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Deadline for næste nr.:
15.maj 2014

udkommer i juni

INTERNET:

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

Der var engang!
Sådan begynder mange eventyr, men 
dette er ikke et eventyr, men der imod 
en opfordring til alle medlemmerne om 
at indsende tips omkring campinglivet. 
Såsom forbedringer du har lavet på 
vognen, campingpladser du synes om, 
ture du har været på, oplevelser du har 
haft og alt det andet, som du vil dele med 
os andre.

Foråret er på vej og mon ikke der er 
mange der nu planlægger de kommende 
ture med SOLIFER’en på slæb. 
Forhåbentlig går nogle af turene til vores 
træf.

SOLIFER



Indkaldelse til generalforsamling
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Generalforsamling 2014
Medlemmerne af SOLIFER KLUB DANMARK indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling, der i år afholdes på:

Feddet Camping,
Feddet 12, 4640 Faxe  

Lørdag, den 17. maj 2014 kl. 9.30
 
 Dagsorden ifl g. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Afl æggelse af formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalg.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen:
                            På valg er:   Bente Plesnow
 Torben Damgaard
 Svend Dam Larsen
                          Valg af suppleanter:
     På valg er:  Klaus Rysz
  John Eriksen
 8. Valg af 2 revisorer:
     På valg er:  Anders Damgaard
 Jes Rosfort
     Suppleant:  Anna Hansen
 9. Eventuelt.

    Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal være    
    formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

                                                                                            På bestyrelsens vegne                   
                                                                                                      Per Eckhoff
 

Revideret regnskab vedlagt til medlemmer.



Vintertræf på Hindsgavl 
Camping.
I weekenden d. 31. jan. til 2. 
feb. 2014 afholdt Solifer Klub 
Danmark årets første træf 
på Hindsgavl Camping ved 
Middelfart. 

Campingpladsen ligger vis a vis 
den gamle Lillebæltsbro med 
nem adgang til, at udforske 
Middelfarts seværdigheder og 
indkøbsmuligheder.

Forud for træffet var der 
aftalt specielpris for ophold 
og fast pris på el. Med disse 
oplysninger in mente fra Solifer 
Bladet var der tilmeldt 14 
ekvipager. Sygdom og dårlig 
vejrlig var årsag til, at vi blev 9, 

som ankom i løbet af torsdag 
og fredag og fi k anvist plads på 
et område, hvor vi kunne ligge 
samlet. 

Hindsgavl Camping, der 
blev etableret i begyndelsen 
af 1960erne, ligger i et 
smukt, kuperet område og er 
helårsåben. På grund af årstid 
og frostvejr var dele af pladsens 
faciliteter lukket ned.

Det betød, at fi re familie 
baderum var åben tillige 
med køkken og fællesrum. 
Alt sammen opvarmet og 
velfungerende.

Fredag aften mødtes vi alle i 
opholdsstuen medbringende 

Afholdt træf
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kaffe til fastelavnsboller 
sponseret af klubben. 

Humøret var som altid højt 
og man hyggede sig indtil 
campistens sengetid ved 23.00 
tiden.
Lørdag kl. 10.00: Åbning og 
velkomst ved fl aget (Torbens 
Solifer). – Torben bragte en 
hilsen fra nogle af de, der ikke 
var nået frem og orientere kort 
om programmet for træffet. 

Dagens aktiviteter var stillet til 
deltagernes egen rådighed.
Kl. 18.30 fællesspisning og 
hyggelig samvær i opholdsstuen. 

Det blev en hyggelig aften med 
god snak og udveksling af 
campingoplevelser - og sent for 
nogle.

SOLIFER Afholdt træf



Annonce
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del af fredsforhandlingerne 
derfra med trusler om, at såfremt 
de svenske krav ikke blev 
efterkommet, ville hele Jylland 
blive besat. D. 14. jan. 1814 
faldt forhandlingerne på plads 
i Kiel og Frederik d. 6. måtte 
udstede et åbent kongebrev, 
som kundgjorde, at Danmark 
afstod Norge til Sverige. Det 
blev afslutningen på 434 års 
unionsfællesskab.

Andre historiske årstal her i 
2014: - For 150 år siden, slaget 
ved Dybbøl i 1864, - For 100 
år siden, 1. verdenskrig 1914 
– 18. - For 70 år siden, D-
dag/de allieredes landgang i 
Normandiet.

Søndag kl. 10.00: Afslutning ved 
fl aget. Torben takkede for et godt 
træf og erindrede om kommende 
træf og kunne røbe, at det 
forestående fødselsdagstræf og 
generalforsamling er henlagt til 
Feddet Camping. 

Endelig blev der sagt på gensyn 
og ønsket god tur hjem, sunget 
slagsang og udbragt et leve for 
Solifer Klub Danmark. – Vi viser 
profi len.                                  hno

Lørdagens lyse timer blev 
udfyldt på forskellig vis, fx 
travetur eller tur i bil. – Lis og jeg 
undlod at byde vejrguderne trods 
og valgte en tur i bil til Gals Klint, 
Hindsgavl Slot og via Middelfart 
og det tidligere statshospital, 
med sine enorme bygninger til 
Strib og det gamle færgeleje.

Hindsgavl blev rent historisk 
aktuel ved lørdagens avis-
læsning. Hindsgavl gods 
var i 1200 tallet kendt som 
kongeborg. 

Ved fredsforhandlingerne i Kiel, 
i januar måned 1814 – for netop 
200 år siden, - efter afslutning 
af Napoleonskrigene, krævede 
den svenske konge, at Danmark 
skulle afstå Norge til Sverige. 

Under disse forhandlinger 
havde den danske konge 
Frederik d. 6. sit hovedkvarter 
på Hindsgavl Slot og førte sin 

Afholdt træf
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Mölkky-træf,
den 4. til 6. april.

Vi holder træf på Ringkøbing 
Camping (tidligere Æblehavens 
Camping) der ligger på 
Herningvej 105, 6950 
Ringkøbing.

Dette træf er hvor vi afholder 
Solifer Klub Danmarks 
mesterskab i Mölkky.

Spillet er et fi nsk spil, der ikke 
har nogle begrænsninger vedr. 
deltager antal – glæd jer – for det 
er et spil for alle.

På træffet er der endvidere 
mulighed for at få gastestet 
campingvognen af en uddannet 
gasprøvemester til en spec. pris!

Lørdag aften er der mulighed for 
at få mad fra den nærliggende 
Røgind Kro.
 
Hvis I ønsker mad fra kroen (den 
berømte schnitzel pris ca.130 
kr.) så meddel det venligst 
sammen med tilmelding til dette 
træf, senest den 28. marts på 
info@soliferklub.dk.

Det er igen lykkedes os at få 
en god pris på overnatning i 
forbindelse med træffet, nemlig 
140 kr. (2 pers.) inkl. strøm 
og miljøafgifter pr. nat og 2 
brusemønter.

Skal vi mødes.
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Tænk grønt.  Tænk skønt.  Tænk Solifer

Loves to move

www.solifer.com



Nye medlemskort.
Jeres nye medlemskort er vedlagt 
dette nummer af bladet.

Husk at medlemskortet kan 
give rabatter på udstyr og 
overnatning på campingpladser.

Rabatter
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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



Generalforsamling og 
fødselsdagstræf

D. 16.-18. maj 2014
på Feddet Camping
Feddet 12, 4640 Faxe, 
www.feddetcamping.dk, 
koordinater: 550101 2811N 
– 1200610711Ø

Vi har en rabataftale på 
hele 25% på personovernat-
ningen. Gælder hele året.

Som traditionen byder, 
vil der også i år være en 
udfl ugt. Klubben byder 
på guidet rundvisning på 
Koldkrigsmuseum Stevnsfort 

– se www. kalklandet.dk/
attraktioner/koldkrigsmuseum-
stevnsfort. 

Derudover mødes vi i opholds-

rummet til fødselsdagslagkage, 
og senere grillaften med lotteri 
m.m..

Endeligt program med deltager-
liste vil blive udleveret ved 
ankomst samt ligge på vores 
hjemmeside ca.1 uge før træffet. 

Også i år må der påregnes et 
mindre stævnegebyr.

Tilmelding som vanligt 
senest 1 uge før træffet på 
info@soliferklub.dk

Husk venligst at opgive antal 
personer I kommer.

Generalforsamling/fødselsdagstræf

11SOLIFERBLADET 1/2014

SOLIFER



Fra generalforsamlingen 2013
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Du har et ansvar!
Brugeren (ejeren) er ansvarlig 
for den korrekte drift og 
vedligeholdelse af gasinstalla-
tionen i din campingvogn og skal 
omgående lade konstaterede 
fejl og mangler afhjælpe af 
en autoriseret eller godkendt 
kompetent virksomhed på 
området.

F-gasinstallationer i vogne bør 
kontrolleres regelmæssigt af 
en autoriseret eller godkendt 
kompetent virksomhed mindst 
hvert andet år.

Ejeren (brugeren) skal specielt 
sørge for,
• at F-gasinstallationen 
(herunder gasfl asker, regulatorer, 
slanger og apparater) betjenes 
forskriftsmæssigt og ikke 
udsættes for overlast,
• at de gasforbrugende apparater, 
inkl. disses aftrækssystem, holdes 
i god stand,
• at ventilationsåbninger og 
friskluftsåbninger ikke lukkes samt 
at aftrækssystemets udmunding 
ikke tilstoppes.

Konstaterer ejeren (brugeren) 
gaslugt eller tegn på udslip af 
forbrændingsprodukter i vognen, 

Så er det atter tid til at tænke på 
Sveriges største campingmesse 
Elmia, der fi nder sted fra d. 11. til 
14. september 2014 i Jönköping, 
Sverige. 

Messen er det sted hvor 
SOLIFER fabrikken og andre 
udstiller 2015 modellerne. 
I år vil der atter være en 
mulighed for at nogle af vore 
medlemmer kan bo i Soliferbyen. 

Prisen bliver ca. 700 kr., hvilket 
dækker overnatning og fri entré 
til udstillingen alle dagene. 

Tilmelding foregår efter 
princippet først til mølle, da 
klubben kun råder over få 
pladser.

Så hvis dette er noget for jer 
eller vil I gerne vide mere, så 
ring eller mail hurtigst mulig til:

Torben Damgaard
20 33 78 29
info@soliferklub.dk

Elmia
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skal gasinstallationen afbrydes 
ved fl askeventil og ikke benyttes, 
før en autoriseret eller godkendt 
kompetent virksomhed har efter-
set installationen.

Service på F-gasinstallationer 
skal udføres af autoriserede 
eller godkendte kompetente 
virksomheder.

Almindelig vedligeholdelse af 
gasforbrugende apparater, 
hvortil der ikke kræves anvendel-
se af værktøj, kan dog udføres 
af bruger eller andre på dennes 
ansvar.

Service på gasinstallationer skal 
omfatte inspektion af hele
installationen, en tæthedsprøve 
af installationen samt en funk- 
tionskontrol af indgående 
komponenter, herunder de gas- 
forbrugende apparater og deres 
frisklufts- og aftrækssystem

Servicearbejdet skal udføres 
efter fabrikantens anvisninger. 

Herunder skal tilstanden og 
funktionen af aftrækssystemet 
specifi kt vurderes med henblik
på at afsløre risici for udstrøm-
ning af forbrændingsprodukter.

Dine dæk skal passes.

Hvis dine dæk skal holde længe 
er der nogle få ting du selv kan 
efterse.

Kontrollér dæktrykket så ofte 
det er muligt. Korrekt dæktryk er 
en vigtig faktor for, at dækkene 
slides rigtig og holder længere. 
Dæktrykket kontrolleres når 
dækkene er kolde. 

Dæk bør dog skiftes inden de 
er 6 år gamle, selv om de ikke 
er slidte.

Korrekt hjulindstilling er også 
meget vigtig, disse kan komme 
udenfor tolerancerne ved på- 
kørsel af kantsten eller et hul på 
vejen.
Kontroller derfor at mønstret på 
dine dæk slides jævnt på tværs 
af banen.
Kører du fornuftig har det 
indfl ydelse på dine dæk og ikke 
mindst dit brændstofs forbrug!

Go´ tur

Sikkerhed
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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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Annonce SOLIFER

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:


