORER 
OG GULERØDDER

Ca. 20 minutter. 2 personer
Du skal bruge:

• Olivenolie

• 1½ kg muslinger

• En citron i både

• 2 porrer i tynde skiver

• 3-4 dl vand eller hvidvin

• Gulerødder 250 g. i skrå 
skiver

• Hvidløg. 2 fed i tynde 
skiver

Sådan gør du:

Skrub muslingerne. Kassér 
åbne muslinger, der ikke lukker 
sig, når du banker dem let mod 
bordet.

Sautér hvidløg, porrer og 
muslinger i lidt olie i en meget 
stor gryde.

Kom gulerødder ved og tilsæt vin 
og vand. Sæt låg på og lad det 
hele simre i 3-5 minutter under 
låg, eller til muslingerne har 
åbnet sig. Ryst forsigtigt gryden 
undervejs.

Servér muslingerne i den dejlige 
suppe med rugbrød og citron til 
og masser af servietter.

----------000----------
I Løgstør forhandles både ferske 
muslinger og muslinger på 
glas og i dåser hos en række 
forhandlere:

- Jan Tex (Tankstationen 
UnoX),Sønderport 23
- Super Brugsen, Limfjordsvej 
17: Mandag - søndag kl.9 - 20.
- Kanalfogedens køkken, 
Fischersgade 89: Torsdag - 
Søndag kl.12 - 21.
- Hos Tetzlaff, Østerbrogade 22

Alt godt fra Limfjorden
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 Den årlige bowling-tur går 
til Sorø Sø Camping den 09. - 
11.03.18.

Om eftermiddag kører vi til 
Slagelse for at bowle og spise.
Årets bedste bowler vil blive 
offentliggjort, når vi er tilbage i 
opholdsstuen.

Nåede du det ikke at tilmelde 
dig, så prøv at ringe til Annie på 
tlf.28187504 eller til Jes på tlf. 
25867301og hør om der er flere 
pladser ledige.

Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Vinnie Wridt og Erik Sørensen
8370 Hadsten

Vesterhavstræffet
fra 16. til 18. februar havde 
tiltrukket 11 vogne. 

Da alle var ankommet i løbet af 
ugen kunne vi fredag aften byde 
velkommen i opholdsstuen og 
informere lidt om hvad der evt. 
kunne ske på træffet.

Da det jo er omkring fastelavn 
var der store fløde fastelavns-
boller til den medbragte kaffe.
Aftenen forløb ved mindre borde 
hvor snakken gik let og i en 
meget glad stemning, så alle 
hyggede sig.

Bowling og nye medlemmer
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op om fæstningen Tirpltz fra 
anden verdenskrig. 
Stor oplevelse og et besøg værd 
hvis man er på de kanter.

Lørdag aften spiste vi i 
opholdsstuen med egne 
kulinariske frembringelser. 
Utrolig, så mange forskellige 
mesterkokke vi har i klubben.

Aftenen forløb igen ved små 
borde og snakken gik så de 
sidste først sluttede den næste 
dag!

Op søndag morgen for lige at 

samles ved standeren med 

klubflaget, lidt information om 

hvad der sker i klubben de 

næste par måneder, klubsangen 

blev afsunget og vi fik sagt farvel 

og på gensyn.

Lørdag formiddag havde Jørgen 

arrangeret en lille gåtur i det 

dejlige landskab og vejret var 

med os. 

Turen blev lidt længere en først 

lovet, men næsten alle holdt ud, 

kun nogle få kom ikke med på 

hele turen som blev på ca. 8 km.

Da vi nu var i Vejers var der 

flere der kørte til Blåvand om 

eftermiddagen. 

Nogle gik og så på brænde, 

andre så på forretninger, men 

den største part af deltagerne så 

det nye museum der er bygget 

Træf ved Vesterhavet
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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 nye medlemmer 
via hjemmesiden er der stadig 
plads til nye, så hjælp med at få 
klubben til at vokse på denne 
måde.

Vi søger nye medlemmer
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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:


