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Hej Alla Solifer vänner!
Vid den här tiden brukar man börja 

längta till våren! Men under denna vinter 
för oss som inte bor i norrland har det 
varit vårvindar lite till och från. Så man 
börjar bli orolig att snön kommer lagom 
när det är dags att ta ut bilen.

Vi har skrivit om vår semester 2014 i detta 
nr, man fick verkligen sommarlängtan 
när vi sammanställde resan. Så nu har 
det börjat surra i huvudet vad gör vi i år? 
En sak vet jag vi ska göra innan vi gör 
något annat, måla huset!! Dvs jag fördelar 
arbetet till man och barn.

Som vanligt vid denna tidpunkt är det 
dags för Caravan Stockholm husvagns/
husbilsmässan i Kista. Även om vi inte 
ska byta bil är det kul att åka dit och se lite 
nyheter. Sedan träffar man ofta vänner 
man inte träffat på länge. Tänk också på 
att vara ute i god tid och anmäl dig till 
Elmiamässan i Jönköping i år har vi bara 
50 biljetter det beror på att vi fick lämna 
tillbaka 15 biljetter sista juni då så få hade 
anmält sig förra året.

Jag måste också slå ett slag för 
riksårsmötet som kommer att förläggas 
till Westerqwarn mer info finns inne i 
tidningen. Det blir ett lite annorlunda 
årsmöte då det inte är på en Camping, 
men jag lovar ni  kommer inte att bli 
besvikna. Det bästa är att ingen behöver 
åka genom Stockholm för att ta sig dit.

Jag hoppas vi ses snart!

Gun Andersson



REGIONORDFÖRANDE

Region MITT kontaktfamiljer
Rune Modin                                         U   156
Ragnaröksgatan 36                              Tel: 021-204 73
723 55 VÄSTERÅS                               Mobil: 070-509 58 30
 
Arne Grahn                                           S 4103
Åkervägen 23                                       Tel: 054-52 44 00
663 40 HAMMARÖ                             Mobil: 070-601 61 92

Region MÄLARDALEN
Jan-Olof Smeds                                     B 2464
Skånela 132                                            Tel: 08-590 380 21
195 96 ROSERSBERG                           Mobil: 070-544 32 42

Region VÄST
Margareta Sernekvist                           N 4145 
Rossaredsvägen 525                             Tel: 0300-394 90 
439 72  FJÄRÅS                                      Mobil: 070-239 94 40
           
Region ÖST kontaktfamiljer
May-Britt & Leif Brusman                   E 3633
Storängsgatan 19                                  Tel: 0121-210 66
614 32 SÖDERKÖPING                       Mobil: 070-811 06 66

Ingrid & Conny Rehn                          F    95
Nämdemansgatan 15                           Tel: 0140-56219
573 35 TRANÅS                                    Mobil: 070-524 70 65       

Lena & Arne Wilhelmsson                  H 4017
Knöppeltorp 107                                   Tel: 0480-631 31
380 31 LÄCKEBY                                  Mobil: 070-597 31 31

Region SYD kontaktfamiljer
Carina & Gillis Elnertz
Hantverkaregatan 17 A                        K  820
374 34 KARLSHAMN                          Mobil: 070-245 76 69 

Sonja & Mats Nyander                         N  704
Åkaregatan 13                                       Tel. 0430-233 23
312 50  VALLBERGA
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Styrelsen Club Solifer S 2014/15

  

Ordförande
Gun Andersson                                      B 4100
Sländstigen 18                                        Tel: 08-532 572 26
144 40 RÖNNINGE                               Mobil: 070-746 31 35
e-post: ordforande@clubsolifer.se

Vice ordförane
Leif Brusman                                          E 3633  
Storängsgatan 1 9                                   Tel: 0121-210 66
614 32 SÖDERKÖPING                        Mobil: 070-811 06 66
e-post: leif.brusman@telia.com

Sekreterare
Margareta Svedin                                  B  55
Rymdgatan 81                                        Tel: 08-591 189 15    
195 58 MÄRSTA                                    Mobil: 070-591 84 38
e-post: margareta.svedin@gmail.com

Kassör                               
Birgitta Hillerström                               B 4217
Blåbärsstigen 11                                     
196 32 KUNGSÄNGEN                        Mobil: 070-600 74 92
e-post: birgitta@hillerstrom.net

Ledamot
Arne Wilhelmsson                                H 4017
Knöppletorp 107                                   Tel: 0480-631 31
380 31 LÄCKEBY                       Mobil: 070-849 48 78
e-post: lkmw48@gmail.com

Ledamot                                        
Birgitta Johansson                                 R 3291
Svalstigen 12                                          Tel: 0505-105 78
546 33 KARLSBORG                             Mobil: 070-290 80 60
e-post: bilg@carlsborg.net

Ledamot
Helena Smeds                                        B 3155
Skånela 134                                               
195 96  ROSERSBERG                          Mobil: 070-870 66 48
e-post: helena.smeds80@gmail.com

Suppleanter:
H 4017 Lena Wilhelmsson
B  4100 Jan-Erik Andersson
O 4310 Benny Pettersson

Revisorer:
C 1712 Sören Jacobsson
B  100  NilsErik Eriksson
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Träffar 2015

Strömmingens vänners årliga träff i 
Sankt Anna anordnas den 4-7 juni.

Vi fiskar strömming och umgås under trevliga 
förhållande. När alla är på plats inviger vi träffen med 
kaffeknytis, på lördagen lagar vi strömmingen som vi alla 
äter av.

Kom och var med på träffen alla regioner är välkomna 
bjud gärna med någon. Har du aldrig fiskat strömming 
förut hör av dig så förklarar vi hur det går till. Vill du inte 
fiska så fixar vi det.  Det finns båtar att hyra på campingen, 
har du en liten snurra ta med den i annat fall går det att 
hyra in sig i någon båt.

Träffen är på Källbuktens camping E2 
 Sista anmälningsdag 17 Maj

Anmälan gör du till May-Britt o Leif Brusman  
Tel: 0121 21066 Mobil. 070 207 45 53 eller 0708 11 06 66

E-mail: leif.brusman@telia.com  

Hammarsjön
Badträff

21-23 augusti

Ölands skördefest
24-27 september
Mer information 

kommer i Nr. 2-15

ÖSTs
TRÄFFAR 2015

Medlemsavgift 2015!
Med detta nummer medföljer inbetalningskort för 
medlemsavgift 2015 samt medlemskort. Medlesavgiften 
är oförändrat låg 250:- för ett helt år.
Du som fått medlemskort utan inbetalningskort har redan 
erlagt avgiften för 2015, exempelvis genom tecknande av 
medlemskap på Elmia-mässan.
Om ni inte har för avsikt att förnya medlemskapet, vill 
vi att ni meddelar kansliet detta. Så slipper vi skicka ut 
påminnelse till er.

E-post:clubsolifer@gmail.com  Tel: 08-532 572 26

Vi tackar: 
Länsförsäkringar Skaraborg 

Erikssons Husvagnar Stenstorp 
Bengts Husvagnsservice Igelstorp 

 
Som sponsrade oss med vinster till vårt lotteri 
vid träffen på Billingens Stugby & Camping. 

 
Johan fixade platser till full belåtenhet åt oss alla och

 Elina: Campingens pärla i receptionen hjälpte oss 
tillrätta med maskinerna och dess funktion i den 

välutrustade samlingslokalen. En eloge till dem och 
campingen. 

 
Köttex Mat Götene  

 
Sponsrade med utkörningen 

av deras som alltid lika goda julmat. 
 

Till sist tackar vi våra medlemmar som kom med glatt 
humör och gjorde vår träff så gemytlig. 

 
Elsy och Georg  

Marianne och Roy.
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Dragskydd med klubbens logotyp 100: -,
 finns att köpa hos 

regionerna och på träffarna.

Klubbdekal 210 X 148 mm, 30: - 
med namn 60: -. 

Nya medlemmar erhåller dekalen 
utan namn gratis.

Dekal i storleken 415 X 185 mm 
(dataskuren) försedd med klubbmärke och 
medlemsnummer, samt namn kostar 125:-. 
Extra kostnad för länsbokstav tillkommer. 
(Uppge medlemsnummer vid beställnig).

All beställning av dekaler 
skall ske via kansliet.

Styrelsen har låtit varumärksskydda 
klubbmärket varför inga andra typer av 

dekaler får förekomma.

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2015

Mälardalens Årsmöte 

Årsmötet kommer att hållas i samband 
med riksårsmötet i Westerqwarn. Se separat 

program

Lördagen 16 maj, ca 12:30

Mälardalens rally
Rallyt kommer i år att vara på södra sidan 

om Stockholm

21-23 Augusti

Anmälan till: Gun & Jan-Erik: 08-532 572 26, 
                                                    070-746 31 35

Ärtsoppeträffen i 
Grisslehamn

 18-20 september är det dags igen för ärtsoppa.
Vi samlas som vanligt på fredagskvällen 

i tältet och äter soppa.
På lördag morgon tar vi båten till Åland 10:00
Vi äter brunch direkt när vi kommer ombord.

OBS vi har endast plats för 18 ekipage, 
först till kvarn.

Anmälan till: Yvonne & Anders Hultgren
0176-199 56, 070-529 99 56

www.macmoller.se
Mälardalens Caravan Center AB

St Sundby (Eskilstuna)
Tel: 061-14 72 12
St Sundby (Eskilstuna)
Tel: 016-14 72 12
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

Inga nya 
medlemmar 

har inkommit.

Var är alla vänner som har en 
Solifer,  kollar om jag kan se 
några. Tittar åt Väst,norr,öster 
och syd. Puh
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VARDAGAR 9-18 • LÖRDAGAR 11-15 • SÖNDAGAR 11-15
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Till
          Gränsträffen med                
    Landskamp i kungaspel           
Plats: HALENS CAMPING   
           i Olofström

Tid: Fr.o.m. 2015-09-04            
t.o.m. 2015-09-06 

Carina & Gillis & 
Sonja & Mats

Club Solifer S Reg. Syd
Inbjuder härmed

Solifer klub Danmark

MITTs
TRÄFFAR 2015

SYDs
TRÄFFAR 2015

Region Mitts kontaktfamiljer 
Rune o Ingrid Modin & 

Arne o Inger Grahn avsäger 
sitt uppdrag som kontaktfamiljer.

Anmälan till fisketräffen 

görs till region Öst.

Region Syds kontaktfamiljer Sonja o 
Mats Nyander & 

Carina o Gillis Elnertz 
avsäger också sitt uppdrag som 

kontaktfamiljer.

Nu behöver via nya
kontaktfamiljer 

till dessa regioner. 

Ta kontakt med valberedningens
 ordförande 

May-Britt Brusman 
Tel: 070 -2074553

Vi tackar dessa familjer

 för allt de gjort för klubben.
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Har du svårt att skilja på substantiv, 
adjektiv och verb?

 

Här kommer en liten lathund som gör grammatiken mer effektiv:

1. Substantiv är ord du sätter fan eller jävlar efter. T.ex. klockfan, 
gubbjävel, hammarjävel och så vidare.

2. Adjektiv är ord du sätter skit före. T.ex. skitbra, skitsnygg, skitgod och 
så vidare.

3. Verb är ord du sätter Utav helvete efter. T.ex. Drack utav helvete, 
dansade utav helvete, körde utav helvete och så vidare.

På det här sättet är det skitenkelt för ungdjävlar att lära sig utav helvete.

Text: NE
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Vi vill på detta sätt meddela att vår vän och före detta 
medlem Staffan Sörling har avlidit. 

Han var under många år en trogen medhjälpare till 
redaktören som korrekturläsare av tidningen.

 Begravningen ägde rum den 9 januari 2015 i Nässjö 
vi kommer att sakna dig 

Vila i Frid

Serviceställen i Sverige 

 
Kämpes Husvagnsservice  Fabriksgatan 18  342 32  ALVESTA               0472-109 50 
Svensk Camping & Fritid AB Selaövägen 1 124 40  BANDHAGEN       08- 740 33 88 
Engströms Rep & Transmission AB Timmervägen 9 917 31  DOROTEA              070-237 09 48 
Höörs Husvagn & Fritid AB  Frostavallsvägen 243 23  HÖÖR                      0413- 233 30 
Scandinavian Caravan center AB Rådalsvägen 8 653 50  KARLSTAD            054- 53 36 60 
Husvagnscentrum i Kvibille AB Biskorpstorp  

Skogsgård 111 305 78  KVIBILLE                035-565 60 
Montera West HB  Gunnebogatan 53 431 66  MÖLNDAL              0320-910 30 
Husvagnsverkstan Dick Wiman Importgatan 43  602 20  NORRKÖPING      011-102 990 
Vippens Husvagnsservice  Brobosgatan 7  794 30  ORSA                        070-576 88 68 
AB Bröderna Lindgrens Bilverkstad Tjärnvägen 38 931 61  SKELLEFTEÅ          0910-371 44 
Stenstorps Husvagnsservice AB Hantverkaregatan 32 520 50  STENSTORP           0500-450 656 
Dag Service AB  Axvägen 4 853 53  SUNDSVALL          060-120 513 
Bosses Husbil-& Husvagnsservice Industrigatan 16 233 51  SVEDALA                040-29 87 29 
Husvagnscenter i Växjö AB  Stora Räppenvägen 352 20  VÄXJÖ                      0470-690 57 
Varbergs Husvagnsservice  Derome  430 20  VEDDIGE                0340-311 20  
Haninge CampService AB  Markörgatan 3 136 44  HANDEN                 08-120 17 120 
HG Service   Änghagsgatan 11 31 405  LIDKÖPING            070-77 96 710 
R.A Husvagnservice  Linestorpsvägen 458  298 91  TOLLARP                 070-56 02 340 
Husvagnsspecialisten I Uppsala AB Ullforsgatan 11 752 28  UPPSALA                 08-594 112 20 
Servicegaraget  Nygårdsvägen  2                      891 51  ÖRNSKÖLDSVIK  0660-540 80 
Jerrys Husvagnsservice                                    Mejerigatan 2                           653 43  KARLSTAD             054-2021660 
Mobile Living Center                                       Hugo Hedströms väg 6           781 72 BORLÄNGE             0243-79 63 00 

Även de som är återförsäljare för Solifer har service 
och utför garantijobb 
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VÄSTs
TRÄFFAR 2015

Region Västs årsmöte

Hålls i Örby den 24-26 april 2015
i OK Marks klubbstuga.

Årsmötet hålls på lördag den 25 april.
Vi har tillgång till lokal 

där vi äter buffé på lördag kväll.

Det finns ingen el till husvagnar/bilar

Priset för träffen blir ca. 400:-/ekipage inkl. buffe  (2 pers)

Anmälan till Anneli & Ulf Brandin Tel: 031-7952597 
eller

Lena & Thomas Brandin Tel: 0301-40656

senast 12 april 2015

Höstträff
4-6 september, 1 vecka innan Elmia

träffas vi på Stenrösets camping i Trollhättan.

Inget pris fastställt ännu.

Anmälan till Sven Borg Tel: 0303-778039 eller
Jessica Breifors & Kjell Karlsson Tel: 0303-96582 

senast 21 augusti 2015

Glöm inte att anmäla 
Er till årets Elmia 

mässa 10-13 september. 
Hör av Er till kansliet 
och boka en plats av 

endast de 50 stycken vi 
har i år, först till kvarn 
gäller. Priset för årets 

mässa är 815 kronor för 
hela helgen. 

Kom och upplev allt i 
vår gemenskap 
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Club Solifer årsmöte 2015

Region Mälardalen hälsar er välkomna till Westerqvarn och 
årsmötet  14-17 maj 2015

    Westerqwarn har anor ända tillbaka till 1400-talets början.
Idag är Westerqwarn ombyggd till restaurang, pub, café, festvåning, 

kvarnmuseum, galleri, konferens- och aktivitetsvåning. 
Mer info på www.westerqwarn.se 

Pris för helgen:
Träffkostnad per ekipage inkl två personer:          1200 kr
Träffkostnad per ekipage inkl en person:                900 kr
Barn: gratis          
Priset inkluderar ställplats, middag inkl öl/vin på fredag kväll, en enklare 
måltid efter årsmötet. Begränsad tillgång till el, betalas på plats.
Anmälan görs genom inbetalning på konto: 585589-5
Inbetalning senast: 20 April  
Vid anmälan behöver vi veta: Namn medlemsnummer samt antal barn.
Skall ni delta i terrängloppet behöver vi veta namn och ålder.
Kontakt: Margareta Svedin 070-591 84 38. Margareta.svedin@gmail.com
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Helgens program
Torsdag 14 maj 
Från 10:00       Inkörning
19:00        Träffens öppnande med kaffe och smörgås. 
                         Information om Westerqwarn

Fredag 15 maj
10:00       Terränglopp, efter målgången serveras korv med bröd.
19:00       Gemensam middag i restaurangen: Toast skagen till förrätt. 
                        Filéfrossa till huvudrätt (Fläskfilé, laxfilé och kycklingfilé 
                        samt tillbehör) 1 glas vin alt öl ingår. 

Vid eventuella matallergier kontakta. 
Margareta Svedin Tel: 070-591 84 38

             
         Efter middagen musikunderhållning med Stefan Rüden i Puben.
Lördag 16 maj
10:00       Årsmöte
11:30       Kaffe och smörgåstårta
12:30       Mälardalens årsmöte (Övriga fria aktiviteter)
18:30               Gemensam grillknytis.

Söndag 17 maj
                       Avslutning

Aktiviteter:
Minigolf, spela boule, fiska samt Galleri med utställningar och 
kvarnmuseum.
Nära till Strömsholms slott, Eskilstuna, Västerås. Tidö slott där bla 
leksaksmuseet finns. Skultuna med mässingstillverkning. Jazzens museum 
vid Strömsholms slott

Hitta hit:
Adress: Västerkvarnsvägen 4. 734 93 Kolbäck
Motion till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast 31 Mars.
Skickas till: Gun Andersson, Sländstigen 18. 144 40 Rönninge
E-Post: ordforande@clubsolifer.se



14                                                                                                                                                                               Club Solifer Nytt

Club Västs Adventsträff
Var i år förlagd till Billingen camping i Skövde där vi 

hade tillgång till en härlig lokal.

På fredagskvällen träffades vi och bjöds på kaffe med 
frallor. Ett par ”skurkärringar” försökte få iväg oss från 
stugan med lyckades inte . 

Vi hade fått besök av Ingrid & Conny och Solveig & 
Karl-Gustav från Östsidan vilket vi tyckte var himla kul. 
Lördag morgon kom två killar från Länsförsäkringar och 
informerade om brandskyddet både i husvagnar/bilar och 
hemmet. Många fick sig en tankeställare och skulle titta 
över brandvarnare och släckare. Sedan hade vi lite egen 
tid där några åkte ner till sta´n och kikade där. 

Klockan 18:00 var det uppdukat ett härligt julbord som 
vi högg in på. Många sånger  blev det under kvällen. 

Det kom två andra 
”skurkärringar” eller var 
det gubbar? och stämde 
upp sin skönsång till allas 
förtjusning. 

Efter all mat, sång, underhållning och lotterier. 

Gick alla belåtna hemåt för lite sömn. Innan vi åkte 
hemåt träffades vi åter i stugan och åt en brunch av 
resterna från julbordet.  

       
Det blev återigen en jätterolig träff och vi tackar Marianne 
& Roy och Elsy & Georg för en fin ordnad träff. 

Foto Anette Borg O2063 
Text: Lena Brandin O4264

Lite minnen från resor med Nils Larsson, 001
Vi hade nöjet att åka med Nils Larsson, medlemsnummer 

001, på två utlandsresor. Den första gick till Cohem i 
Tyskland i oktober år 2000 och den andra gick till Seefeld 
i Tyskland och vidare till Fieberbrunn i Österrike år 2003. 
På dessa resor lärde vi känna medlemmar i klubben från 
Skåne till Dalarna och som vi har kontakt med än idag.

Cohem år 2000
10 husvagnsekipage samlades i Helsingborg och drog 

genom Danmark till Rödeby för att ta färjan till Puttgarden. 
Det var vår första utlandsresa utanför norden så lite pirrigt 
var det allt. Alla kom med på samma färja, ja utom Nils. 
Han låg först av oss allihop och hade lite bråttom ombord 
på färjan så han kom med en färja som blev full och vi 
andra kom inte med. Ingen fara skedd vi mötte honom i 
Puttgarden och drog till en rastplats vid en bensinstation 
norr om Lübeck där vi övernattade.

Dagen därpå var en transportdag då var och en drog 
genom Tyskland för att vara framme på campingen i 
Cohem till kvällen.

Första dagen i Cohem tog vi alla en promenad in till 
centrum där vi strosade runt. Som vanligt i Club Solifer 
dukade vi upp ett långbord och åt middag ihop.
En dag gjorde vi alla en båtutflykt på Moselfloden till 
Beilstein. Vi gick en promenad upp till ett torn. Runt 
området var staket och grindar. Hur det nu kom sig så 
var Bernt från Falun helt plötsligt borta. Det visade sig 
att han tagit sig ut på utsidan staketet för att fotografera 
och eftersom det var låst överallt kom han inte in igen. 
Vi letade och vi letade och till slut hittade vi honom igen. 
Hela gänget kunde samlas för att gå till en fin restaurang 
och äta en god middag innan båtturen tillbaka till Cohem 
och campingen igen.

Det var skördetider för vindruvor till vintillverkning 
när vi var i Cohem. En dag sa Nils till oss att vi skulle 
pröva årets skörd av vin. Det såg inte särskilt aptitligt ut, 
en grumlig vätska där man inte hade satt på någon kork i 
flaskan utan bara en liten hätta. Men, varnade han, ni får 
vara försiktiga när ni dricker för det är mycket alkohol 
i nu när det är så färskt. Våra vänner Rigmor och Olle 
skulle pröva detta tillsammans med oss. Vi gick iväg och 
duschade allihop och gjorde oss klara för vinprovning 
i vår husvagn. Vi tyckte att det var bäst att vi var klara 
för natten ifall fyllan skulle slå till oväntat. Vi drack var 
sitt glas. Vi började på glas nummer två och började titta 
lite undrande på varandra. ”Känner du något?” frågade 
någon, men nej, ingen av oss kände det minsta lilla snurr 
i huvudet. Dagen därpå fick Nils sig ett gott skratt när vi 
berättade att vi nästan hade suttit på sängkanten när vi 
provade vinet för att kunna lägga oss direkt. Det fanns 
som du förstår inte tillstymmelse till alkohol i flaskan. 

Efter en vecka i Cohem packade vi ihop. Några drog 
vidare neråt Tyskland medan vi andra gjorde sällskap 
hemåt igen. Vi hade bestämt att vi skulle övernatta på en 
rastplats i närheten av Hamburg på vägen hem.    
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När vi närmade oss rastplatsen såg vi att det var ett 
pärlband av röda baklyktor på motorvägen på grund av 
en bilolycka längre fram. Denna gång hade vi tur, vi hann 
precis köra in på rastplatsen. Hade det blivit stopp med 
ytterligare en bil på motorvägen innan vi kom fram hade 
vi inte kommit emellan utan hade fått stå på motorvägen 
i ett par timmar och vänta. Men vi kom som sagt in på 
rastplatsen. Som vanligt dukade vi upp ett långbord och 
åt gemensam kvällsmat. Där satt folk fast i bilkön och 
tittade på oss som satt vid långbord och åt och vi satt vid 
långbord och tittade på alla som satt i bilkö.

Seefeld och Fiberbrunn 2003

Vi tyckte att vår resa till Cohem hade varit så trevlig så 
år 2003 ville vi följa med Nils igen. Denna gång samlades 
allihop på en parkering i Trelleborg för övernattning 
innan det var dags att köra ombord på färjan till Rostock 
morgonen därpå.

Norr om Berlin fick Nils problem med sin bil så alla 
stannade och väntade medan en bärgningsbil kom och 
hjälpte honom. 

Precis som vid den förra resan stannade vi på en 
rastplats för övernattning innan vi fortsatte söderut. 
Dagen därpå hann vi köra en halvtimma innan Nils bil 
gick sönder igen. Alla stannade på en rastplats för att 
vänta på bärgningsbil. Under tiden vi väntade fick jag syn 
på att vi hade punktering på vår husvagn. Sven tog fram 
ett reservdäck och bytte under tiden några andra bryggde 
kaffe och så hade vi långbord med fika. Bärgningsbilen 
kom och hämtade hela Nils ekipage. Han följde med den 
och hämtade en hyrbil. Så bar det av söderut igen. Denna 
gång körde Nils först och utan husvagn på släp gick det 
lite fortare än för oss andra. Helt plötsligt får vi syn på 
Nils på en liten väg vid sidan av oss andra. Han hade 
legat så långt före oss i karavanen så vi märkte inte att 
han körde av motorvägen. Lite oro i lägret, men tillslut 
samlades alla. När vi fortsatte låg Bernt från Falun bakom 
oss i karavanen. Helt plötsligt var han borta. Sven kunde 
inte se honom någonstans. Strax efter körde alla in på en 
rastplats och väntade. Det tog lite tid innan vi fick kontakt 
och då visade det sig att hans bil också hade fått problem. 
De övernattade vid en verkstad medan vi andra drog 
vidare. Dagen därpå var vi framme på campingen i Seefelt. 
Nils skulle få hyra en husvagn som var av den lite äldre 
modellen och dessutom med en planlösning med två rum. 
Det var alltså en vägg mellan sovdelen och övriga delen. 
Nils var ganska lång, men det var inte sängen. 

Nästa dag tog de flesta tåget in till München för 
oktoberfest. Nils åkte och hämtade sitt ekipage på 
verkstaden. Bernts ekipage var också redo så de anslöt 
senare under dagen.      

Alla samlades i Carina och Leifs förtält och dukade upp – 
gissa vad? Jodå det blev långbord. Vädret var väldigt skönt 
så några t o m badade fast det var den tredje oktober.

Så var det dags att dra vidare till Österrike och 
Fieberbrunn, en vacker by med höga berg omkring. 
Andra kvällen i Österrike skulle vi ha en stor middag i 
restaurangen på campingen, en så kallad ”Besteck losen 
abend”, som innebar att allt åts med bara händerna. 
Vi började med soppa som dracks direkt ur skålar – inga 
skedar. Huvudrätten var en massa gott, kycklingklubbor, 
revbenspjäll, fläsklägg, surkål m m. Allt intaget med bara 
händerna. Vi hade som väl var förkläden på oss. Där var 
ett annat sällskap i restaurangen som var från Salzburg. 
Vi drack ”vänöldricka” med dem, d v s ett jätteglas med 
öl gick laget runt och alla tog en klunk. Dagen därpå kom 
Nils och sa att det saknades betalning för en middag i 
restaurangen. Ingen visste med sig att den hade missat 
att betala men för att lösa problemet så skramlade vi och 
lade ihop pengar för att betala. Så småningom kom Nils 
på att det var han själv som missat att betala. Ja, ja – det 
blev inte många kronor per man så vi bjöd honom på hans 
middag.

Nästa dag vaknade vi och det var alldeles vitt utanför 
– det hade snöat under natten. Vi åkte från ett soligt och 
varmt Tyskland med bad till snö i Österrike tre dagar 
senare. Här gick årstiderna undan.

När vi hade kommit till campingen läste en ur personalen 
av respektive elmätare till varje plats och noterade 
mätarställningen men vi fick inte se siffrorna. Då det var 
dags att checka ut och betala lästes mätarna av igen utan 
att vi fick se siffrorna. Allihop tyckte att elräkningarna 
var i saftigaste laget. Stämningen var väl inte på topp om 
man säger så. Campingägaren kunde ingen svenska och 
Rigmor kunde ingen tyska, men hon skällde ut honom på 
göteborgska och det förstod han tydligen för helt plötsligt 
hade våra elräkningar dragits ned till nära hälften.

Vi har pratat med flera andra klubbmedlemmar som 
deltagit i Nils resor och alla är överens, hans resor var 
väldigt trevliga. Han såg till att välja platser där det fanns 
intressanta saker att titta på och möjlighet till trevliga 
utflykter. Det i princip alla resor hade gemensamt var att 
någon gång under resan gick hans bil sönder. Nils hade 
körvidareförsäkring och var alltid lika lugn. Det blev 
liksom en grej – När går Nisses bil sönder???

Jag är helt övertygad om att Nils sitter på ett moln 
format som en Solifer och tittar ned på oss samtidigt som 
han önskar att vi allihop ska fortsätta att resa och träffas.

O2063 Anette Borg
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Europatour 2014
2011 började vi prata om en Europatour med slutmål 

Kroatien. Första tanken var att vi skulle åka 2013, men då 
var det ju Interrallyt i Åbo så det fick bli 2014.

Under vintern började planeringen, vi var fem familjer 
som skulle åka. Det var Gun & Jan-E, , Lena & Bosse, 
Carina & Leif, Jompa och Annelie & Rolle. En tidig vårhelg 
var det planeringsmöte hemma hos Rolle & Annelie, efter 
en god middag och några flaskor vin var vi överens om 
att vi inte visste när vi skulle åka, var vi skulle eller när vi 
skulle vara hemma igen.

Men på något sätt lyckades vi enas om att åka den 31 maj. 
Nu uppstod första problemet, Solifer klubbens årsmöte i 
Vårgårda var samma dag, vi fick lov att övertyga styrelsen 
att det är bättre att förlägga årsmötet på förmiddagen än 
på eftermiddagen som var planerat från början. Så efter 
mötet bar det av mot Puttgarden där vi sammanstrålade 
med resten av gänget på Wohnmobilplatz Johanisberg, en 
ställplats ett par kilometer från färjelägret i Puttgarden. 
Klockan hade hunnit bli närmare 23 innan vi anlände.

Söndag 1 Juni: ca 50 mil
Vi startade dagen med bunkring i Boardershopen 

i Puttgarden, sedan åkte vi söderut mot Hamburg, 
Hannover. Det var fruktansvärda köer, vi tog in på 
en camping strax söder om Kassel, Campingplatz am 
Bauernhof. www.campingplatsambauerhof.de 

Måndag 2 Juni ca:23 mil

Efter frukost var siktet inställt på medeltidastaden 
Rotenburg ob det Tauber. Nu kom problem nr 2, Gun 
hade upptäckt en knöl på magen som var alldeles röd 
och öm. Så när vi kom till staden parkerade vi på en 
ställplats vid ringmuren och lagade lunch. Efter lunchen 
åkte Gun och jag till Rothenburgs sjukhus, där togs hon 
emot på en gång. Det konstaterades att det var ett hårstrå 
som gått in i huden och gett inflammation, doktorn skar 
upp och dränerade bort allt var som fanns där. Problem 
nr 3, doktorn krävde att hålet i magen skulle rengöras på 
vårdcentralen nästa dag. Vi hade ju tänkt fortsätta söder 
ut, men det blev till att utforska Rothenburg grundligt för 
efter återbesöket nästa morgon sa läkarna att såret skulle 
rengöras minst två dagar till innan vi fick åka vidare. 

På onsdag förmiddag flyttade vi oss till  Campingplatz 
Tauberromantik, en trevlig camping med gångavstånd till 
stadskärnan. Det skulle dröja till fredag morgon innan vi 
fick klartecken att resa vidare.

Fredag 6 Juni ca:26 mil
Efter sista läkarbesöket klockan 8:30 på morgonen 

bar det av söder ut längs ”Romatice Strasse” till slottet 
Neuschwansten, i Bayerska alperna. Slottet uppfördes 
av kung Ludwig II av Bayern och är förebild för Disneys 
Törnrosaslott.

Efter slottsbesöket tog vi in på Campingplats 
Bannwaldsee. På kvällen firade vi Sveriges nationaldag 
med flaggor, ballonger och god mat.

Lördag 7 juni ca:32 mil
Ny dag och nya äventyr, det bar av mot Berchtesgaden 

och Kehlsteinhaus (Hitlers Örnnäste) På vägen stannar vi 
på en bensinmack och skaffar Easy-go boxar för vägskatten 
i Österrike. Bilar över 3,5 ton måste ha box medans bilar 
upp till 3,5 ton klarar sig med vinjett.
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Efter en slingrande väg 24 % lutning på vissa ställen 
fick vi byta till specialbyggda bussar som tog oss upp 
Örnnästet. Sista biten åker man hiss i berget som slutar 
inne i huset, nu är vi på 1834 meters höjd. Martin Bormann 
byggde Kehlsteinhaus som 50 års present till Hitler och 
överlämnade det i April 1939.

När vi var klara med Örnnästet åkte vi vidare till Zell 
am see, nu är vi i Österike. När vi kom till Zell am see 
och började leta camping var de två första vi kom till 
fullbelagda, men Sportcamp Woferlgut hade plats för 5 st 
husbilar så där blev det natt vila.

Söndag 8 juni  ca11 mil
På dagens program stod det Grossglockner och väg 107 

Grossglockner Hochalpenstrase, man löser ett dagkort för 
vägen 34 euro. Efter 23 hårnålskurvor och en snitt lutning 
på 9% var vi uppe vid utkikspunkten Fusherltor 2400 
m.ö.h.

Efter en glass i solskenet börjar färden neråt mot 
Heiligenblut. Nu kommer problem nr:4.

När vi åkt ett tag ringer Lena och säger att deras 
bromspedal går i botten och de är bromslösa, men Bosse 
lyckades få stopp på bilen vid en rastficka. Dom hade missat 
att byta bromsvätska (bromsvätska är hygroskopisk vilket 
innebär att den absorberar vatten som sänker kokpunkten 
och det bildas gas i bromssystemet) Det var bara att 
försöka få tag i en bärgare. Rolle och Annelie stannade på 
samma plats och höll dem sällskap i väntan på bärgare, 
vi andra stannade vid en rastplats lite längre ner. Det 
blev att äta lunch på två håll.

Efter ca fyra timmar kom bärgningsbilen, och bärgade 
ner de till planmark, nu hade bromsvätskan svalnat så 
bromsarna tog igen. Vi körde försiktigt vidare till en 
bensinmack där Bosse köpte bromsvätska, sedan åkte vi 
vidare till Obervellach och camping Aktiv-Sport-Erlebnis-
Camp, en camping med inriktning på forsränning.

Måndag 9 juni 
På förmiddagen byte Bosse och jag bromsvätska på deras 

bil, det flöt på bra alla luftnipplar gick att lossa, fantastiskt 
på en bil från -94. Problem nr: 5. När jag ligger under 
bilen får jag se att det är torrsprickor i framdäcken, det är 
25 grader varm och en 5 tons husbil på väg till Kroatien. 
Ingen bra kombination. Camping värden är kompis med 
byns gummiverkstad och ringer till ägaren. Problem nr:6 
Tyskland firar fortfarande pingst allt är stäng, men han 
kan få fram däck under tisdagen. Så det är bara att vänta, 
men vad gör det vi är vana att vänta och solen skiner samt 
en trevlig restaurang inne på campingen. Jompa provade 
cykla in till byn till allas förvåning, men han lovade att det 
aldrig skulle upprepas (det var något med skavsår)

Tisdag 10 juni 16 mil
När vi ätit frukost kom campingvärden och berättade 

att det skulle komma däck på eftermiddagen samt vad 
det skulle kosta, halva priset mot hemma alltid något 
positivt. När däcken var bytta fortsatte vi resan i riktning 
mot Villach och sedan Karawankentunneln 7864 meter 
som även är gränsen Mot Slovenien. Ett par mil norr om 
Ljubljana svänger vi av till Camp Smlednik vid floden 
Sava. Efter att vi installerat oss på campingen åt vi middag 
i restaurangen.

Onsdag 11 juni 20 mil
På morgonen har vi Ö-råd om vart i Kroatien vi skall åka, 

från början hade vi tänkt åka till Zadar. Men när vi blivit 
så försenade under resan bestämde vi oss för att istället 
åka till Istri-halvön och Porec. Ett par timmar senare var 
vi i Kroatien och camping Zelena Laguna, strax söder om 
Porec. Campingen har 688 platser så det tog en stund att 
gå runt för att hitta 5 platser så vi kunde stå tillsammans. 
Äntligen var vi framme.

Det var en fantastisk trevlig camping som kunde erbjuda 
alla tänkbara faciliteter, och kapacitet för 2700 personer.

Torsdag 12 juni
Dagen ägnades åt sol och bad, på kvällen gick vi på 

barrunda på den intilliggande strandpromenaden, det 
var fotbolls VM och Kroatien skulle spela på kvällen, så 
stämningen på ortsbefolkningen var på topp.

Fredag 13 juni
Förmiddagen ägnades åt sol och bad. Framåt kvällen 

tog vi sightseeing tåget som gick utanför området in till 
Porec, där vi strosade runt samt åt middag.

Text & Foto: Jan-Erik Andersson

                                                          Fortsättning i nästa nummer



Generellt gäller att medlemskortet skall uppvisas och 
rabatt begäras vid incheckning. Medlemsrabatten kan 
oftas ej kombineras med andra rabatter. Rabatter på 
svenska campingplatser.

AC36 Jörn Camping Österjörn, Jörn 10 %.
B  17  Grisslehamns Husvagnscamping, Grisslehamn 10 %.
BD4   Jokkmokks Turistcenter AB, Jokkmokk, 10 %.
D  6    Djulöbadets Camping & Stugby, Katrineholm 
           7:e dygnet fritt. 
E  5    Sörsjöns Vandrarhem & Camping, Norrköping   
           (Åby), 10 %.
E 13   Yxningens Camping 10% på campingavgift, 
           ej veckorna 25-32. Mot uppvisande av giltigt medlem    
           skort.
E 17   Korskullens Camping Söderköping, 10 %, ej på el.
E 34   Skeppsdockans Camping & vardrarhem, Söderköping    
          10 %.
F  2    Getingaryds Camping, Gränna 5:-/dygn, 100:-/veckan  
G 5    Sjöstugans Camping. Fast pris under lågsäsong.
           Pris: 150:-/inkl el. Se katalog.
G 8    Tingsryds Camping,Tingsryd, Fri el, gäller ordinarie     
          dygns avgift. Ej vid rabatter eller månads och säsongs-
          avgift.
G 27  Sjön Bolmen Camping, Ljungby, 5:- per övernattning     
          och var 7:e övernattning gratis. Medlemskort uppvisas     
          både vid in och utcheckning.
K 2    Halens Camping Olofström Fri el
K 7    Kolleviks Camping Karlshamn. Klubbmedlem  skall      
          uppvisa giltigt medlemsbevis. Rabatten kan inte 
          kombineras med andra eventuella rabatter. 
          Fri el. värde 50 kr /dygn.
K 15  Kristianopel Turism HB, Fågelmara, 10 % 
          vart 7:e  dygn fritt.
L  6   Skäralids camping & vandrarhem, Ljungbyhed 10 %.
L  25 Elfdalens Camping, Klippan,10:-/dygn, fri  dusch/bastu. 
R 1    Filsbäcks camping, Lidköping. 20:- rabatt på camping-
          avgift, ej el. Ingen rabatt under midsommarhelgen eller     
          under juli månad.
R 14  Tidaholm-Hökensås Semesterby & CampingTidaholm,   
          10 %.
Y 7    Flogsta Camping, Bollstabruk 15 %, Boende på 
          campingen erhåller ett gratisbad/familj.
Z 69  Åkersjöstrand Camping, fiskevatten från Krokom till             
          norska gränsen. Campingavgift 25 % men ej under juli 
          månad och stor helger. Gratis el vid dygnscamping.
FC108 Statiol Hyltena, Jönköping, 25 % rabatt på Quickstop                            
            övernattning.
FC176 Rigeleje camping. Naturskön camping vid havet 
            mellan Åhus och Kivik. Därför erbjuder vi från och     
            med 2014-08-15 och till och med 2015-06-19 
           var fjärde sammanhängande natt gratis. 
           Övrigt se vår hemsida: www-rigelejestrand.se
FC219 Sommens Camping, Sommen (Tranås), 10 %.
FC310 Tydingesjöns camping, Broby 10 %, Stuga 10 %.
            Bergby Gård. Konferans & Camping 
            Hallstavik 5 %.

GLÖM INTE ATT UTNYTTJA 
KLUBBENS RABATTER 

Rabatter på nordiska campingplatser
Lomakeskus Tamminiemi Ekudden f.d. Casino
Camping, Lovisa, Finland 10 % på campingavgiften. 
Ormnäs Camping, Tammisaari (Ekenäs), Finland
10 % på campingavgiften.
Svanen Camping, Jakobstad, Finland, 10 % på 
campingavgiften. 
Hummelviks Camping, Eckerö, Åland, 10 % på
campingavgiften. 
Ekebergs Camping, Oslo, Norge, 10 %.
Storebelt Camping og Fericenter, Korsör, Danmark, 
15 %. person avgift. ,
Holme Å Camping, Hovborg, Danmark 
10 % rabatt per dygn.
Bandholm Camping, Bandholm lämnar 20% rabatt.
Topcamp Feddet ger 25 % rabatt året om på övernattning 
i egen husvagn. Inkl plats och ström året runt.
Mot uppvisande av giltigt medlemsbevis. Rabatten kan 
inte kombineras med andra eventuella rabatter.
Tannisby camping Tversted Strand,Danmark.
ger 15 % rabatt på denna campingavgift. Mot uppvisan-
de av giltigt medlemskort.

Rabatter på europeiska Campingplatser.
Villagio Camping, Rubicone, Italien,
(vid minst 7 övernattningar) 10 %.

Rabatt på reservdelar och tillbehör mm:
Klubbmedlem skall uppvisa gällande medlemsbevis 
för att erhålla rabatt.
Backamo Husvagnscenter AB,10 % på reservdelar och
tillbehör.
BW Fritid, Umeå, 10 % på tillbehör.
Caravan & Marin AB Valbo, 10 % på reservdelar och 
tillbehör.
MälarCamp Haninge 10% på tillbehör och reservdelar.
Henrikssons Husvagnar AB, Enköping,12 % på reserv-
delar.
Husvagnspoolen, Hammarö,10 % på tillbehör och  
reservdelar.
Loods Fritid AB Borlänge,10 % på reservdelar mm.
Mälardalen Caravancenter AB, Stora Sundby,
10 % på reservdelar mm.
Widlunds Husvagnar AB, Bjuv,10 % på tillbehör.
Ledkungen.se ger alla medlemmar i Club Solifer
20 % rabatt på hela sortimentet. Med Led-lampor från
Ledkungen.se kan du spara ca 80 % ström.
Lamporna skickas mot faktura 10 dagar netto
(ligger med i försändelsen).
Hemsidan www. Ledkungen.se anger ni klubbnamn
och nummer för att erhålla rabatten.Vi hjälper gärna till
att byta lampor kostnadsfritt om ni kommer till oss i
Bernshammar. VÄLKOMNA!
Nöbbelövs Gasol & Entreprenad AB. Gasolfyllning 10% 
och tillbehör 10%. Per Mattissons väg 47 (E22).
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Umeå,  
BW Fritid
090-18 92 25

Handen,
Mälarcamp AB
08-512 514 70

Enköping,
Henrikssons Husvagnar AB
0171-44 70 00

Eskilstuna,
Mälardalens Caravan Center AB
016-14 72 12 

Mantorp,
Östgöta Camping
0142-217 30

Gunnebo,
Ostkustens Fritidscenter
070-090 36 35 

Svedala,
Mobile Living Center
040-29 29 12

Borlänge,
Loods Fritids AB
0243-155 50, 156 11

Borlänge,
Dalarna Camp
0243-79 63 00

Upplands-Väsby
Mälarcamp AB
08-591 148 00

Ljungskile,
Backamo Husvagnscenter AB 
0522-234 40

Falkenberg,
Mobile Living Center
0346-71 44 50 

Karlstad,
Mobile Living Center
054-20 21 650

Falun,
CJ:s Husvagnsservice
023-329 96

Luleå,
Husvagnscenter AB
0920-166 00

Brunflo,
Fritidsprodukter i Jämtland
063-77 88 99 




