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Deadline for næste nr.:
15. september 2016
udkommer i oktober
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e-mail: info@soliferklub.dk

SOLIFER

Nu står sommeren snart for 
døren, men inden har klubben 2 
forsommer træf der skal afvikles, 
et i Thy og et på Lolland, håber at 
der er mange der vil slutte op om 
træffene.

Vi har jo overstået generalforsam-
lingen se referater i bladet og på 
medsendte pdf fi l.

I år er der så Interrally i Sverige 
i juli måned, hvor 12 af klubbens 
medlemmer vil deltage. Håber vi får 
landskamp pokalen med hjem.

Vor ny måde at udsende blad og 
informationer på ser ud til at virke, 
men husk at meddele hvis der sker 
ændringer i jeres adresse, telefon 
og ikke mindst i e-mailen.

Go’ sommer ønsker hele bestyrelsen



Bowling mesterskaber

3SOLIFERBLADET 2/2016

Bowlingtræffet på 
Tempelkrogens 
Familiecamping.

Fredag d. 11. marts ankom vi til 
Tempelkrogens Familiecamping 
i flot solskinsvejr og næsten alle 
fik en enhed med udsigt over 
Holbæk Fjord.

9 vogne deltog i træffet. Det var 
dejligt at se at også flere af vores 
medlemmer fra den anden side 
af Storebælt – læs her Fyn – kan 
finde over til træf på Sjælland.

Vi mødtes ved 20-tiden i 
fællesrummet hvor klubben 
havde sørget for lidt sødt til 
aftenkaffen i form af wiener brød, 
slik og peanuts.

Lørdag morgen vågnede vi til 
en tyk grød af tåge udenfor og 
håbede på, at det ville lette i 
løbet af dagen.
Men nej, sådan skulle det ikke 
være. Vi er jo vintercampister 
og trods fugtig luft og kulde, 
gik vi efter frokost en god 
hundeluftetur i naturområdet nær 
vandet.

SOLIFER



Og så var det tid til at tage til 
bowlingcentret for at dyste om 
årets bowlingmesterskab og med 
en god middag bagefter. Selve 
bowlingen “tog kegler”. Alle 
deltog, med liv og sjæl, og fik 
ivrigt væltet hvad væltes kunne, 
med strikes i “lange baner” og 
højt humør.

På den tilstødende 
restaurant ventede 
der spareribs i store 
mængder og nogle fik 
lidt flere end andre, alt 
efter behag.

Tilbage på 
campingpladsen 
mødtes vi i 
opholdsrummet med 
vores medbragte 
drikkevarer.

Her skulle kåres årets 
SOLIFER Klub Danmarks 2016 
Bowlingmestre med  præmier, 
for første og sidste pladsen, i 
form af et par flasker god vin og 
diplomer og der var stor glæde 
hos de to vindere.

Søndag formiddag ved 
standeren blev vi orienteret om 
nyt fra klubben og ønskede alle 
en god tur hjem.
Flere billeder fra træffet kan ses 
vores på hjemmeside.

Bowling
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Rettelse til årsregnskab for 
2014 og 2015
Anna Hansen, som er 
revisorsuppleant, har gjort 
opmærksom på, at der er fejl i 
årsregnskaberne for årene 2014 
og 2015.
Det drejer sig om forudmodtaget 
kontingent for de respektive 
år, som er bogført direkte 
på egenkapitalen, men som 
burde have været medtaget i 
kontingenter under indtægter.
Det betyder, at resultatet 
for hvert af årene skal 
forbedres med det aktuelle års 
forudmodtagne kontingenter. 
Ved udgangen af hvert år 
forbliver balancen og herunder 
egenkapitalen uændret 
– se de efterstående rettede 

årsregnskaber.
Tak til Anna, som bare er så 
meget ’skarpere’ end os andre.
Jes Rosfort, Anders Damgaard 
og Torben Damgaard.

Til Solifer Klub Danmarks 
fødselsdagstræf og 
generalforsamling,
d. 21. til 24. apr. 2016 i Langå.

Medlemmer af Solifer Klub 
Danmark mødtes omkring St. 
Bededag og den følgende 
weekend på Langå Camping 
for at fejre klubbens 
fødselsdag og deltage i årets 
generalforsamling.

Til fødselsdagstræffet var 

SOLIFER Fødselsdag og generalforsamling



Annonce
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Isabella Club er ikke bare en vidensbank om camping. Det er også den direkte vej 

til 1 års ekstra garanti på dit Isabella fortelt. 

Det koster ikke noget at blive medlem af Isabella Club, og som medlem får du adgang til    

– ikke bare et ekstra års garanti på dit Isabella fortelt – men også til masser af inspiration 

og gode råd til, hvordan du gør livet med dit Isabella fortelt endnu mere spændende. 

Meld dig ind i Isabella Club 
og få 1 års ekstra garanti

Meld dig ind på www.isabella.net/isabellaclub



tilmeldt 30 vogne, der allerede 
i dagene forud var ankommet 
til Camping Langå og fundet en 
ledig plads. Med sin beliggenhed 
i en attraktiv natur og tæt på 
Gudenåen er pladsen naturlig 
tiltrukket af mange campister og 
lystfiskere og dermed mange 
fastliggere.
   
Fredag – St. Bededag kl.10.00: 
Åbning og træfinformation ved 
flaget. Per Eckhoff og Torben 
Damgaard bød velkommen og 
orienterede om programmet for 
de kommende dage. 

Der var lagt op til travetur 
og udflugter og luft til egne 

Fødselsdag og generalforsamling
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interesser. Som appetitvækker 
til fødselsdagslagkagen St. 
Bededag var der guidet tur ved 
Gudenåen og den 
fredede egeskov. Guiden 
berettede historien om 
Gudenåen før jernbanen. 
Dengang transporterede man 
store mængder af landbrugs-
varer og andet gods på pramme. 

Prammene blev trukket af 
mænd og heste via Gudenåen 
mellem Silkeborg og Randers. 
Prammene kunne være op til 25 
m lange og veje 25 ton. 

Videre på turen orienterede 
guiden om den fredede egeskov 
og historien helt tilbage til 
vikingetidens bopladser og 
naturlige oplægspladser for 
vikingernes skibe. Fra nyere 
tid berettede han om en 
sabotagegruppe, som tidlig 
under besættelsen saboterede 
jernbanen. Gruppen blev hurtig 
taget til fange, dødsdømt og 
henrettet. Guiden mente, at 
man burde have givet de unge 
mennesker et eftermæle ligesom 
Hvidstensgruppen fik.

Efter traveturen blev der 
serveret hjemmebagte boller 



og fødselsdagslagkager i 
opholdsstuen (5-6 stk.)sponseret 
af Camping Parken.
Også tak til Isabella for de fine 
præmier til klubbens lotteri.
Kl. 19.00 fællesspisning og 
almindelig hygge.

Lørdag morgen kl. 9.00 var 
klubben vært med morgenbrød 
før generalforsamlingen. 

Og kl.9.30 bød formanden Per 
Eckhoff velkommen til klubbens 
31. ordinære generalforsamling.

Se medsendte referat.

Efter generalforsamlingen og 
frokostpause var der udflugt til 
Modelbane Europa i Hadsten. 
Her kunne man opleve mere 
end 100 modeltog på skift 
køre i et landskab med bjerge 
og tunneller. Tro kopier fra 
jernbanens historie, de gamle 
damplokomotiver frem til 
nutidens højhastighedstog.

Lørdag aften var klubben vært 
med hjemmelavet kalvesteg 
stegt som vildt med tilbehør. 
- Dessert: Lagkage med 
marengsbund, æbler og 
flødeskum, samt chokolade 
P-tærter.-

Fødselsdag og generalforsamling
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SOLIFER-BLADET
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og det har vi gjort i over 30 år

og vi fortsætter i mange år endnu.



Det blev en rigtig hyggelig aften 
med glade soliferister.

Fødselsdag og generalforsamling
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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



Søndag kl.10.00: Afslutning ved 
flaget. Per Eckhoff og Torben 
Damgaard orienterede om 

kommende træf og takkede for 
nogle hyggelige dage, som var 
begunstiget af mildt aprilsvejr. 
Og sluttede med klubsang og et 
leve for Solifer Klub Danmark. 
– Vi viser profilen.

hno.

Fødselsdag og generalforsamling
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Nye medlemmer.

Klubben byder velkommen til:

Susanne og Folmer Balle
6600 Vejen

Hans Peter Thranberg Nissen
4850 Stubbekøbing

Poul Odgaard-Andersen
2000 Frederiksberg

Joan og Henrik Vestergaard
9800 Hjørring

Anne K. Blond og Daniel P. 
Maldera
4180 Sorø

Robert Jørgensen og Michael 
Iversen
8970 Havndal

Udmeldt:
Birgit og Mogens Jensen, 
Kolding

Opskrift

Marengsbund med æbler
(Generalforsamlingsdessert)

4 æggehvider(piskes stive)

100 g mandler
150 g sukker
1spsk kartoffelmel

Tegn en cirkel på bagepapir, læg 
dejen på og bager ca. 50 min 
ved 150 grader.

2 dl pisket fløde
2,5 dl cremefraice
4 groft revne æbler

Blandes og lægges på den kolde 
bund.

2 dl fløde
3 spsk. sirup
1 spsk. vanilje

Nye medlemmer og dessert
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Grænsetræf 2016
Dette års grænsetræf bliver 
afholdt på Køge & Vallø 
Camping d. 26. – 28. august.
 
Campingpladsens adresse 
er: Strandvejen 102, DK-4600 
Køge. Se campingpladsens 
hjemmeside for yderligere info: 
WWW.valloecamping.dk 

Der er 10% rabat på overnat-
ninger i forbindelse med træffet.

Pladsen ligger i gå afstand fra 
Køge bys hyggelige centrum, 
havn, strand og skov.

Vi skal på en udflugt, og ikke 
mindst, skal vi forsvare vores 
mesterskab for 2015 og dyste 
med vores svenske venner om 
æren i Kongespil/Kubspil.

Programmet for træffet vil senere 
kunne ses på vores hjemmeside.

Tilmelding senest 2 uger før 
træffet på Info@soliferklub.dk

50 g flormelis

Koges ca. 5 minutter og afkøles, 
piskes herefter og sprøjtes på 
kagen.

Junitræf på Krik Vig Camping

HUSK AT medbringe en/flere 
flasker »Klar Brøndum« eller 
lignende ukrydret snaps, hvis 
du vil lave din egen porsesnaps 
under træffet.

Junitræf på Maribo Camping
Husk at vi har træf på Lolland 
i juni måned, se mere på 
hjemmesiden .

Kommende træf
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Septembertræffet 
er på Helnæs Camping, plads 
nr. 288 i DK-camp, adressen er 
Strandbakken 21, Helnæs, 5631 
Ebberup i dagene 23. til 25. 
september. Siden klubben sidst 
var på pladsen er der kommet 
nye ejere og der er også bygget 
en hel ny opholdsstue, som vi 
kan benytte.

Der har længe været snakket om 
at holde en auktion, så lad os 
gøre noget ved det!

Der er sikkert nogle, der har  
Solifer effekter eller campingting 
liggende, de ikke bruger, men er 
for gode til at smide ud. 

Så hvis du har lyst til at donere 
dem til soliferklubben, kan vi 
holde en auktion over dem. Alle 
indkomne penge går til klubben.

Træffet er et hyggetræf, hvor 
der ikke på forhånd er tænkt 
på andet end aktionen, men 
hvis DU har en ide er du meget 
velkommen til at fortælle herom i 
en mail til klubben.

Som sædvanlig er der tilmelding, 
helst omkring den 9. september, 
på tilmeldingsformularen under 
træf eller på info@soliferklub.dk

Kommende træf
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Træf og udstillinger
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05. 02. til 07. 02. Træf/Langeland Færgegårdens Camping,   
      Spodsbjerg.

12. 02. til 14. 02  Udstilling        . Camping 2016 Aalborg

26. 02. til 28. 02. Udstilling:   Ferie For Alle, Herning

11. 03. til 13. 03. Træf/Sjælland  Tempelkrogens Camping,  
      Holbæk

21. 04. til 24. 04. Generalforsamling/Jylland Langå Camping

17. 06. til 19. 06. Træf/Nordjylland Krik Vig Camping, Vestervig

24. 06. til 26. 06. Træf    Maribo Camping, Lolland

14. 07. til 17. 07. Interrally   Vårgårda, Sverige

26. 08. til 28. 08. Grænsetræf  Køge Camping, Sjælland

08. 09. til 11. 09. Udstilling   Elmia (Sverige) 

23. 09. til 25. 09. Træf/Fyn  Helnæs Camping, Ebberup

25. 11. til 27. 11. Gløgg/juletræf  Sjælland

25. 11. til 27. 11.         Gløgg/juletræf   Kruså Camping

Ret til ændringer forbeholdes

Soliferbladet  Deadline                  Udkommer
Blad nr. 1   15. februar   februar/marts
Blad nr. 2   15. maj   maj/juni
Blad nr. 3   15. september   oktober
Blad nr. 4   15. november   december
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Tjelevej 8-12 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 80 55 - www.campingparken.dk 

         ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 9-17 - SØNDAG 11-16

Din SOLIFER forhandler i Danmark:


