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SOLIFER

Efter den nedslående meddelelse 
fra SoliferPolar AB om deres ned- 
priotering af Solifer, er det nu mere 
vigtig end før, at vi får samtlige Solifer 
vogne der kører i Danmark, ind i 
klubben for derved at bevare vores 
klub.

Der har desværre været en tendens 
i Sverige til at den svenske klub har 
mistet rigtigt mange medlemmer, og 
klubben er nu kun en lille smule større 
end den danske. Denne tendens skal 
vi helst ikke opleve her i Danmark.

Hvis vi alle gør en lille indsats, hver 
gang vi ser en Solifer, ved at spørge, 
om de har kendskab til klubben og
så forsøge, at hverve dem som 
medlemmer. 

Så tror vi, at vi er godt rustet til at 
møde fremtiden.



Afholdt træf på Møn
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Forsommertræffet på Møn
Keldby Camping Møn var valgt 
til vores forsommertræf da vi 
havde hørt meget godt om 
campingpladsen.

Og ganske rigtigt, en fin plads, 
meget velholdt og fine velholdte 
faciliteter trods nogle år på 
bagen.

Keldby ligger lidt øst for Stege så 
der var rige muligheder for enten 
en tur ud i den meget specielle 
natur der hersker på Møn, eller 
et besøg i den gamle Stege by.

Fredag aften var vi heldige med 

vejret. Vi kunne sidde ude ved 
langbord, hvor snakken gik 
lystigt til langt hen på aftenen, 
inden mørket faldt på og vi blev 
overfaldet af myg. 

Lørdag formiddag kørte vi til 
udsigtspunktet Mandemarke, og 
efter en tur stejlt op på gåben, fik 
vi en pragtfuld udsigt ud over det 
sydlige Møn og Østersøen som 
belønning. Vejret tegnede sig 
fra den bedste side og det skal 
man jo være heldig for i denne 
forsommer.

Herefter kørte vi til Klintholm, 
en gammel fiskerihavn, og 
her bød Restaurant Klintholm 

SOLIFER



på alle tiders fiskebuffet til en 
meget rimelig pris. Der var vist 
11 forskellige slags sild, røget og 
dampet fisk af flere forskellige 
typer, dertil selvfølgelig grønt 
og brød. Også lidt kød og andet 
lækkert for de som ikke spiser 
fisk, og ikke at forglemme de 
meget gode tjekkiske øl, til al 
den lækre mad der kunne nydes 
ude på denne årets første rigtige 
sommerdag.

I Klintholm er der små gallerier 
og butikker med brugskunst, 
som bestemt er et besøg værd 
hvilket mange benyttede sig af.
På vejen tilbage til camping-
pladsen kørte Ina og John, 
som bor i Stege, forrest i vores 
kortege og viste os dele af den 
specielle natur der er på Møn. 

Lørdag aften måtte vi ty til 
opholdsstuen med vores 
medbragte mad da vejret igen 
var meget omskifteligt, men det 
kunne ikke lægge en dæmper på 
vores hyggelige aften.

Søndag sagde vi farvel til 
hinanden ved standeren og 
Bente og Per orienterede om nyt 
fra klubben. 

Sommertræf på Vikær 
Strand Camping.

Det var med stor spænding 
hvor mange der ville deltage 
i dette sene juni træf, som jo 
ikke tidligere har været en fast 
tradition. 
Det var derfor glædelig at hele 
13 vogne var tilmeldt.

Vi ankom om torsdagen og der 
var flere der have fået samme 
ide. Derfor var det også nemt at 
få rejst teltet, som velvilligt var 
stillet til disposition for klubben, 
af campingpladsen.

Selvfølgelig skulle vi lige have 
teltet indviet inden træffet 
startede.

Afholdt sommertræf
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I løbet af fredagen var alle 
kommet og teltet kunne tages i 
brug for hyggeligt samvær om 
aftenen.

Lørdag kl. 10 samling ved 
klubflaget, der var placeret ca. 
midt i det område vi havde til 
rådighed. 

Her blev der informeret om 
programmet og det var meget 
let, for der var ikke noget! Men 
derimod kunne Jytte og Klaus 
Rysz berette lidt om området vi 
var i.
Campingværterne havde lidt 
fadøl tilovers fra et tidligere 
arrangement, og spurgte om 
ikke vi kunne hjælpe dem med at 
drikke det, – det kunne vi, og en 
stor tak for det.
Om aftenen blev teltet igen brugt 

til fællesspisning og hygge.

Søndag afslutning ved flaget 
med information om kommende 
træf og klubsangen blev sunget, 
og sidst, men ikke mindst ønsket 
om en god sommer.

SOLIFER Afholdt sommertræf



Annonce
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www.isabella.net

WINTER

med Isabella

VINTER
�������

NYD  

VINTEREN  

I DIT  

FORTELT

Kender du følelsen af frihed og den komplette ro i det snedækkede vinterlandskab? 

Med fortelte og tilbehør fra Isabella kan du campere hele året rundt.

Besøg vores hjemmeside www.isabella.net eller din nærmeste forhandler og bliv  

inspireretaf det brede sortiment indenfor fortelte og tilbehør til både e�erår og vinteren.

UNIVERSAL 420 COAL



Lørdag formiddag kørte vi ud til 
en dansk kunstner, Troels Kirk, 
som maler fantastiske malerier 
og har udstillet og lavet mange 
arbejder rundt omkring i verden. 

Vi så også hans modeljernbane, 
som han havde bygget udfra 
egne tegninger og indtryk af 
gamle USA havnemiljøer. Et 
meget spændende besøg.

Derefter kørte vi en tur til 
en Solifer/
Polarforhandler 
i Bromølla for 
at snuse lidt 
bl.a. i tilbehørs-
afdelingen.

Træffets 
højdepunkt - 
vores landskamp 
i Kongespil 
- skete under 
silende regn. 

Grænsetræffet i Olofstrøm
Det årlige grænsetræf blev 
afholdt på Halens Camping 
i Olofstrøm lige på grænsen 
mellem Skåne og Blekinge Len.

Pladsen lå naturskønt lige ned 
til en sø med god udsigt. Der 
var mulighed for gåture og 
Olofstrøm lå i gåafstand fra 
campingpladsen.

Vi var 11 vogne til træffet, 6 fra 
Danmark og 5 fra Sverige.

Fredag aften bød den svenske 
klub på grillpølser og brød og 
vejret var så godt, at vi sad ude 
til ret sent på aftenen. Her blev 
solgt lodder til lotteri og mange 
fine præmier blev uddelt.

Grænsetræf og Kongespil
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Men spilles skulle der og regntøj, 
gummistøvler og paraplyer blev 
flittigt brugt. 

Depresionen, over os fra 
Danmark, lå mærkbart på vores 
skuldrer, da Sverige har vundet 
de sidste 4 år. 
Men iår lykkedes det os at feje 
Sverige af banen til deres store 
overraskelse. 
Svenskerne forsøgte at dope os 
med små dramme i stor stil men 
det kan jo kun opildne en ægte 
viking til sejr. 

Lækre store chokolademedaljer 
i bånd med de svenske farver 
blev uddelt og båret af os resten 

af aftenen og beundret ved 
vores langbord.

Søndag formiddag sagde 
vi farvel og tak for et godt 
grænsetræf og på gensyn til 
næste år på Sjælland.

Elmia
Det var med stor forventning at 
vi fra Danmark (6 vogne) kørte 
mod Jønkøping for at få de nye 
2016 SOLIFER modeller at se!

Onsdag aften var det tid til at 
finde sin plads i Soliferbyen, 
(42 vogne) hvilket igen er en 
formindskning i forhold til sidste 
år for ikke at tale om for mange 
år siden hvor der nemt kunne 
være 200 Solifer vogne.

Messen åbnede torsdag og stor 
var vores skuffelse over at der 
ikke var en eneste SOLIFER 
udstillet, hvilket blev besvaret 

Afholdt Kongespil
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med følgende:

»Vigtig information
SoliferPolar AB i Dorotea 
meddeler, at man ikke på 
nuværende tidspunkt vil 
markedsføre Solifer i Finland, 
Sverige, Danmark og Holland i 
2016, hvorimod at SoliferPolar 
AS i Norge vil fortsætte med 
markedsføring og salg.

SoliferPolar AB meddeler 
endvidere at man vil fortsætte 
med at udvikle og producere 

Polar vogne.

Navnet Solifer tilhører 
SoliferPolar AB i Dorotea, 
hvorfor der evt. på et senere kan 
blive tale om en ny produktion af 
Solifer vogne.«

Så kan man jo lægge i det hvad 
man vil!

Men bortset fra ovenstående, 
er det en messe i forandring, 
da over 80 % af alle udstillede 
køretøjer er autocampere, 

Elmia
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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



hvilket man også så på messe 
campingen hvor der var udsolgt 
af pladser ca. 2500. Besøgs 
tallet, blev efter det der blev 
oplyst ca. 35.000 personer.

Årets mest fængslende 
træf.
14 vogne havde sat hinanden 
stævne på Vestbirk Elite Camp i 
dagene 25. til 27. september og 
som sædvanen tro var der nogle 
der kom et par dage før.

Selvom pladsen faktisk var 
lukket for sæsonen havde vi 
fået lov til at bo på deres klub 
plads, da det i den forløbne uge 
var tid for fastliggerne at rykke 
teltpælene op og forlade denne 
lille perle for i år.

Pladsen har nogle af de fineste 
sanitære forhold man kan tænke 
sig og derudover et fint lokale 
som vi kunne bruge torsdag, 
hvor der var kommet 6 vogne, 
samt fredag og lørdag.

Området omkring pladsen er 
fyldt med spændende oplevelser, 
som f. ex. en genfunden 
jernbanebro, der for nylig er 
blevet gravet frem, et vandkraft 

anlæg og selvfølgelig Gudenåen.

Træffet havde jo et tema som 
var FÆNGSLET og jeg skal 
da lige hilse og sige at vi fik en 
fortælling af guiden omkring 
denne gamle store gule bygning 
som har præget Horsens i 
mange år.

Fængslet er nu et museum, 
turist informations center, 
koncertområde og endvidere 
afholdes der også middelalder 
festival der.

Efter nogle dage var det atter tid 
til at sige farvel og der blev som 
sædvanlig sunget klubbens lille 
sang.

Der blev også orienteret om 
de kommende træf både på 
Sjælland og i Jylland/Fyn.

Foto fra dette træf på de næste 
sider.

Så var vi i fængsel
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Fængslet
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Gløgg- og æbleskivetræf.

Vores gløgg- og æbleskivetræf 
vil i år være på Hundige 
Camping, www.hsfc.dk,  Hundige 
Strandvej 72, 2670 Greve, fra 
d.20.-22. nov. 
Det er en lille gammel camping-
plads men det er meget svært 
at finde en campingplads nær 
København og en station i 
nærheden for videre transport.

Som de tidligere år vil klubben 
servere gløgg og æbleskiver 
fredag aften, samt hyggeligt 
samvær i opholdsstuen.

Lørdag tager vi, hvis man har 
lyst en tur til Tivoli, som er pyntet 
meget smukt op julemåneden

Der er kun en lille gåtur på kun 
ca. 800 m. fra campingpladsen 
og til stationen, hvor vi tager S-
toget til Hovedbanen og herfra 
lige over i Tivoli.

Tilmelding helst inden d. 9. nov. på 
info@soliferklub.dk

Stævnegebyr 30 kr. pr. vogn.

Gløgg- og æbleskivetræf på sjælland
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Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Helle og Erland Hede
6000 Kolding

Karina Johansen og 
Claus Thomsen
9670 Løgstør

Gløgg & æbleskivetræf 
27.-29. november på: 
Ribe Camping
Farupvej 2, 6760 Ribe.
www.ribecamping.dk

»Ribe er et »must« i juletiden. 
Der klippes og flettes, bages, 
brygges og brases, så alle kan 
få en bid af julen, som den var i 
gamle dage”.

Ribe står denne weekend i 
julens tegn med en masse 
spændende aktiviteter under 
mottoet “ Jul som i gamle dage”.  
De medlemmer, som kommer 
tidligt fredag, kan således 
allerede kl. 14 deltage i: “Kom 
og vær med til at vække 
julemanden”

Fredag aften følger vi traditionen 
og får gløgg og æbleskiver. 
Lørdag kan vi enten gå på 

julemarked eller evt. stikke over 
grænsen efter billig marcipan 
mv. 
Lørdag aften har vi arrangeret  
fællesspisning, “mormormad”: 
Flæskesteg m/ hvide- og 
brunede kartofler, rødkål og brun 
sovs. I kan naturligvis også nyde 
jeres egen medbragte mad. 

Pris for campingvogn med to 
prs. pr. døgn på komfortplads: 
180 kr. + strøm 3,35 kr. pr. kWh. 
Normalpris er 281 kr. incl. el. 

ACSI rabatkort kan ikke benyttes 
til dette stævne!

Stævnegebyr: 30 kr. pr. vogn 
Mormormad: 75 kr. pr. kuvert.

Ankomst før fredag og afrejse 
senere end søndag aftales 
direkte med campingpladsen. 

Tilmelding til træffet senest 13. 
november på info@soliferklub.dk.

Husk at give 
besked, 
om I lørdag 
aften vil nyde 
“mormor-mad” 
eller jeres 
eget. 

Gløgg- og æbleskivetræf i jylland
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Træf og udstillinger
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30.01. til 01.02.   Træf   Kongshøj Strand Camping  
      Tema: Nyborg

20.02. til 22.02.   Udstilling Ferie for Alle, Herning

13.03. til 15.03.   Træf   DCU Camping Rørvig Strand 
      Tema: Bowling

20.03. til 22.03.   Træf   Hobro City Camping 
      Tema: Mölkky mesterskab

30.04. til 03.05.  Generalforsamling  Sinebjerg Camping, Faaborg

12.06. til 14.06.   Træf   Keldby Camping på Møn
      Tema: Sol og sommer

26.06. til 28.06.   Træf   Vikær Strand Camping, Haderslev 
      Tema: Sol og sommer

04.09. til 06.09.   Grænsetræf  Halens Camping, Sverige
      Tema: Kongespil

10.09. til 13.09.   Udstilling Elmia Jönköping, Sverige

25.09. til 27.09.   Træf   Elite Camp Vestbirk
      Tema: Gå i fængsel

20.11. til 22.11.   Træf   Hundige Camping
      Tema: Jul i Tivoli

27.11. til 29.11.               Træf  Ribe Camping
      Tema: Jul i Ribe

Ret til ændringer forbeholdes

Soliferbladet  Deadline                  Udkommer
Blad nr. 1   15. februar   februar/marts
Blad nr. 2   15. maj   juni/juli
Blad nr. 3   15. september   oktober
Blad nr. 4   15. november   december
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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:


