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Lederen

SOLIFER

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
Klubbens adresse:
SOLIFER KLUB DANMARK
Lærkevej 15
8700 Horsens
Bladudvalg:
Hele bestyrelsen
Redaktør:
Torben Damgaard
Tryk:
T. + T. Text - e-mail
Forsiden: Jul og Nytår
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Tiden nærmer sig hvor 2018 ebber ud.
Tak til alle vores medlemmer, for mange
gode oplevelser i 2018.
Da Jes Rosfort har trukket sig fra bestyrelsen, er Bente Plesnow indtrådt i stedet.
Samtidig er Annie Malm valgt til ny
næstformand.
Vi har også i det forløbne år fået flere nye
medlemmer og vi glæder os, til at hilse på
dem, vi endnu ikke har mødt.
Næste år byder på mange træf, se den
medsendte træfkalender og vi håber med
disse træf, at få lige så stor opbakning fra
jer, som vi har fået i 2018.
Vi ønsker jer og jeres familier en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Susanne von Essen
INTERNET:

www.soliferklub.dk
e-mail: info@soliferklub.dk
Deadline for næste nr.:
15. februar 2019
udkommer i februar/marts
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September træf fra den
28.-30 på DCU camping
Åbyskov Strand.

23 vogne var tilmeldt, de første
dukkede op allerede tirsdagen
før, flere fulgte de følgende
dage, i løbet af fredagen ankom
de sidste.
Åbyskov Strand camping
ligger i det syd øst fynske tæt
på Svendborg. I omegnen er
der mange store herregårde
og slotte og meget andet at
se på bl. a Damestenen ved
Hesselager. For de vandreglade
var dele af Øhavsstien en
mulighed.
Fredag aften var der mulighed
for at samles til hygge i
opholdsstuen, det var der en del
der benyttede sig af.
Lørdag kl. 10.00 bød Susanne
velkommen ved standeren, hun
udtrykte glæde over at så mange
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afholdt træf på Fyn
vogne var kommet til hyggetræf,
derudover fortalte Susanne
lidt om træffet og om en fælles
gåtur lørdag kl. 14.30 med
efterfølgende kaffe og kringle i
opholdsstuen, som klubben gav.
Lejrchef Søren bød velkommen
til pladsen, han fortalte lidt om
hvad der var at se i området og
lidt om eftermiddagens gåtur.
KL: 14.30 mødtes vi ved
informationen. Søren var guide

på første del af turen, han
fortalte lidt om området og
naboerne, at der havde været
optagelser til en film fra et
nabosommerhus. Susan som
arbejder på campingpladsen
overtog så resten af turen.
Vi skulle besøge Jens Aage
Preisler en mand på 84 år,
som sammen med sin nu
afdøde hustru, havde bygget sit
eget hus ind i en skrænt lige ned
til en sø.
Et finurligt hus med vægge der
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afholdt træf på Fyn
kunne hæves og sænkes, en
seng der kunne køres ud i det
fri, det meste med fjernbetjening.
Preisler er ifølge Susan en rigtig
Georg Gearløs, han fortalte
gerne om sit hus. Som tak for
hans gæstfrihed fik han en
erkendtlighed fra Solifer klubben.

SOLIFER
med medbragt mad, hvor der
blev hygget til ud på aftenen.
Søndag kl. 10.00: afslutning på
et veloverstået træf. Susanne
sagde tak for denne gang.

Ved søen var der en svævebane,
så man kunne få en tur over
søen og retur.

Til orientering var TV 2 Fyn på
besøg hos Jens Aage Preisler i
juni 2016.
Vel hjemme igen nød vi kaffen
og kringlen, som lejrchefparret
havde klar, Søren fortalte om
jobbet som lejrchef.
Kl. 19.00 var der fællesspisning
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Jess fortalte om juletræf på
Lægaården camping,
Torben fortalte om juletræf på
Odder Strand camping.
Vi sluttede med vores klubsang
og et leve for klubben.
6 vogne tog en ekstra
overnatning.
Ejvind og Birgitte
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Nye medlemmer/afholdt træf på Sjælland

Nye medlemmer.
Klubben byder velkommen til:
Johnny Andersen
7323 Give
Eva og Jan Andersen
6950 Ringkøbing
åbent en lille time, var der rigtig
mange mennesker allerede.
Markedet er stort med masser
af boder, hvor der kunne købes

Gløgg-træf 16.-18.
november 2019
Træffet blev holdt på Lægaardens Camping ved Karise.
2 vogne kom allerede dagen
før og resten kom i løbet af
fredagen.
Trods årstiden var vejret mildt
og med masser af sol.
Fredag aften mødtes vi til
gløgg. Igen i år var det Jes’
dejlige friske gløgg-opskrift
og æbleskiver med tilbehør.
Stemningen var høj og
snakken gik.
Lørdag formiddag kørte vi til
Gisselfelt klosters julemarked.
Selv om de kun havde haft
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juleting, strik, gløgg, mad m.m.m.
Da julemarkedet havde 20 års
jubilæum var det muligt, at se
selve slottet også. Slottet var
julepyntet af Erik Buch.
Hen på eftermiddagen vendte
Solifer-folket hjem igen.
Vores aftensmad indtog vi i
opholdsstuen, de fleste havde
egen mad med, men nogle købte
campingpladsens hjemmelavede
gullasch-gryde med bagt
kartoffelmos. Det var lækkert,
hvis man skal dømme efter
tallerknernes tilstand, de var helt
tomme.
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afholdt træf på Sjælland
Igen var stemningen høj og
snakken gik.
Vi afsluttede ved standeren
søndag morgen og ønskede
hinanden en god jul og på
gensyn i 2019.
Jeg vil gerne
benytte lejligheden til, at
takke Jes
for det gode
samarbejde
igennem de
sidste 1½ år.
Det har været en fornøjelse.
Og tak for, at du ville hjælpe
ved dette træf, trods det, at
du allerede var udtrådt af
bestyrelsen.
Annie
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Kontingent/afholdt træf i Jylland

Sammen med dette nummer
af solifer-bladet er der også
vedhæftet en pdf fil med
oplysninger om hvordan I betaler
næste års kontingent.

SOLIFER
Træffet blev afholdt på Odder
Strand Camping, der selvom
den var vinter lukket, åbnede
pladsen for os.
Torsdag aften blev brugt i opholdsstuen af de der ønskede
det.
Så blev det fredag og vi kunne
igen om aftenen samles i
opholdsstuen til gløgg og
æbleskiver, som bestyrelsen
havde fremtryllet (købt og
varmet).

Skulle I være i tvivl eller har
spørgsmål så send en mail til
info@soliferklub.dk eller ring på
20 33 78 29.
Vi hører også gerne, hvis I ikke
ønsker at forny medlemskabet i
SOLIFER KLUB DANMARK.

Årets sidste træf blev
afholdt i dagene 23. til 25.
november.
Allerede tirsdag var den første
vogn på plads, de resterende 13
vogne ankom torsdag/fredag.
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Torben bød velkommen og
informerede lidt om træffet og
hvad der var at se i omegnen.
Snakken gik som sædvanlig til
ud langt ud på aftenen.

SOLIFER
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ANNONCE
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afholdt træf i Jylland
Lørdag var der flere
der kørte ud og så på
juleudstilling, enten
i Den Gamle By i
Århus eller i Torrild,
Østjyllands største
julemarked, hvor der
var juleting for enhver
smag.
Om aftenen var vi igen
i opholdsstuen, med
vor medbragte mad og
drikke og om der ikke
igen blev hygget til ud

SOLIFER
på de små timer.
Søndag kl. 10.00
var der afslutning
af dette års
juletræf med lidt
information om det
første træf i 2019.
Efter at vi
havde afsunget
klubsangen
ønskede vi
hinanden glædelig
jul og godt nytår.

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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Træf 1. -3. marts 2019 på:
Rebild Camping ***Safari,
v/ Else & Jens Frederik Jensen,
Rebildvej 17, Rebild, 9520
Skørping.
www.safari-camping.dk
Rebild Camping er en
velbeliggende plads på toppen
af Rebild Bakker med direkte
adgang til Rold Skov.
Der er virkelig fine muligheder
for gå-, cykel- og bilture.
Rold Skov, som ligger centralt
i Himmerland mellem Arden og
Skørping, er Danmarks 2.
største sammenhængende
skovkompleks med ca. 8.600 ha
I skoven ligger blandt andet Den
Jyske Skovhave og Rebild
Bakker.
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Kommende træf i Jylland
Herudover er der en række
museer spredt i området
såsom Spillemands- jagt og skov
brugsmuseet, Blokhusmuseet og
Thingbæk Kalkminer.
Rold Skov er stærkt kuperet,
hvilket giver forudsætninger
for kildevæld og søer. Kilderne
omfatter Lille Blåkilde, som trods
navnet giver 150 liter pr. sekund,
Rold Skov blev gennem
århundreder forbundet
med røveri og voldelige overfald.
I 1830´erne lykkedes det at
optrevle en større bande, hvis
retssager efterfølgende tog hele
syv år fra 1837 til 1844.
En af de dømte havde
tilnavnet Bettefanden og blev
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Kommende træf i Jylland/Interrally

SOLIFER

senere beskrevet af Blicher i
novellen af samme navn.

endvidere 15% på overnatningspriserne også før og efter træffet.

Under Den Kolde Krig, anlagdes
atombunkeren Regan Vest i
Rold Skov. Bunkeren er i dag
forladt og nedlagt.

Tilmelding som sædvanlig til
klubben på hjemmesiden under
træf eller på info@soliferklub.dk
senest den 15. februar.

Interrally i Holland
Vi vil meget gerne have en
midlertidig tilmelding til det 19.
Interrally i Holland 27. til 30. juni
2019, så hvis I er interesseret, så
skriv lige en mail til klubben på
info@soliferklub.dk.
Vi forventer at høre mere fra
Holland i begyndelsen af 2019.

Den er overgået til Aalborg
Museum, som arbejder stærkt på
at få den åbnet for offentligheden
inden for et par år.

Så snart vi har flere informationer
vil det komme på hjemmesiden
under træfinformationer og
selvfølgelig i blad nr. 1 som
kommer i marts måned.

Vi har lånt opholdsrummet hele
denne week-end og får
12
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Bowling-træf 29-31. marts
2019

Kommende træf på Sjælland
Der vil være mulighed for
information om den nye
Storstrømsbro, enten på
Madsnesø eller i opholdsstuen.
Bowlingbanen ligger tæt på
campingpladsen, 6 minutter i bil,
eller ca. ½ times gang.

Bowling-træffet i 2019 har vi
lagt, sidst i marts, idet det gør
udvalget af campingpladser
større. I år forventer vi, at det
vil blive afholdt på Ore Strand
Camping i Vordingborg.
Campingfatter nyder i øjeblikket
sydens sol, men når vi ved
mere, sætter vi det på vores
hjemmeside.
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Tilmelding som sædvanlig til
klubben på hjemmesiden under
træf eller på info@soliferklub.dk
senest den 15. marts.
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Hjælp med at få nye medlemmer
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Hjælp
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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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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