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Tiden løber stærkt når man er ude med 
campingvognen, fordi der er så meget 
man skal/må gøre men det vigtigste er at 
komme ned i omdrejninger og slappe af.

Men der skal også være tid til at 
opleve noget, når man nu er ude med 
campingvognen. Jeg ved at der er 
en der samler på foto af fyrtårne og 
kirketårne, andre samler på kilometer 
kørt med campingvognen og hvad med 
at samle på dage, hvor man er ude 
med campingvognen. Der er så mange 
muligheder, så hvad samler I på?

Ja tiden løber og nu er der kun 2 træf 
tilbage i år og derfor vil jeg opfordre alle 
til at komme og slutte op om disse.

Bestyrelsen er i fuld gang med at 
planere næste års træf og planlægge 
turen til Harzen, så der er nok at se til i 
bestyrelsen fra nu af og frem til næste år.

Nyd efteråret, mens det er her, måske 
ses vi derude.



Tur til Harzen i 2020
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HARZ 
2020

HARZEN 
rummer 
alt, hvad 
man kan 
ønske sig 
til et træf: 
Smuk 
natur, 
idylliske 
byer med 
mange 
gamle 
bindings-
værks-
huse, 
masser af 
seværdig-
heder for 
enhver 
smag og 
listige 
steder med koldt fadøl. 

Og så er der kun ca. 4 timers 
kørsel fra Kruså dertil.

Klubbens 
udsendte 
medar-
bejdere 
var en tur 
dernede 
i juni 
måned, 
og vi blev 
enige om 
at prøve 
en gang 
til med en 
udlands-
tur. 

Vi har 
lavet en 
aftale 
med: 
Harz-
Camp 

Göttingerode i Bad Harzburg om 
et træf hos dem i uge 26, sidste 
hele uge i juni 2020. 

Pladsen ligger meget tæt på 

SOLIFER



Goslar, hovedbyen i Harzen.

Prisen for 7 overnatninger bliver 
ca. 1500 DKR + eget forbrug til 
seværdigheder og fadøl.

I næste klubblad bringer vi en 
nærmere omtale af træffet, 
men sæt allerede nu et kryds 
i kalenderen og start evt. med 
jævnligt at lægge småmønter i et 
syltetøjsglas, så turen er sikret 
økonomisk.

Annie Malm & Svend Dam.

Træf på eng og skov

Klubben var som tidligere omtalt 
i sidste blad inviteret til at holde 
et træf hos Hanne og Finn Skov i 
Isenvad fra 16. til 18. august.

Så i løbet af fredagen ankom10 
vogne.

Vi blev modtaget af Finn der 
fortalte hvor vi kunne holde på 
den meget store veltrimmede 
græsplæne, der er rundt om 
huset, hvor de bor.

Efter at have stillet vognene op, 
gik vi over til gildesalen og spiste 
vores frokost. 
Mens vi var i gildesalen kom 
værtinden hjem fra arbejde og 
så var vi fuldtallig.

Hos Hanne og Finn
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Fredag eftermiddag gik med at 
besigtige området og måske en 
lille lur.

Om aftenen var der samling i 
gildesalen, hvor vi alle havde 
vores medbragte mad med og 
efter maden var der tid til at 
snakke og hygge sig sammen.

Lørdag kl. 8.30 morgenmad frisk 
brød (rundstykker, rugbrød og 
basser) inde fra Ikast, afhentet 
af Henning. 

SOLIFER Hos Hanne og Finn
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Vi elsker camping
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Efter dette festmåltid var 
formiddag og eftermiddag til fri 
disposition med mulighed for 
at se og føle alt efter hvad man 
havde lyst til ud fra den liste som 
Finn havde lavet med muligheder 
i området, dog lige afbrudt af lidt 
frokost i gildesalen.

Så blev det igen spisetid og vi 
tog maden med op i gildesalen, 
snakken gik og igen blev det lidt 
sent før alle var gået til ro.

Søndag morgen var der sandelig 
igen det store morgenbord. Det 
er nu en god ting at have en 
gildestue!

Hos Hanne og Finn

7SOLIFERBLADET 3/2019

SOLIFER

Kl. 10.00 ved flaget var det så tid 
til at sige farvel og tak til Hanne 
og Finn for at de havde inviteret 
klubben. 

Derefter sang vi klubsangen og 
sagde farvel til hinanden og på 
gensyn. 



Nye medlemmer.
Inger og Kresten Vester

6920 Videbæk

Vagn Andersen
9000 Aalborg

Jens Hermansen
4600 Køge

Gløggtræf på Sjælland

Den 22.-24. november afholder
vi gløggtræf på DCU-camping 
Rågeleje.
.
Fredag aften 
mødes vi i opholds-
stuen til gløgg og æbleskiver. 

Til gløggen benytter vi selvføl-
gelig Jes’ lækre opskrift.

Lørdag formiddag tager vi på et 
julemarked.

Vi leder med lys og lygte for, at 
finde et hyggeligt
et i området.

Lørdag aften spiser vi sammen i 
opholdsstuen.
Vi har lov til, at benytte 
opholdsstuen begge dage, 

Men vi kan ikke reservere den 
kun til vores brug. 
Vi har fået bekræftet, at der ikke 
holdes fest i week-enden!

Tilmelding på klubbens
hjemmeside under træf eller på
info@soliferklub.dk, 
senest den 08.11.19

Nye medlemmer/Træf på Sjælland
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ANNONCE
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www.isabella.net

Isabella AIR

CIRRUS NORTH 400

Isabella Air sætter nu helt nye standarder 

indenfor lu�fortelte.

Her kombineres de bedste erfaringer fra mere end 60 års udvikling af telte med et 

gennemført design og den nyeste IsaAir lu�teknologi. 

Med Isabella Air går vi ikke på kompromis med materialerne. Vi bruger udelukkende 

de samme velkendte Isabella materialer, som vi bruger i vores traditionelle Isabella 

fortelte. Teltets forarbejdning fra stof til det færdigsyede telt er fremstillet i Europa. 

ISAAIR SYSTEM

·  Pumpes kun et sted.

·  Ekstra kra�ige og holdbare 3 lags 

lu�kanaler.

·  Brugervenligt click-system med on/off 

kontakt til nem udski�ning af lu�kanal.

DESIGN

· Rummeligt opholdsrum med højt til lo�et.

· Klassisk Isabella-design.

· Mulighed for stort annex på begge sider 

fordobler teltets areal.

MATERIALER

· Særligt åndbart og vedligeholdelsesvenligt 

materiale.

· UV-bestandigt materiale på front og sider 

gør teltet modstandsdygtigt overfor solens 

stråler.

· Gennemtestede og velkendte Isabella 

materialer.

NYHED!



Grænsetræffet i Sverige
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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 6.-8. 
september.

Vi var et par stykker, som var 
ude at se på omegnen, inden vi 
nåede træffet. 
For vores eget vedkommende 
skyldtes det, at vi ikke kunne 
indsætte, den type gps-data der 
var opgivet. 

Så vi kørte efter beskrivelsen i 
stedet. Beskrivelsen var dog ikke 

helt fyldestgørende, så vi måtte 
spørge om vej.

Vi var 8 danske vogne og 5 
svenske.

Træffet startede med, at Mats 
tændte op i grillen og grillede 
pølser til os alle. 
Senere kunne vi – hvis vi 
havde lyst – gå op og hygge i 
dansehuset.

Lørdag kl. 10 kørte vi i samlet 
trop til Älmhult, hvor vi skulle 
besøge Ikea museum. Det var 
ret sjovt, udstillingen viste hjem 
gennem tiderne, og de fleste af 
os, fandt noget der lignede vores 
egne stuer fra vores unge år.

Hvor ligger Ikea???

Grænsetræffet i Sverige
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Kl. 15 blev der stillet op til 
kongespillet. Vi skulle spille 3 
spil. Første spil tabte vi. 2 spil 
vandt vi ret hurtigt, men 3. spil 
tabte vi igen. 

Så resultatet blev, at svenskerne 
vandt. 
Tillykke til dem.

Kl. 18.30 mødtes vi så i danse-
huset med vores medbragte 
mad. Der blev hygget igennem.

Søndag morgen sagde vi farvel 
og på gensyn til næste år. 

Vi havde et dejligt træf og var 
heldige med vejret.

Gløggtræffet i 2019, 
har vi lagt på:
Carlsberg Camping, Tåsinge i 
dagene 15. til 17. november.

Klubben har fået lovning på et 
område, hvor vi kan ligge samlet 
og endvidere har vi lånt et lokale.

Campingpladsen har givet os et 
tilbud på overnatning, både før, 
under og efter træffet.

Da det er lidt for tidligt for 
juleudstillinger, leder vi med lys 
og lygte efter et. Ellers må vi se 
hvad der dukker op.

Tilmelding som sædvanlig på 
klubbens hjemmeside under 
træf eller på info@soliferklub.dk, 
senest søndag, den 3. november.

Grænsetræffet i Sverige - Gløggtræf på Tåsinge
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Til klubbens hyggetræf 
på Sinebjerg Camping 13. til 15. 
september, var der tilmeldt 16 
vogne, men desværre var der 
frafald af 2 vogne.

I løbet af torsdagen ankom de 
første medlemmer og så blev 
det meget hurtigt besluttet at 
vi skulle bruge aftenen til lidt 
snak i grillhytten, hvor der er en 
fantastik udsigt ud over pladsen 
og øhavet.

Resten 
af de 14 
vogne 
ankom 
fredag 
og så var 
der tid til 
at snakke 
udenfor i 
det gode 
vejr.

SOLIFER 630 FINLANDIA
Ønskes ombyttet med en mindre 
udgave af slagsen.

Vi har denne fine vogn, 
Årgang 2008 med alt tænkeligt 
udstyr. Det eneste der kan 
påtales, er en mindre god 
rullemarkise.

Af ekstra udstyr kan nævnes: 
Solceller, TV, 2 stk. batterier a´ 
120 Ah, Cykelholder, 
Udendørsbruser med varm og 
kold vand. mm.

Vognen ønskes ombyttet med en 
anden vintervogn, med samme 
kvalitet som Solifer.

Kresten Vester
Skærbækvej 4,
6920 Videbæk
Tlf.: 20280666

Hyggetræf på Fyn
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Fredag og lørdag aften var vi i 
opholdsstuen, hvor hovedtemaet 
hygge, som træffet var indkaldt 
til, blev overholdt i rigeligt mål. 

Alle tog godt imod dette og det 
var svært at få afsluttet aftenen, 
men det lykkedes.

Lørdag var der mulighed for at 
se lidt i området, der var ikke 
arrangeret noget fra klubbens 
side, så det var op til hver især, 
hvad dagen skulle bruges til.

Søndag morgen var der hentet 
morgenbrød som klubben stod 
for til alle. Efter en times tid med 
snak var tiden inde til at slutte 
dette træf og det blev gjort som 
sædvanlig med klubsangen. 

Vi sagde farvel og tak og efter 
dette var der opbrydning og kl. 
12 var alle på vej hjem eller til 
nye eventyr.

Hyggetræf på Fyn
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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

                                                                         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   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:


