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Benny Pettersson

Hej på er Solifer vänner 

Hur går det för er i dessa coronatider. Hoppas 
alla har klarat sig från denna pandemi.
Själv har jag varit och tagit årets influensa- 

spruta, så man får hoppas att man klarar sig från 
den i alla fall. Men sedan har vi ju detta med corona 
vaccinet kommer det att hjälpa oss, så vi slipper 
drabbas av Coronan utöver allt annat.
Frågan diskuteras ofta i nuläget.

För övrigt så har vi placerat vår vagn på helårs- 
camping, vi ämnar inte vara ute på våra vägar 
längre. Utan nu lägger vi oss på fast plats.
Det innebär inte att vi ämnar lägga av med Club 
Solifer, utan det finns ju stugor att hyra eller bli 
inhysta i annat boende på våra kommande träffar.
Och träffar kommer det att bli, bara denna 
pandomin kan dämpas helt.
Vad man förstår på vår myndighet så lär det väl 
gå ett bra tag till innan detta är över men vi får ha 
tillförsikt och inte ge upp. 

För övrigt så har säkert några av er varit ute på våra 
vägar fast säsongen är över för denna gång. 
Hösten kan ju ändå bjuda på bra väder, fast inte lika
varmt och skönt som man så gärna vill ha. Men vad 
gör väl det när man  kan ha det varmt och skönt i 
husvagnen/husbilen.

Så nu vill jag passa på och önska er alla  en riktig 
God Jul och  Gått Nytt År. När vi hörs nästa gång 
skriver vi 2021 och får vi hoppas på ett bättre år än 
det gångna året.
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Förbered dig för kylan!

Wecamp 

eluppvärmd stolsdyna

T18-420D

Värmer upp 

20-80 m2

G02-200
WeCamp Gaskamin

Royal Camping 
konstfäll i 3 olika färger

T13-57A-C

Tristar elvärmare KA-5038
T20-106

Handla tillbehör via  
KAMA Order to Store (OTS)

Beställ på nätet och hämta varan i din KAMA-butik.
Fraktfritt! Över 10 000 artiklar ett klick bort!

www.kamafritid.se

Namnlöst-1   1 2019-11-12   15:49

Tyskt rederi återupptar linje till 
Sassnitz

Med start i september kommer det tyska rederiet Förde Reederei 
Seetouristik, FRS, att sätta igång med trafik på en ny linje mellan 
Sassnitz och Ystad.
Det var efter beskedet i april att Stena Line avsåg att stänga linjen 
mellan Sassnitz och Trelleborg som det framförallt på den tyska 
sidan började arbetas med alternativa möjligheter till en 
återstart av trafiken. Och under fredagen blev det klart att tyska 
FRS ska dra igång en linje mellan Sassnitz och Ystad, vilket 
Shippax var först att rapportera om.

Kortar ner restiden
Planerad trafikstart är den 15 september och då med 
höghastighetsfärjan FJORD CAT. Därmed kommer resti-
den att förkortas från runt fyra timmar och 15 minuter ner 
till två timmar och 30 minuter, vilket gör att linjen blir den 
snabbaste förbindelsen mellan Sverige och Tyskland.
Planen är att rederiet ska köra upp till två avgångar per 
dag per väg från och med våren 2021. Initialt blir det en 
avgång per dag. 

Färjan ledig till hösten
Höghastighetsfärjan Fjord Cat opereras i nuläget av det 
norska rederiet Fjord Line för en trafik mellan Kristian-
sand och Hirtshals under sommarsäsongen. Det är också 
en av orsakerna till att den nya linjen först kan börja i 
september samtidigt som hamnarnas faciliteter också 
behöver anpassas för färjan.
Anledningen till att FRS valde Ystad och inte Trelleborg 
som svensk hamn ska vara att det är ett mer attraktivt 
resmål för tyskar som vill resa till Sverige över dagen.
Enligt Shippax investerar rederiet 15 miljoner Euro på 
den nya linjen, vilket innefattar köpet av färjan från Fjord 
Line. Fartyget kommer att levereras till rederiet den 25 
augusti.

Källa Sjöfartstidningen

Färjan Fjord Cat 
 Fotograf:Fjord Line
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TRÄFFKALENDER
Förnärvarande är det inga träffar plannerade.

Forsbergs Fritidscenter öppnar nytt center i 
Linköping – stänger ner Mantorp
Nu flyttar Forsbergs Fritidscenter hela sin verksamhet från Mantorp till centrala Linköping. Det nya centret 
tar över hela Bossings Fritidscenter och öppnar sina dörrar på tisdag den 1 september. För att säkerställa en 
effektiv flytt stänger anläggningen i Mantorp fredag den 28 augusti. Det nya centret i Linköping ska bli en 
av mellan-Sveriges största fullserviceanläggningar.

Anläggningen som ligger centralt i Linköping, ser vi som ett perfekt komplement till våra övriga anläggningar. 
Nu stärker vi vår position ytterligare på den växande nordiska marknaden, säger Jonas Karlsson, vd på Fors-
bergs Fritidscenter.

Forsbergs Fritidscenter kommer att ta över ansvaret för försäljning och service från Bossings Fritidscenter, där 
grundaren Bo Karlsson nu går i pension. Tillsammans med Bossings bilservice, som fortsatt kommer ägas och 
drivas av Bo Karlsson med familj, kan Forsbergs Fritidscenter erbjuda ett brett utbud av husbilar och husvagnar, 
bodels-service, tvätt, rekonditionering, försäljning av tillbehörsbutik och reservdelar samt motorservice och be-
siktning.

Bossings Fritidscenter har servat sina kunder på ett lysande sätt under 30 år, vilket vi ser fram emot att fortsätta 
göra i vår gemensamma organisation. Med medarbetarna från Bossings Fritidscenter vinner vi ett fantastiskt till-
skott till vårt redan starka team från Mantorp, förklarar Jonas Karlsson.

På tisdag den 1 september öppnar Forsbergs Fritidscenter sin nya anläggning i Linköping. Servicekunder vid an-
läggningen i Mantorp kommer att flyttas över till anläggningen i Linköping.
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Nisse och Ann-Britts sommarturné aug 2020.
Efter en hel del tvekan och 
diskussioner så bestämde vi oss 
för att få reseförslag av vännerna 
Thea och Torben som varit mycket 
norröver. Vi startade resan måndag 
kväll 17/8.

Text & Bild: Ann-Britt Foghelin 

Direkt till Alfta, som är min 
barndomsbygd, och besök 
till vår familjegrav för 

plantering. En lugn och behaglig 
övernattning på campingen.
Nästa morgon när vi skulle tappa 
ur gråvattnet så höll resan på att 
ta slut. Det hade vuxit upp en 
lyktstolpe i vägen när chauffören 
skulle backa för att komma rätt. 
Det gick att tejpa fast så resan 
kunde fortsätta efter lite palaver 
med att få allt att fungera. Vi åkte 
mot Los för att försöka hitta min 
”gammelmormors” hus. Har 
försökt några ggr men inte lyckats, 
men nu kom vi rätt. Kände igen 
mig på en gång när vi kom fram, 
vilken lycka. Pappa och jag var där 
en period när han hjälpte till att 
avverka skog, minns fortfarande 
att det var ruggigt kallt. En del 
besök med mormor gjordes också. 
Det är säkert 50 år sedan jag var 
dit senast.

Efter det så rullade vi på till 
Kvarnsjö camping norr om 
Ytterhogdal. Ett häftigt och 
trivsamt ställe med otroligt 
trevligt värdfolk! Tänk er, 
trasmattor i servicehuset, nybakta 
ljumma frallor till frukost och en 
vidunderlig utsikt.  
    
Ett antal vandringsleder 
åtminstone 5 st. Råd till vandrings 
benägna: Det finns gott om vilda 
djur, möt dem med respekt! Har 
man turen att se en björn, gå inte 
nära den utan gå helt lugnt åt 
motsatt håll. Spring inte! Det kan 
väcka björnens förföljelseinstinkt. 
skulle den ändå närma sig, lägg 
dig ner på marken och ligg stilla. 
Då björnar är nyfikna kommer 
de kanske fram och nosar för att 
sedan ge sig av. Joodå så att. Blev 
bara 1 natt i Kvarnsjö, vilket jag 
ångrar, men kommer att åka dit 
igen.

Nästa etapp gick till Strömsund 
och dess camping. Förutom resa 
genom storslagen natur så kom 
sommaren åter,+27,6 grader 
kl.21.00. Ordinär camping, men ett 
+ för mig var att Dollar Store var 
närmaste granne. Men jag var inte 
dit!
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Nästa dag, Vildmarksvägen 
till Gubbhögen. En 
naturcampingplats, häftigt och 
fint. Inget dricksvatten, el, dusch 
eller wc, bara ett torrdass, men 
otroligt klart vatten i sjön och 
brygga med stege ner i vattnet. Vi 
var dit och tittade men stannade 
inte där. Istället åkte vi vidare.

Vi kom till Jormvattnets fiske-
camp, wow! Samma sak här, då 
det bara blev en natt måste vi åka 
dit igen. Bra och fräscha hygien-
utrymmen. Nybyggd bastu med 
relax vid sjön och en makalös 
utsikt! Trevlig anda. Perfekt för 
fisketokiga.

Fredag och Stekenjokk! Jag fick 
min boost av religiös förnimmelse, 
men inte som tidigare. Platsen är 
lite för tillrättalagd numera i min 
smak.
Maggan och Bore hittade oss där 
och gjorde oss sällskap till sön-
dag. Vi övernattade på ställplats i 
Klimpfjäll och det är inte så myck-
et att orda om.
Morgonpigga resenärer! Kl.10.30 
på lördag anlände vi till Kolgår-
den och Vilhelmina. Där var inte 
vädrets gudar med oss, men där 
bara njuter man ändå! Gubbarna 
bastade och njöt i fulla drag. Den 
bastun är speciell enligt maken 
m.fl. Vi åt, småsmuttade lite och 
spelade Gin Rummy och Hol-
lywood. Gick väl inte så bra för 
min del, men roligt!
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Söndag åkte Maggan och Bore 
hemåt. Nisse bastade och jag 
stickade och läste. Läser om 
Fogelströms ”Stadserie” som jag 
läste första gången 1971.
Måndag kl.13.00 anlände vi till 
Örnsköldsviks gästhamn. Där 
var alla elplatser bokade, vi fick 
en utan el, men väldigt nära 
servicehuset. Om jag förstod rätt 
så var det ett nyrustat gammalt 
saltmagasin. Kaklat, klinkat, 
riktigt fräscht ställe, MEN 3 
duschar i rad utan något emellan 
och endast takduschar! Hur du än 
beter dig är det fler som duschar 
samtidigt får du grannens vatten 
på dig. Jag var där tidigt och 
ensam och hittade handikapp 
duschen.
I samma hus fanns en Italiensk 
restaurang där vi bokade bord 
och åt en supergod middag - 
har aldrig ätit så god entrecote 
tidigare!
Centrum i Ö- vik var fint med 
många nybyggda, häftiga och 
roliga hus.

Nästa stopp blev Norrfällsviken, 
Mjällom och diverse orter i 
trakten. Vi besökte platser som vi 
var till varje sommar några år för 
ca 30 år sedan. Letade Mjälloms 
hotell, men fann det inte. Frågade 
en äldre man och han berättade 
att den brann ner till grunden 
för 10 år sedan, trist! Men ingen 
verksamhet bedrevs där då.
 

Tog Höga kusten-bron och 
hamnade i Kramfors och Flogsta 
camping. Det var sådär. Kramfors 
centrum har förändrats mycket 
sedan senast vi var där. Hittade 
inte alls nu. Men det var ju ett 
antal år sedan senast.
Därifrån for vi till Hennan och en 
natt där. Märktes att säsongen led 
mot sitt slut.
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Nästa dag, dags för en 
nostalgitripp på Hälsingsk 
autobahn. D.v.s. grusväg! Vi 
startade ”trippen” i Järvsö och 
kom till Långhed via Långbo, 
Flytjärnsbäcken och Lillbo som 
var målet för trippen. Var där 
med mina föräldrar och broder 
ett antal gånger när pappa högg 
i skogen. Vi bodde i en ”fäbod” 
som numera är ombyggd till en fin 
sommarstuga. Där kände jag igen 
mig som först.
Via Alfta och besök på 
kyrkogården kom vi så till 
Bönan, före Gävle, och Engetofta 
camping. Helt ok. Men visst var 
det skönt att komma hem!

Men så många fina platser och 
vilken vacker natur vi har i vårt 
land! Sverige är fantastiskt, 
speciellt norr om Dalälven.

Hänger kroppen med så vill jag 
göra om resan, kanske nästa år. 



10                                                                                                                                                                                     Club Solifer Nytt

Semester i västra Norge
 

Istället för en semester i Spanien 
blev det en extra resa med 
vår Solifer från gränsområdet 

mot Sverige och över till det vilda 
Västnorge, närmare bestämt 
Åndalsnes längst ner i den 
berömda "Raumadalen".  Här 
når bergssidorna över 1000m 
och används för bashopp med 
fallskärm, men här går också 
allvarlig sten och snowlavins, så 
det här är dramatiskt.   Bilderna 
är följande: Solifer Finlandia 610 
från 1997 som fungerar perfekt 
Signerad galen bakgrund mot 
Åndalsnes och bergstoppen 
"Nesaksla" som stiger 750m över 
staden.   Utsiktsplattformen 
"Ramplinjen" som ger en enorm 
"verandakänsla".   Delar av 
"Sherpa trappan" gjord av enorma 
stenblock som besättningar 
från Tibet har gjort manen 
till många platser i Norge.   
"Trollveggen" på över 1000m 
där höstskedshopparna tar 
våghastigheten och hoppar sina 
bashopp.

Skeppen från "Hurtigruten" ligger 
i Åndalsnes som hotellskepp för 
filmsnusen av Tom Cruise som 
spelar in dramatiska scener till sin 
nya film i Norge.

I Åndalsnes fanns både helikoptrar 
och tågvagnar maskerade till 
"Orientexpressen" där stunts 
utfördes på vagnarnas tak. Tom 
Cruise är känd för att utföra 
många farliga stunts utan stand-
-in, inklusive fallskärmshoppning 
flera gånger.

Text & Bild: 
Larisa & John Fulland 4389
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Sensommarresa 2020
huvudsakligen upplagd för att 

delta i kurser
Text & Bild: Annelie Sundell

Dag 1, Onsdag 2/9 
 
Sent på eftermiddag/kväll startade 
vi Rösa och i skymningen åkte vi 
till Östhammar. Där stannade vi 
som ensam husbil på ställplatsen 
vid gamla brandstationen 
i hamnen. Eftersom vi inte 
ätit kvällsmat gick vi över till 
Sjökrogen för att få något till livs. 
De hade just en ny meny och vi 
tog in varsin schnitzel. Kan vi 
inte åka till Tyskland p.g.a. av 
pandemin kan man i alla fall äta 
deras mat tyckte vi. Och vilken 
schnitzel vi fick, jättegod på så 
varma tallrikar att maten var varm 
t.o.m. tills JAG ätit klart! 
På Prästgatan vid hemslöjden 
finns 5 stycken platser (nja 4 skulle 
jag säga), toaletter finns.
Avgift 120kr/dygn och 
betalning görs via Swish enligt 
skyltanvisning på plats.

Dag 2, Torsdag 3/9 

Efter en god natts sömn tog vi 
en promenad längs hamnen och 
genom den pittoreska lilla staden 
Östhammar innan vi fortsätter 
norrut.
Målet för dagen är Mackmyra 
Whiskyby där vi på kvällen ska 
delta i en grillkurs. Samhället 
Löfvstabruk passerar man inte 
på väg 76, men när vi kom till 
avfarten kunde vi inte motstå 
frestelsen att åka in och se det 
igen, trots att det inte var så länge 
sedan vi var där. Det var nog inte 
helt laglydigt att bara åka igenom, 
… men vi hittade ju inte vad vi 
sökte …, Gun och Jan-Erik var ju 
inte där längre. 
Nästa delmål blir Älvkarleby där 
vi kollar in Fiskecampingen där 
vi inte varit tidigare. Förutom 
campingen hade de en ställplats 
utan el på en stor grusplan utanför 
området. 

Oops, när jag nu går in på 
deras webbplats för att hitta lite 
information att kopiera får jag det 
här meddelandet:
”Vi har tyvärr gått i konkurs, så 
tar vi för tillfället inte emot några 
bokningar”

Vi passade på att äta lunch på den 
välbesökta campingrestaurangen. 
Ett jättefräscht välfyllt salladsbord 
och god Karl-Johansvampsoppa 
lockade mig och/men Rolle ”nöjde 
sig” med ett lass med pannkakor.



Vi fortsätter ner till bron vid Fallen 
och tar oss över till andra sidan 
Dalälven. Till helgen kommer 
vi att delta i en nybörjarkurs i 
golf vid Älvkarleby golfklubb så 
vi passar på att åka in och titta 
var den ligger och var vi ska stå 
med husbilen. Det är bara lite 
personbilar där och vi har ju bokat 
plats för husbilen så vi känner oss 
lugna.

Fortsätter upp till Gävle längs 
76:an och kör efter GPS:en. Tur det 
för vi tror att vi är helt fel ute, men 
till slut inser vi att vi hamnat rätt 
och får parkera husbilen bredvid 
Mackmyras ”rök”. Helt gratis och 
med el, schyst! Fast det är klart 
grillkursen var inte alldeles gratis.

GRILLKURSEN gick ut på att 
vi skulle lära oss BBQ-grillning, 
få tips och råd och att göra en 
3-rätters meny enbart på grillen, 
allt under ledning av deras 
SM vinnande kökschef som 
vunnit pris för sina grillade ribs. 
Förutom Rolle och jag var det fyra 
Gävlekillar i 35/45-årsåldern och vi 
fick jobba ihop två och två. Varsitt 
bord med utrustning, en redan 
tänd Webergrill, receptsamling, 
förkläde och handduk, ett 
revbensspjäll, en bit lax, och ett 
bord med ingredienser hade vi 
att tillgå. Låter som en tävling 
men det var det inte, förutom att 
en av oss skulle få pris för bästa 
kryddning av ribsen.
Men först fick vi börja med att 
smaka på Mackmyra Whisky, så 
klart.
Nu började en snurrig men rolig 
kväll med tips från vår lärare, 
receptläsande, krydd-, ingrediens- 
och redskapsjakt. Men även snack 
mellan oss deltagare, killarna var 
verkligen jättetrevliga trots att vi 
var gamlingarna i gänget. 
För att det skulle bli riktig BBQ 
fick vi ha på rökspån från skrotade 
whiskyfat på kolen. Vi skulle bl.a. 
göra rub och glaze till ribsen, 
krydda laxen, baka en pizzadeg, 
grilla en ananas m.m.  I en del av 
recepten skulle det vara whisky 
och konstigt nog hamnade det lite 
i glasen också.

 Klockan hade hunnit bli mycket 
och det började redan mörkna när 
vi gick in för att äta vår förrätt. 
När vi kom ut till grillarna igen 
hade det börja regna och var 
kolmörkt. Men vad gjorde det. 
Även om matlagningen blev lite 
hipp som happ så hade vi jättekul. 
Och vilken höjdare när en av 
killarna tog fram en gitarr och 
sjöng för oss efter mat och vin. 
Efter fyra timmar, helt inpyrda 
av grillröklukt, var det dags för 
oss att lulla tillbaka till husbilen 
som stod där bredvid deras rök. 
Det första jag gjorde på morgonen 
efter var att gå upp och duscha 
och tvätta håret.
Hur det gick med priset för bästa 
kryddning på ribsen? Det fick en 
av killarna och han fick en veckas 
luncher på Mackmyra. 

Dag 3, Fredag 4/9 

Målet för dagen är att ”göra 
Gävle”. Någon vanlig parkering 
hittade vi inte, så det fick bli 
ställplatsen vid Gavleån som blev 
fullbelagd bara en stund efter att 
vi parkerat. 

På Södra Skeppsbron 9 i centrala 
Gävle finns nio parkeringsplatser 
för husbilar.

Ställplatserna ligger centralt i 
Gävle med närhet till resecentrum, 
stadskärna och vatten.
Parkeringen kostar 150 kronor per 
dygn och du får stå max 2 dygn 
(48 timmar). El ingår. Betalning 
sker via Parksters app.
I anslutning till ställplatserna 
ligger Gävle Gästhamn som har 
öppet under sommarsäsongen. 
Där det finns en servicebyggnad 
med duschar, toaletter och bastu. 
Vid användning av servicehus 
tillkommer extra avgift, men du 
kan tömma gråvatten och toan 
gratis en bit ner på gatan.

Vi var i Gamla stan, fikade på det 
gamla anrika Lido, lokaliserade var 
Gävlebocken brukar stå, hittade 
en annan Gävlebock, var in på 
Gävle museum och promenerade 
runt lite längs Gavleån. Det finns 
säkert jättemycket annat se och 
Boulognerskogen får vi ta en annan 
gång.

            13Club Solifer Nytt  
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Det var tänkt att vi bara skulle stå 
där över dagen eftersom vi skulle 
övernatta vid Älvkarleby GK. Men 
när vi tänkte på hur ödsligt det 
verkade på golfklubben bestämde 
vi att stanna över natten (vi hade 
ju ändå betalt för 24 timmar och 
kursen skulle inte börja förrän 
kl.10). Så vi gick upp på Butchers 
steakhouse och åt en god middag 
istället.

Dag 4, Lördag 5/9 
Går upp tidigt och åker bort 
och tömmer gråvatten och toan 
lite längre ner på gatan (kostar 
inget). Tar oss ut till Älvkarleby 
golfklubb. Och döm om vår 
förvåning, ställplatsen är knökfull 
och någon annan står på vår plats. 
Jag är ju lite försiktig och tänker 
att vi får kanske skylla oss själva 
som skulle kommit igår. Men det 
tycker inte herr Sundell och får 
dem att flytta sig till en annan 
plats! Heja! Väl på plats äter 
vi frukost och gör oss klara för 
dagens äventyr.
Cecilia tar hand om oss och 
6 andra nybörjare med olika 
erfarenheter och åldrar. Först lite 
teori och sedan är det dags att 
gå ut på rangen och skjuta bollar 
(försöka träffa för min del). Inte 
det lättaste, men kul ändå. Rolle 
däremot slår så jag inte ens ser var 
bollarna hamnar!
 

Gävlebock i ny tappning

Efter en god lunch på ”Älvan” 
fortsätter vi försöka träffa bollar 
och även att putta.
På kvällen börjar det regna så 
det blir middag inne i husbilen. 
Golfbanan ligger väldigt fint vid 
Dalälven (hur många golfbollar 
har inte hamnat där?) och 
ställplatserna som kostar 150 kr/
dygn, om man spelar, är plana och 
fina.

Dag 5. Söndag 6/9 
Ingen sovmorgon här inte. Och nu 
känns det i kroppen. Cecilia har 
kallat oss redan till 8.30 för att vi 
idag även ska hinna med teoripas-
set som vi missade i onsdags.  Men 
vi börjar med att få gå ut på banan 
(inte slå men hon kör lite regler 
och banvett med oss). Sen är det 
dags att försöka oss på bunkerslag, 
huamig så svårt. Måtte man aldrig 
hamna där, för då kommer jag 
aldrig därifrån. Efter ännu en god 
lunch på ”Älvan” fortsätter vi med 
utslag, puttar och teori. Som tur 
är blir det inga prov på det här 
stadiet.
Det har varit svårt men roligt, och 
nu känns det ännu mer i kroppen. 
Och min man och jag spelar inte 
i samma division kan jag säga… 
Man får hoppas att uttrycket ”Öv-
ning ger färdighet” gäller även 
detta. För jag VILL!
 
 

På eftermiddagen styr vi kosan 
hemåt igen. 

Summering:
Vi åt så mycket god mat! 
Var med på roliga kurser som i 
och för sig inte var gratis, men
• det gick inte åt så mycket 
diesel som om vi åkt till Tyskland
• campingen kostade inte så 
mycket
Trots det här eländiga året med 
pandemin kunde vi göra något 
tillsammans och det inte så långt 
bort.

Styrelsen och 
redaktören

Önskar er alla en 
riktigt

God Jul & Gott Nytt 
År



MEDLEMSFÖRMÅNER

Generellt gäller att medlemskortet skall uppvisas och
rabatt begäras vid incheckning. Medlemsrabatten kan
oftas ej kombineras med andra rabatter. Rabatter på
svenska campingplatser.

AC36 Jörn Camping Österjörn, Jörn 10 %.
BD 4  Jokkmokks Turistcenter AB, Jokkmokk, 10 %.
D   6   Djulöbadets Camping & Stugby,
           Katrineholm 7:e dygnet fritt.
E    5   Sörsjöns Vandrarhem & Camping, Norrköping
            (Åby), 10 %.
E  13   Yxningens Camping 10% på campingavgift,
            ej veckorna 25-32. Mot uppvisande av
            giltigt medlemskort.
E  17   Korskullens Camping Söderköping, 10 %, ej på el.
E  34   Skeppsdockans Camping & vandrarhem,
            Söderköping 10 %.
F    2   Getingaryds Camping, Gränna 10% på campingavgift
           Gäller ej veckorna 28-33.
G   5   Sjöstugans Camping & vandrarhem  i Älmhult.
           Fast pris under lågsäsong. Pris: 150:-/inkl el.Se katalog 
G   8   Tingsryds Camping,Tingsryd, Fri el, gäller ordinarie
           dygnsavgift. Ej vid rabatter eller månads/säsongsavgift
G 27   Sjön Bolmen Camping, Ljungby, 5:- per övernattning
           och var 7:e övernattning gratis.
           Medlemskort uppvisas både vid in och utcheckning.
K   2  Halens Camping Olofström Fri el. 
           Lågsäsong: 1/1-21/5 /28/8-31/12
           Mellan :       22/5-21/6 / 14/8-27/8
K   7   Kolleviks Camping Karlshamn. Klubbmedlem       
           skall uppvisa giltigt medlemsbevis. Rabatten kan                 
           inte kombineras med andra eventuella rabatter.
           Fri el. värde 50 kr /dygn.
           Lågsäsong: 13/4-21/5 / 28/8-24/9
           Mellan:      22/5-21/6 / 14/8-27/8
K 15   Kristianopel Turism HB, Fågelmara, 10 %
           vart 7:e dygn fritt.
L   6   Skäralids camping & vandrarhem,Ljungbyhed10%  
L 25   Elfdalens Camping, Klippan,10:-/dygn,
           fri dusch/bastu.
R   1   Filsbäcks camping,Lidköping. 20:-rabatt på           
           camping avgift, ej el. Ingen rabatt under mid-
           sommarhelgen eller under juli månad.
R  14  Tidaholm-Hökensås Semesterby / Camping 
           Tidaholm, 10 %.
Y   7   Flogsta Camping, Bollstabruk 15 %, Boende på
          campingen erhåller ett gratisbad/familj.
Z 69  Åkersjöstrand Camping, fiskevatten från Krokom                
          till norska gränsen. Campingavgift 25 % men ej      
          under juli månad och stor helger. Gratis el vid 
          dygnscamping.
FC     Statiol Hyltena, Jönköping, 25 % rabatt på Quickstop
108    övernattning.
FC     Rigeleje Strand camping Campingavgift : Var fjärde  
176    sammanhängande dygn gratis. (gäller ej under 
          högsäsong) Ring gärna innan ankomst 070-524 73 70 
FC    Tydingesjöns camping, Broby 10 %, Stuga 10 %.
310
         Bergby Gård. Konferans & Camping Hallstavik 5 %

Rabatter på nordiska campingplatser

Lomakeskus Tamminiemi Ekudden f.d. Casino
Camping, Lovisa, Finland 10 % på campingavgiften. 
Ormnäs Camping, Tammisaari (Ekenäs), Finland
10 % på campingavgiften.
Svanen Camping, Jakobstad, Finland, 10 % på 
campingavgiften. 
Hummelviks Camping, Eckerö, Åland, 10 % på
campingavgiften. 
Ekebergs Camping, Oslo, Norge, 10 %.
Storebelt Camping og Fericenter, Korsör, Danmark, 
15 %. person avgift. ,
Holme Å Camping, Hovborg, Danmark 
10 % rabatt per dygn.
Bandholm Camping, Bandholm Danmark lämnar 20% rabatt 
kan inte kombineras med andra eventuella rabatter.
Tannisby camping Tversted Strand,Danmark.
ger 15 % rabatt på denna campingavgift. 
Mot uppvisande av giltigt medlemskort.

Rabatt på reservdelar och tillbehör mm:

Klubbmedlem skall uppvisa gällande medlemsbevis för att erhål-
la rabatt.

Backamo Husvagnscenter AB,10 % på reservdelar och
tillbehör.

BW Fritid, Umeå, 10 % på tillbehör.
Caravan & Marin AB Valbo, 10 % på reservdelar och 
tillbehör.

Husvagnspoolen, Hammarö,10 % på tillbehör och reservdelar.
 
Loods Fritid AB Borlänge,10 % på reservdelar mm.

Mälardalen Caravancenter AB, Stora Sundby,
10 % på reservdelar mm.

Widlunds Husvagnar AB, Bjuv,10 % på tillbehör.

Ledkungen.se ger alla medlemmar i Club Solifer
20 % rabatt på hela sortimentet. Med Led-lampor från
Ledkungen.se kan du spara ca 80 % ström.
Lamporna skickas mot faktura 10 dagar netto
(ligger med i försändelsen).
Hemsidan www. Ledkungen.se anger ni klubbnamn
och nummer för att erhålla rabatten.Vi hjälper gärna till
att byta lampor kostnadsfritt om ni kommer till oss i
Hallstahammar. VÄLKOMNA!

Nöbbelövs Gasol & Entreprenad AB. Gasolfyllning 10% och 
tillbehör 10%. 
Per Mattissons väg 47 (E2)
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  Kämpes Husvagnsservice  Albogatan 55                            342 32  ALVESTA                0472-109 50 
  Svensk Camping & Fritid AB Selaövägen 1  124 40  BANDHAGEN       08-749 33 88 
  Engströms Rep & Transmission AB Timmervägen 9 917 31  DOROTEA              070-237 98 48 
  Höörs Husvagn & Fritid AB Frostavallsvägen 243 23  HÖÖR                      0413- 231 80 
  Montera West HB  Sälgered 12                           515 93  SEGLORA               0320-910 30 
  Husvagnsverkstan Dick Wiman Importgatan 43  602 28  NORRKÖPING      011-102 990 
  Vippens Husvagnsservice  Borbosgatan 7  794 30  ORSA                        070-576 88 68 
  AB Bröderna Lindgrens Bilverkstad Tjärnvägen 38  931 61  SKELLEFTEÅ          0910-371 44 
  Stenstorps Husvagnsservice AB Hantverkaregatan 32 520 50  STENSTORP           0500-450 656 
  Dag Service AB  Axvägen 4  853 53  SUNDSVALL          060-120 513 
  Bosses Husbil-& Husvagnsservice Industrigatan 16 233 51  SVEDALA                040-29 87 29 
  Husvagnscenter i Växjö AB  Stora Räppenvägen 352 20  VÄXJÖ                      0470-690 57 
  Varbergs Husvagnsservice  Derome  430 20  VEDDIGE                0340-311 20  
  Haninge Camp Service AB  Hantverkarvägen 23 D 136 44  HANDEN                 08-120 17 120 
  Backamo Husvagnsservice AB                      Bastebacka 105                        459 91  LJUNGSKILE          0522-234 40 
  R.A Husvagnservice  Linestorpsvägen 458  298 91  TOLLARP                 070-56 02 340 
  Husvagnsspecialisten I Uppsala AB Ullforsgatan 11 752 28  UPPSALA                 08-594 112 20 
  Servicegaraget  Nygårdsvägen 2                       891 51  ÖRNSKÖLDSVIK  0660-540 80 
  Henrikssons Husvagnar AB                          Sparrsätra Lådö                       745 95  ENKÖPING              0171-44 70 00 
  SE Motorcamp                                                  Måby Industriområde           195 60  ARLANDASTAD    08-591 176 50 
  Loods Fritid AB                                               Tunavägen 283                         781 73  BORLÄNGE             0243-155 50 
  June Fritid AB                                                  Hammarvägen 39                    562 32  NORRAHAMMAR 036-30 04 30 
  CJ:s Husvagnsservice AB                               Centralvägen 7B                      791 46 FALUN                       023-329 96 
  Mälardalens Caravan Center AB Böcklinge St Blå 640 40 STORA SUNDBY     016-14 72 12 
        (Mac Möller)         (ESKILSTUNA) 

 
 

 

www.backamohusvagnscenter.se 0522-23440
Mån-tors 10-18, Fre 10-16 (Lunchstängt 12-13), Sön 12-15 Säljer/Köper/Byter/Förmedlar & Hyr ut

Nykomlingar i familjen!
Nu säljer vi även 
Weinsberg husbilar & plåtisar.

- Familjeföretag sedan 1994 - 

Verkstad & stor tillbehörsbutik!

Oss hittar du längs väg 167, 5 km söder om

Auktoriserad Solifer verkstad!

Serviceställen i Sverige


