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Deadline for næste nr.:
15.september 2013

udkommer i oktober

INTERNET:

www.soliferklub.dk
e-mail: info@soliferklub.dk

Tankerne efter en generalforsamling går 
i retning af om vi (bestyrelsen) gør vort 
arbejde ordentlig eller sidder der nogle 
medlemmer, der evt. har noget de ville have 
sagt, men ikke fi k gjort det.

Det er altid muligt at komme til orde enten 
på vor hjemmeside eller ved at skrive et 
indlæg til Solifer bladet.

Formanden efterlyste indlæg til bladet 
således det ikke altid gælder, hvad der er 
sket og hvad der kommer, fat derfor pennen 
og sendt dit indlæg til klubben.

Til slut vil bestyrelsen ønske alle 
medlemmerne en god og spændende 
sommer og på gensyn til kommende træf.

SOLIFER



Fødselsdag 28 år
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Fødselsdagstræf og 
generalforsamling d. 25. - 
28. april

Broager Strand Camping ligger i 
et naturskønt område med gode 
muligheder for traveture, blandt 
andet på den gamle gendarmsti.

I løbet af torsdagen ankom de fl este 
vogne 28 i alt. Vi blev mødt af en 
veloplagt campingvært. 

Torsdag aften mødtes dem 
der ville med kaffe og hveder i 
opholdsstuen.

Fredag kl. 10.00 bød Torben 
velkommen ved standeren, hvor 
han fortalte om programmet for 
træffet. 

Der blev solgt lotterilodder som 
ville blive trukket lørdag aften. 
Isabella havde sponseret fi ne gaver 
for mere end 4500 kr., Helnæs 
Camping gav et weekendophold på 
pladsen.

Kl. 14.00 var der besøg på 
Historiecentret Dybbøl Banke, 
som jo handler om hvad der 
skete i 1864 krigen. Vi oplevede 
helt tilfældigt, at en af de gamle 
kanoner blev skudt af.

SOLIFER



Fredag aften var der fødselsdags-
lagkage i opholdsstuen til den 
medbragte te/ kaffe. 
Mange mødtes og spiste sammen 
før.

Camping Parken, Herning gav 
lagkagerne, tak for det. 

Lørdag kl. 9.00 var der fælles 
morgenmad før generalforsam-
lingen begyndte.

Se vedlagte referat fra 
generalforsamlingen.

Mange benyttede lørdagen til 
hygge, Tysklandstur eller lange 

gåture, inden det var tid til 
aftensmad.

Kl. 19.00 mødtes vi igen med 
diverse tilbehør. 
Klubben gav fi ne bøffer til grillen.

Der var 
en god 
stemning. 
Kl. 20.30 
skulle 
spændingen 
udløses, 
hvem havde 
mon vundet 
???? 
Susanne 

gik rundt og fi k medlemmerne til at 
udtrække numrene. Gevinsterne 
var meget fi ne, og mange var 
heldige at vinde.

Søndag kl. 10.00 var der afslutning 
ved standeren. Per fortalte om det 
næste træf, som er grænsetræf 

med svenskerne. 
Torben fortalte at 
tilmeldingen til Interrally 
i Finland er forlænget 
med 14 dage.
Camping værterne 
takkede for besøget og 
bød os velkommen en 
anden gang.

Vi sluttede med at 
synge vores sang.

Fødselsdag 28 år
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På tur til Rhinen
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RÜDESHEIM - 
en perle ved Rhinen.

Når nu vejret i Danmark i september 
ikke var for godt, så kunne vi jo bare 
køre et smut til Tyskland, nærmere 
betegnet til Rhinen. Her skinner 
efterårssolen altid – troede vi. 
Vi blev skønt klogere. Regnvejr 
gennem Danmark og regnvejr 
gennem Tyskland. Men opholdsvejr, 
da vi rullede ind på Campingplatz 
am Rhein i Rüdesheim, hvor Heinz 
bød os velkommen på dansk og 
anviste os en dejlig plads ud mod 
fl oden. 

Vi stillede vognen op parallelt med 
fl oden – men ak, campingfatter kom 
hurtigt cyklende og forklarede, at 
vi skam skulle holde vinkelret på 
hegnet. Om igen. “Ordnung muss 
sein”. 

Holder man, som vi gjorde i første 
parket, er der masser at se på. 50 
meter væk ligger f.eks. Hindenburg 
broen eller rettere, resterne af den.

En gang den næststørste bro over 
Rhinen, men marts 1945 blev den 
sprængt i luften af tyskerne for at 
forhindre de allierede i at rykke over 
Rhinen.

Lige udenfor promenerer eller 
motionerer folk langs bredden og 
lystfi skere haler ørreder i land. Nej, 
de var ikke selvlysende. 
Vandet i Rhinen er i dag rent. 

På fl oden sejler tungtlastede 
fl odpramme og store fl odkryds-
togtsskibe forbi. 
De sidste går til kajs længere inde 
og pumper hundredvis af turister 
ind i byen. De skal alle sammen ind 
i Drosselgasse, en kort, smal gyde 
med beværtninger i hobetal med 
larmende musik. 

Find hellere en af de mange 
hyggelige vinstuer lidt derfra, når 
tørsten eller sulten melder sig.

For enden af Drosselgasse starter 
en gondolbane, som svæver hen 
over store vinmarker op til det 
meget store Niederwald monument. 
På vej op i gondolbanen. I godt vejr 
er der en imponerende udsigt.
Det 38 m høje monument er til 
minde om Det Tyske Riges samling 
efter den fransk-preussiske krig 
1870-71. 

Mere 
sjældent 
end kønt.

I hoved-
gaden 
ligger 
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klippen, 132 m høj og næsten lodret 
ud mod vandet. 
Her snævrer Rhinen ind. Tidligere 
var der strømhvirvler, som gjorde 
sejlads farlig. I dag er fl oden 
reguleret, så man i ro og mag kan 
sejle forbi. Måske oplever man 
den unge, meget smukke kvinde 
Loreley, som fra klippen synger 
så bedårende, at de sejlende 
distraheres og forliser.  

Vi så hende 
desværre 
ikke, så vi 
nøjes med et 
lokalt billede 
af hende.

Rüdesheim 
har meget 
mere at byde 
på. F.eks. 
vandreture 
i vinmarkerne, cykelture langs 
Rhinen, en guidet rundtur med et 
lille tog i byen og op i vinmarkerne, 
et besøg på Hildegard von Bingen 
klosteret eller Asbach Weinbrand 
Besøgscenter (cognac) og byen 
Bingen på den modsatte bred.
 
Med base på Campingplatz am 
Rhein kan man sagtens holde 
en uges ferie i disse smukke 
omgivelser selv i gråvejr og regn, 
påstår Svend Dam Larsen.

Siegfrieds Mechanisches 
Musikkabinet. Over 350 
selvspillende instrumenter lige fra 
lirekasser til hele orkestre.

Tast: http://www.siegfrieds-
musikkabinett.de/index.htm  Tryk på 
diashow og lyt.

Brömser Burg Weinmuseum.

Ridderfamilien Brömsers gamle 
borg er i dag et spændende 
vinmuseum, med smukke 
lokaler, smalle vindeltrapper, en 
imponerende udsigt over byen og 
omegnen og ikke mindst, en meget 
omfattende samling af effekter til 
vinfremstilling. Og skulle man blive 
tørstig under besøget, så klares det 
i receptionen.

En sejltur på Rhinen er et must. 

Tag turen forbi Loreley til St. 
Goarshausen og oplev de idylliske 
småbyer langs bredderne, de 
mange gamle borge, vinmarkerne 
osv. Undervejs passerer vi Loreley 

På tur til Rhinen
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Around The Black Sea 2012 
– fortsat.
Rusland.
Onsdag d.19. sept. 12 kl. 7.00, om 
morgenen, var vi klar ved grænsen 
til Rusland, ved byen Verkhniy Lars, 
som er den eneste grænseovergang 
i Kaukasus. På grænsen vrimlede 
det med russiske embedsmænd, 
der så meget betydelige ud. 
Alle var venlige og kontrol af 
køretøjer var relativt hurtigt 
overstået. Men til udfærdigelse af 
indkørselstilladelser var der kun 
en enkelt dame, som var meget 
pertentlig og gav sig god tid. 
Efter tre timer var alle igennem og 
vi fi k hilst på vores nye guide, Zalim 
fra Private Guide, som skulle guide 
os gennem Rusland. 

Vi fortsatte gennem Nordkaukasus 
ad hovedvej E117, som er den 
sikreste vej i et urolig område i 
Nordossetien, og passerede videre 
gennem republikken Karbadino. 
Vi havde ikke kørt langt, før vi blev 
stoppet af den første politikontrol. 

Vores guide fi k dog hurtig gjort 
betjentene vores ærinde begribelig. 

De næste dage passerede vi fl ere 
politikontroller, – nogle gange fl ere 
om dagen. 

Den første dag i Rusland besøgte vi 
vandfaldet ved Kurtat Canyon.

De følgende dage boede vi på 
hotelcamping og besøgte Elbrus 
bjerget, som er Europas højeste 
på over 5600 m oh. og er et yndet 
skisportsområde. – Efter en tur 
med liften stoppede vi ved en kilde 
med rødt vand, der angivelig har 
helbredende virkning på dårlige 
maver. 
Næste stop Dombay, en naturpark 
og skisportssted højt oppe i 
Kaukasus, tæt på grænsen til 
Georgien. 

En dag med regn og dårlige 
veje var anledning til en spontan 
beslutning om, at spise på den 
“lokale”. 
Næste morgen var der faldet nysne 
i bjergene.
De følgende dage var ren 
transport gennem store åbne 
landbrugs områder. Og kun med 
korte stop til at nyde udsigten 
og til frokostpauser, – ofte med 
mulighed for indkøb i vejboder med 
grønsager m.v.

D. 24.09.12 nåede vi igen ud 
til Sortehaves kyst ved Arkhipo 
Osipovka. Det var dagen hvor vi, 
med god mad, skulle tage hyggelig 

Around The Black Sea
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afsked med vores guide Zalim. Og 
dagen før vi skulle forlade Rusland.

På turen gennem Rusland kørte vi 
1.660 km.

Ukraine/Krim

Efter at have været igennem den 
samme procedure på vej ud af 
Rusland som ved indkøring, ankom 

vi d. 26.09.12 med færgen 
over Kerchstrædet til Ukraine, 
ved byen Kerch og passerede 
grænsen uden nævneværdige 
formaliteter

Fra Kerch fortsatte vi direkte 
via Feodosiia til Jalta på Krim, 
- og Jalta Hotel/camping. 
Jalta er typisk turist by, med alt 
hvad der hører til inkl. havn og 
strand. 

Around The Black Sea
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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



Vi tog en dag med bus til centrum 
og dagen efter til Livadia Paladset, 
– et smukt bygningsværk, som 
oprindelig var den russiske zars 
sommerpalads og kendt fra de 
allieredes fredsforhandlinger under 
2. verdenskrig.

Efter tre dage i Jalta kørte vi 
gennem Ukraine via Mykolaiv, 
Uman, L`viv til en TIR rest.pl. nær 
grænsen til Polen. 

Vi var blevet advaret om at 
passage af grænseovergangen til 
Polen kunne være forbunden med 
sendrægtighed, – og oplevede det 
til fulde. 
Vi ankom midt på eftermiddagen 
og fi k anvist vognbane. Efter et 
par timer fi k vi, uden problemer, 
overstået pas og toldkontrol af 

de ukrainske myndigheder. – Og 
endelig omkring midnat var vi 
fremme ved den polske pas og 
toldkontrol. 
Grænseovergangen til Polen 
er “porten” til EU og de polske 
myndigheder tager deres ansvar 
for hvem og hvad der kommer 
ind i landet meget alvorlig. Det 
tog en rum tid alene at betragte 
vogntogene udefra, ledsaget af 
en narkohund, før en grundig 
gennemgang af skuffer og skabe.

 At vi kom fra et EU land fremmede 
ikke ekspeditionen.

Polen.

Endelig, over midnat, slap vi ind 
i Polen og kunne fortsætte imod 
byen Przemysl. 

Around The Black Sea
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Ifølge planen skulle Sortehavs-
gruppen afslutte turen ved Przemysl 
med fællesspisning og fejre at 
turen omkring Sortehavet var vel 
gennemført. 
Men på grund af tidspunktet 
blev det til en kold natbajer – og 
mange tak for dejlige dage og en 
uforglemmelig tur.

Næste morgen blev der taget 
afsked. - Nogen var mere opsat på 
at komme videre end andre.

Lis og jeg tog det helt rolig. Vi 
blev de sidste, der forlod TIR 
pladsen og satte kursen vestover 
ad et udmærket vejnet. Sidst på 
eftermiddagen nåede vi Krakow og 
Camping Smok. Campingpladsen 
er kendt af mange, men uden 
særlige gode faciliteter.

På turen omkring Sortehavet, 
med start i Szeged/Ungaren, til 
Przemysl/Polen kørte vi 8.175 km. 
Ialt blev det til 10.888 km.

Vel hjemme igen, efter en fantastisk 
tur omkring Sortehavet, er det stort 
at tænke på, at vi formentlig er de 
første, der har taget turen - inkl. 
turen over Kaukasus bjergene, i en 
Suzuki, Grand Vitara med en Solifer 
på krogen!! 

Og endelig er det værd at huske 
på, at uden en kæmpe stor velvilje 

og smidighed hos Camping Parken 
i Herning, var det hele måske endt 
med et tabt hjul i Leipzig. - Tak for 
det.
Henning Nordestgaard

Martstræf hos Bente og 
Robert i Vordingborg.

Fredag eftermiddag, 
d. 15.-17. marts 
ankom de forskellige 
vogntog til et 
hyggeligt træf, som 
Bente Plesnow og 
Robert Drikkjær 
havde inviteret til på 
deres landlige idyl i 
Ørslev. 

5 vogne ankom og så selvfølgelig 
værtsparret. Vi var heldige med 
vejret. Kun snevejr et par dage før 
og efter træffet. 
Vi havde dog en plan B, hvis vejret 
drillede. 

Området er meget kuperet og det 
var en sjov udfordring at få vognene 
på plads på grunden. 

Martstræf
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Derefter kørte vi videre til hele 
voldanlægget rundt om Gåsetårnet, 
som i disse år er ved at restaureres 
med henblik på at lave det om til 
decideret museumsområde for 
skoler, institutioner og almindelig 
turisme. Et mægtigt projekt, men 
absolut 
spændende. 
Og Robert 
havde sat 
sig godt ind i 
stoffet og var 
en eminent  
guide for os.

Efter muse-
umsområdet 
kørte vi en 
lille tur ud 
langs kysten 
vest for Vor-
dingborg ved 
Knudshoved 
odde, for at 
danne os et 
indtryk af omgivelserne, smukt men 
hundekoldt.

Hjem i varmen til frokost og senere 
mødtes vi i opholdsstuen til fælles 
spisning med vores medbragte mad. 
Her gik nogle hyggelige timer indtil 
dagens friske luft gjorde sit eget 
indtryk i krop og sjæl.

Da alle var idyllisk placeret ved 
egen lille bæk, vandfald og den 
smukke hængepil, 

inviterede klubben på kage til 
kaffen i »Camping Svanereden«s  
opholdsstue. Her havde værten 
fyret op i pejsen, så alle havde 
mulighed for at tø op i den strenge 
kulde. 
Robert bød alle velkommen og 
orienterede om næste dags udfl ugt 
til bl.a. Kulsbjerg udsigtspunkt i 
nærheden. Det er militært om-
råde men vi fi k snirklet os op ad 
en snoet og til dels tilgroet lille 
jordsti til toppen af Kulsbjerg. Og 
sikken udsigt. Vejret var dog lidt 
diset men man kunne sagtens 
fornemme et fl ot vue ud over 
hele farvandsområdet syd for 
Vordingborg.

Martstræf
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Søndag formiddag sagde vi 
farvel ved standeren og Per 
informerede lidt om den kommende 
generalforsamling og andet. 

Klubben takkede Bente og Robert 
for deres invitation, gæstfrihed og 
afholdelse af træffet med en god 
fl aske rødvin. 

Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Dorte og Klaus Thomsen
3600 Frederikssund

Erling Nielsen
6705 Esbjerg Ø

Jacob Plesnow Justesen
8450 Hammel

GRÄNSTRÄFFEN 2013

Gränsträffen kommer att arrangeras 
i Sverige 

Med anledning av att freden 
i Knäred mellan Sverige och 
Danmark fi rar 400 års jubiléum, 
kommer träffen att förläggas till 
Flammabadets Camping. 

Tiden blir 2013.09.06 - 2013.09.08 
och är veckan före ELMIA mässan.

Väl mött i KNÄRED så får vi se om 
KUNGEN blir
BLÅ/GUL eller RÖD/VIT. 

Sidste tilmelding: 25 august på
info@soliferklub.dk
Gillis & Mats 
mere info kommer på hjemmesiden 
uder træf informationer

Grænsetræf
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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:


