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Årets generalforsamling er nu 
overstået, med flere ændringer end 
sædvanlig.

Vi har nu for første gang i klubbens 
historie fået en kvindelig formand 
nemlig Susanne von Essen og som 
ny næstformand er valgt Jes Rosfort. 
Endvidere er Annie Malm indvalgt for 
en periode af 1 år i bestyrelsen, Svend 
Dam og Torben Damgaard fortsætter 
med de samme opgaver.

Læs mere i referatet fra 
generalforsamlingen.

Så nu er det tid til at se fremad med 
den nye bestyrelse på plads.

Vi har endnu 2 træf inden sommer-
ferien, så slut op omkring træffene 
og med disse ord vil hele den nye 
bestyrelse ønske alle medlemmer en 
god sommer.



Årets bowlingtræf
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Bowlingtræf på Hvide Svaner.
Solifer Klub Danmarks traditionelle 
bowlingtræf var i år henlagt til 
De Hvide Svaner Camping ved 
Karrebæksminde i weekenden d. 
31. marts til 2. april 2017. Næstved 
Bowlingcenter dannede ramme for 
dysten. 

De 8 vogne, der var tilmeldt træffet 
ankom i løbet af fredagen og slog 
sig ned på Harevej, på en dag med 
blå himmel og høj solskin. En dejlig 
dag for campister.

Historien om De Hvide Svaner 
begynder i 1971, da lehnsgreven 
von Scheel-Plessen, på Saltsø 
Gods, besluttede sig for at udlægge 
det unikke stykke jord, ned til 
Karrebæk Fjord, til campingplads. I 
dag er det et barnebarn, der bærer 
ideen videre på den populære 
campingplads, som rummer alt 
fra legeplads og pool til fredelig 
natur. Fra campingpladsen er der 
et par km. til Karrebæksmindes 
badestrand og fiskerestauranter.

Fredag aften kl. 20.00 mødtes vi 
soliferister i opholdsstuen til åbning 
og info. medbringende kaffe m.v. 
Klubben bød på kage.

Lørdag kl. 10.00 lød programmet på 
hundeluftetur – med og uden hund. 
Jes Rosfort var “hundeføre” og 

guidede en 
tur i Borger-
nakke Skov 
lige nord for 
camping-
pladsen. 
Skoven 
rummer 
et antal 
gravhøje 
fra bronze-
alderen og 

Margretehøj med antydning af 
resterne af et mindre borganlæg 
fra middelalderen. Herfra har man 
kunnet overvåge Karrebæk Fjord 
og indsejlingen til Næstved.

SOLIFER



Kl. 16.00 var der afgang til Næstved 
Bowlingcenter og den årlige dyst 
om at finde klubbens bowlingmester 
med efterfølgende besøg ved 
restaurantens buffet. Indsatsene på 
bowlingbanerne viste igen nogen 
forskel på rutine og på de endelige 
resultater. Og med den rette ånd 
om tab og vind med samme sind 
kunne vi efter en time udråbe Lis til 
klubmester 2017 med 242 point. 

Efter bowlingdysten hyggede vi os 
med mad fra buffeten. – Senere 
samledes vi igen i campingpladsens 
opholdsstue medbringende kaffe 
og højt humør til overrækkelse 
af mesterskabs diplom og god 
vin til Lis og en ditto, vel fortjent, 
trøste præmie til Bente Plesnow 
for laveste pointtal. Charlotte og 
Anne fandt instrumenterne frem og 

spillede op til fællessang. I alt blev 
det en rigtig dejlig dag med støtte af 
vejrguderne.

Søndag kl. 10.00: Afslutning ved 
standeren. Per orienterede kort 
om kommende træf og klubbens 
generalforsamling på Keldby 
Camping på Møn.- Til slut blev der 
sunget slagsang og udbragt et leve 
for Solifer Klub Danmark. – Vi viser 
profilen.                                    
 hno.      

Solifer træf på Skive Fjord 
Camping. 
Skive Fjord Camping var i 
weekenden d. 24. – 26. marts 2017 
ramme for Solifer Klub Danmarks 
forårstræf. 16 vogne var tilmeldt til 
træffet med et program, der bød på 

vinsmagning og hyggelig samvær.

Allerede i dagene forud var de 
første solifer familier arriveret og 
havde indrettet sig på et par af 
pladsens terrasser med dejlig udsigt 
over et grønt område og Skive fjord.
Campingpladsen, som tidligere 
har været en FDM plads, ligger lidt 

Træf i Skive
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nord for Skive by og i gå afstand 
langs kysten. På vandreturen ind 
til byen passerer man det tidligere 
kursted Rosenlund med glaspusteri, 
Krabbesholm Højskole og et antal 
statuer bl.a. en af Salling pigerne 
ved lystbådehavnen. Skabt af 
kunstneren Erik Dahl Nygård. 
Videre når man via havnen og 
Flynderstræde frem til Karup ås 
udløb og “floddelta” samt Danmarks 
længst træbro på 300 meter. På 
byens torv står en statue til minde 
om digteren Jens August Schade, 
som blev født i Skive Endelig skal 
nævnes Skives 11 stjerner designet 
af Jacob Jensen, som pryder 
byens rundkørsler og symboliserer 
oldtidens stjernetegn brugt som 
vejviser.

Fredag aften var alle på plads og 
kl. 20.00: Åbning og velkomst samt 
information om program for træffet, 
suppleret med en fyldig, skriftlig, 
orientering om Skive købstad og 
omegn.

Lørdagens 
program var til 
egen rådighed 
indtil vinsmag-
ningen kl. 
16..00. – Efter 
en dag med 
dejlig forårs-
vejr og egne 
oplevelser mødtes vi i opholdsstuen 
til vinsmagningen. Der blev 

præsenteret fransk hvid og rødvin 
suppleret med fyldig orientering om 
dyrkningsområde og produktions 
bestemmelser. 
Lørdag aften hyggede vi os med 
den medbragte mad og gode 
humør. Anne og Charlotte spillede 
op til fællessang.

Søndag kl. 10.00: Afslutning 
ved flaget med orientering om 
kommende træf. Svend Dam 
appellerede til, at man møder 
frem til klubbens forestående 
generalforsamling og deltager i 
en drøftelse omkring klubbens 
fremtid. Samtidig opfordrede han 

medlemmerne 
til, at opsøge 
nye medlemmer. 
– Efter en 
weekend med 
dejlig forårsvejr og 
hyggelig samvær 
var det tid til at 
synge klubbens 
slagsang og 
udbringe et leve 
for Solifer Klub 
Danmark. – Vi 
viser profilen.
hno.

SOLIFER Træf i Skive
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Annonce

6 SOLIFERBLADET 2/2017

SOLIFER

OUTDOOR LIFE

www.isabella.net

BLIV KLÆDT GODT PÅ TIL CAMPINGSÆSONEN

Med tøjserien Outdoor Life kan du være klædt i Isabella fra 
top til tå. 
Outdoor Life er fremstillet e�er samme grundprincipper som 
alle andre Isabella produkter med høj fokus på kvalitet og 
detaljer. Lige nu kan du vælge mellem alt fra quiltede jakker 
og veste, fleece trøjer til effektivt regntøj.

Se hele vores nye tøjkollektion hos udvalgte camping-
forhandlere eller på www.isabella.net

DUNJAKKE

Holder dig varm

TÆPPE MED

INSECT SHIELD®

Holder insekterne væk

REGNSÆT & REGNJAKKE

Holder dig tør



Generalforsamling på Keldby 
Camping

Årets tilbagevendende begivenhed 
- generalforsamling og fødselsdags-
træf - blev i år afholdt på Keldby 
Camping, der ligger på Møn få km 
fra byen Stege. En lille, dejlig plads 
med blot 105 pladser, hvor de 23 
tilmeldte vogne blev spredt mellem 
fastliggere og hytter og hurtigt gav 
pladsen ekstra liv.

Enkelte var kommet inden det 
egentlige træf, men størsteparten 
ankom torsdag i løbet af eftermid-
dagen og aftenen. Fredag for-
middag var der vanen tro en kort 
velkomst ved standeren, hvorefter 
dagen var til fri afbenyttelse. Vejret 

Generalforsamling 2017
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var dejligt - omend det blæste lidt, 
så flere tog ud og blev klogere 
på Møn. Om aftenen var der 
fællesspisning i fælleshuset, der 
var blevet støvet af og shinet op 
til ære for os. En i øvrigt gammel 
skolebygning, der stadig havde 
de gamle originale træpaneler på 
væggene, fik vi senere fortalt af 
campingfatter selv. 

Fødselsdagslagkagespisningen trak 
i langdrag. Formanden havde været 

til konfirmation på Fyn, og selskabet 
ønskede, at også han og fruen var 
deltagende. Men den var værd at 
vente på, og alle hyggede sig.

Lørdag var der fælles morgenmad 
kl. 9.00, inden generalforsamlingen 
skulle løbe af stablen. 

Og kl. 9.45 kunne Per byde 
velkommen til alle fremmødte. 
Valgt som dirigent blev Finn Skov, 
og Anna Hansen tog referat. Der 
var flere punkter på programmet. 
Dels en række ændringsforslag til 
vedtægterne fra Torben Damgaard, 



som det blev vedtaget at skyde et 
år, da generalforsamlingen ønskede 
forslagene skrevet ned og delt ind 
punktvis til afstemning. 

Så kom der en henstilling til, at 
klubben undgik at lægge to træf 
på samme datoer. Det er en lille 
klub, og alle skal have mulighed for 
at deltage i alle træf, såfremt det 
ønskes. 

Endelig kom tidspunktet, som 
alle havde ventet på - valget! I år 
havde Per Eckhoff valgt at slutte 
som formand. Claus Ryzs’ plads i 
bestyrelse skulle genbesættes, da 
Claus havde valgt at gå i utide - en 
beslutning generalforsamlingen 
hørte hans egen forklaring 
på, da Claus valgte at oplæse 
sin egen fremsendte mail til 
bestyrelsen. Susanne von Essen 
ønskede genvalg - og fik det. Ind i 
bestyrelsen trådte Jes Rosfort og 
Annie Malm. Som suppleanter blev 
Erik Kjeldsen genvalgt og Bente 
Plesnow trådte ind i stedet for Erik 
Jørgensen. Som revisorer blev 
Anders Damgaard genvalgt, Anna 
Hansen trådte ind og Hanne Skov 
blev suppleant.

Efter generalforsamlingen fik de 
fleste sig en god frokost, hvorefter 
klubben havde inviteret på fælles 
tur til Samlermuseet Thorsvang. 
Et helt fantastisk museum med alt 
fra bunkersbesøg over udendørs 
småhuse til indendørs opførte 

gader med små butikker, der førte 
en tilbage til svundne tider i bedste 
Matador-stil. Der var skolestue 
og byrådssal, toilet i gården med 

00-papir og restaurant/café. Det 
var i sandhed et dyk ned i de 
seneste mange års udvikling både 
modemæssigt og rent teknologisk.

Til aften blev vi budt velkommen 
af en dejlig 
buffet fra 
Lottes 
Køkken i 
Ørslev. 3 
retter med 
noget for 
enhver. Da 
hovedretten 
næsten var 
indtaget, 

Generalforsamling 2017
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og det har vi gjort i over 30 år

og vi fortsætter i mange år endnu.



Generalforsamling 2017
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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



kom campingfatter forbi og sagde 
hej. Og så væltede salen ellers. 
Anne og Charlotte havde forfattet 
en sang til ære for klubben, den 
afgående formand og træffet. Per 
Eckhoff fik derefter tale af Henning 
Nordestgaard, og alle havde været 
med til at samle ind til en kurv til 
både Helle og Per med tak for 25 
års tro tjeneste. 

Efter middagen var der lotteri. En 
sand gaveregn fra Isabella - i alt 18 
sponsorgaver, der blev nogenlunde 
ligeligt fordelt. Anne og Charlotte 
havde skænket yderligere 2 gaver, 
smørebrædder og tapasbrædt fra 
deres eget værksted clar-design. 
Begge endte med at blive vundet af 
Lis (Charlottes mor). 

Aftenen sluttede med sang og spil 
fra »Husorkesteret«. Og der var 
selvfølgelig mulighed for at synge 
med.

Søndag formiddag var der afsked 
ved standeren. Her løftede den 
nye bestyrelse sløret for, hvordan 
den havde konstitueret sig. 
Susanne er blevet formand, Jes er 
næstformand, Torben er kasserer, 
Svend er sekretær og Annie er 
menigt bestyrelsesmedlem. 

Der blev sluttet med at informere 
om næste træf, der foregår i Ringe 
hos Anna og Henning Hansen.

cll

Inbjudan till gränsträffen 2017.

Härmed har vi nöjet att inbjuda 
SOLIFER KLUB DANMARK / CLUB 
SOLIFER SVERIGE medlemmar till 
den traditionsenliga landskampen i 
»Kungaspel / Kubb«, ett tema som 
följt oss i många år. 

Platsen som vi valt blir en »Favorit i 
repris« nämligen HALENS Camping 
& Stugby i Olofström.
Tidpunkten för denna samvaro blir 1 
– 3  sept  2017.
Tiden vald med tanke på att 
mässan kommer 6 – 10 sept 2017.
Du kan komma när Du vill och 
priset blir 175:00 / dygn inkl. el.

Fredag; Vi samlas med knytis vid 
»grillen« så får vi bekanta oss.
Lördag; Bil & Åkerimusséum / Ebba 
Måla bruk / eller något annat.
Den stora landskampen
Samvaro«Knytis«!
Söndag; Avslutar vi träffen vid 
flaggan c:a  11:00.
Med reservation för ändringar!!

Välkomna till HALEN hälsar;
Carina & Gillis, Sonja & Mats

Dansk tilmelding på klubbens 
træftilmeldingsside eller på 
info@soliferklub.dk

Træf i Sverige
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Sælges:
Vi må desværre sælge vores Solifer 
på grund af min hustrus sygdom.
Vognen står som ny, kun kørt 
16.000 km, købt og serviceret i 
Herning.

Solifer 630 MH Finlandia 2011 med 
langsenge, samt luksus pakke:

Lyst læderhjørne
Aircondition B 2200
Retch twin mover på alle 4 hjul
Omnistore elektrisk markise i fuld 
længde
Fuld automatisk elektriske støtteben
Byvand, booster, 
Reserve hjul.
Fladskærm i stue
Fladskærm i soveværelse.
Integreret melitta mokkamaskine 
med kværn.
Vinreol skab.
4 læsseluger.
Holder til 3 gasflasker.
Næsehjul med larvefod
Isabella Ambassedor 1050 fortelt 
med carbonX stel (opsat 1 gang)
Handicapvenlig med speciallavet 
trappe og håndtag.
Nypris 435.000 kr / 58.000 €

Sælges i ren handel for 190.000 kr.

Kontakt:

Mogens Bruun

Skansebakken 21

Ebeltoft 

Tlf. 40 90 46 63

mogens.bruun@stofanet.dk

Det var med stor sorg, at vi i 

Solifer Klub Danmark kort efter 

årsskiftet modtog budskabet 

om, at vi havde mistet et skattet 

medlem af klubben. Den 3. januar 

2017 døde Gunnar Madsen af en 

hjerneblødning.

Gunnar har siden sin indmeldelse i 

2002 trofast deltaget i træf i Jylland 

og på Fyn, meget ofte som den 

første fremmødte og den sidste 

for hjemadgående. Som f.eks. i 

Langå, hvor campingværten var på 

ferie sydpå, da Gunnar ankom til 

en lukket bom. Heldigvis klarede 

behjertede fastliggere problemet.

Gunnar var en meget venlig og 

slagfærdig person, altid god for en 

humoristisk bemærkning på sin 

dejlige dialekt. Han var også god at 

spørge til råds om problemer med 

campingvognen eller om, hvor der 

ligger en velegnet campingplads.

Vi vil savne Gunnar til træffene 

fremover, og vi vil gerne udtrykke 

vores dybeste medfølelse til Margit.

Tak for Solifer Klub Danmarks 

vingave for 25 år som bestyrelses-

medlem og de sidste 6 år som 

formand.

Per Eckhoff

Tak til alle medlemmer, som deltog 

i dette års fødselsdagstræf og 

generalforsamling på Møn, for de 

meget flotte gavekurve vi fik af jer.

Mindeord
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er der en stor overdækning, som vi 

har fået lov at benytte.

Selvfølgelig skal vi have vores 

sædvanlige hundelufter-tur, et 

fælles kaffebord og fællesspisning.

Campingpladsen ligger kun ½ 

times kørsel fra Odden færgehavn 

og en lille times kørsel fra 

storebæltsbroen.

Tilmelding til træffet senest 9. juni 

på hjemmesidens formular - under 

træf - eller på info@soliferklub.dk

Annie og Jes

Nye medlemmer.
Klubben byder velkommen til:

----------------------------

Sanne og Lars Brenfelt

4060 Kirke Sonnerup

Mads Damgaard

8700 Horsens

Husk vi holder træf i september på 

Bøllingsø Camping, Kragelundvej 5, 

7442 Engesvang.

Informationer om træffet kommer 

senere på hjemmesiden under 

træfinformationer, men ikke i 

Soliferbladet, 

Pladsen er en af DK camping 

hyggelige små pladser.

Og tak for jeres mange søde og 

velmenede ord til os,samt  al den 

opbakning og hjælp vi har fået af 

jer gennem årene og ved alle vores 

træf øst for Storebælt.

Helle og Per

Juni træf på Sjælland
23.-25. juni 2017 går turen til det 

naturskønne Odsherred på DCU-

campingpladsen Sanddobberne.

Pladsen ligger overfor Dragsholm 

slot, hvor vi har mulighed for at 

komme ind om lørdagen, hvis der 

er stemning for dette. Fra pladsen 

er der direkte adgang til stranden.

Odsherred er meget kuperet, på 

grund af aflejringer fra istiden. 

Blandt andet er der to høje på 

hhv. 89 og 129 meter over havets 

overflade.  Fra begge høje kan 

man, i godt vejr, se rigtig langt.

Fra pladsen er der 10 km til Asnæs 

centeret og 11 km til Svinninge by, 

hvis du skal købe ind.

Vi håber selvfølgelig på godt vejr, 

men i tilfælde af mindre godt vejr, 

Træf  på Sjælland/Jylland
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Opholdsstuen “Savværket” er 

reserveret til klubben.

Tilmelding som sædvanlig.

Stemningsbilleder fra generalforsamlingen
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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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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:


