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Så blev det efterår med alt hvad det 
indebærer, Personligt for mig var et af 
højdepunkterne det 14. Interrally i Sve-
rige.

I løbet af året har vi mistet vort alleførste 
æresmedlem, som måske mange husker 
som Anker’s kone Annelise!
Annelise og Anker var dem der startede 
klubben for laaang tid siden - tak for 
det.

Som I måske har bemærket har vi fl ere 
nye skribenter med i dette blad også tak 
for det. Vi modtager gerne indlæg til 
bladet.

Også en tak til de medlemmer der støt-
ter op om vore træf, Dog ville det være 
dejligt om der var fl ere, da det jo ikke 
altid er lige let at arrangere et træf.

Nu er der snart ikke fl ere træf i år, men 
bestyrelsen arbejder på næste års træf.



Træf i Nordvest Jylland
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Ålegilde og Porsesnaps

Træffet på Krikvig camping, 
bød på godt vejr, ålegilde og 
fremstilling af porsesnaps.

Ugens gode vejr havde lokket 
flere til at møde tidligt op til 
træffet, for at nyde sommeren.

Der var allerede fredag mulighed 
for, at prøve sine evner i 
havkajak, 

Susan og Erik stillede havkajak 
og udstyr til rådighed. Det kan 
være en udfordring, at holde styr 
på noget der kan rulle så meget. 
Der var nogle der lærte at lave 
en halv grønlænder-vending - 
desværre var det første halvdel.

Campister er ikke sen til at 
udnytte det gode vejr, så det 
blev hurtigt til et langbord, hvor 
vi kunne holde fælles aftensmad, 
kaffe med mere.

Fastliggerne på Krikvig 

Camping, har en årlig tradition 
med ålegilde, Soliferklubben 
var inviteret til at deltage, de 
faste beboer ville klare alle 
forberedelser. Så vi kunne bruge 
lørdagen på andre oplevelser.

Ved standerhejsningen, satte 
Svend os ind i området, før 
vi drog af sted, mod Lodbjerg 
Plantage, hvor der skulle 
samles Porse, til fremstilling af 
Porsesnaps.

En tur op i Lodbjerg fyr, gav en 
god udsigt over hele området. Vi 
fik også mulighed for at udforske 
Lodbjerg kirke.

SOLIFER



Videre ind i plantagen, var den 
sjælden Skagensrose.

Udstyret med med opskrift i 
hånden, blev der så tilberedt 

porsesnaps, der skulle plukkes, 
fyldes på flaske eller glas, den 
står her endnu, bladene er siet 
fra, den står og bliver gylden.

Maverne blev sultne og 
aftensmaden var ved at være 
klar, stegte ål, selvfølgelig var 
der også mulighed for fiskefileter 
eller grillstegt kylling.

En hyggelig aften med sjove 
indslag, musik og meget mere, 
hvor man kunne blive ved så 
længe man havde lyst.

Det stod klart søndag morgen, 
at alle havde overlevet gildet, og 
var ved godt helbred. Med vanlig 
omhu var der samling klokken 
10.00, standeren skulle ned 
igen, der blev sagt tak for denne 
gang.
Stille og roligt blev den 

ene forlængerledning efter 
den anden rullet sammen, 
støttebenene blev skruet op, og 
man rullede ud fra pladsen, med 
tak for denne gang.

Michael H.

Træf i Nordvest Jylland
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Forsommertræf på Maribo 
Camping
Forsommertræffet fandt sted lige 
efter sankthansaften, og derfor 
ankom nogle medmedlemmer 
allerede om onsdagen og 
torsdagen, så vi kunne nyde 
sankthansbålet ved Maribo Sø. 

Vi var placeret på et stort grønt 
område med muligheder for 
individuel placering af vognene, 
sol, skygge eller hvad man nu 
foretrak.
Vejret var rigtig fint, meget varmt 
sankthansaften modsat regn i 
andre dele af landet. Efter bålet 
og tilbage på campingpladsen 
samledes vi under en markise til 
hyggesnak og godnatdrink.

I løbet af fredagen ankom 
de  sidste deltagere (ialt 6 

vogne), og vi havde allerede fra 
eftermiddagen dannet langbord 
under store træer i skygge for 
solen. Her blev også vores 
aftensmad og andet godt nydt til 
langt ud på aftenen.

Lørdag formiddag gik vi tur i 
Maribo by, hvor der var marked 
og små hyggelige butikker. 
Desværre er Maribo også ramt 
af butiksdød ligesom så mange 
byer i DK. Hjemturen fra byen 
gik langs Maribo Sø og en 
mulighed for at aflægge den 
meget smukke Maribo Domkirke 
et besøg.

Lørdag eftermiddag kørte alle 
til Rødby Havn, hvor Infocenter 
Femern Bælt har til huse. 
Her ventede en super god 
og engageret guide os, som 

SOLIFER På Lolland



Annonce
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orienterede via en storskærm om 
hele projektet - den kommende 
forbindelse mellem Rødby og 
Femern.
 
Under besøget bød Infocentret 
på kaffe og småkager. Der var 
gratis entre for det hele.

Lørdag aften spiste alle 
samlet i et stort opsat telt på 
campingpladsen, da vejret ikke 
indbød til langbord ude. Alle nød 
selskabet til hen på aftenen.

Søndag formiddag sagde vi som 
vanligt farvel ved standeren og 
Per informerede det sidste nye 
fra klubben og om kommende 
træf.

14. Solifer Interrally 
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Solifer Interrally i Sverige 
2016. 

Med Club Solifer Sweden som 
vært for det 14. Solifer Interrally 
mødtes forventningsfulde 
soliferister fra Finland, Sverige, 
Holland og Danmark på Tånga 
Heds Camping i Vårgårda  
torsdag d. 14. juli 2016. 48 
ekvipager var tilmeldt. 

Tånga Heds Camping, med 
mange fastliggere, ligger bynær 
til Vårgårda og med et tidligere 
militær anlæg som nabo.

Torsdag kl. 18.00: Åbning af det 
14. Solifer Interrally og velkomst 
ved formand for Club Solifer 
Sweden, Gun Andersson. 
Protektor og repræsentant for 
kommunen Åsa, orienterede om 
kommunen og lokalområdets 
historie. Og endelig bød hun 
interrally deltagerne velkommen 
med håbet om nogle »trivelige« 
dage og erklærede det 14. 
Solifer Interrally for åbnet. 



Derefter fik formændene for 
de respektive klubber ordet og 
overrakte, medbragte gaver. 

Aftenen sluttede med kaffebord 
og udtrækning af lottogevinster.

Programmet fredag formiddag 
bød på terrænløb. En dejlig tur 
på et par km. i den svenske 
natur. Alle kunne være med – og 
med hurtigste tid for sin gruppe 
modtog Knud Wilchen Laursen 
første præmien – ligeledes 
var der placering til Mogens 
Christensen og dermed blev de 
de bedst placerede danskere. 

Efter terrænløbet stod den på 
pølser og brød.

Kl. 12.00: Bustur til Nossebro 
og besøg i en gammel, fuld 
møbleret lejlighed fra 1950, en 
gammel elbutik fra omkring 1930 
samt et besøg i byens gamle 
biograf. En spændende tur med 
genopfriskning af gamle minder. 

Som et alternativ til busturen var 
der forslag til frie aktiviteter.

Kl. 18.00: Interrally festmiddag 
– 3 retters menu og kaffe i den 
store sal. – Efter spisningen 
og udtrækning af præmier fra 
dagens lottosalg, blev der budt 
op til dans til “Elvis” ved Kjell 
Fogestedt. En hyggelig aften 
med masser af kendte toner fra 
60’erne.

14. 14. Solifer Interrally
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SOLIFER-BLADET
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og det har vi gjort i over 30 år

og vi fortsætter i mange år endnu.



14. Solifer Interrally - Elvis is back!
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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



Lørdag formiddag var til egen 
rådighed. 

Svenskerne mødtes kl. 10.00 til 
årsmøde - (generalforsamling). 
– På årsmødet blev der valgt ny 
formand, idet Gun Andersson 
havde udskiftet sin Solifer med 
andet mærke. Samtidig vedtog 
man en vedtægtsændring, som 
åbner mulighed for, at tidligere 
medlemmer, der har skiftet 
vognmærke, kan optages som 
medlemmer. 

Kl. 15.00 var det tid til den 
traditionelle landskamp. Trods 
en kølig vind var heppekor 
med flag og en lille skarp til 
halsen på plads og de udtagne 
hold instrueret om opgave og 

spilleregler. Opgaverne var 
kendt fra tidligere og afgørelsen 
afhængig af lige dele håndlag 
og spilleheld. Heppekorenes 
tilråb og jubel skiftede sammen 
med de dystende holds skiftende 
placering. 

Vinder af landskampen blev det 
svenske hold foran Finland og 
Danmark.

Kl. 18.00: “Grillknytis” ved 
langbord om vejret tillod det. 
Det gjorde det ikke. I stedet for 
nød vi den medbragte mad med 
tilbehør i den store sal. - Kl. 
19.30: Præmieuddeling efter 
landskampen. 
Det svenske hold fik overrakt 
Tage Lindstrøms vandrepokal til 

14. Solifer Interrally
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opbevaring indtil næste interrally. 

Tage var selv tilstede.

Kl. 20.00: Officiel afslutning 
på det 14. Interrally 
med overrækkelse af 
interrallybanneret til hollænderne 
med anmodning om at opbevare 
det indtil det næste Solifer 
Interrally i 2019.

Aftenen fortsatte i triveligt/
hyggeligt samvær. “Soliferister” 
fra de 4 forskellige lande havde 
i 3 dage positiv medvirket til at 
udfylde rammerne for Solifer 
Interrally 2016. 

Vejrguderne artede sig 
rimelig og den smukke 
svenske natur fornægtede 
sig ikke. Svenskernes valg af 
campingplads var udmærket. 

Dog betød de mange fastliggere, 
at vi/gæsterne til interrallyet ikke 
kunne ligge samlet, men blev 

fordelt på pladsen. 

Et problem som vi har oplevet 
tidligere. Nogle blev henvist til 
et åbent, grønt område uden 
for campingpladsen. - Måske 
oplevede de “henviste” at være 
en del af fællesskabet.

Søndag stod i opbruddets tegn. 
I løbet af dagen forlod de fleste 
Tånga Heds Camping med et på 
gensyn i Holland.

hno.

          
Vi elsker at campere, 
men ville prøve noget nyt i 
sommerferien. 
Vi valgte, at tage på et flodcruise 
på Donau.

Vi skulle møde på Sjælør station 
kl 6.15 og med færgen over 
Gedser – Rostock, hvor der var 
bestilt brunch til os.

Turen gik fint og sidst på 
eftermiddagen kørte vi frem til 
hotellet i Teplice (Tjekkiet) Vi fik 
aftensmad og morgenbuffet på 
hotellet. 

Næste morgen gik turen mod 
Brno, hvor vi fik den dejligste 

Luxus camping
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turen, så det var lidt spændende, 
hvem man fik til bords. Vi fik to 
super søde og hyggelige par. Ud 
over måltiderne tilbragte vi rigtig 
mange timer sammen.

Måltiderne er et kapitel for sig. 
Jeg har aldrig i mit liv fået så 
meget god mad. Til frokost fik vi 
serveret 4 små retter og til aften 
fik vi 3 retter. Erik er allergisk 
overfor hvidløg, men det var 
overhovedet ikke noget problem.

Når vi fik noget med hvidløg, 
blev hans bestik lagt over kors, 

frokost. 
Det var lidt overraskende, 
da maden i Tjekkiet ofte er 
temmelig kedelig.

Vi kørte over Wien og ind i 
Ungarn og nåede til Budapest 
– og dermed båden - lidt før kl 
19.00.
Kufferterne blev hentet ved 
bussen af besætningen og bragt 
til vores kahyt.

I bussen havde vi fået oplyst, 
at den plads vi tog i spisesalen 
skulle vi beholde under hele 

Luxus camping
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Luxus camping
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hvilket betød, at kokken havde 
noget specielt til ham.

Efter maden satte man sig 
ud i loungen, hvor der var frit 
(drikke)valg på alle hylder. Turen 
var en all inklusive.

Næste morgen skulle vi med bus 
på en guidet tur gennem først 
Pest- og bagefter til Buda-delen. 

I Buda-delen blev vi først blev 
sat af på fiskebastionen, hvor vi 
selv kunne gå rundt, og senere 
blev vi kørt op på Gellertbjerget. 
Fra Gellertbjerget var der udsigt 
over både Buda-, Pest-delen og 
Donau.

Vi var tilbage på skibet til 
middag, hvor vi blev præsenteret 
for besætningen. Efterfølgende 
var der frokost, mens vi sejlede 
mod Bratislava.

Om eftermiddagen blev vi guidet 
rundt i Bratislava. Det er så køn 
og ren en by. 
Om aftenen skulle vi så være 
sejlet mod Wien, men kaptajnen 
meddelte, at vi ikke kunne sejle 
på grund af de lidt voldsomme 
vandmængder i floden. Vi 
skulle have været fremme 
i Wien samme aften, da vi 

skulle til Wienerkoncert efter 
aftensmaden.
Vi fik en dejlig tur med vores 
bordfæller, hvor vi bl.a. var inde 
at se byens gobeliner og hilste 
på en statue af H.C. Andersen.
En del af selskabet var fra 
Qubeck. De kørte med bus til 
Wien og var til koncert.

Alle vi andre var ombord på 
skibet til aftensmad, og der 
havde kaptajnen fået lov at sejle 
igen. Holdet der var til koncert 
blev samlet op på vejen.

Næste morgen var vi 
fremme i Wien, hvor vi efter 
morgenmaden blev kørt rundt 
i Wien. Vi var bl.a. inde og se 
katedralen. Derinde var der 
korprøve til en koncert næste 
dag.

Efter frokost kørte vi til 
Shønbruun, slottet hvor kejser 
Franz Josef blev født og levede 
hele sit liv.

Efter en tidlig middag kørte vi 
til koncert. Hjemmefra havde vi 
været i tvivl om det overhovedet 
var noget for os. Godt vi ikke 
valgte den fra. Det var en 
kæmpe oplevelse.



Grænsetræffet
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De næste 2 dage besøgte vi 4 
byer, Melk, Dürnstein, Grein og 
Linz.
I Linz besøgte vi st. Florian 
klosteret, hvor komponisten 
Anton Bruckner har været 
kordreng, og hvor han efter sin 
død blev begravet i kælderen 
lige under orglet.

Om aftenen var der gallamiddag 
ombord. Lækker mad og vine. 

Det er så ikke alle der 
respekterer hvad gallamiddag 
indebærer, for 2 mænd var 
iklædt ærmeløse bluser og 
shorts, mens alle andre var 
klædt pænt på.
 
Bagefter var der fest så længe vi 
orkede.

Næste morgen efter 
morgenmaden blev vores 
kufferter bragt i land og vi 
påbegyndte hjemturen.

Det har været en oplevelsesrig 
tur, som vi gerne gentager.

Annie M.

Dødsfald
Annelise Jakobsen som var 
en af stifterne af Solifer Klub 
Danmark er stille afgået ved 
døden den 20. juni, hun blev 90 
år gammel.

Grænsetræf
Igen i år er det traditionelle 
“Grænsetræf” med vore 
Solifervenner fra Solifer Klub 
Sydsverige blevet afholdt. 

Denne gang mødtes vi på Vallø 
Camping, Køge fra den 26. til 
den 28. August. 

Som tidligere var det også 
denne gang meget hyggeligt 
og fornøjeligt omend vi var 
ude i nogle programændringer. 
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Grænsetræffet SOLIFER
Køge by havde arrangeret en “ 
Havnens dag” på Sønder Havn 
som bl. a. betød, at et planlagt 
besøg på det lokale bryghus 
måtte udgå.

Deltagerne ankom i løbet af 
fredagen og i det lune vejr havde 
vi et par hyggelige timer ved 
langbord om aftenen.

Lørdag formiddag og i 
høj solskin spillede vi den 
traditionelle landskamp i 
Kongespillet. 

Vi fra Klub Danmark var så 
“uhøflige” at vinde endnu 
engang, - ikke mindst på grund 
af indtagelse af visse doping 
midler som “ en enkelt” og flere 
forskellige gajol drinks.

Efter lunch begav vi os til 
Sønder Havn, nogle til fods, 

andre på cykel, for at se på 
aktiviteterne og eventuelt nogen 
underholdning. 
Besøget blev dog ikke det vi 
havde håbet, men på hjemvejen 
aflagde vi besøg i Køge Miniby, 
der har 508 huse i mini størrelse 
og de viser hvordan Køge så ud 
for flere hundrede år siden og 
mange af bygningerne eksisterer 
den dag idag. 

Om aftenen var der fælles 
spisning ved langbord og ved 
den lejlighed fik det vindende 
hold overrakt medalje og diplom. 

Hen ad aftenen handlede 
samtalen om Grænsetræffets 
fremtid. 
Det er jo meget naturligt 
eftersom deltagelsen er meget 
begrænset. Fra Sverige var 
der denne gang 3 vogne og 
fra Danmark 4, hvoraf 2 var 
fra klubbens bestyrelse, den 
beskedne deltagelse giver 
naturligt anledning til en tanke 
eller to. 
Der er ikke sat dato på et evt. 
grænsetræf i Sverige i 2017.

Søndag formiddag var der 
farvelsang ved Solifer flaget.

Klaus R.



Husk: Hvis livet er surt og trist så 
bliv campist !

Elmia 2016.

Vi var på Elmia messen i år 
igen. Det var ikke mange 
campingvogne vi så, men 
messen er derimod domineret af 
autocampere i alle størrelser.

Nyheder var der, men 
de var svære at finde på 
campingvognssiden, hvorimod 
de nærmest stod i kø på 
autocamper siden. 
Udstyr var der masser af, men 
det helt unikke fandt jeg ikke.

Høj musik og fest var der hver 
eneste aften i ølteltet fra Bayern.

Solifer byen var 
bestemt ikke den 
by vi har boet i de 
sidste mange år.
Som billedet viser, 
er der nu alt mellem 
himmel og jord 
placeret der. Dette 
er fordi den svenske 
klub ikke længere 
er en ren mærke 
klub, men derimod 

en klub for alle der tidligere har 
kørt med en Solifer, men nu har 
andet mærke! 

Messen havde 36.517 
besøgende og på »campingen« 
var der lige knap 2.700 
campingvogne/autocampere.

Elmia 2016
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Træf på Kruså Camping.
Det er her vi afholder vort gløgg/
juletræf i dagene 25. til 27. 
november, vi har fået lov at låne 
opholdsrummet under træffet. 

Adressen er: Kruså 
Camping,  Åbenråvej 7, 6340 
Kruså, Tlf: +45 74671206.

Julemarked i Flensburg

Den gamle bydel i Tysklands 
nordligste by, som er præget af 
den skandinaviske stemning fra 
nabolandet Danmark, inviterer 
dig ind i julelysenes skær. 

Boderne med deres festlige 
belysning strækker sig fra 
Südermarkt gennem gågaden til 
Nordermarkt. Her venter der dig 
mange specielle tilbud fra både 
Tyskland og Danmark.

Her finder du også »Verdens 
mindste bardisk«, hvor den 

Juletræf i november
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legendariske Tallin-punch 
udskænkes i mange forskellige 
varianter. 

Store og små, unge og gamle 
mødes på julemarkedet. 

Julemarked – åbningstider:
Ma. – lø. 10:00 – 22:00, sø. 11:
00 – 20:00

Julemarkedet skulle efter det vi 
har fået at vide være et besøg 
værd.

Program og deltagerliste 
udleveres på pladsen.

Tilmelding på mail, brug 
venligst listen under træf eller 
info@soliferklub.dk senest 14 
dage før.

Stævne gebyr må påregnes, 
men vi får 15% rabat på person 
gebyret.

Juletræf

Vedr. Info om Juletræffet på 

Sjælland d. 25.11 - 27.11 2016 - 

her må vi desværre henvise

til vores hjemmeside:

www.soliferklub.dk



Træf og udstillinger
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05. 02. til 07. 02. Træf/Langeland Færgegårdens Camping,   
      Spodsbjerg.

12. 02. til 14. 02  Udstilling        . Camping 2016 Aalborg

26. 02. til 28. 02. Udstilling:   Ferie For Alle, Herning

11. 03. til 13. 03. Træf/Sjælland  Tempelkrogens Camping,  
      Holbæk

21. 04. til 24. 04. Generalforsamling/Jylland Langå Camping

17. 06. til 19. 06. Træf/Nordjylland Krik Vig Camping, Vestervig

24. 06. til 26. 06. Træf    Maribo Camping, Lolland

14. 07. til 17. 07. Interrally   Vårgårda, Sverige

26. 08. til 28. 08. Grænsetræf  Køge Camping, Sjælland

08. 09. til 11. 09. Udstilling   Elmia (Sverige) 

23. 09. til 25. 09. Træf/Fyn  Helnæs Camping, Ebberup

25. 11. til 27. 11. Gløgg/juletræf  Storebælt Camping/feriecenter

25. 11. til 27. 11.         Gløgg/juletræf   Kruså Camping

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   oktober
Blad nr. 4   15. november   december



Annonce
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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:


