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Detta är min första skrivelse till ledaren för min del, jag 
hoppas ni kan ha lite överseende om det blir lite blandning 
av händelser i skriften.

Jag heter i alla fall Benny Pettersson och har av årsmötet 
den 16 juli i Vårgårda blivit vald till ordföranden i Club 
Solifer Sverige och efterträder Gun Andersson.

Vi bor i Hunnebostrand på västkusten, och jag arbetar på 
Sotenäs Golf Klubb som både mekaniker och banarbetare. 
Har gjort detta allt sedan 23 mars 1993 jobbet är både 
stimulerande och givande på alla sätt och vis. 

Men nog om detta nu ser jag fram emot att få jobba med 
ett härligt gäng i Club Solifer.

Både jag och min fru har varit ute med vår pärla i tre 
veckor, och vi har haft tur med vädret sol och värme i tre 
veckors tid. Vi började vår resa som sagt var i Vårgårda 
där interrallyt gick av stapeln i vecka 28. Vi var 48 ekipage 
som kom dit både från Finland, Danmark samt Holland 
och naturligt vis vi svenskar. Totalt ca. 100 personer 
medverkade, det blev en mycket lyckad tillställning må 
jag säga. 

Tack alla medverkande som gjorde denna träff så 
minnesvärd för lång tid framåt. Jag vill också passa 
på och tacka Gun Andersson för den tid hon varit vår 
ordförande.Hon har lagt ner mycket tid och arbete för 
Club Solifer, hon har varit en klippa. Vi lyckönskar henne 
med allt hon kommer att uträtta i framtiden.

Så lite om Elmia mässan och vad som gäller för oss i 
Solifer byn. Onsdag den 7 sep öppnar mässan kl: 10.00. 
Lördag den 10 sep kl: 14.00 informationsmöte i sal 11 
konferensdelen.

Resterande information får ni när ni kommer till mässan.
Så kära vänner jag hoppas vi ses på Elmia och samtidigt 
är ni välkomna till Solifer Byn. Vi får också hoppas att 
vädrets makter är med oss även denna gång.

Ordförande
Benny Pettersson



REGIONORDFÖRANDE

Region MITT kontaktfamiljer            VAKANT

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

Region VÄST                                         O 4310
Benny Pettersson                                   Tel: 523-587 14
Champinjonstigen 1 B                          Mobi: 070-541 66 34
456 62 HUNNEBOSTRAND

Region ÖST kontaktfamiljer
May-Britt & Leif Brusman                   E 3633
Storängsgatan 19                                   Mobil: 070.207 45 53
614 32 SÖDERKÖPING                        Mobil: 070-811 06 66

Ingrid & Conny Rehn                          F    95
Nämdemansgatan 15                           Mobil: 076-879 24 65
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                VAKANT
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Styrelsen Club Solifer S 2016/17

  
Ordförande
Benny Pettersson                             O 4310  
Champinjonstigen 1 B              Tel: 0523-587 14           
456 62 HUNNESTRAND         Mobil: 070-541 66 34
e-post: bennyp@telia.com  

V.Ordförande                                         E 3633
Leif Brusman                                         Tel: 0121-210 66
Storängsgatan 19                                   Mobil: 070-811 06 66
614 32 SÖDERKÖPING
e-post: leif.brusman@telia.com

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

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

Ledamot                                                 B 4217
Lars Hillerström                                    Mobil: 070-574 25 28
Blåbärsstigen 11
196 32 KUNSÄNGEN
e-post: lars@hillerstrom.net

Suppleanter:
B  2894  Lasse Andersson 
O 2063  Anette Borg

Revisorer:
B  100  NilsErik Eriksson
B 1124 Ove Ohlsson
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!

4423 Nilsson Carina & Rikard              KÄVLINGE
4424 Schölin Roine                                   LAHOLM
4425 Lindberg Eva                           VALLENTUNA
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SYDs
TRÄFFAR 2016

Grænsetræf 2016
Dette års grænsetræf bliver afholdt på Køge & 
Vallø Camping d. 26. – 28. august. 
Campingpladsens adresse er: Strandvejen 102, 
DK-4600 Køge.
Der er 10% rabat på overnatningeri forbindelse 
med træffet. 

Se campingpladsens hjemmeside: www.valloecamping.dk for yderligere info.
Pladsen ligger i gå afstand fra Køge bys hyggelige centrum, havn, strand og skov.
Vi skal på en udflugt, og ikke mindst, skal vi dyste med vores svenske venner om æren i Kongespil/
Kubspil.

Programmet for træffet vil senere kunne ses på vores hjemmeside: www.soliferklub.dk
Tilmelding senest 2 uger før træffet på Info@soliferklub.dk / gillis@elnertz.se 
Välkomna till Köge , Danmark.
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ÖSTs
TRÄFFAR 2016

MÄLARDALENsMÄLARDALENs
TRÄFFAR 2016

Ärtsoppeträff i Grisslehamn

23-25 september

Anmälan till:
Yvonne Hultgren 0176 19956,

eller 070-5299956

Ölands Skördefest 2016 
anordnas den 29/9- 2/10 

Som vanligt träffas vi i Algutsrum vid idrottsplatsen.

Priset för träffen är 300kr/ekipage 

Vi har tillgång till toalett, dusch, kök 
och lokal för trevlig samvaro. 

El finns endast för medicinskt bruk 
och kostar 100kr för träffen.

Det är ett begränsat utrymme för 10- 12 vagnar, detta 
medför att först till kvarn principen gäller. 

Sista anmälningsdag 11 september (Elmia helgen)

Ni gör anmälan till: 
Ingrid & Conny Rehn 

Mobil. 070 524 70 65 / 076 879 24 65 
eller till           

May-Britt & Leif Brusman 
Mobil. 070 207 45 53 / 0708 11 06 66

Vägbeskrivning:
Ta av väg 136 mot Algutsrum följ vägen till du passerar 

kyrkan & marknadsplatsen, korsa Törnbottensvägen 
fortsätt till Jordtorpsvägen 9.  Idrottsplatsen 
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Midsommar traditioner
För några år sedan skrev jag här i tidningen om våra 

traditioner vid Elmiamässan, hur vi campar i Mullsjö 
mellan tisdag-onsdag, ställer oss på parkeringen utanför 
Elmia på onsdag förmiddag i väntan på insläpp kl 18.

Nu har vi en ny tradition som jag ska berätta om. 
Midsommar 2011 åker vi för att hälsa på Elsy och Georg 
Gauffin på Kalv Camping, som ligger mellan Svenljunga 
och Ullared, där de har en säsongsplats. Georgs bror Mats, 
Ulrika, Christer och Sebastian är också med. Campingen 
är en trevlig liten familjecamping alldeles intill en sjö. 
Campingägarna är mycket gästvänliga och ordnar trevligt 
midsommarfirande genom att campinggästerna först får 
vara med att klä och resa midsommarstången. Senare på 
eftermiddagen kommer spelmän och det blir dans runt 
midsommarstången med ”små grodorna” och alla andra 
traditionella danser.

Midsommar 2012 gör vi en repris på 2011 med samma 
deltagare.

Midsommar 2013 har Mats bytts ut mot Ulrika och 
Christers son som vid detta tillfälle är exakt en vecka 
gammal och inte har fått något namn ännu. Snacka om 
att Tobias föddes in i campingvärlden. Å andra sidan var 
Sebastian inte särskilt gammal när han var med på sin 
första Soliferträff. På midsommardagen får vi finbesök av 
Maggan och Benny Pettersson, Jessica Breifors och Kjell 
Karlsson som kommer och fikar med oss.

2015 har deltagarna utökats med Annelie, Ulf, Lena 
och Thomas Brandin (Brandinarna) samt med Margareta 
Sernekvist och Raimo Blennerstedt. Vi har med oss ett 
partytält som vi sätter upp i anslutning till Ulrika och 
Christers förtält där vi dukar upp långbord. Precis som 
året innan kommer familjerna Pettersson och Breifors/
Karlsson och fikar med oss på midsommardagen.

Nu till midsommar 2016. Elsy och Georg har bokat plats 
för fem ekipage – Ulrika och Christer, Irene och Christer, 
Sven och mig samt för Maggan och Benny, Jessica och 
Kjell som insett att det är lika bra att ta hit husvagnarna. 
I år deltar även Elsy och Georgs son Patrik med sambo 
Susanne och sonen Alexander. De fikar inne hos Ulrika 

och Christer medan 
Maggan, Benny, Sven och 
jag sitter hos Elsy och Georg 
och tar en fika i väntan 
på att Jessica och Kjell 
ska ansluta. Döm om vår 
förvåning när de anländer 
och bakom dem kommer 
Brandinarna i sin husbil och 
överraskar. De har bokat 
platser själva så ingen visste 
att de skulle komma. Vi 
får veta att Margareta och 
Raimo också ska komma på 
midsommarafton. Som väl 
är har vi med partytältet i 
år också. Trots att pinnarna 
är färgmärkta tar det ett par 
timmar innan pusslet är lagt 

och tältet på plats utanför Ulrika och Christers förtält. De 
flesta av oss samlas där när ett rejält åskoväder bryter ut 
och regnet fullständigt vräker ner.

Midsommarafton bjuder på bättre väder. Elsy, Jessica 
och jag lånar Maggans elektriska potatisskalare och kör 
igång i campingens kök. Det går åt mycket potatis till 
ett stort gäng. Under tiden hjälps man åt på campingen 
att klä och resa midsommarstången. När Margareta och 
Raimo kommit går vi en långpromenad med vovvarna.

Klockan 14 har all mat placerats på bordet för ett stort 
knytkalas. Här sitter vi resten av dagen och umgås.

Klockan 16 kommer spelmännen och det blir dans runt 
midsommarstången som är alldeles intill vårt partytält. 
Flera av oss är med och dansar.

Rätt vad det är blir vovven Isak väldigt intresserad av 
något som ligger ca 1,5 meter från långbordet. Det visar 
sig att det är en huggorm som ligger där. Dagens hjälte 
Raimo tar tag i svansen på den och kastar in den i skogen, 
men vi damer är ganska skärrade. 

Precis som förra året har vi jordgubbstårtor till ett helt 
regemente, men det är en dag imorgon också. Kvällen 
avslutas med Janssons frestelse till de vuxna medan Patrik 
steker pannkakor till barnen (och en del ”vuxna” barn). 

Midsommardagen börjar med strålande sol så vi sitter ute 
och njuter. Partytältet blir den naturliga samlingspunkten. 
Klockan 14 bjuder Ulrika på sin goda silltårta. Efter maten 
går några av oss ned till sjön och badar, alla har inte 
badbyxor med sig, men nöden är uppfinningarnas moder. 
Jag är en riktig badkruka men till och med jag är med nere 
och doppar mig. Så är det dags för fika med jordgubbstårta. 
Till kvällen bjuder Elsy och Georg oss på kassler med 
hemmagjord potatissallad. Hungriga har vi inte behövt 
vara denna helg. Söndag morgon är gråmulen. Alla känns 
lite rastlösa. Partytältet monteras ned. Brandinarna åker 
iväg på semester. Maggan och Bennys bil mår inte så bra, 
men med kompisar som Ulrika och Christer är det ingen 
fara.

fortsättning på sida 8



fortsättning av midsommar traditioner

 Maggan och Benny tar sin bil till mekaniker i långsam 
takt medan Ulrika och Christer drar hem deras husvagn 
till oss. Jag skrev i början var Kalvs camping ligger så gissa 
var vi stannade till på vägen hem, Ullared naturligtvis. Vi 
kommer hem ungefär samtidigt som Ulrika och Christer 
anländer. En fika på vår altan innan de vänder tillbaka till 
Kalv, en liten nätt dagstur på 30-35 mil.

Det verkar som om det inte bara är Sven och jag som är 
mycket för traditioner så risken är nog ganska stor att Elsy 
och Georg får boka ett antal platser på Kalvs Camping 
även nästa år.

Tack allihop som var med så det blev en väldigt trevlig 
midsommarhelg med mycket och god mat! Vi ses i 
Vårgårda (och sedan i Henån och efter det en adventsträff 
någonstans – tur att vi har mycket att se fram emot).

O 2063 Anette Borg
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Information från årsmötet på Tånga Heds 
Camping den 16 juli 2016

Årsmötet beslöt ändringar av stadgarna i §§ 5 och 9 

§ 5 Medlemskap
”Tidigare medlem som efter märkesbyte, eller ej har kvar sin husvagn/-bil, och vill 
kvarstå i klubben kan göra detta. För denne gäller dock ej stadgarna §§ 3, andra och 
tredje styckena, 9, 10, 13, 15, och 20.”

Leif Brusman (3633) yrkade avslag med motiveringen att det i § 1 sägs att det endast är 
den som har ett Soliferekipage som kan bli medlem.
Efter en försöksvotering vann styrelsens förslag.
Tage Lindström(61) med tillstyrkan av Lars Andersson (2894) föreslog att den föreslagna 
texten skulle ändras så att tidigare Soliferägare även fortsättningsvis skulle ha rösträtt på 
klubbens möten samt att den som innehar styrelseuppdrag skall ha ett Soliferfordon.
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

§ 9 Styrelsen
Föreslogs och beslutades att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie ledamöter och tre 
suppleanter.

Bild: Anette Borg
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VÄSTs
TRÄFFAR 2016

Höstträffen 
Kommer att äga rum ute på Henån vid 

Nya Lundens Café helgen innan
 Elmiamässan fredag till söndag 2-4 

september 2016.

Platsen är Industrivägen 3, Henån.

Vid ankomst på fredagskvällen  bjuds 
det på kaffe och fralla. 

Knytis på lördag em/kväll i lokal 
vi har tillgång till under helgen.

Kostnad 200kr / ekipage.

Anmälan till Benny Pettersson (O4310) 
0705-416634 eller Sven Borg (O2063) 

0705-488465

Adventsträffen är inget bokat ännu.

  
Årets fisketräff 

vid Källbuktens Camping 
Som vanligt samlades ett gäng trogna strömmings 

älskare till det sedvanliga fisket. Till detta år var det 7 
familjer anmälda var av två aldrig varit med förut, men 
det är ju tur att det finns gamla rävar som varit med. 

Glädjande var att Louise & Lars Broman anmälde sig till 
den första träffen de varit med om i klubben. 

Vissa måste gå ur klubben för att få upp ögonen hur 
roligt det är att fiska strömming, vilket Lisbeth & Åke 
Hillborg har gjort, men enligt vad han sa var det inte sista 
gången. 

Denna träff präglas av god samvaro och trevliga kvällar 
med god mat o dryck. Klubben har tillgång till ett litet 
hus för detta ändamål vilket är bra vid kall och blåsig 
väderlek. Som vanligt samlas vi på lördagen för att äta av 
de olika strömmingsrättrena som har tillagats och i år blev 
det även några vändor tärningspel. 

Jag vill på detta sätt tacka alla som var med och gjorde 
detta till ett trevligt minne för livet, vill slå ett slag för 
denna träff och hälsar alla välkomna till nästa år. 

E 3633 Leif Brusman
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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 clubsolifer@gmail.com 

Önskar er en trevlig höst
Benny Pettersson
ordförande

Vi har fått ett nytt avtal med Däckteam med 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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Hej på er kamrater

Vi vill göra en mail- adressuppdatering
av vårt medlemsmatrikel.

Så ni som ändrat eller inte längre har mailadress 
eller, 

ändrat adress och telefonnummer
var snälla och hör av er, så vi får in det i

matrikeln över medlemmarna.

Mejlar ni så skriv medlemsnummer, namn och 
adress.

Om ni inte har mailadress.

Skriv till: Benny Pettersson
Kantarellvägen 26 B 

45662 Hunnebostrand

Mail: bennyp@telia.com 

Mvh. Ordf.
Club Solifer

O 4310 Benny Pettersson
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Terrängloppet 2016
Årets upplaga av det berömda terrängloppet (Nisse Loppet)
blev bra på grund av att det ingick i programmet under 
interrallyt.  De flesta som var med i träffen ställde upp och 
rörde på sig i sin takt och förmåga. Det var en mäktig syn 
som jag fick uppleva när starten gick, vissa hade lite mera 
bråttom än andra. 
 

Det var inte svårt att få bra bilder på de tävlande en bit 
från starten och hastigheten på stegen var i början relativt 
bra. Deltagarna såg ut att må bra så här långt i loppet, 
men fåren i hagen bredvid såg förvånade ut och undrade 
säkert, vad som stod på.

Jag insåg ganska snart att jag var tvungen att bege mig 
till raksträckan framför receptionen om jag skulle ha en 
möjlighet att fånga några bra bilder på de första i loppet. 
Det blev för mig att springa men hann inte fram så långt 
jag ville innan den första löparen kom emot mig. 

Upp med kameran och tog bilden i en hast. Tvåan kom 
en liten stund efter.

Alla var jätteduktiga men det var Emelie Ekholm som 
tog hem totalsegern på hela loppet. Här är alla barn 
pristagarna

1:a Emelie Ekholm, 2:a Sebastian Kajemyr, 3:a Tobias 
Kajemyr 4:a Philip Bohn 5:a Edvin Ekholm.

Segrare i damer 60+ Annelie Brandin  och herrar 60+ 
Thomas Brandin. 
Segrare i damer 60- Anette Borg och herrar 60- Mogens 
Christensen. 

Den femte personen på kortet kommer från Danmark 
heter Knud Wilchen Laursen och är 85 år, vilken hurtbulle. 
Han var den äldsta deltagaren och fick för detta ett 
hedersomnämnande.
Text & bild: Leif Brusman
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Interrally 2016
Nu var det äntligen dags att verkställa på Tånga Hed i 

Vårgårda efter mycket planering från många håll. 
Redan under onsdagen dyker en del Solifervagnar upp 

på campingen, bland annat arrangörerna.
På torsdagen vid 9.00 ställer sig de första funktionärerna 

upp sig vid inkörningen för att ta emot de första ekipagen 
av Solifervagnar. 

Lugn start men när nästa gäng avlöser kl. 11 kommer 
karavanen med vagnar från Finland, Damnark, Sverige 
och sist men inte minst Holland.

Lite svettigt en stund men alla fick sina välkomspåsar 
vid bommen och nyckelband runt halsen med fina 
namnskyltar med sin nationalitet på. Inne på campingen 
dirigerade funktionärerna de till sina platser.

Lugn dag fram till klockan 18.00 då den officiella 
invigningen ägde rum. Alla möttes i lokalen och bjöds på 
kaffe, the och en god kaka. 

Kvällen bjöd även på ett stort lotteribord med fina 
priser.

Fredag förmiddag startades igång klockan 10.00 med 
terrängloppet. Snabbaste runt var en ung tjej som kom 
springandes först in i mål. 

Vid ca 12,00 var det dags att hoppa på den bokade bussen, 
för de som ville. För att åka in till samhället Nossebro i 
närheten och ett besök i en lägenhet från 50-talet, elaffär 
från 1930-talet, och biografen Nöjes stjärnan från 60-talet.

Tillbaka på campingen efter några timmar kunde man ta 
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det lugnt en stund innan det var dags att göra sig iordning 
för kvällens supé med dans och underhållning. 

Som förrätt serverades skagenröra med smörstekt bröd. 
När varmrätten skulle serveras bestående av helstekt 
kotlettrad, ugnsbakade timjanspotatis och kantarellsås 
uppstod lite problem med strömmen till värmeskåpen 
men det fixades av en händig kvinna.

Mellan varmrätten och desserten fick vi ett litet smakprov 
av våran underhållning.... super mer kommer... 
Lotteriförsäljningen fanns ju även denna kväll med ett 
stort antal fina priser som skänkts av olika företag och 
medlemmar. 

Dags för dessert som var en härlig paj med säsongens 
bär och en vaniljsabayonne tillsammans med kaffe, the.
Sen var det dags för huvudunderhållningen för kvällen. 
ELVIS intog scenen med en storslagen entré. ”ELVIS” 
heter Kjell Fogestedt och gick hem hos alla närvarabde. 

En magisk kväll blev det med mycket musik önskemål 
av låtar och dans. 

Långt in på småtimmarna höll vi på, sån fin gest när 
de kvarvarande ställer sig i en ring o dansar med denna 
underbara Elvis i ringen. 

En spelning som vi kommer minnas länge hälsar 
Stina o Kjell.
En tidig lördagmorgon med lite sömn i kroppen blev 

det för de  svenska medlemmarna i Solifervagnar när 
årsmötet för svenska klubben ägde rum klockan 10.00.

Lite förändringar blev det i huvudstyrelsen. Allas våran 
Gun som suttit ordförande i många år tackade  för sig. 

Efterträdaren blev Benny Pettersson från väst. 
                                                  Se fortsättning sida 16
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Annars löpte mötet på som normalt. Det enda som 
diskuterades speciellt var att stadgarna ändrades ang antal 
medlemmar i styrelsen samt även medlemskap i klubben 
med lite tanke på hur framtiden ser ut för Solifer.

På eftermiddagen var det  dags för landskampen mellan 
deltagande länder. 

Jaga äpple i vatten, kasta hästsko, spika spik i trädkubbe 
o lägga pussel är inte alltid så lätt som det ser ut men efter 
tuff match gick värdlandet ut som guldmedaljörer. . 

På kvällen tändes den stora grillen utanför lokalen för de 
som ville, mycket gott av olika  slag lades det på grillen.

Efter alla var färdiga med sin mat satt vi tillsammans 
i lokalen med en efterlängtad prisutdelning från 
landskampen.

Även en kaffetår fick vi oss serverad med en hembakad 
kaka till. 

Samtidigt så räcktes Interralllyflaggan över till nästa 
land 2019. Så mina kära Solifervänner vi ses i Holland om 
3 år.

Söndagen var det dags att packa ihop sig o styra näsan 
hemåt.

Tack för ett kanonbra arrangerat Interrally första gången 
för undertecknad. 

Text: Jessica Breifors O4308
Bild: Leif Brusman     E3633
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Vad 
gör du !

Tar en fika

Bilder i väntan på !!!

Tages 
vandrings pokal gick 

till SVERIGE Jo,Jo 
den är våran
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Stort tack för sponsringen 
till 

Club Solifers 
Inter Rally 2016 på 

Tånga Heds Camping i 
Vårgårda

Solifer Polar             Dorotea
Handelsfirman AB  Rosersberg
Campservice           Haninge
Caravanhallen         Södertälje
Hymercenter           Eriksberg
Backamo Husvagnscenter   Ljungskile
Henrikssons Husvagnar  Enköping
Tånga Heds Camping

Vi tackar också alla medlemmar 
som skänkt vinster till lotterierna
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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 & Vandrarhem, 
          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 storhelger. 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 rabat-
ter.
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.
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).



Serviceställen i Sverige 

 
  Kämpes Husvagnsservice  Fabriksgatan 18  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  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 11 531 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 

 
 

 

Här finns ställena
för att kunna fixa 

sina vagnar och bilar
i alla väder streck.


