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Lederen

BESTYRELSEN:
Formand:
Susanne von Essen
Parkvej 25
5600 Fåborg
Tlf.: 30 56 80 14
e-mail: susannevonessen@jubii.dk

Næstformand:
Annie Malm
Rødovrevej 309, 1 th
2610 Rødovre
Tlf.: 28 18 75 04
e-mail: anniemalm52@gmail.com
Kasserer:
Torben Damgaard
Lærkevej 15
8700 Horsens
Tlf.: 20 33 78 29
e-mail: solifer@stofanet.dk
Sekretær:
Svend Dam Larsen
Horshøjvej 1
9310 Vodskov
Tlf.: 40 83 63 40
e-mail:svenddamlarsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Bente Plesnow
Rismosevej 41
4760 Vordingborg
Tlf.: 29 90 66 42
bejepl@hotmail.com

SOLIFER

Så kom vi ind i det nye år.
Forhåbentlig er alle nu klar til en ny
sæson med Solifer’en på krogen.
Vi lægger ud med et træf, i de store
skove syd for Aalborg, på Rebild
camping.
I år er der jo, som tidligere omtalt,
Interrally i Holland og som vi forstår, er
planlægningen næste klar. Så hvis det
kan have jeres interesse, så tilmeldt jer til
dette. Se mere inde i bladet.
Vi har hørt fra den svenske klub, at der
igen sælges SOLIFER autocampere
i Sverige. Disse er, som tidligere
produceret i Tyskland af LMC, som er en
del af Hymer gruppen.
Det amerikanske mærke Airstream har
for nylig købt Hymer gruppen.

Klubbens adresse:
SOLIFER KLUB DANMARK
Lærkevej 15
8700 Horsens
Bladudvalg:
Hele bestyrelsen
Redaktør:
Torben Damgaard
Tryk:
T. + T. Text - e-mail
Forsiden: Interrally logo
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Med disse ord håber vi i bestyrelsen, at
se rigtig mange til vore træf i 2019.
INTERNET:

www.soliferklub.dk
e-mail: info@soliferklub.dk
Deadline for næste nr.:
15. maj 2019
udkommer i maj/juni
SOLIFERBLADET 1/2019

SOLIFER

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2019
Medlemmerne af SOLIFER KLUB DANMARK indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling, der i år afholdes på:

DANCAMPS TRELDE NÆS
TRELDE NÆSVEJ 297
7000 FREDERICIA
Lørdag, den 18. maj 2019 kl. 9.30
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse 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: Susanne von Essen
Bente Plesnow (genopstiller ikke)
Valg af suppleanter:
På valg er: Vakant
Erik Kjeldsen
8. Valg af 2 revisorer:
På valg er: Anders Damgaard
Anna Hansen
Suppleant: Hanne Skov
9. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen, under punkt 6 skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Susanne von Essen
Regnskab medsendt til medlemmer.
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Træf ved Vordingborg

Bowlingtræf 29.-31. marts

SOLIFER
Der er heller ikke langt til
bowlingcenteret, få minutter i bil
og for de friske, en god gåtur.
Vi har fået lov, at låne pladsens
opholdsstue, både fredag og
lørdag.
Prisen for overnatning er 170
kr. pr. døgn for 2 personer inkl.
strøm.

Sjællands årlige bowlingtræf
ligger senere end det plejer, idet
det giver flere campingpladser at
vælge imellem.

Tilmelding senest 15. marts på
klubbens hjemmeside, under
træf eller på info@soliferklub.dk

Træffet går i år til Vordingborg,
nærmere betegnet “Ore Strand
Camping”. Campingpladsen
ligger kun 2 km fra centrum, som
har mange caféer, en gågade og
selvfølgelig Gåsetårnet.
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Fødselsdagstræf

SOLIFER

den 18. maj, blive afholdt
generalforsamling,
se indkaldelsen på side 3.

Fødselsdag.
Klubbens 34 års fødselsdag vil
blive afholdt på:

Om aftenen vil vi få mad udefra,
derfor må der forventes et
stævnegebyr.

Dancamps Trelde Næs,
Trelde Næsvej 297,
DK-7000 Fredericia,

Tilmelding, som sædvanlig
på tilmeldingsskemaet under
træf på hjemmesiden eller på
klubbens mail, senest den 5.
maj.

Vi har til dette formål lånt et
lokale, hvor vi kan samles og
hygge os.
Samme lokale er også hvor
vi fejrer klubbens fødselsdag
med lagkage, som vi jo plejer.

Vi arbejder også på en
udflugt ind til Fredericia
i egne biler, men herom
nærmere information i
stævneprogrammet.
I forbindelse med fødselsdagen, vil der om morgenen
SOLIFERBLADET 1/2019
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Annonce

SOLIFER
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SOLIFER
Forårs-/sommertræf 26.28. april
Forårs-/sommertræffet ligger i år
på Rørvig Strand Camping.

Træf på Rørvig Strand Camping
kan også besøge Estershøj.
Begge dage er vi velkomne til at
benytte opholdsstuen.
Pris for begge dage er 250 kr. for
2 personer og 165 kr.
for 1 person, strøm kommer
oveni.
Tilmelding senest 12. april på
klubbens hjemmeside, under
træf eller på info@soliferklub.dk

Campingpladsen ligger tæt
på Nykøbing Sjælland, som
er en rigtig hyggelig by og
nogle kilometer fra Rørvig,
med havnens fiskebutikker og
hyggelige havnemiljø.
Ikke langt fra campladsen
ligger også Danmarks Centrum,
markeret med en stor sten.

Med en køretur kan man nemt
nå Fårevejle Kirke, hvor Jarlen af
Bothwell ligger begravet og man
SOLIFERBLADET 1/2019
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Interrally i Holland

SOLIFER
Torsdag den 27. juni.
Ankomst.

Her er hvad vi har modtaget fra
Holland:
Program.
Interrally 2019 i Zeewolde,
Holland.
Zeewolde ligger på det nye
landområde midt i Holland.
Afstand til Amsterdam 40 km;
Utrecht 20 km; Rotterdam 100
km; Haag 100 km.
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Fredag 28. juni.
10:30 Officiel velkomst ved vores
formand, Didi Lindhoudt.
11:00 Information om: Vandog jordforvaltning i de sidste
århundreder i Holland.
11:45 Organisering og sidste info
om programmet.
14:30 Vi undersøger
omgivelserne.
17:00 Happy- Hour.
Lørdag den 29. juni.
10:00 Vi besøger orkide
blomstershowet Dronten; egen
transport, ca. 40 km.

SOLIFERBLADET 1/2019

ANNONCE

SOLIFER

Gør ferien let
med et lu!telt fra Isabella

VENTURA AIR TRINUS

ISABELLA KITCHENWARE

ISABELLA TRIPLIGHT

ISABELLA BEACH CHAIR

Hvor tager dine campingdrømme dig hen?
Som campist kan du tage lige derhen, hvor dit feriehjerte
banker. Fra sted til sted ud i det blå. Og med et Ventura
Air lu$fortelt fra Isabella har du den ideelle rejsemakker

på campingferien. Lu$teltene er lavet i den velkendte
Isabella kvalitet og er lynhurtige at sætte op, så det er
nemt at rejse til nye feriedestinationer.

www.isabella.net
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Interrally i Holland
11:00 Ankomst og kaffe ved
orkidé blomstershowet.
12:00 Oplev en særlig tur i
orkidé blomstershow området
(entre ikke inkluderet), eller
lav dit eget program og besøg
steder i området.

SOLIFER
Vi foreslår at besøge Schokland,
havnen i Urk, middelalderbyen
Elburg, vådområderne omkring
Lelystad, outlets i Batavia,
østindienfareren Batavia fra
1629 (rekonstruktion).
17:00 Uformelle møder, egen
middag, forberedelse til aftenens
fest.
20:00 Aftenfest, introduktion,
musik og dans, lotteri.
Søndag den 30. juni.
11:00 Konkurrence mellem vores
landshold.

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

Rekvirer
brochure

Tlf. 74 52 11 48 - Fax 74 52 11 46
Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter
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SOLIFER
Vi spiller
»golf for landmænd.«
17:00 Forberedelse til middagen.

Grænsetræf

Grænsetræffet 2019
Hej alle glade medlemmer af
Solifer Klub Danmark.

19:00 Middag,
konkurrenceresultat, taler,
afskedstale ved vores formand,
Didi Lindhoudt.
Mandag d. 1. juli.
Afrejse.
Priser:
Ca. 750 kr. pr. vogn og ca.
190 kr. pr. person for 4 dage i
Zeewolde, for velkomstdrink d.
28., kaffe ved orkideshowet og
middag d. 30.
Tilmelding:
Som sædvanlig på
tilmeldingslisten under træf eller
på info@solifer.dk, gerne så
hurtig som mulig, dog senest 15.
marts.

Nu ser det ud til, at “seniorer” er
på banen igen og vi kan skimte
lidt lys for enden af tunnellen.

Betaling via klubben.

SOLIFERBLADET 1/2019
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SOLIFER

Obs og Rebild træffet
Vi vil derfor sende en invitation til
grænsetræf 2019.
Stedet bliver en gammel favorit,
Orebergs gamle forlystelsespark
i Göteryd, og tiden er 6/9 - 9/9
2019.

OBS
Den 16. til 18. august er vi
inviteret hjem til et af vore
midtjyske medlemmer, mere
herom i næste nummer af
SOLIFER-BLADET.

Rebild Camping
Til træffet den 1. til 3. marts i det
jyske er der stadig ledige pladser.

Mere info kommer, når vi har
sidste ting på plads.
Velkommen til en ny dyst!
Carina & Gillis, Sonja & Mats og
Anita & Sven-Erik.

Så hvis du er interesseret men
endnu ikke har tilmeldt dig, kan
du nå det endnu.
Vi vil meget gerne have din
tilmelding senest 24. februar.
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Sælges

SOLIFER

Pavilloner
Klubben har 2 pavilloner som på billedet.
Desværre ligger de bare og samler støv.
Kunne du tænke dig at eje 1 eller 2, så giv et bud?
Til Annie på tlf. 28187504 / anniemalm52@gmail.com.
Ved telefonisk henvendelse, helst efter kl. 17.
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Hjælp med at få nye medlemmer

SOLIFER

Hælp
Husk vi har
lavet en lille app
på klubbens
hjemmeside,
hvor det er
muligt at printe
den lille folder
ud, der fortæller
om klubben.
Hvis vi alle
sørger for, at vi
har en printet
udgave med
i vognen, kan
vi jo altid lige
snakke med en
Solifer ejer der
hvor vi mødes
og fortælle
ham/hende
om klubben og
samtidig give
et eksemplar af
folderen.
Selvom vi får flere nye
medlemmer via hjemmesiden er
der stadig plads til nye, så hjælp
med at få klubben til at vokse på
denne måde.
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Følgende aktiviteter er planlagt:

Træf og udstillinger

Træf i 2019:
1. marts til 3. marts:

Træf Jylland

29. marts til 31. marts:

Træf Sjælland

26. april til 28. april

Træf Sjælland

16. maj til 19. maj:

Generalforsamling Jyl.

27. juni til 30. juni:

Interrally Holland

16. august til 18. august:

Træf Jylland

06. september til 09. september;

Grænsetræf Sverige

13. september til 15. september:

Træf Fyn

15. november til 17. november:

Gløgg træf Fyn

22. november til 24. november:

Gløgg træf Sjælland

Udstillinger i 2019:
18. til 20. januar
Bella
25. til 27. januar
Odense
22. til 24. februar
Ferie for Alle
30.august til 08.september
Caravan Salon Düsseldorf
11. til 15. september
Elmia
Husk at følge med på www.soliferklub.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

Soliferbladet

Deadline

Udkommer

Blad nr. 1
Blad nr. 2
Blad nr. 3
Blad nr. 4

15. februar
15. maj
15. september
15. november

februar/marts
maj/juni
september/oktober
december
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Annonce

SOLIFER

Din SOLIFER forhandler i Danmark:

Tjelevej 8-12 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 80 55 - www.campingparken.dk
ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 9-17 - SØNDAG 11-16
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