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Sommeren er over os og der 
venter sikkert mange gode 
timer på tur med Solifer’en.

Klubbens fødselsdag 
og generalforsamling er 
overstået, se mere inde i 
bladet og i medsendte pdf fi l.

For første gang nogensinde 
lykkedes det ikke klubben 
at sende medlemmer til 
Interrally i Holland. Næste 
gang er det Danmark’s tur i 
2022.

Dette nummer er blevet lidt 
forsinket grundet tekniske 
problemer.

Med disse ord ønsker hele 
den nye bestyrelsen alle en 
rigtig god sommer.
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Forårstræf på Rebild 
Safari Camping 1. til 3. 
marts
Træffet var henlagt til en af 
Himmerlands flotteste natur-
perler: Rebild Bakker og Rold 
Skov. Man føler sig allerede 
ved indkørslen til Bakkerne 
hensat til et smukt, fremmed 
og mageløst sted langt fra 
dagligdagen.

De sidste af 16 vogne ankom 
fredag i flot solskin. De første 
var allerede kommet først på 
ugen, i det luneste februar-vejr 

længe. Og så lige 
Susan og Eriks Solifer 
2, der havde været på 
pladsen hele vinteren!

Fredag aften mødtes 
vi til velkomst i fælles-
stuen, hvor Svend bød
velkommen og fortalte 
om de spændende 
historie- og naturop-
levelser, vi kunne for-
vente her i week-
enden. 

Campingfatter Jens 
Frederik var også 
mødt op med velkomst 
og årets næsten sidste
fastelavnsboller, som

vi efterfølgende nød til den med-
bragte kaffe. Klubben var sponsor 
og de smagte dejligt! 
Tak for det.

Og her fik vi så den første sjove 
historie, den om hvorfor Rebild 
Camping hedder Safari. Det var
Jens Frederik, som levende 
fortalte om Peter Mouritzen, den
første i en legendarisk aalborgen-
sisk restauratørfamilie. Han havde 
på sin danserestaurant Ritz Safari
i Bispensgade dekoreret restau-
rantens vægge med Afrikas 
savannes dyr, og da han byggede 

SOLIFER



fritidshus på jorden, hvor nu 
campingpladsen ligger, tog han 
Safarinavnet med til huset, der 
så -hokuspokus- gav navn til 
campingpladsen, da dén op-
stod. Familien kan i øvrigt i 
indeværende år fejre 100-års 
jubilæum som restauratører i 
Aalborg.

Hvor længe hyggen forsatte 
vides ikke, men klokken 10 
lørdag var alle klar ved flaget til 
nye oplevelser i dejligt solskin.

Lige om hjørnet skulle vi 
besøge RebildPorten, et få år 
gammelt turistcenter, bygget 

af douglasgran fra Rold Skov. 
En imponerende bygning udefra, 
men ikke mindst inde, hvor der 
var udstilling af områdets natur og 
historie. 
I flæng kan nævnes: Røverne fra 
Rold, de mange kilder i området, 
Thingbæk Kalkmine, den sjældne 
orkidé Fruesko i Bjergeskov, 
Rebild Nationalpark, badesøerne 
Madum Sø og Store Økssø (hvor 
I også finder porse til en god 
snaps!), Den jyske Skovhave 
og endelig en længe vel bevaret 
hemmelighed: Reagan Vest. 

Her i det nordvestlige hjørne 
af skoven åbnes om et par år 

Rebild i marts
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adgang for publikum til et 
gigantisk koldkrigsanlæg. 60 
meter nede i kalken blev i 
60’erne udgravet dette anlæg 
til beskyttelse af regering og 
kongehus i tilfælde af atomkrig.
Vi fik en fin introduktion om alt
dette og meget mere af 
RebildPortens leder.

Men vi måtte videre, oplevel-
serne står i kø her i området, 
og med Svend i spidsen kørte 
vi i flot kolonne til Skørping 
og videre sydpå gennem 
skoven forbi Jyske Skovhave, 
Store Økssø og endte ude 
af skoven ved markvejen, 
trampestien og gangbroen, 
der fører de 2 km til Store 
Blåkilde, beliggende i et 
sumpet engområde i dag 
omkranset af pilekrat. Her 
i bassinkilden kunne vi se 
hvordan vandet vældede op 
af sprækker i kalkbunden 4 
meter under overfladen.  80 
liter vand i sekundet! 
Et meget betagende syn.
 
Turen tilbage til P-pladsen 
blev lidt streng for en enkelt 
af de ældre med hælspore, 
heldigvis fandtes en genvej!

Efter en velfortjent frokost gik det 
atter løs for en del af de knap så 
udkørte.
 
Kl 14 viste Erik vej på en godt 
6 km lang tur igennem først 
Rebild Bakker Nationalpark, hvor 
nok landets dyreste akacietræs 
grillhytte er rejst for nylig, dernæst 
fulgte ruten Kovadsbækken, 
krydsede Hulvejen og fortsatte 
ad Ravnkildestien, hvor der er flot 
udsigt over Gravlev Ådal. 
Her besøgte vi krybskytten Lars 

SOLIFER Rebild i marts
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Kjærs hus. Han huserede i om-
rådet i en menneskealder, og 
forsøgte næsten at udrydde 
kronvildtet i Rold Skov, men det 
lykkedes ham ikke! 
Derefter passerede vi vade-
stedet igennem Ravnkilden, 
en sumpkilde med en masse 
små væld i en gryde i dalsiden 
omkranset af gamle bøge. Hvert 
sekund sender vældene 85 liter 
7 grader varmt vand hen  over 
vadestedet her på Ravnkildevej. 
Turen gik videre mod øst gen-
nem bøgeskoven og ramte 
heldigt nok til slut Safari 
Camping. 
En rigtig fin tur som tåler 
gentagelse, f.eks. når bøge-
skoven er sprunget ud, og 
lyngen blomstrer.

Rebild i marts

7SOLIFERBLADET 2/2019

SOLIFER

Lørdag aften var der kaldt til 
hygge i samlingstuen, hvor der var 
mere hjerterum end husrum.

Derfor spiste mange hjemme på 
hotel Solifer og mødte op til kaffe 
avec og hyggeligt samvær. 
Det var næsten nat, da vi gik hjem 
i regnvejr.

Søndag morgen kl 10 var alle 
klar til afsked ved flaget. Vi sang 
klubsangen, råbte Soliferklubben 
leve og ønskede hinanden god 
hjemfart og på snarlig gensyn.

Tak til arrangørerne for et dejligt 
ophold midt i denne unikke natur
                    K&J



Grænsetræf på Oreberget 
6.-8. september

Grænsetræffet går i år til 
Oreberget i Sverige.

Kom og vær med til at kæmpe 
mod svenskerne.

Pladsen er en ren 
vildmarksplads, uden nogen 
form for luksus tilgang. Vi tager 

luksus med os i 
vognene!
Vask og bad er gratis 
i søen!

Toilet er i form af et 
»gammeldags DAS«, 
hvis vi ikke vil bruge 
det i vognen?

Der vil blive arrangeret elektricitet 
»MEN KUN TIL OPLADNING« 
Alt andet er forbudt!

Vi har adgang til en dansbane, så 
vi kan sidde under taget (langbord 
uanset vejr)

Hele træffet skal være med 
dine egne fornødenheder (mad 
og drikke) dog med nogen 
undtagelse.

Grænsetræffet i Sverige
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www.isabella.net

Gør ferien let 

med et lu!telt fra Isabella

Som campist kan du tage lige derhen, hvor dit feriehjerte 

banker. Fra sted til sted ud i det blå. Og med et Ventura 

Air lu$fortelt fra Isabella har du den ideelle rejsemakker 

på campingferien. Lu$teltene er lavet i den velkendte 

Isabella kvalitet og er lynhurtige at sætte op, så det er 

nemt at rejse til nye feriedestinationer.

Hvor tager dine campingdrømme dig hen?

VENTURA AIR TRINUS

ISABELLA TRIPLIGHT ISABELLA BEACH CHAIRISABELLA KITCHENWARE



Omkostninger: 400,00 sek. Og 
du er velkommen til at komme 
en dag tidligere og blive en dag 
længere.

Kørselsvejledning:
Fra Øresundsbroen kører du 
mod Helsingborg – Jönköping 
af E-4. Efter ca. 150 km ved 
Strömsnäsbruk
frakørsel 76, mod 
ÄLMHULT ad vej nr. 120,
Ved vejkrydset 
GÖTERYD-ASKENÄS 
følg vejen til OREBERGET 
(SOLIFER banner)

GPS-kordinater. Lat 56.5805 / 
Long 13.8834

Vi ønsker tilmelding senest 
4. august gennem SOLIFER 
KLUB DANMARK, brug 
tilmeldingsskemaet under 
træf eller send en mail til  
info@soliferklub.dk.

Grænsetræffet i Sverige
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Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Vibeke og Kjeld Krogsgaard
6950 Ringkøbing

Helle Christiansen og 
Zeth Pedersen
3630 Jægerspris

Conny og Leif Nielsen
9750 Østervrå

Bowlingtræffet 29. 
– 31. marts på Ore Strand 
Camping.

Selv en god og hyggelig 
weekend får en ende.
Pladsen vi havde valgt, ligger 
helt ud til stranden, med udsigt 
til havnen på Masnedø.

2 vogne kom allerede om 
torsdagen, mens resten kom i 
løbet af fredagen.

Fredagen bød på solskin og 
hård vind, men det hindrede 
ikke en gåtur til Knudshoved for 
de friske.

Senere fredag aften mødtes vi i 
opholdsstuen med vores kaffe/

the og et stykke wienerbrød.
Om lørdagen var det igen dejligt 
solskin, men nu næsten vindstille. 

Kl 10 kørte vi til Masnedø-fortet, 
hvor Bente fortalte om den nye 
Storstrømsbro, som bliver nummer 
3 i rækken.

En gåtur på fortet blev det også 
til. Bagefter kørte nogle ud for 
at finde det nye fængsel, mens 
andre tog en strøgtur i skønne 
Vordingborg og, endnu andre 
glemte at sætte bilen på p-
pladsen, men kørte helt ud til 
spidsen af Knudshoved i bilen. 

Besøgende troede det var 
godsejeren og hilste pænt.

Der blev også tid til hygge og 
opvask i solen, inden vi kørte til 
bowlinghallen.

Efter en times hård dyst, gik turen 
hjem til campingpladsen og en 

Nye medlemmer/bovlingtræffet
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meget lækker buffet og hygge 
for alle pengene.

Der var flere der scorede 
næsten lige mange point, men 
de endelige vindere er Anne 
Rye og Christian Højgaard 
Pedersen. 

Efter en hyggelig aften var 
det afskedens time ved flaget 
søndag formiddag, hvor der 
blev fortalt om kommende træf 
og derefter sang alle med på 
klubsangen.

Med ønsket om kom godt hjem 
sluttede forårstræffet.

Forårstur 26. – 28. april på 
Rørvig Strand Camping.

I alt 7 vogne var vi på dette 
hyggelige træf. 
Vi ankom henholdsvis torsdag og 
fredag til dejlig solskinsvejr.

Vi mødtes kl 20. i opholdsstuen 
til hygge. Bente og Carsten 
Lauridsen, som er fastliggere på 
pladsen kom op og hyggede med 
os.

Lørdag morgen regnede det, men 
vi kørte først til Fårevejle kirke. 
Her var regnen stoppet og vi 
så Jarlen af Botwell’s grav i et 
kammer under kirken og et lille kig 
ind i kirken blev det også til. 

Bagefter kørte vi en køn rute over 
Vedding bakker til Estershøj. 

Bovlingtræffet/tur til Rørvig
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vognen var fundet på vores vej 
retur til campingpladsen.  Der er 
rejst en mindesten. Den måtte vi 
også lige se. Vi fandt den med 
stort besvær, da den på ingen 
måde er 
afmærket. 

Lidt sen 
frokost 
blev det til 
og nu var 
solen igen 
kommet 
frem, så 

Estershøj ligger i Vejrhøjbuen, 
som er en højderyg fra istiden. 

På Estershøj er en gravhøj 
og en skøn udsigt over sejrø-
bugten.

Knud kom i tanke om, at Sol-

Tur til Rørvig
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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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kaffen blev nydt i det fri. 
Jørgen havde flere slags 
hjemmelavet snaps, som der 
blev smagt på. 
Bagefter spillede vi stigegolf.

Igen rykkede vi til opholds-
stuen, da det blev for koldt, at 
spise udenfor. 

Aftensmaden og efterfølgende 
hygge foregik med megen 
latter. Alt i alt et dejligt træf.

Søndag morgen var alle klar til 
at sige farvel og tak for denne 
gang.

Hvilket blev 
gjort med 
information, 
sang og et 
kør forsigtig 
og kom godt 
hjem, så ses 
vi måske til 
næste træf.

Eftersommertræf
i Skov og Eng
 hos Hanne og Finn Skov
 i weekenden 16. til 18. august.

Hanne og Finn inviterer 
klubben hjem på gården til 

en weekend med afslapning og 
oplevelser.

Der er god plads til at campere 
rundt om på grunden. 

Sørg for at have ladet vognen op 
inden, da der kun I nødstilfælde er 
strøm. 

Vand er der 
dog rigeligt af.

Man kan jo 
altid tage en 
farmerwalk 
med dunkene.

Der bliver lejet toiletvogn med 
bad, og derfor skal man regne 
med et mindre stævnegebyr.

Persongebyr, pladsgebyr eller 
andre gebyrer opkræves ikke.

Adressen er: Engvang 8, Isenvad, 
7430 Ikast. Tlf. 22362804

Tilmelding til Skov og Engtræffet 
på tilmeldingsskemaet under træf 
på hjemmesiden eller på klubbens 
mail senest 3. august

Tur til Rørvig og træf i skov og på eng
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Aldefyret
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Problem med Aldevarme.

Vi havde i vores SOLIFER et 
problem i ca. 1,5 år, nemlig at 
fyret ligesom “pruttede” 4 - 5 
gange, når det stoppede.

Det havde vi talt med 2 forskel-
lige værksteder om, men de 
kunne ikke finde nogen fejl, og 
mente ikke at det var noget der 
betød noget - fyret virkede jo!

Det holdt det imidlertid op 
med, da vi kørte til Sydfrankrig 
i februar. Så da vi nåede til 
Staufen i Sydtyskland, måtte 
vi på værksted. Der var de slet 
ikke i tvivl. Da jeg sagde, at 
det “pruttede” viste de med det 
samme, at vi skulle have en ny 
brænder.

Mekanikeren fortalte mig at det 
var p.g.a. uren gas, der var for 
meget olie i og det var nemt at 
se. 
Når man tænder gasblusset, 
skal flammerne være blå, hvis 
der er meget orange / røde, er 
der for meget olie i.

Det der sker, er at olien ophobes 
i filteret og når gassen stopper 
fortsætter olien med at brænde, 
og den brænder meget varmere - 
og det ødelægger brænderen.

Hvis jeg ikke er blevet snydt, 
da jeg købte et nyt fyr, så holdt 
bræderen kun i ca. 4 år. Den nye 
brænder kostede ca. 2000 kr. - det 

kunne have været undgået, hvis 
jeg havde haft et olie filter på. Så 
det bliver monteret nu. 

TS
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Træf på Fyn og fødselsdagstræffet SOLIFER

Træf på Fyn i dagene 13. 
til 15. september.

Dette træf vil blive afholdt 
på Sinebjerg Camping, hvor 
klubben for nogle år siden holdt 
generalforsamling.

Yderligere information vil 
blive skrevet på klubbens 
hjemmeside under kommende 
træf.
Tilmelding på: 
info@soliferklub.dk eller på 
hjemmesiden.

Fødselsdag på Trelde 
Næs 16. til 19. maj

30 vogne havde sat kurs 
mod Dancamp Trelde Næs 
for at fejre klubbens 34 år 

fødselsdag. 
Alle blev ved 
ankomst tildelt en 
plads.

Nogle fik store 
og andre fik små 
pladser, men på 
trods af dette var 

alle glade og vældig spændt på 
hvad dette træf indeholdt.

Velankommen til den tildelte 

plads gik der ikke lang tid før 
Torben kom forbi og sagde 
velkommen og uddelte program 
og deltagerliste.

Vi havde til dette træf lånt Camp 
Loungen hvor vi sagtens kunne 
sidde alle sammen.

Torsdag aften er det jo tradition for 
at man spiser hveder, hvilket rigtig 
mange gjorde i loungen.

Fredag kl. 10 blev der budt 
velkommen og fortalt lidt om 
dagens arrangement som var 
udflugt til Den Historiske Miniby.
Turen blev ikke helt det der var 
lagt op til, da det er længe siden 
at der er kommet så meget regn 

netop som vi fik en rundvisning af 
vore 2 guider, alle blev mere eller 
mindre våde.

Fødselsdagen blev behørig fej-
ret med 10 lagkager fra Lagkage-
huset i Fredericia, og de  smagte! 



Fødselsdagstræffet
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Årets lotteri blev startet og 
ganske hurtig var næsten alle 
lodderne solgt.

Lørdag bød klubben på dejlig 
morgenmad med rundstykker, 
smør, pålæg, ost og marmelade 

før årets generalforsamling 
skulle gå i gang. Læs referatet 
som er medsendt 
bladet ud.

For at vi skulle få 
appetit til SOLIFER 
buffeten som blev 
leveret fra Odense af 
Kokken og Jomfruen 
var der arrangeret 
en gåtur om 
eftermiddagen ud til 
fyret på Trelde Næs. 
Birgitte og Ejvind 
stod for turen.

Maden bestod af 3 slags kød, 
2 slags kartofler, salater og 
dressinger samt en dejlig 
bearnaisesauce.

Efter maden skulle spændingen 
udløses om hvem der skulle vinde 

de flotte gaver vi 
havde fået fra Isabella 
som vi takker for.
Ikke alle kunne vinde, 
men gaverne blev 
pænt fordelt blandt 
medlemmerne.

Søndag stod i 
opbruddets tegn, så 
efter vores skønsang 
af klubbens sang, fik 
vi sagt farvel og tak 

for denne gang og på gensyn til 
træf efter sommerferien.

SOLIFER



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.

Tak for hjælpen!

Hjælp med at få nye medlemmer
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Træf og udstillinger
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Følgende aktiviteter er planlagt:

Træf i 2019:

1. marts til 3. marts:    Træf Jylland

29. marts til 31. marts:   Træf Sjælland

26. april til 28. april   Træf Sjælland

16. maj til 19. maj:    Generalforsamling Jyl.

27. juni til 30. juni:   Interrally Holland

16. august til 18. august:   Træf Jylland

06. september til 09. september; Grænsetræf Sverige

13. september til 15. september:  Træf Fyn

15. november til 17. november:  Gløgg træf Fyn

22. november til 24. november:  Gløgg træf Sjælland

Udstillinger i 2019:
18. til 20. januar    Bella

25. til 27. januar    Odense

22. til 24. februar    Ferie for Alle

30.august til 08.september  Caravan Salon Düsseldorf
11. til 15. september   Elmia

Husk at følge med på www.soliferklub.dk

Soliferbladet  Deadline                  Udkommer
Blad nr. 1   15. februar   februar/marts

Blad nr. 2   15. maj   maj/juni

Blad nr. 3   15. september   september/oktober
Blad nr. 4   15. november   december
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Din SOLIFER forhandler i Danmark:


