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Deadline for næste nr.:
15.februar 2014

udkommer i marts

INTERNET:

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

Året går på held 
og derfor er det med 
stor glæde, at vi, i 
bestyrelsen, kan se 
tilbage på alle vore 
træf i år, hvor rigtig 
mange deltog.

Vi håber at dette er 
en tendens der også 
fremover vil gøre sig 
gældende. 
Med disse ord vil 
bestyrelsen ønske 
alle medlemmer og 
annoncører
en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nytår.

SOLIFER



Stockholm/Helsingfors
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Fotoerindringer efter besøg 
i Stockholm og Helsingfors.

I forbindelse med Solifer Interrallyet 
i Finland benyttede vi lejligheden 
til at gøre et par dages ophold 
i henholdsvis Stockholm og 
Helsingfors. Efter hjemkomsten 
dukker der billeder frem fra steder, 
som gjorde særlig indtryk.  Her er et 
lille udpluk.

Fra Stockholm
Bredängs Camping. Stockholm. 
- Vores nabos autocamper med 
“Merser” i nederste skuffe. Sådan.
2. Gamla Stan og Stortorget, 
hvor Christian d. 2. i 1520 dræbte 
83 promenende mænd i det 
“Stockholmske Blodbad”. Lidt 
underlig at stå her og tænke på det 
som en dansk massakre!!
3. Olof Palmes Gatan og minde- 
pladen på det sted hvor tidligere 
statsminister Oluf Palme blev 
myrdet i 1986. Uforståelig hvorfor 
mordet aldrig er blevet opklaret.
4. To moderne miljøobelisker på 

Nybroplan.  Her kan man afl æse 
dagens luft- og vandkvalitet på 
farveskalaer. Vandet i Stockholms 
havn er angivelig så rent, at det 
kan drikkes.

Fra Helsingfors.
Uspenski Katedralen. Den 
største russiske ortodokse kirke i 
Vesteuropa med sine 13 gulbelagte 
løgkupler. Og med en fantastisk 
udsigt over Helsingfors.
2. Sveaborg Fæstning i 
indsejlingen til Helsingfors Havn. 
Det kæmpe store fæstningsanlæg 
blev bygget i 1700 tallet som værn 
imod russerne og er på Unescos 
liste over verdens kulturarv.
3. Vaskebro, en af fl ere offentlige 
vaskebroer med vridemaskiner 
til tæppevask. Her mødes 
“vaskekonerne” med deres tæpper 
i alle regnbuens farver.
4. Efter besøg på Design
museet – måske det mest 
spændende foto. En Solifer 
knallert!!. Fotografering er absolut 
forbudt på museet, men her 
uimodståelig og kostede en højt 
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hævet pegefi nger fra en pæn 
ældre dame/kustode.

hno
Se disse foto i stor str. på

 medlemssiderne.

Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Ester og Jimmy Longsted
5600 Faaborg

Susanne og Johnny Jensen
4700 Næstved

Bent Rasmussen
9230 Svenstrup

Kirsten og Per Nørregaard
7080 Børkop

Helle Jeanine Andersen
5750 Ringe

KONTINGENT!
Som vanlig er girokort vedlagt i 
forbindelse med udsendelse af 
blad nr. 4.
Vær venligst opmærksom på at 
sidste rettidig indbetalingsdag er 
31. januar 2014.

Nyt medlemskort fremsendes 
sammen med blad nr. 1 i marts 
måned.

Evt. udmelding kan kun ske 
på info@soliferklub.dk inden 
udgangen af december måned 
2013.

Formanden har ordet

Nu nærmer vi os årsskiftet og det 
er igen tid til at refl ektere over året 
som er gået i Soliferregi – med 
fare for at gentage nogle klicheer, 
betragtninger og bemærkninger.

Salget af nye Solifervogne i 2013 
er så vidt vi ved meget tæt ved et 
rundt nul. 
Heldigvis bliver der stadig solgt 
en del brugte vogne, og nogle af 
dem har glædeligt meldt sig ind 
i klubben. Vores medlemstal er 
derfor kun faldet lidt.

Vi har sammen med sidste 
udsendte blad vedlagt nogle 
informationsfoldere, så brug dem 
hvis lejligheden byder sig.

Klubben har også mærket krisen. 

Rent annoncemæssigt sidder 
pengene ikke løst hos mulige 
annoncører, campingpladser, 
forhandlere m.fl .. 
Nogle vil hellere vælge at yde et 
tilskud i form af naturalier eller 
rabatter, som vi selvfølgelig er 
meget taknemmelige for. 

Nye medlemmer - Kontingent
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Vi har bl.a. derfor valgt evt. at 
indføre lidt fast brugerbetaling på 
træffene, for at gøre plads til f.eks. 
guider og andet tiltag. Men det går 
jo nok – vi kører jo rundt med halv 
dyre ekvipager. Så en halvtredser 
pr. vogn vælter forhåbentlig ikke 
noget.

Som vi fl ere gange har nævnt, 
modtager vi meget gerne input og 
hjælp til at gøre træffene endnu 
mere attraktive. Det kan være 
en anderledes campingplads (vi 
har netop været på en - Onsevig 
Camping – se omtale i bladet), eller 
en anderledes udfl ugtsmulighed. 

Håber I vil gå i tænkeboks og 
hjælpe os med at gøre vores træf 
endnu mere tillokkende.

Til sidst ønskes alle en god jul og et 
godt nytår samt på gensyn i 2014.

Til Gløgg og Æbleskiver 
på Langå Camping.

Lokket af overskriften i Solifer bladet 
og en positiv beskrivelse af Langå 
Camping satte vi kursen til træf i det 
jyske i weekenden d. 1. – 3. nov. 
2013. 

For at sikre os en plads og få det 
hele med, ankom vi allerede torsdag 
eftermiddag i silende regn. I forvejen 

var der ankommet 4 - 5 vogne og 
sammen havde vi en hyggelig aften 
i opholdsstuen.

Langå Camping er oplagt for en 
travetur i ådalen ved Gudenåen og 
Langå Egeskov. Et naturområde, 
som tiltrækker mange lystfi skere. 
Dette fremgår allerede ved 
indkørslen til campingpladsen, hvor 
der står en høj statue prydet med 
fi sk og i informationen ved et galleri 
med foto af lystfi skere med deres 
imponerende fangst.

Langå by, som ligger umiddel-
bar vest for campingpladsen, 
har gennem historien haft 
en central beliggenhed ved 

SOLIFER Langå Camping
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Lørdag kl. 10.00 velkomst ved 
klubfl aget og information ved Svend 
Dam.
Kl. 18.30 Fællesspisning og 
hyggeaften i opholdsstuen 
(medbragt mad og drikke). Dagen 
var til fri disposition. 

Søndag kl. 10.00 afslutning ved 
klubfl aget.

Trods efterårsvejret blev det 
nogle dejlige timer/dage på 
Langå Camping Vi soliferister nød 
samværet og fi k bl.a. en snak med 
nogle fastliggere. 

De var meget imponeret over, 
at Solifer Klubben kunne samle 
så mange til et efterårstræf. I 
forbindelse med spisning og hygge 
delte vi den rummelige opholdsstue 
med fastliggerne – og apropos 
som det fremgik af programmet: 
Hvor der er hjerterum, er der også 
husrum.

Gudenåen mellem Randers og 
Silkeborg. I århundreder var åen 
en lang vandvej tæt befærdet 
af pramme, der fragtede alt fra 
købmandsvarer til byggematerialer 
m.v. til landsdelen. På vej op 
imod strømmen foregik det med 
hesteforspand. Senere omkring 
1880 blev prammene afl øst af 
jernbanen og i mange år var 
Langå et jernbaneknudepunkt med 
sidespor og forbindelse til store 
dele af Jylland.

Til Solifertræffet på Langå Camping 
var tilmeldt 21 ekvipager, heraf to 
nye, som alle var ankommet sent 
fredag eftermiddag. Programmet 
bød om fredagen på hyggeaften 
med gløgg og æbleskiver. Og der 
blev gået til skiverne.! 

Langå Camping
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Ved afslutningen søndag formiddag 
mindede Torben Damgård og Per 
Eckhoff om det næste træf på 
Onsevig Camping d. 22.-24. nov. 
2013. 

Og lovede at der er plads til alle. De 
oplyste videre, at datoer for træf i 
det nye år vil fremgå af det næste 
nr. af Soliferbladet og sluttede med 
glædelig jul og godt nytår til alle.

hno

OBS!
Klubben har fra et medlem af 
den hollandske klub modtaget 
information om, at der kan være 
nogle revne-dannelser i chassis- 
rammen, hvor akslen er fastspændt, 
som man skal være opmærksom 
på.
Vi har endvidere fået oplyst fra 
Holland at det er følgende modeller:
Artic 520 og 560 fra 2004, men 
vi foreslår at alle der kører på en 
aksel får foretaget en inspektion 
af chassisrammen. Der er på 

nuværende tidspunkt ikke 
oplysninger om nogen problemer 
med vognene på boggieaksler.
Vi har forsøgt i Sverige, at få oplyst 
præcis hvilke chassisnumre, der 
kan være problemer med, men 
dette har ikke været muligt at få fat 
i.

Hvis jeres vogn har disse revne- 
dannelser, som vist på billedet, 
anbefales det, at I kontakter en 
forhandler for at få monteret 
originale forstærkningsplader, som 
er fremstillet af BPW. 

Til Gløgg og Æbleskiver på 
Onsevig Camping.

Solifer Klubbens sidste træf i år 
var henlagt til Onsevig Camping 
og Restaurant “Den fuldkomne 
Fisker”på Lolland i weekenden 
d. 22. – 24. nov. 2013 og blev 
traditionelt fejret med gløgg og 
æbleskiver.

Onsevig, som er et gammelt 
fi skerleje, ligger oppe i det 

OBS
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nordvestlige hjørne af Lolland for 
enden af snoede veje. 

Campingpladsen hører vel til de 
mindre pladser med el til alle. 
Pladsens faciliteter er ikke nye, men 
rimelige. Pladsen ligger foran i byen 

med gå afstand til strand og havn. 
Endelig skal nævnes restauranten 
“Den Fuldkomne Fisker”, som har 
et spændende menukort.

Landskabet er som bekendt meget 
fl adt og udsigten forstyrres næsten 
kun af de lange sukkerroekuler, 
som hører årstiden til. En jyde har 
engang, om øens fl adhed, udtrykt 
det sådan: “Det var dog fanden til 
bjerg”, da han faldt over en kolort. 

Forfatter og rejseskribent Achton 
Friis har beskrevet Lolland således: 
Selv fl ade egne kan have deres 
ejendommelige skønheder. Lolland 

Onsevig Camping
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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



har bl.a. sine kyster, strandskove 
og mange herregårde med deres 
uforligelige parklandskaber. 

Til Solifertræffet var anmeldt 12 
vogne, som optog næsten hele 
campingpladsen. De første var 
ankommet dagene forud. 

Fredag aften var alle på plads og 
der var tændt op i kakkelovnen. 
Bente Plesnow, der stod for 
arrangementet, serverede varm 
gløgg og æbleskiver assisteret af 
Helle. Og sammen hyggede man 
sig til ud på aftenen.

Lørdag kl. 10.00 - Hundetur. 
Travetur, også for os uden hund, til 
stranden og havnen. 

På vej til havnen gik vi ad det nye 
dige, som blev anlagt efter storm 
og højvande i 2006. Dengang og 
mange gange tidligere blev Onsevig 
by oversvømmet. Bygninger og 
havn led stor skade. Havnen 
er efterfølgende blevet udvidet 
med ny mole og lystbådehavn. 
På havnepladsen er anlagt et 
forsøgscenter/klimapark med 
algebassiner, testområde for 
bølgeenergi og havvindmøllepark. 

Et lille muserum beskriver byen og 
havnens historie. Fra gammel tid 
et beskedet og nøjsomt samfund, 
der i sommertiden blev besøgt af 
badegæster, som indlogerede sig 
på byens nu nedlagte badehotel.

Om eftermiddagen besøgte vi 
Dansk Sukker Museum i Nakskov. 

Der var aftalt omvisning med 
guide. Besøget blev indledt 
med en kort fi lm, som beskrev 
sukkerfremstillingen fra mark 
til sukkeret er klar til levering. 
De første sukkerfabrikker blev 
opført i 1872. Og frem til 1912 
blev der yderlig opført 7 fabrikker 

Onsevig Camping
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på Lolland og Falster. I dag er 2 
tilbage. Sukkermuseet blev stiftet 
i 1999 og viser effekter og foto 
fra fabrikkerne. En særudstilling 
skildre importen af arbejdskraft fra 
Polen og Sverige til lugearbejdet 
i roemarkerne. Samt samtidens 
vilkår for fremmedarbejdere.

Lørdag aften var der efter aftale 
reserveret bord på “Den fuldkomne 
Fisker”. – Menu m.v. efter eget 
ønske. Campingfatter/tjener 
orienterede levende om maden og 
ikke mindst om husets vine og øl. 
Aftenen sluttede med almindelig 
hygge i campingpladsens TV stue.

Søndag kl. 10.00. - Afslutning 
ved fl aget med kort orientering 
og ønsker om en glædelig jul og 
godt nytår til alle soliferister ved 
formanden. 
Der blev udtrykt stor begejstring 
og tak til Bente og Robert for et vel 
tilrettelagt træf, som med bistået 
af vejrguderne, opfyldte Solifer- 
Klubbens motto 

“Vi viser profi len”
God Jul.                                  hno.

Vintertræf
Vi holder vintertræf på Hindsgavl 
Camping, Søbadvej 10, 5500 
Middelfart - 31. januar til 2. februar 
2014.
Campingpladsen fi nder du lige over 
eller før den gamle Lillebæltsbro på 
Fyn.

Opholdsstuen har vi lånt til fælles 
aktiviteter alle dagene og vi har fået 
en specielpris på overnatning på 65 
kr. pr. person, som selvfølgelig også 
gælder for ekstra overnatninger 
i forbindelse med træffet, strøm 
koster 35 kr. pr. dag.

Program og deltagerliste udleveres 
ved træf ankomst!
Tilmelding som sædvanlig 8 dage 
før træffet (senest 24. januar) på 
info@soliferklub.dk,

Kommende træf
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Traditionen tro på dette træf byder 
klubben på lidt til kaffen, fredag 
aften.

Lørdagens udfl ugt er på nuværende 
tidspunkt på tegnebordet men 
vil senere kunne ses på vores 
hjemmeside.

Se yderligere om pladsen på 
www.camping-hornbaek.dk 

Tilmelding på info@soliferklub.dk 
senest 8 dage før træffet.

Quickstop på 
campingpladser.

I forbindelse med åbning af 
Storebælts Camping og Feriecenters 
quickstop plads, hvor man kan 
overnatte for det der svare til 10 
euro via automat indtjekning, 
blev det oplyst, at det ikke kun 
gælder autocampere, men at også 
campingvogne er meget velkomne. 

Dette blev bekræftet af en person 
fra Campingrådet, der også deltog i 
indvielsen af pladsen.

Vedkommende understregede, at 
der ingen steder hos Campingrådet 
står at quickstop pladser kun er for 
autocampere. 

På Storebælt tillader de også telt 

Vintertræf på Hornbæk 
Camping,
d. 14.-16. marts 2014

Vi har valgt at lægge træffet på 
Hornbæk Camping, Planetvej 4, 
3100 Hornbæk. 

Pladsen ligger nær skov og 
Hornbæk by. Det er en DCU plads 
og vi har tidligere arrangeret et 
træf der, men måtte desværre 
afl yse p.g.a. varsler fra politiet 
om voldsom snestorm og ufrem-
kommelige veje. 
Denne gang håber vi på at kunne 
besøge pladsen på betryggende 
vis.

Kommende træf
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overnatning på quickstop pladsen.

Som lejerchef Flemming nævnte 
kunne man jo her lige tage et 
quickstop på vej ud eller hjem 
– spise en god middag med 
havudsigt til Storebæltsbroen på 
deres udsøgte restaurant på selve 
pladsen.  

Glædelig Jul
og

Godt Nytår

Quickstop
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Træf og udstillinger i 2014

31.01. til 02.02. træf    Fyn

07.02. til 09.02. udstilling   Aalborg

21.02. til 23.02. udstilling   Herning

14.03. til 16.03. træf    Sjælland

04.04. til 06.04. træf    Jylland

15.05. til 18.05. generalforsamling Sjælland

05.09. til 07.09. grænsetræf  Sjælland

11.09. til 14.09. udstilling   Elmia Sverige

14.11. til 16.11. træf    ? kommer senere

28.11. til 30.11. 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:


