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Så blev det efterår og hvilken 
sommer vi har haft!

Vi mindes nok denne sommer, 
som den vådeste vi kan huske, 
men mon det nu også er 
rigtig?

Klubben har nu 2 gløggtræf 
tilbage af  dette års mange 
træf, så mød op og deltag.

Bestyrelsen har besluttet, 
at alle bestyrelses referater 
fremover skal kunne læses af  
medlemmerne og derfor er 
der under medlemssiderne 
nu lavet en undergruppe, der 
hedder:
“Bestyrelsens referater”.



Træf i juni hos Anna og Henning
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Hjemme i Parken 
hos Anna og Henning i dagene 9. til 
11. juni.

15 vogne havde fundet vej til Anna 
og Henning på deres dejlige grund 
og selvom vi synes det var mange 
vogne fyldte de ikke ret meget.

Alle ankom fredag og blev venligt 
vist på plads af »lejr cheferne«.

Der var rejst 2 store telte, hvor vi 

alle dagene havde mulighed for at 
side og hygge os.

En toiletvogn 
var der også, 
hvor der var 3 
rum alle med 
toilet, håndvask 
og bad, super 

idé.

Fredag aften 
samledes 
vi med vor 

medbragte aftensmad og efter 
maden havde “lejr cheferne” bagt 
kringle til kaffen, sku’ hilse og sige 
at den smagte godt – tusind tak for 
det.

Fredag aften 
blev der 
også sagt 
velkommen 
og informe-
ret om hvad 
der var at se 

i området 
næste 
dag, hvis 
der var 
interesse for det. Der blev nævnt 
loppemarked, strikke udstilling, 
musik festival og meget mere.

Lørdag eftermiddag var der spil 
på programmet nogle spilede 
“kongespil” andre “mölkky” og 
vi fik da også lige fundet en ny 
mester i mölkky spillet, nemlig 

Susan Kjeldsen, som er villig til at 
forsvare titlen næste gang det er 
påkrævet.
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Lørdag aften var vi igen samlet i 
teltene (øl teltet og champagne 
teltet) til fælles spisning af den 
medbragte mad.

Aftenen forløb med rigtig meget 
snak ved bordene og sent blev det 
vist også.

Søndag kl. 10 afslutning ved flaget 
med information om kommende 
træf, hvorefter vi sang klubbens lille 
sang og hermed var træffet sluttet.

Vi siger tak til vore værter, for den 
gæstfrihed der var lagt for dagen for 
at dette skulle være et træf der vil 
stå som noget, vi der var med, sent 
vil glemme.

Sanddobberne
På sjælland havde vi arrangeret 
et træf på Sanddobberne.  
Sanddobberne er en rigtig god DCU 
plads, der er nabo til Dragsholm 
Slot.

Desværre kom der så få 
tilmeldinger, at vi valgte, at aflyse 
træffet. 

Aflyst træf
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Vi skulle ellers have besøgt Jarlen 
af Bothwell’s grav i Fårevejle kirke. 
Jarlen har været gift med Maria 
Stuart, men flygtede til Norge, da 
han blev anklaget for mord. Han var 
fange i Danmark i 11 år, herefter de 
sidste 5 år på Dragsholm Slot.

Alt det må vi så have til gode til en 

anden gang.

Dette er tankevækkende!

Når du tager til udlandet med en 
ældre bil eller ældre campingvogn 
bør du lige kigge i SOS-vilkårene 
først.

Hvis turen går som planlagt, er 
der ingen problemer, men hvis 
uheldet er ude, kan du komme 
i klemme, hvis dit køretøj skal 
hjemtransporteres.

Hvis du åbner SOS-kortet, så 
fremgår vilkårene for SOS-hjælp 
her. 

 Af pkt. 4 fremgår det, at dækningen 
er begrænset til et beløb svarende 
til køretøjets handelsværdi før 
driftsstoppet/skaden.

Dækning af evt. hjemtransport 
af køretøjet må ikke overstige 
køretøjets handelsværdi efter 
driftsstoppet/skaden.

Et eksempel:

Du har en bil til en handelsværdi på 
25.000 kr. og rejser sydpå.
I Strassbourg får du et driftsstop 
som gør, at bilen skal repareres for 
20.000 kr. for at være i trafikmæssig 
forsvarlig stand.
Køretøjets handelsværdi efter 
driftsstoppet er uden tvivl langt 
under 10.000 kr.

Du har måske ikke de 20.000 kr. 
selv på stedet, men disse kan lånes 
af SOS, se pkt. 6, men de skal 
betales straks, når SOS har opgjort 
sagen.

Du kan måske selv reparere 
skaden meget billigere med brugte 
reservedele, men så skal bilen 
hjemtransporteres.

Rejsen kan - hvis bilen ikke kan 
komme i trafikmæssig tilstand 
indenfor 3 arbejdstimer - fortsættes 
med en lejebil, se pkt. 5b.

En hjemtransport fra Strassbourg til 
København vil nemt koste 15.000, 
så her vil ikke være dækning, idet 
hjemtransporten overstiger bilens 
handelsværdi efter driftsstoppet (se 
pkt. 4).

SOLIFER Hvordan hjælper SOS?
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Priserne for transport er fundet på 
internettet og koster -for et køretøj 
under 1800 kg – 600 kr. pr. time 
og 750 kr. pr. time, hvis køretøjets 
vægt er over 1800 kg.

Turen vil kunne gøres på 
13 timer uden ophold, men 
transportkøretøjet skal også retur 
så, prisen er uden tvivl noget 
højere.!!!!!!!!!!!!!!
https://www.sos.eu/media/1337/
roedt-kort_-brochure-format_-
skrivebar_-farver_-version-33_-
2014.pdf

En beretning om vores lille 
uheld i Sverige i sommer 
og kontakten til SOS 

International.

Vi (Henning og Anna) havde længe 
glædet os til vores fem ugers ferie 
til Sverige her i sommer 2017, hvor 
vi ville til Kiruna for at se, hvor langt 
de er nået med at flytte byen. 

Vi kørte hjemmefra tirsdag den 18. 
juli. Vi havde en rigtig god første 
uge, hvor vi på vej nordpå var 
oppe i fjeldene ind mod Norge, 
fra Funâsdalen over Flatruet til 
Ljungdalen og videre til Storsjô 
Fiskecamp, hvor vi overnattede 
mandag den 24. juli. 

Vi kørte fra denne campingplads 
tirsdag den 25. juli, havde vel kørt 

En beretning fra det virkelige liv!
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ca. 25 km, da olietrykslampen i 
bilen begyndte at lyse. 
Vi holdt ind så hurtigt vi kunne, hvor 
der lige var plads til, at vi kunne 
være. 
Så var gode råd jo dyre – vi ringede 
til vort danske Toyota værksted, 
og de sagde selvfølgelig, at vi ikke 
skulle køre videre. 

Så ringede vi til SOS, og de var 
vældig flinke, vi fik forklaret, hvor 
vi holdt, og de ville kontakte deres 
svenske samarbejdspartner, som så 
ville komme. 
Efter et par timer kom den svenske 
Assistancekåren. 
Ham der kom, kunne ikke have os 
med, men han ville lige se, hvad 
der var galt. Der ville så komme en 
større bil, der kunne have os med 
senere.

Og meget senere (efter to-tre timer) 
kom der så en større bil. 

Vores Toyota Landcruiser kom 
op på ladet, campingvognen blev 
hægtet bag på, og vi kom ind i 
førerhuset og så gik det ellers over 
stok og sten de ca. 80 km der var til 
Åsarna, hvor vi og campingvognen 
blev sat af på Åsarna Skicenter, 
hvor der er lidt camping (nærmere 
en parkeringsplads). 

Assistancekåren kørte videre 
nordpå med vores bil ca. 75 km 
til Toyota i Østersund, som havde 

En beretning fra det virkelige liv!
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lukket for den dag, da det nu var 
sidst på eftermiddagen. 

Vi blev ringet op af SOS, som 
ville kontakte værkstedet onsdag 
formiddag og så ringe til os igen 
der.

Onsdag morgen ringede SOS så til 
os, de havde talt med værkstedet 
og skulle tale med dem igen om 
eftermiddagen. 

Da vi ikke hørte noget kl. 16, 
ringede vi igen til SOS, da havde de 
lige talt med værkstedet. De kunne 
først tidligst se på vores bil fredag 
eftermiddag! 

Jeg spurgte så, om de så ikke 
skulle skaffe os en lånebil, da der jo 
var gået meget mere end tre timer. 
Jo det ville de så prøve på og de 
fik at vide, at totalvægten på vores 
campingvogn er to tons.

Torsdag ringede vi til SOS ved 9-
tiden og fik at vide, at de stadig 
prøvede på at skaffe en lånebil. 
De sagde også, at der er mange 
lånebiler, der ikke har træk og dem 
der har det, kan ikke trække så 
meget. Men de arbejdede stadig på 
sagen, sagde de!  



Vi sagde, at det jo godt kunne være 
en varevogn af en slags, vi var jo 
kun to personer. 

Så sagde de at det jo ikke skulle 
være en større bil end den vi har, 
men det mente vi heller ikke vi 
forlangte, vores kan jo trække 2,8 
tons!

De sagde også, at vi også selv 
kunne prøve at finde en lejebil, men 
det synes vi var svært, da vi ikke 
rigtig kender noget til, hvem der 
lejer biler ud i Sverige, og så var 
der jo også det med sproget.

Fredag ringede vi igen til SOS sidst 
på dagen – værkstedet havde ikke 
haft tid til at se på bilen – “det bliver 
først mandag”, fik vi at vide. 

Så var vores tålmodighed godt 
nok ved at være brugt op, vi var 
havnet i en lille flække, hvor der var 
“campingpladsen”/Skicentret med 
en lille restaurant, i byen en lille 
købmand og en tankstation (den 
havde vi jo ikke noget at bruge til) 
og en antikforretning. 

Vi kunne kun komme rundt pr. gå 
ben og var også begyndt at savne 
noget af det vi havde i bilen, der 
var næsten alt vores øl/vand og vin, 
vores campingstole m.m. Vi havde 
kun et par klapstole at sidde på 
udenfor. 

Vi spurgte så SOS, om vi ikke 
kunne blive kørt til Østersund, der 
er en noget større by og så kunne 
vi også hente det vi manglede fra 
bilen.
 
Vi fik at vide, at det ville koste 
10.000 (forstå det hvem der kan, 
der er 75 km). Det ville de godt 
være med til, men så ville de lukke 
“sagen” derefter! 
Det ville vi ikke være med til, vi 
vidste ikke endnu hvor omfattende 
det ville blive med bilen og hvad 
så?

Lørdag talte vi igen med SOS, 
der var kommet en ny på sagen 
(det havde også været forskellige 
næsten hver gang vi talte med 
dem) men ham her til weekenden 
(Christian) var normalt på Tyskland, 
han lød rigtig fornuftig og han ville 
gøre alt hvad han kunne sagde 
han. 

Vi fik løbende SMS fra ham og 
søndag var han næsten sikker på, 
at der var en lejebil mandag. 
Mandag formiddag fik vi så at 
vide at de havde fundet en “Jeep-

En beretning fra det virkelige liv!
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lignende” bil, men samtidig fik vi 
også at vide, at vores bil var færdig 
mandag eftermiddag. 
Det var kun noget med en sensor, 
der gjorde, at lampen lyste. Det ville 
blive lavet og bilen kunne hentes 
mandag eftermiddag. Så var der 
ingen grund til at vi skulle have en 
lånebil. 
Vi tog bussen til Østersund, derfra 
taxa til Toyotaværkstedet og endelig 
var vi kørende igen. 

Det blev aften inden vi kom tilbage 
til vores campingvogn, så vi tog lige 
endnu en overnatning i Åsarna. Så 
havde vi også været der i syv døgn. 

Onsdag var vi så “On the road 
again” og havde så tre uger til 
resten af turen. 
Da vi kom hjem fik vi kun refunderet 
bus og taxa, SOS ville ikke 
refundere vores overnatninger i 
Åsarna. De ville kun refundere 
overnatninger, hvis vi havde 
reserveret og betalt på forhånd!!

En beretning fra det virkelige liv!
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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



Det bliver en tur vi sent vil glemme, 
i den uge vi var “stavnsbundet” i 
Åsarna fik da læst nogle bøger, 
gættet alle vore kryds og tværs 
m.m, så toget fra Indlandsbanen 
komme forbi to gange daglig, 
dagens oplevelse! 

Og hver dag, når der kom nye ind 
på pladsen, kunne vi sidde på vores 
klapstole og betragte hvordan de fik 
kørt på plads.

H og A, Ringe.

Gløggtræf i det 

Sønderjyske.

Årets gløggtræf bliver på Tønder 
Camping i dagene 17. til 19. 
november.

I år skal vi prøve noget nyt da vi 
har fået tilbudt en meget speciel 
pris på overnatningerne, nemlig 
kun 125 kr. pr. vogn incl. strøm 
og bad og fri Wi-Fi, samt gratis 

adgang til svømmehallen i de 
offentlige åbningstider, men dette 
indebærer, at vi skal ligge på 
autocamperpladsen.

Denne spec. pris kan kun 
udnyttes til max. 4 overnatninger i 
forbindelse med træffet!

Selve arrangementet kommer 
til at foregå i et lokale på 
vandrehjemmet, som vi har lånt 
fredag og lørdag aften.
Fredag aften er der gløgg og 
æbleskiver ad libitum.
Lørdag aften serveres der gl. 
dags oksesteg med waldorfsalat, 
bønner med løg og bacon, sovs og 
kartofler. Begge dage foregår det i 
lokalet på vandrehjemmet.

Prisen for gløgg og æbleskiver, 
samt oksesteg m.m. er 100 kr. pr. 
person.

Tilmelding til træffet, incl. gløgg 
og mad,som sædvanlig på 
træftilmelding under medlems-
siderne eller på info@soliferklub.dk 
senest den 5. november. TAK

Gløggtræf i Tønder
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Nye medlemmer.
Klubben byder velkommen til:

Trine Johannesen og
Jan Baadsgaard
5260 Odense S

Michael Hansen
6091 Bjert

Gløgg- og æbleskivetræf

Træf med julestemning afholdes 
fra den 24. november til den 26. 
november på DCU Camping 
Hornbæk, Planetvej 4, 
3100 Hornbæk.

Klubben serverer gløgg og 
æbleskiver fredag aften i 
Fælleshuset.

Om lørdagen er det muligt at 
opleve gammeldags julemarked på 
Rosendal, som ligger mindre end 3 
km sydøst for campingpladsen.

Tilmelding til træffet senest den 
13. november på hjemmesidens 
formular – under træf – eller på 
info@soliferklub.dk 
Annie og Jes

Grænsetræffet ved Halen sø 

fra 01.-03.09.2017
Vi havde et dejligt træf hos Solifer 
Club Sverige på Halens Camping 
og stugby. 
Pladsen ligger i et naturreservat og 
helt ned til Halen sø. 

Vi var 7 
danske og 
7 svenske 
vogne.

Allerede 
om 
torsdagen 
var de 
fleste 
ankommet og om aftenen mødtes vi 
i tv-stuen, hvor nogle af svenskerne 
spiste krebs og vi andre spiste 
vores medbragte mad.

I løbet af fredagen ankom så de 
sidste. Kl. 18 samledes vi foran 
Gillis og Carinas vogn, hvor Mats 

Gløggtræf i Hornbæk - Grænsetræffet
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Ved 1. spil var vi 
danskere håbløst 
bagud, mens vi 
vandt både 2. og 3. 
spil. Så en fra hver 
dansk vogn blev 
samlet til medal-
jeoverrækning. 
Vi var kun lige 
blevet færdige, da 
vi fik en ordentlig 
skylle.

Vi spiste aftensmad på en 
overdækket terrasse og bagefter 
trak vi op i tv-stuen igen.

Søndag formiddag var så 
afskedens time. 
Det var et rigtig hyggeligt træf. 
Tak til Carina, Gillis, Sonja og Mats.

og Gillis grillede pølser til os alle. 
Bagefter blev der solgt lotteri. Efter 
pølsegildet gik vi igen op i tv-stuen 
og tilbragte nogle hyggetimer.

Lørdag morgen tog vi på museum. 
Det var et spændende museum, 
hvor de have samlet en masse 

gamle biler, som næsten alle 
sammen var sat i rigtig fin stand. 
Der var også motorcykler og 
knallerter, samt en sofa som 
Beatles havde siddet i. 
Den prøvede Helle.

Om eftermiddagen samledes vi til 
den store finale i kongespillet. Det 
blev aftalt, at vi skulle spille 3 spil.

Grænsetræffet i Sverige
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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.

Klubben mangler din 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

01. 09. til 03. 09. Grænsetræf i Sverige

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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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:


