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Gløgg og æbleskivetræf på 
Randers City Camping
Det var sidste træf i Jylland i 2012, 
så vi var nogle stykker der kom 
torsdag. Godt vi havde Gunnar, for 
Campingværten havde ferie, men vi 
kom alle ind og fi k plads og strøm.

I løbet af fredagen kom resten af 
de i alt 19 vogne. Fredag aften var 
der hyggeaften i opholdsstuen med 
gløgg og æbleskiver. 

Det var hyggeligt og snakken gik 
hele aftenen. 

Lørdag startede med velkomst ved 
klubfl aget kl. 10. Svend kom med 

forslag til 
ture (også 
for jyder) i 
og omkring 
Randers. 
Vi huskede 
også lige 
at synge 
fødsels-
dagssang 
for Knud. 

Der var nogle på Elvis Museum, 
og de fi k en god burger, mens 
andre gik tur i byen. Vi ved, at der 
kom adskillige nisser med hjem i 
poserne.

Lørdag eftermiddag gik med at 
hygge rundt om i vognene. Lørdag 
aften havde vi fællesspisning i 
opholdsstuen. Atter en hyggelig 
aften med god stemning. Søndag 
var der afslutning ved klubfl aget 
kl. 10.00 og alle hilste farvel og på 
gensyn i 2013.

Tak for et hyggeligt træf og tak fordi 
vi måtte være med »igen«.

Hilsen Hanne og Finn

Gløgg- og æbleskivetræffet på 
Campinggaarden Boeslunde
Den gamle fattiggård ved Boes-
lunde lagde plads og hus til årets 
gløgg- og æbleskivetræf på 
Sjælland.
Der var meget vådt på pladsen 

efter megen 
nedbør. Det gik 
alligevel – med 
lidt godt humør.
I opholdsstuen 
havde 
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lejrchefen tændt op i brændeovnen 
fra om morgenen, så der var 
dejligt varmt og hyggeligt. 

Her nød vi gløgg og æbleskiver 
med diverse tilbehør. 
En hyggelig aften, hvor vi bl.a. 
kunne fortælle at den planlagte 
til julemarked på Borreby Gods 
var afl yst, da godset i år havde 
tilgodeset andre planer. 
I stedet kørte vi til Fæstningen, på 
Korsør Havn, lørdag formiddag. 
Gratis indgang og uddeling af  
risengrød fra kogekar. 
På billedet kan I se at Henning var 

yderst tilfreds med menuen.
I hele stueetagen på Fæstningen 
var der juleboder overalt. Keramik, 

nisser, godter, lys og trækunst, 
hjemmestrik, fi lt og lidt til den søde 
tand. Der var nok af muligheder 
for at komme hjem med en ny 
juledims.

På øvre etage af Fæstningen, 
var den permanente udstilling 
åben og her kunne man få et godt 
indblik i tidligeres tiders færgetrafi k 
over Storebælt samt om den alm. 
danskers hverdag og det danske 
samfund for ca. 100 år siden.

Lørdag aften mødtes vi atter i 
opholdsstuen til en hyggelig aften 
med god varme fra brændeovnen.
Søndag morgen styrtede det 
ned, så vi blev enige om at holde 
afsked i opholdsstuen. Hver især 
medbragte kaffe og morgenbrød 
kl. 9 til morgenhygge. 

Per orienterede lidt fra klubben og 
vi ønskede hinanden god hjemtur 
samt en god jul.

Fra vore gløggtræf
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Rejsebeskrivelse
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Kontingent

Vedlagt dette nummer af 
SOLIFERBLADET er girokort til 
betaling af næste års kontingent, 
betaling senest 31. januar 2013, 
men gerne før.
Hvis I ikke ønsker at være 
medlem i 2013 så udmeld jer 
venligst på klubbens mail, som er 
info@soliferklub.dk.
Adresse og e-mail ændring 
meddeles ligeledes på denne mail.

Around The Black Sea 2012

Et gammelt mundhæld lyder: Du 
skal gribe chancen, når den melder 
sig. Det gjorde vi, da vi i slutningen 
af 2010 faldt over en tråd på 
Campingferie.dk. Her søgte et par 
garvede og rejselystne campister 
lidelsesfælder til en ekspeditionstur 
omkring Sortehavet med bil og 
campingvogn eller autocamper. 
Turen var planlagt til slutningen af 
sommeren 2012 og vare omkring 7 
– 8 uger. 
 
Efter et øjebliks overvejelser 
tilmeldte vi os til turen. Og efter 
nogle indledende kontakter 
via telefon og mails blev 
gruppen af interesserede, nu 
Sortehavsgruppen, samlet første 
gang i forsommeren 2011 til 
det første af fi re planlægnings 

weekender. Mødet fandt sted 
i Jungshoved, godt kendt fra 
historien om Svend Gønge.
 
På mødet i Jungshoved blev 
processen omkring planlæg-
ningen skudt i gang. Der 

blev nedsat arbejdsgrupper. 
Arbejdsgrupperne fi k tildelt 
opgaver. Overordnet kan nævnes: 
Rejserute, campingpladser/
overnatningsmuligheder og 
seværdigheder m.m. De enkelte 
landes krav om visa og forsikringer. 
Færdselslove/regler. Behov for 
tolkebistand. Fælles økonomi/
administration. Egen bil og 
rejseforsikringer. Vaccinationer 
og medicin. Reservedele til 
køretøjer. På de følgende møder 
blev de enkelte punkter drøftet 
i detaljer. Mellem møderne blev 
indhentet og udsendt supplerende 
oplysninger. Endvidere blev der 
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sommer. Hen på eftermiddagen 
havde vi passeret Hannover og 
Magdeburg og blev enige om, at 
køre til Leipzig for at overnatte på 
Camp. Auensee. Indtil vi nåede 
indkørslen til campingpladsen, 
var alt gået planmæssig. Men 
netop der stoppede det. Der, midt i 
indkørslen, tabte vi det venstre hjul 
på Soliferen. Alt så pludselig ud til 
at være tabt på jorden, sammen 
med hjulet.
 
Hvad gør man?. Ringer til SOS 
International og får kontakt med en 
venlig mand i Danmark. Orienterer 
ham om problemet. Han rekvirer 
relevant mekaniker hjælp, som 
ankommer efter ca. 1,5 times 
venten.  Soliferen bliver løftet op 
og hjulet sat på igen. Og med et 
løfte om, at vi kun kører ind på 
campingpladsen, kommer vi på 
plads der.

 

drøftet interne regler/aftaler omkring 
kørselsmønster/kolonne kørsel. 
Overholdelse af aftaler af enhver art 
m.m.  
 
Ved afslutningen af den sidste 
planlægnings weekend var 
Sortehavsgruppen forsynet med 
logoer til køretøjer og påklædning 
og følte sig rustet til, at drage af 
sted på drømmeturen: Around The 
Black Sea 2012 med afgang d. 27. 
august 2012 fra Szeged, i Ungaren, 
nær grænsen til Rumænien. Turen 
til Ungarn blev kørt solo eller efter 
aftale medlemmerne imellem.
 
Lis og jeg forberedte os på at køre 
fra Nyborg mandag d. 13.aug.2012 
med kurs mod Tjekkiet/Prag 
for at nyde nogle dage der. Og 
senere et par dage i Ungaren, før 
Sortehavsgruppen skulle mødes 
i Szeged. Alt gik som planlagt. 
Nødvendige visa og 
forsikringer m.v. på 
plads. Bil og Solifer 
havde været til service. 
På aftalt dag tog vi 
afsked med venner 
og naboer og satte 
kursen syd på. Første 
trip/overnatning på DCU 
– Kollund.
Tirsdag morgen fortsatte 
vi sydpå gennem 
Tyskland. Det var 
en dag med sol og 

Rejsebeskrivelse
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Med stor moralsk opbakning fra 
Sortehavsgruppen samme dags 
aften og på samme måde forståelse 
og stor smidighed hos Camping 
Parken i Herning,  lykkedes det 
i løbet af onsdagen, at skaffe en 
anden campingvogn og dermed 
sikre os fortsat deltagelse i turen 
omkring Sortehavet. I løbet af 
de næste par dage blev det 
formelle såsom orientering til 
forsikringsselskab, aftaler med SOS 
om hjemtransport af vores Solifer og 
afhentning af anden campingvogn i 
Herning bragt på plads. Samtidig fi k 
vi lejlighed til at se lidt på Leiptzig. 
Leipzig er kendt som gamle 
universitets- og messeby og byder 
på mange seværdigheder, gamle 
bygninger og åbne pladser. 
 
Fredag d. 24.08.12 var vi på hjul 
igen og klar til at fortsætte turen. 
Dagen forinden 
havde vi været 
på en hurtig 
tur til Herning 
efter en anden 
campingvogn og 
vores egen blev 
afhentet af SOS 
for hjemtransport. 
Sidst på 
eftermiddag ankom 
vi til Trio Camp. i 
Prag. Her mødtes 
vi med fi re hold fra 
Sortehavsgruppen. 
Sammen fortsatte 

vi lørdag mod Szeged, hvortil vi 
ankom søndag, efter en enkelt 
overnatning under vejs. Hermed var 
Sortehavsgruppen samlet og klar til 
afgang som aftalt.
 
Mandag morgen d. 27.08.12 
startede vi den længe, forberedte 
tur omkring Sortehavet. Første 
stop var grænsen til Rumænien. 
Passagen ved grænsen gik hurtig, 
men den efterfølgende registrering 
af køretøjer og køb af vignetter, 
fi k deres IT system til at bryde 
sammen. Vejene i Rumænien er 
bedre end forventet. Men man skal 
være opmærksom på de herreløse 
hunde, som vi havde hørt om, samt 
fårefl okke, køer og hestevogne. 

Rumænien byder på smuk natur 
og mange mindre byer, med 
hastighedsbegrænsninger. Efter 

Rejsebeskrivelse
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første overnatning på Camp. Ananas 
i Sibiu forsatte vi via Transsylvanien 
ad Transfagarasan vejen – gammel 
og utrolig smuk bjergvej – over 
2000 m oh. Turen kan minde om 
Troldstigen i Norge. 

Næste stop: Vidraru dæmningen 
– en af Europas største og med 
en storslået udsigt. Overnatning 
på Camp. Dragoske ved Burlusi. 
Onsdag – fortsat til Camp. Vampire 
ved Brasov. På turen gjorde vi et 

stop ved et stort mindesmærke fra 
1. v.k. Og, efter ankomst til Camp 
Vampire, tur til Drakulas Slot. Et 
smukt gammelt slot, omgivet af 
megen turisme. 

Torsdag – kørte på motorvej, 
anlagt med støtte fra EU, via 
Constanta til Mangalia og det 
første kik til Sortehavet – blå som 
Middelhavet. 

Rejsebeskrivelse
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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
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Fredag - fulgte Sortehavskysten til 
Bulgarien og Kiter strand syd for 
Burgas. Her fandt vi en håbløs, 
forfalden strandcamping uden 
nogen form for faciliteter, der 
fungerer. For 
første gang 
oplevede 
vi resterne 
af tidligere 
tiders storhed, 
fra tiden før 
kommunis
mens 
opløsning.

Lørdag - ank. 
til Tyrkiet og ad 
ny motorvej, 
til Istanbul og 
Camp Mistik i 
Kilyos.

Vi boede to 
dage på Camp. 
Mistik og 
besøgte derfra 
Istanbul og de 
ting man må se 
der`: Basaren, 
Den Blå 
Moske, Topkapi 
- Paladset 
med harem 
og Basilika - 
Cisternen. 

Overalt var 
bybilledet 
præget af 

store menne-skemængder af alle 
nationaliteter. 

Tyrkerne er meget imødekom-
mende og ville gerne i kontakt med 

Rejsebeskrivelse

11SOLIFERBLADET 4/2012

SOLIFER



os. Transport mellem campingplads 
og Istanbul foregik med bus og tog 
på udturen. Og med færge og bus 
på tilbageturen. Lokalt var der gode 
indkøbsmuligheder. 

Henning Nordestgaard
Fortsættelse følger.

Vintertræf Vintertræf 
1. – 3. februar 20131. – 3. februar 2013

Vi holder vort vintertræf på: 
Faaborg Camping, Odensevej 140, 

5600 Faaborg. 
Pladsen ligger i et dejligt område
 

OBS! billeder fra turen kan også 
ses på www.soliferklub.dk-
medlemssiderne-fotoalbum-
rejsebeskrivelser.

nord for Faaborg og lige syd for de 
»Fynske Alper« Svanninge bakker.
De har reserveret pladser til os, 
måske ikke helt samlet, men dog 
tæt på hinanden, da pladsen ikke er 
så stor. 
Opholdsstuen er opvarmet til os 
hele weekenden, så vi kan hygge 
os uanset vejret.

Vintertræf
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en attraktivt tilbudspris.

Ligeledes vil de meget gerne 
guide os på tur til det historiske og 
meget smukke område, omkring 
det berømte Gåsetårn i Vordinborg. 

Hele voldområdet er i disse år 
meget i medierne på grund af den 
unikke restaurering, og opdagelse 
af den første robåd i Danmark fra 
middelalderen.

Men skynd jer at tilmelde, det bliver 
efter først til mølle princippet.
Tilmelding, senest 1 uge før træffet, 
til info@soliferklub.dk

Ny forhandler i Skåne.
Skåne Husvagnscentrum i Arløv er 
solgt og ny forhandler i området er 
Skåne Camp, Industrigatan 16, S-
233 22 Svedala.
Svedala ligger ca. 20 kilometer øst 
for Malmø.
Se: www.skanecamp.se

Vi har på nuværende tidspunkt ikke 
planlagt noget, men det er et dejligt 
naturskønt område, hvor man 
kan gå direkte fra pladsen og op i 
bakkerne og Faaborg by er en rigtig 
gammel købstad, hvor man sagtens 
kan få nogle timer til at gå. 
Og så er der »Stofmøllen«, Åstrup 
Mølle, ikke langt derfra.
Endeligt program udleveres på 
pladsen fredag aften.

Tilmelding på klubbens mail: 
info@soliferklub.dk eller pr. tlf. 
til bestyrelsen senest 8 dage før 
træffet.

Martstræf ved Vordingborg 2013.

Skynd jer, der bliver rift om 
pladserne på martstræffet fra d. 
15.-17. 
Bente og Robert har inviteret 
os til at afholde træf på deres 
skønne landsted, selvføgelig med 
begrænset plads, beliggende i 
nærheden af Vordingborg.

Der er adgang til toilet, bad og vand 
samt mulighed for opladning af 
vores batterier.

Bente og Robert kan tilbyde produk-
ter fra Alovea og har desuden en 
massagestol som  kan afprøves til 

Martstræf
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Formanden har ordet

Vi nærmere os årsskiftet og i den 
forbindelse er det måske tid til at 
refl ektere lidt over året som er gået 
i Solifer regi.

Medlemstallet er gået lidt frem, 
hvilket måske ikke var forventet 
med kun 1 forhandler i Danmark og 
så krisen.

Salget af nye vogne var i 2011, 5 
vogne. Tallet for 2012 kender vi 
jo ikke endnu, men er sikkert på 
samme niveau.

Heldigvis er der solgt en del brugte 
vogne, og fl ere af køberne, har 
glædeligt meldt sig ind i vores klub.

Enhver bestyrelses drøm/ønske 
er, at modtage input og hjælp fra 
medlemmerne, til bl.a. at være 
med til at arrangere træf, ideer til 
udfl ugter m.m.. 
Her kniber det lidt og vi hører meget 
gerne fra jer. 
Med hensyn til indlæg til bladet har 
vi set en positiv udvikling og ser 
frem til at modtage endnu fl ere.
Med hensyn til deltagelse i 
træffene, er der fi n tilslutning på 
Fyn/Jylland, men vi kunne godt 
ønske os lidt fl ere deltagere i 
træffene på Sjælland.

Hvad dette skyldes er vi usikre 
på. Her håber vi at få input fra 

jer, og om hvad der skal til, for at 
gøre træffene på Sjælland mere 
attraktive.
Skriv til os på info@soliferklub.dk 
og giv os jeres besyv.
Herfra ønskes I alle en god jul og et 
godt nytår. 
På gensyn i 2013.

Per Eckhoff

Nye medlemmer.
Klubben byder velkommen til:

Torben Madsen
4230 Skælskør

Susanne og Peter Riis Mørk
1362 København K

Interrally 2013 i Finland

Da klubben forsøger i samarbejde 
med den svenske klub at få 
frem nogle spec. priser på færge 
billetter, fra Sverige til Finland, 
er klubben interesseret i, at høre 
fra medlemmer der overvejer at 
deltage i Interrally’et. 
Tilmelding kommer senere.
Send en e-mail til klubben på 
info@soliferklub.dk.

Nye medlemmer
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Træf og udstillinger i 2013

01. til 03. februar vintertræf   Fyn

22. til 24. februar udstilling   Herning

15. til 17. marts  træf    Sjælland

25. til 28. april  generalforsamling Sydjylland

17. til 21. juli  interrally   Finland

06. til 08. september grænsetræf  Sverige

12. til 15. september udstilling   Sverige

01. til 03. november træf    Jylland

22. til 24. november træf    Sjælland

Ret til ændringer forbeholdes

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

Træf og udstillinger
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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:


