
INDHOLD:

Lederen .............................................................................  side   2

Træf på Djursland ............................................................ side   3

Træfældning ..................................................................... side   4

Camping i Corona tiden .................................................. side   6

Nye medlemmer ............................................................... side  10

Kontingent for 2021 ......................................................... side  10

Mit første møde ................................................................ side  11
SOLIFERBLADET 4/2020

SOLIFER
BLADET

Medlemsblad for SOLIFER KLUB DANMARK. 34. årgang - nr. 4/2020

www.soliferklub.dk --- info@soliferklub.dk

Kære julemand.
Vi ønsker os kun en ting og det er

at vi snart bliver Corona fri!
Vil du ikke godt være sød og hjælpe os med det.
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www.soliferklub.dk

e-mail: info@soliferklub.dk

SOLIFER

Tiden nærmer sig, hvor 2020 bliver til 
2021.
 

Der har desværre været mange 
aflysninger i klubben i år p.g.a. covid-
19.

Vi håber, at I alle har det godt og at 
vi igen kan ses i det nye år.

Vi ønsker jer og jeres familie en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

På bestyrelsen vegne
Susanne von Essen



Træf i en Corona tid
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Djursland.

Træffet på Albertine Lund 
camping i dagene 2. til 4. oktober 
havde tiltrukket sig en del 
opmærksomhed, da hele 17 vogne 
havde tilmeldt sig på trods af disse 
Corona tider. 

Desværre kom der afbud fra 4 
vogne.

De første ankom 
allerede om søndagen 
og flere kom i løbet 
af ugen, så alle var 
ankommet fredag.

Fredag aften var det 
ifølge programmet 
dømt hyggeaften i 
opholdslokalet og dette 
var rigelig stort til at vi 
kunne holde behørig 
Corona afstand. 

Kl. 22.00 forlod vi lokalet.

Lørdag ved klubflaget blev der 
informeret om træffet og fremhævet 
alt hvad der var at se i omegnen 
som var indsamlet af Kirsten 
og Jørgen Bekker, samt budt 
velkommen til medlemmer der var 

med for første gang.

Vi havde fået tildelt 
et område på 
campingpladsen til 
træffet, dog havde der 
sneget sig en vogn af et 
andet mærke ind!!

Lørdag aften mødtes 
vi i opholdslokalet med 
medbragt mad. 

Udover et dejligt lokale 
var der også et køkken, samt 2 
toiletter.

SOLIFER



Aftenen gik med snak og hyggeligt 
samvær, indtil kl. 22.00, som er 
lukke tid for forsamlinger op til 50 
pers. på nuværende tidspunkt, 
ifølge politivedtægterne.

Søndag startede med regn, men kl. 
10.00 var det tørvejr, så vi kunne 
afslutte træffet med information om 
kommende træf og klubsangen. 

Der blev sagt farvel på behørig 
Corona afstand.

Vi har fået��

� fældet træer på vores fritidsgrund 
i Kramnitze på Lolland. 

Grunder ligger ca. 400 m. fra 
Østersøen og umiddelbart i 
nærheden af Western Camp. 

Da vi hverken har vand eller strøm 
installeret, kan vi der låne toilet- og 

badeforhold, og vores søde naboer 
omkring os, er gavmilde med 
ferskvand. Gengældt med lidt øl og 
vin.
Vi købte det for mange år siden, 

med det formål, at 
vi kunne komme 
der frit med vores 
campingvogn. 

Dog har vi et lille 
redskabsskur til bord, 
stole og et par cykler 
samt andre remedier, 
som er påkrævet på en 
naturgrund.

Det er et gammelt 
sommerhusområde fra 

1971, og vi er kun nummer to ejer 
af grunden.
Den tidl. ejer har plantet rigtig 
mange fyrretræer rundt på grunden, 
og nogle er nu så høje, og skygger 

Træf i en Corona tid/træfældning
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Det er også en god forretning for 
ham, der har fældet træerne.

Nu venter vi blot på der bliver 
ryddet op, så vi igen kan komme 
der med campingvognen.
Helle

SOLIFER Træfælding på Lolland
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for terrassen hos vores ene nabo. 
Vi vidste godt det ville være et 
meget stort arbejde, for vi taler her 
om ca. 8-10 træer der skulle fælles, 
ud af ca. 25 som står blot på den 
ene langside af grunden.

Naboen arrangerede fældningen 
med en professionel, og nu ligger 
alle træer på den ene halvdel af 
grunden, for her er plads til de 
kan lægges ned. Og sikke et rod 
af stammer og grene, når man 
lægger store træer ned. Der er 
selvfølgelig blevet lidt åbent ind til 
naboen, men i løbet af et par år 
vokser undergrunde op igen.

Hjemme har vi en brændeovn, 
men det er uoverskueligt for os at 
håndtere så meget træ, at vi har 
valgt, at træet bliver brugt som 
betaling for fældningen. 



På camping midt i en 

corona tid.

Efter lang tids kraftige camping-
abstinenser og tiltagende 
corona-tristhed besluttede vi 
sidst i september at tage et par 
uger “ud i det blå” på nordjyske 
campingpladser. 

Vi ville gerne have vores gode 
cykler med, og havde i den 
anledning modvilligt fulgt gode 
venners råd om at montere et 
cykelstativ på trækket foran 
gaskassen. “Der er for lidt plads”, 
mente jeg. “Hvad sker der ikke, når 
jeg bakker og drejer skarpt? Buler 
i gaskassen selvfølgelig!” “Der er 
masser af plads”, påstod vennerne. 
Jeg gav mig og investerede 350 kr. i 
et brugt stativ. Noget af en satsning!

Vi besluttede at starte på DCU 
Camping Ålbæk Strand og ankom 
ved ellevetiden om formiddagen.  
“Åben kl. 8 -10 og 17 -19”, stod 

der på døren til receptionen. Øv! 
Nå, heldigvis var der også et tlf. 
nr., man kunne benytte. Vi ringede 
to gange uden held. Så gik vi en 
runde på pladsen -uden at møde 
nogen. Vente 6 timer på endelig 
at komme på camping var lige i 
overkanten, så vi besluttede hurtigt 
at rulle til Råbjerg Mile Camping i 
stedet for. 

Først skulle skuden dog vendes 
180 grader efter recepten, hen til 
tværvejen, bakke 90 grader rundt 
om hjørnet, køre frem og dreje til 
venstre. Else blev omhyggeligt 
instrueret om at skrige op, hvis 
cyklerne undervejs var ved at bule 
Soliferen, men underet skete, ingen 
problemer, og vi kunne meget lettet 
fortsætte til konkurrenten. 

Her var receptionen åben fra 
kl. 8-20. Sådan! 

Vi bookede en dejlig plads for 
to nætter og indrettede os. 
Endelig på camping og i godt 
vejr. 

Servicebygningen er placeret 
i midten med de enkelte 
pladser liggende i cirkler 
omkring bygningen. Selv om 
det er en stor plads, ligger de 

enkelte pladser meget ugenert. 

Hver plads har et levende hegn på 
de tre sider. I alt er der 14 km. 

Camping midt i en corona tid
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Camping midt i en corona tid
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hegn på pladsen, som det tager to 
måneder at klippe.  Så er min hæk 
derhjemme godt nok pebernødder! 

I overkommelig afstand ligger 
mange spændende ting, som nok 
er et besøg værd. F.eks. Råbjerg 
Mile, Kandestederne, Skagen med 
Grenen, Den tilsandede Kirke, 
Ørnereservatet osv. 

Campingpladsen er nabo til Bunken 
Klitplantage med gode muligheder 
for gå- eller cykelture. F.eks. til et 
tårn med storslået udsigt over milen 
sydfra.

Eller gå på opdagelse i en tysk 
ildleder-bunker fra 2. verdenskrig. 
Husk lommelygten!

I sæsonen er der også gode 
muligheder for at samle svampe i 
Bunken Klitplantage. 

Vi var spændt på sikkerheden 
på pladsen og blev snart meget 
corona-trygge. Der var langt til 
nærmeste nabo, og toiletterne 
var meget rene og blev meget tit 
afsprittede.  

De to nætter blev til en uge, inden vi 
trillede videre til Tversted Camping 
og sidst til Tolne Skov Camping.

På alle pladserne følte vi os 
på corona-sikker grund. Sidst i 
september var der få gæster, og 



de stramme hygiejniske regler blev 
absolut overholdt. 

Vi nåede selvfølgelig ikke at opleve 
alle Nordjyllands lyksaligheder på 
de 14 dage. Resten må vente til en 
tur i det tidlige forår, hvis forholdene 
da ikke forværres yderligere. 

Og vi har da lov til at håbe, der 
snart kommer en god vaccine på 
markedet. 

Alt i alt en dejlig tur. 
Og de 350 kr. til cykelstativet viste 
sig at være en god investering.

Og med de gode senior-tilbud, +65 
rabat og hvad det nu hed, blev 
investeringen vist tjent hjem igen. 

Ålbæk Strand Camping når vi nok 
en anden gang. Hvis de da har 
åbent!
Svend

Camping midt i en corona tid
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ANNONCE
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Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Liv Sissel og Per Weisbjerg
8600 Silkeborg

Kontingent 2021

Nu er tiden inde til at få betalt 

kontingentet for 2021. Det er den samme 

måde som vi har brugt de sidste år, så 

derfor er der medsendt en pdf fil med 

oplysninger om, hvordan du indbetaler 

næste års kontingent.

Kontingentet bedes indbetalt 
senest 5. januar 2021.

Evt. ændringer i dit medlemskab 

meddeler du på klubbens mail 

info@soliferklub.dk.

Torben Damgaard

PS.: Nyt medlemskort vil blive fremsendt, 

sammen med blad nr. 1-2021

Nye medlemmer/kontingent 2021
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Mit første møde med det store 
udland.

Vi har camperet hele livet. De første 
mange år med telt og på cykel. Alle 
disse ferier foregik i Danmark.

Da vores yngste var færdig med 
handelsskolens studentereksamen, 
ville hun meget gerne til Paris.

Ingen af hendes venner ville med, 
så Erik og Mia lavede en aftale bg 
min ryg. 
Vi tog med, men problemet var mig.

Paris - Paris
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Mia talte meget om Paris og om 
hvor gerne hun ville afsted, så hun 
kunne benytte det franske sprog, 
som hun havde haft på højt niveau.  

Til sidst blev jeg blød og foreslog 
Erik, at vi tog med hende derned. 
Erik holdt masken.

Vi havde lige købt ny bil og en helt 
ny campingvogn. 

Så i juni for 19 år siden gik turen 
sydpå.  Det var min første tur sydpå. 
Med os havde vi et oversigtskort 
over Europa.

Tidligere havde 
jeg kun været i 
Trollhättan en 
enkelt gang. 

Så da vi kørte 
over den dansk/
tyske grænse 
følte jeg, at vi var 
faret vild. 

Turen gik godt 
indtil vi nåede 
i nærheden af 
Paris. 
Kortet duede 
ikke til at køre 
efter, så i stedet 
for at dreje af 
motorvejen ved 
Charles de Gaulle 
lufthavnen, kørte 
vi mod Paris.



Pludselig befandt vi os på ringvejen 
om Paris.

Erik ville gerne vide, hvornår han 
skulle køre fra, men kortet duede jo 
ikke, alt stod på fransk og jeg havde 
aldrig set de navne der stod på 
skiltene. 
På et tidspunkt måtte vi bare køre 
fra.

Vi kørte rundt i Paris, som var vi 
skibsbrudne. Vi befandt os pludselig 
på Champ Elysee. 
Det var ikke sjovt. 

Det var lørdag og lige på det 
tidspunkt pariserne tager ud at 
spise, så der blev dyttet en del af os. 

Jeg tror vi kørte et par omgange i 
rundkørslen.
Vi nåede helskindet ud i omegnen 
af Paris og var klar over, at vi 
behøvede hjælp.

Mia blev sendt ud af bilen for at 
spørge om vej. En venlig mand satte 
sig ind i sin bil og viste os frem.

Py-ha vi overlevede. Jeg var skræmt.

Mandag morgen indløste vi et carte 
orange. 
Med det var det muligt, at køre en 
hel uge med tog og bus til og i Paris.

Vi kom hurtigt til at elske metroen. 
Det er så nemt at finde rundt i Paris 

Paris - Paris
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Vi havde rigtig mange gode 
oplevelser og problemet med 
at finde vej, kan løses med 
planlægning og et ordentligt kort.

Allerede året efter satte vi igen 
kursen efter Paris. Jeg tror, vi har 
været i Paris de første 20 gange. 
Nogle år, både på vej sydpå og igen 
på vejen hjem.

Turene er blevet udvidet til hele 
Frankrig. Vi elsker middelhavet, 
men Ribeauville i Alsace er også en 
af vores favoritter.

I dag er det meget nemmere, bilen 
kender selv vejen og ellers kan vi jo 
bare sætte gps’en til.
Annie

med Metroen og der er en station på 
næsten hvert gadehjørne.

Vi var hele ugen rundt til Paris’ 
seværdigheder og vi vovede os 
også til Monet’ have i Giverny. Selv 
om det betød, at vi skulle med bil.

Mia lærte os at sige goddag, farvel 
og bestille 2 baugetter. 

Da vi kørte hjem igen var jeg mange 
oplevelser rigere, men samtidig var 
jeg lettet. 

Mit første indtryk af Paris var 
kaotisk, men som vinteren gik, blev 
oplevelserne bearbejdet. 

Paris - Paris
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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 flere nye 
medlemmer via hjemmesiden er 
der stadig plads til nye, så hjælp 
med at få klubben til at vokse på 
denne måde.

TAK

Vi mangler din hjælp!
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Træf og udstillinger
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Træf i 2021:

Klubbens træfkalender er desværre tom indtil videre på 
grund af Corona.

Men mon ikke der er håb forude, for at vi kan afvikle nogle 
træf i 2021.

Husk at følge med på www.soliferklub.dk

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

Blad nr. 2   15. april    april/maj

Blad nr. 3   15. september   september/oktober

Blad nr. 4   15. november   november/december

Udstillinger i 2021:

Ingen informationer om udstillinger på nuværende tidspunkt.

                                                                   Husk at følge med på ww.soliferklub.dk
                                                                         Ret til ændringer forbeholdes.
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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:


