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Efter en veloverstået generalforsamling er det 
igen på tide at se frem imod nye træf og dem er 
der mange af resten af året.

Husk vores sidste 2 træf før sommerferien.

Vi i bestyrelsen, takker for genvalg og for den 
opbakning vi får fra medlemmerne. Dog kunne 
det engang imellem være rart, hvis der også kom 
nogle input fra jer.

Det største nye tiltag bliver dog at få bladet 
fra papir over til et elektronisk medie. Vi 
arbejder hård på dette, se side 9, og forventer at 
det er på plads lige efter sommerferien.

Med disse ord vil bestyrelsen ønske alle 
medlemmerne en god sommer og på gensyn.



Bowling i Nykøbing Sj.
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Bowlingtræffet på Rørvig 
Strand Camping.
Dette træfs tema var vores 

traditionsrige bowlingtræf som 

har ligget i dvale et par år men 

nu er tilbage for fuld kraft.

Campingpladsen var bl.a. tænkt 

ud fra hvor tæt den ligger på 

bowlingcentret i Nykøbing Sj.

Pladsen har just fået nye 

lejrchefer og pladsen kan vist se 

sæsonen i møde med sindsro. 

Et meget tiltalende par som nok 

skal få pladsen til at fungere.

Fredag aften mødtes vi med 

vores kaffe. Klubben bød på 

kage dertil og vi havde nogle 

hyggelige timer i fællesstuen.

Mon og Henning 

bor i byen og 

kender derfor 

oplandet rigtig 

godt og tog 

os ud på en 

lille biludflugt 

i den skønne 

natur, lørdag 

formiddag. Små 

bakker og dale, 

hedelandskab 

og lækre 

strande. Det er et gammelt 

fiskermiljø, landbrugs- og 

sommerhusområde, så der er 

meget at kigge på. Et rigtigt 

sommer turiststed.

Blandt andet viste Mon og 

Henning os hvor Danmarks 

geografiske midtpunkt ligger. 

Det var der vist ikke mange 

som kender til. Et ydmygt sted 

med en stor sten og et lille 

oplysningskilt lige ud til en 

mindre landevej mellem marker 

med spiselige afgrøder. Der viste 

Mon os hvad man gør med det.

Billeder fra turen kan ses på 

klubbens hjemmeside.

Sidst på eftermiddagen gik vi 

til bowlingcentret som kun lå få 

SOLIFER



hundrede meter derfra. Vi fik 

afviklet årets bowlingmesterskab 

med ildhu og engagement. 

Kuglerne blev kastet og 

kegler væltede ustandseligt, 

sved på panden og kølige øl i 

hånden. Jo, sådan foregår det 

til SOLIFER Klub Danmarks 

bowlingdyst.

Efter kampen spiste vi lækker 

mad til meget rimelige priser i 

den tilstødende restaurant. En 

rigtig god oplevelse med fin 

betjening.

Tilbage på campingpladsen 

uddeltes diplomer og præmier til  

aftenens mestre og igen havde 

vi hyggelige timer indtil sengetid.

Søndag formiddag orienterede 

Per om sidste nyt fra klubben 

og ønskede alle god tur hjem 

samt et godt forår indtil vi ses 

ved klubbens 30-års jubilæum 

og generalforsamling i St. 

Bededagene.

Forårstræf i marts måned.

14 vogne var stævnet ud og kørt 

til Hobro Camping »Gattenborg« 

hvor dette træf skulle afvikles.

Selvom træffet først officielt 

skulle åbnes om lørdagen, var 

der dog mulighed for at være 

sammen i opholdsstuen allerede 

fredag aften. Alle kom med 

kaffe og lidt til. Opholdsrummet 

bar præg af at det havde været 

nogle dage siden der havde 

været varme på, og det gjorde 

det heller ikke bedre at det 

blæste kraftigt.

Men det gik, selvom vi måtte 

sidde med overtøjet på!

Lørdag kl. 10 bød Svend Dam 

velkommen til stævnet ved 

Hobro træffet i marts
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klubbens flagstang hvor flaget 

blafrede i den friske vind. Han 

informerede lidt om hvad der 

skulle ske på stævnet.

Første punkt var en lille frisk 

gåtur ud til vikingeborgen Fyrkat, 

som er en af flere som Kong 

Harald Blåtand byggede for rigtig 

mange år siden. Her ude i den 

friske vind fik vi informationer 

og papirer om dette fantastiske 

bygningsværk, levende berettet 

af klubbens “turistchef” Svend.

Vel hjemme på pladsen igen var 

det tid til lidt frokost og måske 

en lille lur, inden klubbens 

mesterskab i Mölkky skulle finde 

sted.

Lidt forsinket kom vi i gang og 

efter en drabelig dyst fandt vi da 

også klubbens nye mester. Det 

blev Hanne Wilchen Laursen der 

vandt.

Lørdag aften igen i opholdsstuen 

med mad m.m. Lokalet havde nu 

en væsentlig bedre temperatur, 

selvom vi gerne havde set et par 

grader mere, men et tæppe og 

en pude gør underværker!!!

Som sædvanlig havde vi alle 

en masse at fortælle, hvorfor 

snakken gik og timerne løb 

hurtigt.

Søndag var det så slut og kl. 10 

var Svend igen på pletten med 

informationer om kommende 

træf. Klubsangen blev sunget 

og et trefoldig hurra for klubben 

blev det også til. Kort tid efter 

begyndte de første at rulle 

hjemad og efter hvad vi kunne 

fornemme var det alt i alt et godt 

og hyggeligt træf.

SOLIFER Hobro træffet i marts



Annonce
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www.isabella.net

Hurtigt, let og afslappende

Rejsecamping er forbundet med ultimativ frihed, 

hvor I helt selv bestemmer både tempo og retning. 

Derfor skal jeres udstyr bidrage til en afslappende

tur hvor det er både let og hurtigt at etablere sig 

men også at komme videre.

Hos Isabella finder du alt hvad du behøver 

omkring dig når du vil opleve friheden på din tur. 

Her i annoncen finder du et par ideèr og 

du kan se endnu flere på www.isabella.net

Rigtig GOD TUR !

GOD
TUR

TRANSIT
Solsejl og rejsetelt i ét

SIDER OG FRONT
til Fiamma og Omnistor markiser

På www.isabella.net kan du nu 

finde tips og triks, der gør din 

campingtur endnu lettere. 

SUN SHINE SOLSEJL
Leveres som standard med højre og venstre side.
Front kan tilkøbes. Ideel til rejsebrug, med to indgangsdøre og store vinduespartier



Campingpladsen blev åbnet 

omkring 1970 som teltplads med 

få pladser og uden nogen form 

for faciliteter. Siden er pladsen 

blevet udvidet i flere omgange 

og de første toiletter og bad 

uden varmt vand fremstår nu 

med de faciliteter, man forventer 

i dag. Senest er tilbygget nyt 

køkken og opholdsstue. 

Netop i år er det 25 år siden, 

at lejrcheferne Ragnhild og 

Henning overtog camping-

pladsen efter Hennings far. 25 

års jubilæet fejres i løbet af 

sommeren.

Fredag (St. bededag) mødtes 

man til velkomst ved flaget. 

Formanden, Per Eckhoff, bød 

Til fødselsdagstræf og 
generalforsamling med 
Solifer Klub Danmark på 
Sinebjerg Camping.

Sinebjerg Camping dannede i 

forbindelse med bededagsferien 

og 1. maj ramme for Solifer Klub 

Danmarks 30 års fødselsdag og 

generalforsamling.

Allerede i dagene op til træffet 

ankom de første ekvipager til 

Sinebjerg og torsdag aften var 

næsten alle 28 tilmeldte på plads 

og nød den lidt kølige forårssol. 

Sinebjerg Camping ligger på 

Horneland lidt sydvest for 

Svanninge Bakker og Fåborg 

med udsigt 

over det 

sydfynske 

øhav. Fra 

flere side er 

Horneland, 

sammen med 

Svanninge 

Bakker, 

beskrevet som 

de skønneste 

naturområder 

på Fyn. 

Fødselsdagstræf og generalforsamling
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velkommen til træf på Sinebjerg 

og orienterede sammen med 

Torben Damgaard om dagens 

program: Vægtertur i Faaborg kl. 

14.00 og fødselsdagslagkage i 

“Laden” kl. 20.00.

Vægterturen startede ved 

det gamle klokketårn og blev 

en vandring i den gamle 

bymidte med smalle gader, 

torve, borgerhuse og gamle 

købmandsgårde. Fåborg er 

første gang nævnt i historien 

omkring 1230 og var i 1700 tallet 

en driftig søfartsby. Vægteren 

berettede levende om byens 

historie og borgere. Gennem 

historien har vægterne haft 

forskellige opgaver, som skulle 

løses på deres patruljering i 

byens gader. Bl.a. skulle han 

føre tilsyn med byens værtshuse 

og sikre at den øl, der blev 

serveret var lødig! 

Det er stadig tradition og væg-

teren fik 3 – 4 gange stanget 

et velskænket krus øl ud fra 

værtshusene vi passerede 

fobi på turen. For at styrke 

vægternes moral har der fra 

gammel tid været indgraveret et 

Ædru og Tro i deres bælter.

Ikke alle efterlevede de moralske 

ord. I 1792 blev vægter Anders 

Rask fundet liggende på gaden 

så beskænket, at han ikke 

kunne passe sin bestilling. Da 

han dagen i forvejen havde 

ringet med byens klokke i utide, 

blev han dømt til at bære den 

spanske kappe en time i byens 

gader.

Fredag aften kl. 20.00 var det 

tid til jubilæumslagkage. Stor, 

sød og dejlig til en kop medbragt 

Fødselsdagstræf og generalforsamling
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Fødselsdagstræf og generalforsamling
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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



kaffe. Med det som grundlag og 

suppleret med en natpils eller 

andet blev det en rigtig hyggelig 

aften.

Lørdag kl. 9.00 var klubben vært 

med morgenbrød og en bitter.

Derefter, kl. 9.30, bød 

formanden velkommen til 

generalforsamlingen, den 30. i 

rækken. – Som det er tradition 

i Solifer Klub Danmark blev 

generalforsamlingen afviklet 

i god ro under Finn Skovs 

kyndige ledelse. Formanden 

gav et tilbageblik over årets 

aktiviteter. Kassemesteren 

havde styr på pengene og 

fik regnskabet godkendt. Og 

kontingent til klubben undgik 

de almindelige stigninger i en 

krisetid.  Under punkt 6 blev der 

til sikring af klubbens økonomi, 

fra bestyrelsen, stillet forslag 

om at hæve kontingent, eller at 

Soliferbladet fremover udsendes 

elektronisk. 

Tidligere tiders forbehold imod 

digitalisering er efterhånden 

glemt og overvundet 

af liberaliseringens 

skattede udgifter til porto. 

– På betingelse af at alle 

medlemmer har adgang 

til at udprinte bladet, eller 

sikres modtagelse som hidtil, 

vedtog generalforsamlingen, 

at bestyrelsen iværksætter 

en elektronisk udsendelse. 

– Videre foreslog bestyrelsen 

en tilføjelse til vedtægternes 

§ 3, stk.2. Formålet var, at 

pålægge medlemmerne at fjerne 

klubmærker fra vognene, når 

de afhændes. For at undgå 

en egentlig grundlovsændring 

blev forslaget ændret til, at 

bestyrelsen, via Soliferbladet, 

kan henstille til medlemmerne, 

at de fjerner klubmærket som 

oprindelig foreslået.

Punkt 8. Valg til bestyrelsen 

gav genvalg til Susanne von 

Essen og Per Eckhoff. Det 

samme gjaldt for suppleanter og 

revisorer.

Punkt 9. Eventuelt. Her drøftede 

Fødselsdagstræf og generalforsamling
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man uformelt ting, der rører sig i 

klubben. Læs mere i referatet fra 

generalforsamlingen. 

Resten af lørdagen stod 

på opsamling af energi til 

aftenens jubilæumsmiddag 

med et bugnende tag selv 

bord, akkompagneret med 

musik under spisningen og 

efterfølgende underholdning af 

lokale Jan Valback og Jørgen 

“Løven”. 

I en pause, efter middagen, 

blev der udtrukket værdifulde 

lotterigevinster sponseret af 

Isabella. Hvorfor der herfra skal 

lyde en stor tak til Isabella for de 

fine præmier.Det blev en munter 

og hyggelig aften på Sinebjerg 

Camping.

Søndag kl. 10.00: Afslutning ved 

flaget. Med en kort orientering 

om kommende aktiviteter blev 

der sunget klubsang og udbredt 

en leve for Solifer Klub Danmark. 

– Vi viser profilen.

hno.        

Køleproblemer i Soliferen.

På vores hjemmeside under 

teknik kan ses et omfattende 

indlæg, samt billeder om

løsning af køleskabsproblemer i 

en ældre Solifer.

 GRÄNSTRÂFFEN 
2015

Grânsträffen kommer att 

arrangeras i Sverige på Halens 

Camping i Olofström.

 

Träffen är planerad att gå av 

stapeln under tiden 4/9-15 

– 6/9-15. Att den är planerad 

till veckan innan mässan är ett 

önskemål från våra vänner i 

Danmark som då kan kombinera 

resan med ELMIA.

Incheckning sker efter hand som 

Ni anländer och det går bra att 

komma tidigare

och ligga kvar efter träffen för att 

de som skall vidare till ELMIA 

kan planera sin avresa.

 

Kostnad:   175:00  sv. Kr. / dygn 

inkl. el. Något litet lotteri!

Grænsetræffet
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Tilmelding på:

info@soliferklub.dk, senest den 

24. august

 

SOLIFER Hälsningar

Club Solifer Syd, Gillis

Vil du med i fængsel?

Nu er der mulighed for at 

komme ind bag de gamle mure 

på Horsens Statsfængsel, da 

vi holder træf på Elite Camp 

Vestbirk, den 25.09. til 27.09. 

Pladsen ligger ca. 15 km vest for 

Horsens.

Vi får et område hvor vi kan 

ligge samlet og vi har forhandlet 

os frem til en god pris på 

overnatningerne. Dog er der ikke 

så meget strøm til rådighed pr. 

vogn kun max. 5 amp.

Der er bestilt guide til den 

trappeløse omvisning, der vil 

fortælle os om historien om 

denne gamle store gule bygning. 

Turen er brugerbetalt og vi 

Inkörningen till träffen är 

planerad fredag 4/9 och då 

samlas vi vid grillen fram åt 

kvällen för en gemensam 

upptakt.

På lördag omkr. kl. 10:00 är det 

planerat att vi gör en utfärd i 

grannskapet till en bildkonstnär 

som bl.a målar av hästar i 

naturlig storlek och som även 

har en hobby med vågräta 

kommunikationer. Han heter 

Troels Kirk i Näsum, vi kanske 

också hinner med fiskrökeriet i 

Näsum

 

På eftermiddagen är så tiden för 

den fantastiska landskampen 

i KUNGASPEL. Därefter fixar 

vi gemensamt Långbord enl. 

»knytis«.

OBS! Clubbens dopinggrupp 

finns på plats!

På söndag avslutar vi träffen vid 

flaggstången i vanlig ordning.

Vi kommer överens om vi skall 

köra enskilt eller i sällskap till 

mässan.

Vi kommer att försöka få 

möjlighet till egen tid under 

dagarna i Olofström.

 

Vil du ned i fængsel
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forventer en pris på ca. 120 kr. 

pr. person.

Turen til fængslet vil foregå 

i egne biler lørdag lige over 

middag.

Hvis dette er noget for jer, så 

tilmeld jer til info@solifeklub.dk 

senest 13. september, hvor I 

også meddeler hvor mange der 

ønsker at gå i fængsel!

Nye medlemmer

Klubben byder velkommen til:

Jesper Ehlers

4241 Vemmelev

Jo og Stig Marling

4300 Holbæk

Trygvi Ludvig

FO-825 Frodba

Gunhild og Robert Westh

4736 Karrebæksminde

Bente og Carsten Lauridsen

2635 Ishøj

Bente og Kim Nybo Nielsen

6933 Kibæk

Nye medlemmer
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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   DCU Absalon 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:


