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Året 2020 begyndte så godt med 
afvikling af træffet i Give, men så kom 
corona’en og satte en stopper for resten 
af 1. halvår i 2020.

Bestyrelsen valgte, at aflyse 2 træf, 
udsætte en generalforsamling, samt 
aflyse en udlandstur.

Så nu må vi se, hvad 2. halvår bringer.

Soliferbladet er denne gang lidt tyndt, 
så derfor kommer her en opfordring til at 
indsende materiale, som egner sig til at 
komme i bladet. 

Det kan være en turbeskrivelse, en 
campingplads, som I synes om eller 
noget helt andet.

Nu må vi se fremad, 
for det bliver godt igen!

Vi håber, at se jer til de næste træf.



Heksen er rejst
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Klubbens tur til Harzen er 
aflyst.

Desværre, vi må stile kosten i skabet til bedre tider.

Det er svært at spå om frem-
tiden. Især i denne corona-
tid med alle de udmeldinger 
fra ministre og forskellige 
myndigheder, vi dagligt forsynes 
med.

Hvornår topper kurven, bliver 
den lavere men længere osv.
Hvordan vil forholdene 
herhjemme og i Harzen være 
sidst i juni? Hvad er forsvarligt, 
og hvad er uforsvarligt? 
Ingen ved det.

På den baggrund var vi i 
bestyrelsen enige om, at vi 
ikke kunne tage ansvaret for at 
gennemføre turen og valgte at 
aflyse. 
Eller måske udskyde den til 
situationen atter er normal, og vi 
trygt kan tage af sted uden hele 
tiden at skulle tænke: 

Hvad nu hvis?
Camping Harz Göttingerode 
er helt indforstået med vores 
beslutning og er klar til at huse 
os f.eks. i juni 2021. 
Alle planer er lagt i mølpose, 
men kan hurtigt findes frem igen. 
Vi får se!

Knirker & hyler din 
stabilisator?

Hører du til dem, der 
beskæmmet dukker hovedet, når 
du ruller ind på en campingplads 
og langsomt kører hen til 
den tildelte plads under så 
højlydt knirken og piben fra din 
stabilisator, at alle i nabolaget 
drejer hovedet og ser stærkt 
interesseret over på synderen? 
Pinligt!

Umiddelbart tænker man: »Så 
smør dog den bremse«. Det 
er desværre det eneste, man 
absolut ikke skal. Det tager 
ganske vist piberiet, men 
xxxxxxx

Problemet klares let med lidt 
kærlig pleje af trækket.

Synderen er skidt og rust på 
trækkuglen. Den skal være ren 
og blank. Rust på overfladen 
kan fjernes med rensebenzin og 
aftørring med en ren klud, evt. 
efter forudgående afslibning med 
fint sandpapir. Stabilisatorens 
bremseklodser renses også med 

SOLIFER



lidt rensebenzin og aftørres, evt. 
efter et let strøg med det fine 
sandpapir, hvis der sidder et lag 
på klodserne.

“Så skulle den ged gerne være 
barberet”.

Husk for øvrigt ved påspænding 
af campingvognen at se på 
indikatorpilen, som viser, hvor 
slidte bremseklodserne er. Er de 
ved at trænge til en udskiftning? 

Fra det gamle arkiv.

Husker du dengang der var 
reklame tændstikæsker til?
Her er et lille udvalg venligst udlånt af 
Flemming Henningsen, Lemvig 

http://www.phillumeny.dk

Et 
alternativ.
Når nu 
klubbens 
tur til 
Harzen i 
juni har 
måttet 
aflyses, 
kan vi 
forestille 
os, at 
adskillige 
medlem-
mer i ste-
det for vil 

besøge 
nogle 
attraktive 
danske 
camping-
pladser.

Disse 
gamle 
tændstik-
æsker 
kan være 
forslag til 
egnede 
pladser. 

Som 
sædvanlig, 
vil det være 
klogt at 
kontakte 
pladsen i 
god tid, så 
I er sikker 
på, at de 
har en 
ledig plads.

   Go’ tur!

Tændstikæsker
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Lørdag eftermiddag skal slaget 
stå om årets mest spændende 
landsmesterskab i Kongespil 
mellem vores klubber. 

Sidste år løb Sverige med 
sejren, så nu tager Danmark 
kampen op.

SOLIFER Grænsetræf

5

�

���������	��
���������������������	��
���������������������	��
���������������������	��
����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��	�����������������	�����������������	�����������������	�������������������
 !"# !"# !"# !"#$$$$�� %&��������� %&��������� %&��������� %&�����������

• '�#!�������
������ �����(�)"!*�������
�+��")������

�!�"����,!����"�������-�

• ������������.�����/!���
�

• ����������
������ ����������%�����!�����������

#.��
����0�������

• �����������������#.��!
���

• ���%!������!����(�)"!��
������#���)�����

• 1��%����#���������!
�/���"�������
�!/��2��!�$

"��3�
!��#���)����3�
!������

• 4�!�������!�	�����)�/5����

• 60��"���7�888� !"#$�� %����

��������	

���������	��
�

�
�
�
��
�
�
�
	

�
��
	�
�
�
	�
	�
�
�
��
�
��

��������	


Grænsetræf 2020

Vi håber, alt taget i betragtning 
med Covid-19 situationen, at 
afholde grænsetræf i Danmark, 
d. 28.-30. aug. 2020.

Valget af campingplads 
er Hillerød Camping, 
Blytækkervej 18, 3400 
Hillerød, tlf.: +45 48264854, 

www.hilleroedcamping.dk, 
email: 
info@hilleroedcamping.dk
Koordinater: N 55.923800 / E 
12.295553

Ankomst fredag. Udflugten 
lørdag formiddag går til den 
verdensberømte danske 
forfatter Karen Blixens 
hjem og museum på 
Rungstedlund, som ligger ved 
Øresundskysten.



Vi elsker camping
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Lørdag aften er der fælles-
spisning med vores medbragte 
menu og tilbehør ved langbord.

I tilfælde af dårligt vejr spiser vi i 
fællesrummet.

Søndag siger vi farvel og på 
gensyn i Sverige.

Pris pr. overnatning i træfdagene 
er 105 kr. pr. person, incl. bad -
10% rabat.
Ved 4 overnatninger -15% rabat 
for +60 personer.
El 40,- kr.
Hund 10 kr.

Tilmelding til træffet senest 2 
uger før træffet d. 14. aug. 

På mail: info@soliferklub.dk eller 
på SOLIFER Klub Danmarks 
hjemmesides tilmeldingskupon 
på www.soliferklub.dk – under 
træf.

Boligløs
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Boligløs midt i en 
corona-tid
I november måned solgte vi 
vores lejlighed med overtagelse 
pr. 01.03.2020 og glade var vi.

Vi fandt hurtigt det rækkehus vi 
har lyst til at blive gamle i, men 
det er først til overtagelse pr. 
1.06.2020. 
Det så vi imidlertid ikke som et 
problem, vi kunne jo bare bo på 
camping. Vi skulle, i de måneder 
vi var boligløse, på flere træf 
både med Solifer Klubben og 
med DCU. 
Så da vi rykkede ind på Absalon 
camping i Rødovre så vi frem til 
de næste hyggelige måneder.

Så kom coronaen til Danmark. 
Mit transportmiddel er til hverdag  
bus, tog og metro, men lige 



pludselig var det ikke sikkert 
længere. Samtidig lukkede alle 
fritidsinteresser ned og det træf 
vi skulle på i påsken blev aflyst. 

Vi skulle have været til Holstebro 
og når vi jo nu alligevel var i 
jylland, ville vi tage en uges tid i 
Ålbæk.
Solifers egne træf blev også 
aflyst. Så vi blev enige om, at 
så kunne vi lige så godt leje en 
forårsplads i Kulhuse. Vi var 
stadig på Absalon.

Den 17.03.20 indbetalte vi 
for pladsen i Kulhuse med 
indflytning den 21.03.20. Dagen 

før åbningen af Kulhuse lukkede
DCU alle deres pladser, så med 
en times varsel blev vi bedt om 
at pakke sammen.

Nu var gode råd dyre, for var det 
kun DCU der lukkede ned?
Den plads vi bedst kunne tænke 
os nu, var Feddet, men deres 
reception var lige lukket. Vi 
kontaktede Lægårdens camping 
som oplyste, at vi var velkomne.

Vel fremme på Lægården kunne 
vi konstatere, at Feddet stadig 
holdt åbent, så vi bookede et 
10 dages ophold for 55+, til en 
absolut rimelig pris.

På 4. dagen på Feddet kunne 
vi læse, at DCU nu først ville 
åbne deres pladser efter påske, 
så derfor bad vi DCU om at 

Boligløs
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ANNONCE

9SOLIFERBLADET 2/2020

SOLIFER



refundere vores indbetaling. 
Kæmpe ros til DCU for 
indbetalingen kom allerede 
dagen efter.

Feddet ville gerne konvertere 
vores 55+ ophold til en 
forårsplads.  
Nu kom så den nye hastelov, 
som gav regeringen mulighed 
for at lukke campingpladser og 
golfbaner. Så vi holdt vejret og 
håbede, at vi fik lov til at kunne 
blive.

Her er gode og rene service-
bygninger med krav om hånd-
sprit og handsker, så her føler vi 

os trygge. Natur er her jo masser 
af, så i hverdagene går vi nogle 
lange ture, men i weekenderne 
er her pænt mange mennesker, 
så der holder vi os lidt i ro.

Lige nu glæder jeg mig til at 
påsken er slut, så vi igen har 
pladsen mere eller mindre for os 
selv.

Om 7 uger har vi 
igen en bolig. 

Annie

Boligløs
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Solifer træffet på 
Sinebjerg camping 
sluttede for vores 
vedkommende før det 
begyndte.

På opfordring vil jeg skrive lidt 
om en oplevelse, vi gerne havde 
været foruden.

Vi satte en ny gasflaske på 
inden vi kørte de 14 km. ud 
til Sinebjerg. Da vi kom frem, 
sagde Birgitte føj der lugter af 
gas - og rigtig vi kunne høre det 
sivede ud, så det kunne høres. 
En halv flaske på så kort en tur.  
Ejvind lukkede for regulatorerne, 
jeg erkender, at have kvajet sig 
så eftertrykkeligt, ved at have 
revet regulatorerne af, så der 
muligvis  blev dannet en gnist, 
og en eksplosionsagtig ild i 
gaskassen opstod.

Henning slukkede ilden med 
2 pust fra en ildslukker, tak for 
hjælpen til Henning og Torben.

Reparationen blev udført på 
Kais caravancenter i Ejby, til 
vores fulde tilfredshed. Vi fik ny 
gaskasse og hvad der derudover 
var nødvendigt.

Vi fik en god og omsorgsfuld 
behandling af GF 
forsikring.

Hvad kan man lære 
af dette, gas er en 
ydmyg tjener men 
en streng herre.

Hav altid en 
ildslukker med i 
bagagerummet.

Ejvind og Birgitte

HISTORIE: 
Finske campingvogne - hvad 
skete der egentlig?
 
Et land, der kan tømre 
saunahytter, skal være i stand til 
at bygge solide campingvogne 
med samme tillid. 
Finske campingvognsfabrikker 
har demonstreret dette i årtier. 
Desværre er det nu forbi, og der 
bliver ikke længere bygget nogen 
campingvogne her.
 
Hvad skete der i virkeligheden?
Den finske caravanindustri 

Pas på gassen/Finsk historie
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fascinerer i det mindste en 
entusiast. Hvordan kan mærker 
som Matkaaja, Kafi og nu den 
seneste Solifer indstilles, når 
kvaliteten af disse mærker har 
været så positiv? Det kan være 
muligt at besvare dette ved at 
opsummere historien til disse 
mærker.
 
Solifer
Det mest kendte navn for 
campingvogne fra Finland er 
Solifer.

Virksomheden blev grundlagt 
i 1960’erne af en stor 
industrikoncern og skabte 
et navn på flere markeder 
gennem omfattende eksport. I 
slutningen af 1970’erne, da Solifer 
præsenterede sin Artic-serie, 
begyndte en trend, der ville få 
flere producenter til at tilslutte sig, 
nemlig strømlinede linjer. 

Solifer målte en luftmodstand 
på vognen, som få producenter 
kunne konkurrere med.

Solifer lavede også meget lette 

campingvogne, blandt andet ved 
hjælp af så lette materiale som 
muligt. Boggien Artic 552, der 
blev bygget i 1983 til 1987, havde 
en samlet vægt på kun 1.270 kg, 
mens den tilsvarende Polar-model 
havde en samlet vægt på 1.330 
kilo.
 
Kafi
Svenske Kabe begyndte at 
eksportere i slutningen af 
1960’erne, og Finland var et af de 
første lande på dagsordenen. 
Eksporten til Finland blev 
problematiseret af høje 
importomkostninger, og løsningen 
var at starte egen produktion 
under navnet Kafi (Kabe Finland).

Vognene minder om Kabes, men 
den røde farve blev ændret til 
grøn. 

Et par år blev Kafi-mærket 
introduceret i Lohja-gruppen, 
og i midten af 1980’erne blev 
Future-serien præsenteret med et 
futuristisk design. 

Produktionen blev stoppet i 
begyndelsen af 1990’erne.

Finske campingvogne
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Der etablerede sig i 1960’erne.

I 1967 byggede sælger Reijo 
Jokiranta sin egen vogn, der 
fungerer som et rullende kontor. 

Den blev straks købt  af hans 
nabo, og den næste vogn, der 
blev bygget, blev også solgt med 
det samme.
I 1970’erne begyndte eksporten til 
Sverige. 
En Matkaaja 410 kostede 
omkring 10.000 SEK i 1972, men 
her gik campingvognen under 
mærkenavnet Traveler (Matkaaja 
på svensk).

Det, der var forbløffende ved 
Matkaaja, var, at vognene 
indtil 1975 blev bygget i et stort 
telt, og at der i 80’erne var en 
personalesauna indrettet i de 
»rigtige« fabrikslokaler.

Astro
I 1985 startede to afhoppere fra 
Matkaaja-fabrikken deres egen 
produktion under mærkenavnet 
Astro. 
I perioden 1985 til 1990 havde 
de en årlig produktion på 

Caravan Design
En finsk campingvogn, som 
mange, selv entusiaster, måske 
ikke kender Caravan Design, 
forkortet CD. Baseret i Övermark 
byggede denne fabrik vogne i 
mindre omfang.

Kun ca. femogtyve stykker forlod 
fabrikken årligt fra midten af   
1980’erne og et par år. 

Campingvognen kunne tilpasses 
kundernes ønsker, og de havde 
blandt andet mulighed for at 
vælge layout og farveskema 
udvendigt.

I 1990 blev mærket lanceret i 
Sverige gennem Leif Jansson 
Husvagnar AB i Norsborg. 

En campingvogn blev solgt til 
en kunde i Stockholm med det 
endelige prismærke 360.000 SEK. 
Caravan & Camping lavede en 
rapport om vognen samme år. 
Modellen blev kaldt CD 700 og 
målte således syv meter. 

En større model ved navn CD 780 
skulle også have forladt fabrikken 
i Övermark.
 
Matkaaja
Solifer er ikke den eneste finske 
campingvogn!!!                          

Finske campingvogne
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omkring halvtreds vogne, og ni 
campingvognforhandlere solgte 
Astro vognene. 
Modellerne varierede fra Astro 
4600 til duen Astro 8200 med en 
samlet længde på over ni meter.
Ingen af   disse campingvogns- 
fabrikker findes i deres originale 
form. 

Solifer-mærket lever videre i 
vogne, der er bygget i Tyskland til 
det norske marked. 

Resten har længe været helt væk 
fra vognindustrien. 
Hvordan kunne det gå så galt? 
Sandsynligvis en kombination af 
øget konkurrence og en recession 
i 1990’erne, der stoppede den 
fortsatte produktion for mange. 

Svendborg fra 14.8. til 16.8. 

hos Lise og Tom Schmidt, 
Trappehavevejen 5 b, Tved, 
5700 Svendborg. 

Som I kan læse har Lise og Tom 
været så søde, at åbne deres 
have for os til afvikling at et 
hyggetræf.

Da det er hjemme hos dem i 
privaten vil der blive lejet en 
vogn med toilet/bad.

Strøm kan fås, men det er kun til 
medicinsk brug.

I tilfælde af, at vi ikke kan sidde 
ude fredag og lørdag aften, 
findes der et mindre lokale, vi 
kan bruge som opholdsrum.

Der vil blive opkrævet et mindre 
stævnegebyr.

Der vil også være mulighed for 
at se noget i Svendborg eller 
omegn, da Lise og Tom vil skaffe 
nogle brochurer.

Tilmelding, som sædvanlig på 
klubbens hjemmeside under 
træf eller på info@soliferklub.dk 
senest 1. august.

Hos Lise og Tom
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Træf og udstillinger
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Følgende aktiviteter er planlagt:

Træf i 2020:

07.02 til 09.02:  Træf Jylland

13.03 til 15.03:  Træf Sjælland aflyst

27.03 til 29.03:  Træf Fyn aflyst

07.05 til 10.05:  Generalforsamling udsat

21.06 til 28.06:  Harzen aflyst

14.08 til 16.08:  Træf Fyn

28.08 til 30.08.  Grænsetræf Danmark

02.10 til 04.10:  Træf Jylland

13.11 til 15.11:  Gløgg træf Sjælland

27.11 til 29.11:  Gløgg træf Jylland

Udstillinger i 2020:
10. til 12. januar   Aalborg

21. til 23. februar    Ferie for Alle

28.august til 06.september   Caravan Salon Düsseldorf
09. til 13. september    Elmia, Sverige

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

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   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:


