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Nu knackar hösten på vår dörr med stora steg, 
många av oss har fått försmak om vad som kom-
ma skall. Det vill säga snö och åter snö, det kom 
som brev på posten.

Vissa fick en hel del av den kakan och några 
lite mindre, men det hann ändå ställa till det för 
många i vårt avlånga land.

Men sommaren som gick var bra för de flesta 
hoppas jag, vi som var med på interrallyt i Vår-
gårda om inte annat. Det blev en mycket lyckad 
tillställning kan man säga.

Det var Club Solifermedlemmar från Danmark, 
Finland, Holland och Sverige, en salig blandning 
av glada människor som samlades för några 
trevliga dagar i god Soliferanda.

Det hela avslutades med att vi överlämnade 
interrallyfanan till Holland som kommer att ar-
rangera nästa interrally 2019.

Efter Vårgårda så var vi och fam. Borg på se-
mesterresa i vårt avlånga land, det blev både 
Stockholm och Norrtälje samt en tur till Grissle-
hamn och dess fina skärgård. Resan gick därefter 
ner till Tättö utanför Loftahammar. Efter några 
fina dagar där styrde vi våra ekipage mot Var-
berg där vi avslutade vår semestertripp.

Sedan så var vi ju som vanligt på Elmia Jön-
köping i september, och även denna gången var 
vädrets makter med oss. Vi kunde sitta ute i det 
fria och det betyder ju en hel del.

Vi var en brokiga skara av medlemmar som var 
där, lika trevligt som vanligt, med mycket skratt.

Vi får hoppas att även alla våra medlemmar 
har haft en skön sommar 2016, och med tillför-
sikt ser fram emot sommaren 2017 och att den 
blir lika fin som i år.

Och tills vi ses igen.

Jag vill passa på och önska alla en riktig God 
Jul och  Gott Nytt År.

Ordförande

Benny Pettersson



Club Solifer Nytt                                                                                                                                                                                       3
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Club Club Solifer hälsa nya
   medlemmar välkomna!e-

välkomna !ddlemmar välkomna !

Inga nya
med-

lemmar 
har in-

kommit
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VÅRTRÄFF
   Alla inbjudes till en vårträff i Ö Tockarp som ligger 
ute på landet ca: 10 km från Örkelljunga .Vägvisning 
kommer att vara från väg 24 Örkelljunga - Laholm ca: 
5 km väster 
Örkelljunga wgs 84   56`20`18 N  013`18`451 E.

   Ni är välkomna att börja rulla in fredagen den 
21 april    efter  kl 12:00 Sedan får ni stanna till 
söndag 23 april med valfri avfärd.

Program
   Under fredagen träffas vi och har trevligt,samt 
bekantar oss med varandra. De som vill kan träf-
fas och fika i klubbhuset. 

Lördag    
13.00 Hade vi tänkt oss en tipspromenad. Hopp-
as att bokskogen börjat grönska. 

18.30 Gemensamt knytis i skolans matsal samt 
lite prisutdelning från tipspromenaden. Därefter 
tänkte vi spela lite musik så att dom som ville 
kunde ta en sväng om.

Söndag
   Slappar vi innan hemfärden. De som vill kan ta 
en promenad.

Kostnad: 150:- ekipage där finns tillgång till 
Dusch och toaletter i byggnaden intill där vi hål-
ler på ängen. Ingen tillgång till el.

Anmälan senast tisdagen 18 april via telefon 
0739350704 eller mail billscholin@privat.utfors.se

Alla välkomna hoppas på en trevlig helg.

Bill 
  

Inga 
träffar 
inrap-
porte-
rade

SYDs
TRÄFFAR 2017

VÄSTs
TRÄFFAR 2017
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Inga 
träffar 
inrap-
porte-
rade

Regionen har planerat
 tre träffar under året.

Fisketräffen blir som vanligt 
förlagd till 

Källbuktens camping mellan 
den 3-6 juni. 

Hammarsjön 18-20 augusti

Ölands skördefest 28/9-1/10 
Med reservation för datumet

Mer info kommer 

i nummer 1-2017

ÖSTs
TRÄFFAR 2017

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2017
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Vi har fått ett nytt avtal med Däckteam till extra 
förmånliga priser för oss som är

 med i Club Solifer. 
Däckteam finns i hela landet

så det spelar ingen roll vart man bor.

Vi kommer att lägga en länk på hemsidan var 
Däckteams verkstäder finns, man kan även gå in 

på deras hemsida http://www.dackteam.se/.

Viktigt att man har med sitt giltiga medlemskort.
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Hemsidan
Jessica jobbar vidare med 
nya hemsidan www.clubsolifersweden.se
som nu är öppen. 
Frågor angående nya hemsidan kan mejlas
 till vår webbredaktör Jessica Breifors på mail: kjelljessica@live.se 
eller till mig på mail: bennyp@telia.com 
Önskar en trevlig höst !

Benny Pettersson
ordförande

Höst
Naturen så sakta nu går till ro

Under löv och multnande grenar

Bygger mellan liv och död en bro

Som naturlagens kraft förenar

Den vackraste lilja eller taggigt snår

Har plats i naturrummets salar

En kort tid de i sin blomprakt står

Men vissnar när solen dalar

Blott minnet av blommornas lyster

Är allt som återstår och vi har kvar

För oss kan den processen ses dyster

Trots glädjen över hur vackra de var

När skuggan blir längre för varje dag

Och mörkret tar makt över ljuset

För naturen det ändå blott är dess lag

Den förstärks av vinden och bruset

Vad vore din dag om ej årstiden fanns

Ett ständigt och enformigt liv i solen

Eller i kyla och vinter din tillvaro bands

Frågan du ej löser där du sitter i stolen

Din tanke på vårsol och sommartid

ger i höstmörkret hopp och förväntan

skapar i sinnet en skön och innerlig frid

och mildrar tillfälligt din längtan

Men till dess skall som förr snö och kyla

Över skog och mark sitt vita täcke ge

Och i stjärnklar vinternatt rovdjuren yla

Och norrskensflammors skådespel se

Var årstid åt naturen sin prägel ger

Vi kan blott konstatera med vårt mått

När allt det fina som vårt öga ser

Varför har alla årstider så brått?

Hans Fredriksson
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Adventsträff 
11 - 13 november 2016

I år kom vintern tidigt, det vill säga att när vi 
skulle dra iväg mot Filsbäck utanför Lidköping 
fredagen den 13 november var det fullt med snö. 
Sven fick byta till vinterdäck på både bilar och 
husvagn i en hast. 

När vi är ungefär halvvägs ringer Maggan och 
Benny och säger att de tänkt sig att tillsammans 
med Jessica och Kjell stanna till vid Tre älgar i 
Grästorp och äta middag på vägen upp. Eftersom 
vi redan hade haft samma tanke beslutar vi att 
mötas där. Vi är först framme och där står redan 
ett Solifer ekipage. Viola och Frank har precis ätit 
färdigt när vi parkerat och eftersom det är Frank 
som ska hålla i träffen behöver de åka vidare för 
att vara på plats när övriga deltagare anländer. 
Strax efter kommer Maggan och Benny och efter-
som vi är hungriga går vi fyra in och äter en god 
middag. Jessica och Kjell blir lite sena så Sven 
och jag drar vidare så vi hinner fram medan det 
fortfarande är lite ljust. Vi har precis kommit på 
plats och rastat hunden när de fyra kommer till 
campingen. Det blir fika i vår vagn innan det är 
knytkalas i lokalen. Jag tror att det är tredje eller 
fjärde gången som vi har en adventsträff här så 
camping och omgivning är bekant. Vi är 23 vux-
na och 3 barn som samlas i lokalen så stämning 
och ljudnivå blir strax hög.

Lördagen är det fria aktiviteter. Jag tror nog att 
de flesta åker iväg och shoppar lite här och där. 
Vi äter lite lunch innan ett gäng samlas i vår hus-
vagn för en fika. Eftersom jag numera inte är med 
i regionens styrelse blir jag ”utsparkad” när det är 
dags för styrelsemöte i vår husvagn. Ann-Greth, 
Maggan och jag träffas inne hos Ann-Greth och 
har väldigt mysigt bara vi tjejer. Så är det dags 
för lite ”piff och uppsnoffsning” innan vi samlas 
i lokalen kl. 18 för att njuta av årets första julbord. 
Som vanligt är det campingägaren som dukat 
upp ett gott julbord där det mesta som ska vara 
med finns med. När vi är mätta och belåtna är det 
lotteriförsäljning och sedan håller Sebastian och 
Sven i lotteridragningen. Kenth och Benny står 
för underhållningen med sångtexter som Kenth 
komponerat själv. När ungefär halva gänget gått 
hem tar Kenth fram gitarren och sjunger ett par 
visor. När han sjunger balladen om ”Briggen 
blue bird av Hull” är det mer än ett öga som är 
lite fuktigt.

 Vi hade planerat att ha lite avskedsfika i loka-
len innan vi skiljs åt, men vi hade missat att prata 
med campingägaren om detta så han börjar städa 
ganska tidigt.

Några av oss samlas åter igen i vår vagn med 
våra kaffetermosar, bullar med mera. Sedan är 
det oundvikligt dags att packa ihop för denna 
gång. 

Vi har en backe upp till vår gårdsplan som har 
en tendens att bli täckt av is så fort det kommit 
snö. Denna gång var Sven förutseende och hade 
satt på snökedjor på vår andra bil. Vi kör in på 
en stor parkering, ställer av husvagnen och Sven 
åker upp och byter bil. Sedan tuggar sig ekipaget 
upp för vår backe lugnt och försiktigt. Redan på 
måndagen hade det mesta regnat bort och så var 
hösten tillbaka.

Tack till Frank som höll i träffen, campingäga-
ren till Filsbäck Camping för god mat och till 
alla som kom och gjorde att det blev en trevlig 
adventsträff. Nu ser vi fram emot våren och nya 
träffar.

O2063 Anette Borg



Club Solifer Nytt                                                                                                                                                                                     11

Det var lingrävar uppvisning utomhus och in-
omhus var det line-dance uppvisning. Efter någ-
ra våfflor med sylt och grädde blev det karusell 
åkning för Charlie och Molly i regnet.

Regnet fortsatte att ösa ner så efter att vi ätit 
lunch i husbilen beslöt vi oss för att åka vidare. 
Vi hamnade på Camping Rösa utanför Norrtälje 
hos familjen Sundell. Regnet började avta så det 
gick att grilla på kvällen.

På söndag förmiddag sken solen, efter lunch 
bar det av hemåt. Charlie och Molly hade fått 
uppleva en helg fylld av kultur och mashinhisto-
ria, befriad från dataspel, idrott och annat strunt.

Text & Bild: Jan-Erik Andersson

Skyttorpsdagen 2016
Barnbarnen Charlie 6 år och Molly 5 år (ku-

siner) ville ut och åka husbil en helg, men vart 
skall vi åka. Sport och idrottsevenemang går bort 
lika så ölprovning eftersom  barnbarnen inte kla-
rade åldersgränsen.

Fredagen den 17 juni styrde vi kosan mot Skyt-
torp norr om Uppsala och ”Skyttorpsdan” 

Skyttorpsdagen arrageras en gång per år och 
kretsar kring Claes Nilssons maskinmuseum, 
han utsågs 2009 till årets samlare av tidningen 
Nostalgia. Han har över 30 stycken lingrävma-
skiner ett antal amerikanska lastbilar och mycket 
annat, samanlagt över 3000 ton maskinhistoria.

Metrologerna förutspådde ihållande regn för 
helgen, men det kunde ju inte gälla oss, trodde 
vi.

När vi anlände vart vi anvisade plats på byns 
fotbollsplan, efter att vi installerat oss tog vi en 
promenad till maskinmuséet. Vi gick runt och 
tittade på maskiner som ställdes iordning inför 
lördagens begivenhet.

Senare på kvällen när jag hade varit ute på 
kvällspromenad med Diesel och kom in i husbi-
len, så öppnade sig himlen och det regnade så 
det gick inte att prata i bilen.

Lördag morgon regnet vräker fortfarande ner, 
efter frukost är det bara att dra på sig regnklä-
derna och gå ut till en fartfylld dag med diesel-
doft, karameller, karuseller och stå upp komik. 
Brandstationen hade öppet hus och barnen fick 
åka brandbil, med tjutande sirener.
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Ölands skördefest 2016

Så var det åter dags att styra kosan mot Öland 
och för vår del startade resan lite tidigare än vad 
som är vanligt. Vi hade kommit överens med 
vår värd i Algutsrum Magnus Björkengren att få 
komma lite tidigare detta år. 

Vi anlände på måndagseftermiddagen och 
placerade vår vagn intill huset för att inte vara 
i vägen för den övriga verksamheten som fören-
ingen bedriver där. Vi tycker det är mycket roligt 
att se vilket intresse och engagemang det finns i 
denna förening. Club Solifer region Öst är myck-
et tacksamma för att vi har detta samarbete och 
att de pengar som vi betalar går till en bra   
ugndomsverksamhet.

Meningen med ratt vistelsen blev tidigarelagd 
detta år var att utforska och besöka platser som 
man normalt inte besöker under skördefesten. På 
tisdagen den 27 åt vi frukost i solskenet utanför 
vagnen innan vi begav oss ut på upptäcktsfärd 
med bilen. Efter ett kort besök i Kalmar för inköp 
av plastpåsar, gick färden norrut via Borgholm 
och så vidare för ett besök i Bödahamn för att 
köpa rökt fisk, vilket jag gjorde på 80 talet när jag 
campade där med familjen. 

Detta blev en trevlig upplevelse att vandra på 
piren och blicka ut mot havet tillsammans med 
min fru.

Vi återvände mot rökeriet för att konstatera att 
det var stängt och inte öppnade förrän på fredag, 
glädjen blev stor när ägaren dök upp och sa att 
vi var välkomna att handla ändå. Sagt och gjort 
han öppnade och vi gick in köpte fisk och några 
kalla såser till detta UNDERBART. När detta var 
klart så styrde vi kosan mot Byxelkrok för att om 
möjligt få något i magen det enda som var öppet 
var Sibylla det fick duga. Lite mätta i magen så 
fortsatte vi norrut mot långe Erik som är fyren på 
norra Öland, det blev ett litet uppehåll vid Nep-
tuniåkrar för en vandring på denna mycket uni-
ka plats. Att åka ut till fyren är lite roligt för man 
får ju känslan av att var i värdens ände, men att 
se fyren på avstånd är mäktigt.

Det blåste ganska kraftigt den dagen så vi åkte 
vidare för ett besök i trollskogen samt ett besök 
på naturum som finns där. Jag rekommenderar 
verkligen denna plats att vandra i denna trolska 
skog och låta fantasin få fritt spelrum är otroligt.
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Nu var det magen som sa till att det var på tiden 
för lite mat i husvagnen och väl tillbaka i Alguts-
rum kunde vi hälsa flera deltagare välkomna.

Onsdagen var det invigning i Borgholm av 2016 
års skördefest. Invigningen förrättades av prin-
sessan Viktoria. Med tanke på vem det var som 
invigde så tyckte ingen av oss att det var någon 
mening att åka dit. Vi var några bilar som begav 
oss ut på upptäcktsfärd vilket blev en liten be-
svikelse eftersom inte något var öppet. Det blev 
en utflykt som inriktade sig på att gå på loppis i 
stället, vilket blev mycket lyckat och flera fynd 
gjordes av deltagarna. Mätta på detta så återvän-
de vi till våra vagnar för en välbehövlig vila och 
lite mat. Sent på kvällen kom de sista deltagar-
na som är bosatta på västra sidan av landet. Det 
var mörkt men med lite hjälp så kom även de på 
plats.

Torsdag morgon delade vi upp oss och begav 
oss ut på ön för en späckad dag med många ut-
flyktsmål och för att besöka de mest intressanta 
och nu var det mesta öppet så det blev lite mer 
fart över det hela. Vi fick reda på att idrottsför-
eningens ungdomssektion på fredagen skulle 
servera Ölänska kroppkakor och pumpa soppa 
i stenladan i Algutsrum fredag - söndag vilket vi 
tyckte var kul. Vi talade om det för alla så de kun-
de åka dit och prova på någon av dessa rätter.

Fredagen blev det ett gäng som åkte till Eke-
rum och besökte den stora marknaden där, ut-
ställare är både inomhus och ute, ja där finns det 
mesta och ser man på: Även korv från S:t Anna 
i Söderköping! Våra vänner Gerda & Bengt som 
är från Fjärås blev lika förvånade när de hittade 
choklad där i från så det blev ju en riktig kul upp-
levelse. Efter att vi strosat runt och handlat brän-
da mandlar och annat smått och gott så skulle vi 
bege oss till Stora Rör för att äta. Väl där så fick 
vi information om att den stora invasionen inte 
skulle vara förrän dagen därpå, ingen mat här så 
vi åkte till stenladan i Algutsrum.

Det var en ny upplevelse som vi fick en del åt 
kroppkakor och andra pumpasoppa. Det var gott 
tyckte de flesta men vissa hade lite svårt med 
kroppkakorna efter som de är uppvuxna med 
Pitepalt som inte är det samma. På kvällen blev 
det en tur till Eriksöre marknad en bygata som är 
kantad med en mängd knallar och försäljning av 
pumpor i alla dess former en mysig upplevelse 
när det är mörkt. För vår del var det en knalle 
som vi hade bestämt att handla av, i detta fall 
småländska isterband, supergoda. Det är mycket 
att se men det är mycket folk och en bra bit att gå 
så vi avslutade och åkte hem till vagnen. Kvällen 
avslutades med lite ost och vin i lokalen som vi 
har tillgång till. En bra avslutning på en intensiv 
dag.

Lördagen var en dag som alla gjorde vad de vil-
le en del åkte till Borgholm och andra till andra 
platser, vi för vår del beslutade att åka söder ut 
ner till Ventlinge för att se årets upplaga av lök-  
tavlan. På väg dit passerade vi Kastlösa där vi 
fick se en skylt vid vägen som såg intressant ut 
och vi var fikasugna.

Fortsättning på sidan 14
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Ett underbart ställe med utsikt över allvaret 
från fikabordet jag kunde tänka mig en vårdag 
med ett blommade allvar i blickfånget. Värdin-
nan visade oss runt så vi fick se de fräscha rum 
som erbjuds, vidare finns det en silversmed i lo-
kalerna som förevisade sina alster. Färden gick 
så vidare mot löktavlan som vi har besökt i flera 
år för att se detta fina konstverk.

Det var en överraskning när vi fick parkera 
en bra bit där ifrån, så mycket folk har vi inte 
upplevt någon gång förut.  Väl på plats var det 
svårt att få en bra bild på tavlan men det blev bra 
ändå. Det var då jag hörde något, som fick mig 
att lyssna extra noga, ljudet av en gammal trak-
tor som startade och nyfikenheten gjorde att det 
gick kalla kårar på ryggen. Vi gick mot ljudet och 
mycket riktigt, en gammal Volvo som var kopp-
lad till ett tröskverk, som matades som jag minns 
det när jag var i 5 årsålden.

Det var en riktig härlig upplevelse må Ni tro, 
gubben blev liten igen och kom tillbaka till Sö-
derköping och vår tomt, där jag kollade in när det 
tröskades utanför vår tomt. Tack Öland för det 
minnet och upplevelsen som jag fick den dagen. 
Så var det återfärden till husvagnen som återstod 
men ett kort besök i Albrunna för att köpa lök 
billigt. Väl hemma var det knytkalasets förbere-
delse som startade med dukning och dekoration 
av bordet i höstens färger. De flesta var klara att 
sitta till bords vid 19 tiden. Maten smakade bra 
och stämningen var på topp, så när alla var mätta 
och belåtna var det dags att leka lite.

Ett bord placerades så en person kunde stå på 
var sin sida av det, på bordet fanns det sex pet 
flaskor fyllda med färgat vatten. Det hela går ut 
på att man skall ta den flaska som lekledaren sä-
ger så fort som möjligt. Det blev en hård kamp 
bland deltagarna och till slut var det K-G Nils-
son som stod som segrare på grabbarnas sida och 
damernas segrare blev Gerda Holm Hansen en 
rolig aktivitet som blev lyckad. Söndagen var det 
så åter dags att bege sig hemåt, de flesta försökte 
att komma iväg på förmiddagen när städningen 
var avklarad.
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För vår del så skulle vi redovisa träffen till 
kassören i föreningen Magnus Björkengren. Vi 
tackade för detta år och kom överens om att vi 
kan återkomma till nästa år.

Jag vill tacka alla som var med på träffen och 
gjorde den till en lyckad tillställning och ett bra 
minne.

E 3633 Leif Brusman

Elmia 2016
Tack alla ni som kom till Soliferbyn på El-

mia 2016. Vi hade 50 platser till vårt förfogande 
och det var lika trevligt att se er alla igen, ingen 
nämnd ingen glömd.

Det tråkiga i kråksången var att vi inte hade 
någon monter i år heller, det är med lite vemod 
man behöver konstatera detta.

För hur det nu än är så görs Solifer vagnar samt 
husbilar än men tyvärr säljs dessa inte på vår 
hemmaplan, försäljningen går tydligen bra till 
vårt grannland Norge.

Men hoppet är ju det sista man ger upp, en 
bättre vagn än Solifer får man ju leta efter.

Vagnen har ju varit med oss i så många år att 
det vore sjutton om den inte skulle komma till-
baka och då mycket konkurrenskraftigare än ti-
digare.

Fredagen dukade vi upp till långbord i Solifer 
byn, mycket mat fanns det på borden.

Stämningen var som brukligt mycket bra skratt 
och glada historier, bättre samling får man nog 
leta efter.

Efter den goda maten gick många bort till vår 
käre Elvis ( Kjell Fogestedt) som underhöll oss 
och många andra.

Lördagen hade vi ju som brukligt ett informa-
tionsmöte där vi informerade om vad som pågår 
i detta nuet i Club Solifer. Vi presenterade även 
den styrelse som blev vald på vårt årsmöte i Vår-
gårda i juli månad. 

Efter detta gick de flesta tillbaka till Solifer byn 
och trevlig samvaro, kvällen blev väldigt lugn då 
de flesta skulle åka hem på söndagen.

Jag hoppas med tillförsikt att så många som 
möjligt kan ta sig tid och komma till Elmia 2017. 

Bokning av biljetter kan göras från 1/2-17 på 
clubsolifer@gmail.com eller till Gun 070-7463135/  
Jan-Erik 070-5102877.

Med vänliga hälsningar
Ordförande
Benny Pettersson
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 10 års fotoåterblick
2006-2016

     
En av våra grundare av Club Solifer NILS LARSSON

                   Baggetorp 2006                                                                     Läckeby 2006

Gotland 2007
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                                                                           Härfallet 2008

                                                                           Mariestad 2009

                                                                   Träporten 2010

                                                                             Rosersberg 2011

                                                                              Älmhult 2012
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                                                                                 Frödinge 2013

                                                                           Vårgårda 2014

                                                                          Westerqwarn 2015

  
                       Vårgårda 2016

                
                Redaktionen
            önskar Er en trevlig
        GOD JUL & GOTT NYTT ÅR



M E D L E M S F Ö R M Å N E R
Generellt gäller att medlemskortet skall uppvisas och
rabatt begäras vid incheckning. Medlemsrabatten kan
oftas ej kombineras med andra rabatter. Rabatter på
svenska campingplatser.
AC 36  Jörn Camping Österjörn, Jörn 10 %.
B   17   Grisslehamns Husvagnscamping, Grisslehamn 10 %.
BD  4   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 medlemskort.
E   17  Korskullens Camping Söderköping, 10 %, ej på el.
E   34  Skeppsdockans Camping & vandrarhem,
             Söderköping 10 %.
F     2  Getingaryds Camping, Gränna 10% på campingavgift.
            Geller ej veckorna 28-33.
G    5   Sjöstugans Camping & vandrarhem  i Älmhult.
             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 / säsongsavgift.
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 & Camping Tidaholm,  
           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 Strand camping Campingavgift : Var fjärde   
            sammanhängande dygn gratis. (gäller ej under 
            högsäsong) Ring gärna innan ankomst 070-524 73 70
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 Danmark lämnar 20% rabatt, 
kan inte kombineras med andra eventuella rabatter.
Tannisby camping Tversted Strand,Danmark.
ger 15 % rabatt på denna campingavgift. 
Mot uppvisande 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.
Henrikssons Husvagnar AB, Enköping,12 % på reservdelar.
Husvagnspoolen, Hammarö,10 % på tillbehör och  reservde-
lar.
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
Halstahammar. VÄLKOMNA!
Nöbbelövs Gasol & Entreprenad AB. Gasolfyllning 10% och 
tillbehör 10%. 
Per Mattissons väg 47 (E22)
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Här finns ställena
för att kunna fixa

sina vagnar och bilar
i alla väder streck

Serviceställen i Sverige 

 
  Kämpes Husvagnsservice  Albogatan 55                             342 32  ALVESTA               0472-109 50 
  Svensk Camping & Fritid AB Selaövägen 1 124 40  BANDHAGEN       08-749 33 88 
  Engströms Rep & Transmission AB Timmervägen 9 917 31  DOROTEA              070-237 98 48 
  Höörs Husvagn & Fritid AB Frostavallsvägen 243 23  HÖÖR                       0413- 231 80 
  Scandinavian Caravan center AB Rådalsvägen 8 653 50  KARLSTAD            054-53 36 60 
  Husvagnscentrum i Kvibille AB Biskopstorp  

Skogsgård 111 305 78  KVIBILLE                035-565 60 
  Montera West HB  Sälgered 12                           515 93  SEGLORA               0320-910 30 
  Husvagnsverkstan Dick Wiman Importgatan 43  602 28  NORRKÖPING      011-102 990 
  Vippens Husvagnsservice  Borbosgatan 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  Hantverkarvägen 23 D 136 44  HANDEN                 08-120 17 120 
  HG Service   Änghagsgatan 11 531 40  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 
  SE Motorcamp                                                  Måby Industriområde            195 60  ARLANDASTAD    08-591 176 50 
  Loods Fritid AB                                               Tunavägen 283                         781 73  BORLÄNGE             0243-155 50 
  June Fritid AB                                                  Hammarvägen 39                    562 32  NORRAHAMMAR 036-30 04 30 
  BW Fritid AB                                                    Formvägen 10 A                       906 21 UMEÅ                         090-18 92 25 

 
 

 


