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Vi er nu i årets sidste måned, og så er
det ofte, at man ser lidt tilbage på, hvad
derer hændt i årets løb.
Det er blevet til en del træf. Nogle med
få deltagere, nogle med lidt flere og et
med en overvældende tilslutning.
Vi har også haft en generalforsamling
på Møn, hvor der blev valgt to nye
bestyrelsesmedlemmer. Et medlem
havde valgt at træde tilbage midt i
valgperioden, og et medlem ønskede
ikke genvalg.
Der har også været et grænsetræf, hvor
vi danskere vandt og fik medaljer i
kongespillet.
Og med disse ord ønsker hele
bestyrelsen alle medlemmerne en
GLÆDELIG JUL,
OG ET GODT NYTÅR
På gensyn og vi ses i 2018
INTERNET:

www.soliferklub.dk
e-mail: info@soliferklub.dk
Deadline for næste nr.:
15. februar 2018
udkommer i februar/marts
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Med Solifer Klub Danmark
til Frankrig
Allerede nu er der så mange
interesserede i turen til Alsace,
at turen bliver til noget.
Er I interesseret i at komme
med, men endnu ikke har givet
lyd fra jer, så kontakt os. Der er
stadigvæk plads til flere.
Vi mødes søndag d. 10. juni
2018 på campingpladsen i
Ribeauville
(http://da.camping-alsace.com/
camping-pierre-coubertinribeauville)

og bruger den næste uge på at
nyde livet i de dejlige omgivelser.

Tur til Frankrig
Efter eget valg oplever vi de
smukke gamle byer, de grønne
vinmarker,

storkene, som vandrer rundt
mellem campingvognene,
lidt vinsmagning, lidt god mad og
en masse hygge og afslapning.

Alle interesserede får i januar en
mail med detaljerede oplysninger
om turen bl.a. med forslag til rute
og overnatningssteder på ud
- og hjemturen, evt. samkøring,
økonomi, osv.

Udlandstur med
SOLIFER KLUB
DANMARK 2018
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Tur til Frankrig/afholdt træf
Opholdet på campingpladsen
koster lidt over 1.000 DKR for en
uge. Hertil kommer jeres udgifter
på ud - og hjemturen, kost og lommepenge og eventuelle
entreudgifter.

I kan eventuelt benytte turen
som start på en længere tur
sydpå.
Har du spørgsmål vedrørende
turen så send en e-mail til:
info@soliferklub.dk eller ring til
Annie på tlf.: 28 18 75 04/Svend
på tlf.: 40 83 63 40.

SOLIFER
Klubben havde kaldt til
samling på Bølling Sø
Camping.
En hyggelig plads i skønne
naturomgivelser, den 22. til 24.
september.
Vejret tegnede
godt, så torsdag
formiddag
besluttede vi
at komme af
sted, så hurtigt
som muligt, så
det gjorde vi. Vi
ankom midt på
eftermiddagen, der var allerede
ankommet flere klubvenner.
Efter opstilling af vognen, gik
vi en tur langs Bølling sø, ikke
rundt, der er omkring 12 km.
men en skøn tur, hvor vi så en
beboet rævegrav.
Flere vogne kom til, der blev
snakket og drukket kaffe i
grupper på pladsen.
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Træf på Bølling Sø Camping

Vi var tilmeldt 18 vogne og lå
spredt over pladsen.
Fredag ankom de sidste vogne
og der var aftalt fælles medbragt
kaffe i samlings huset kaldet
»Savværket«. Her var der hygge
til sengetid.
Lørdag var der træf information
ved flaget, der var planlagt en
gåtur samme dag til en mindre
sø ved Klosterlund Museum,
men grundet den sidste tids
regn, var der pløre og smat i
området, så det blev ændret til
en tur over gaden til Klosterlund
Naturcenter.
Desværre er centeret lukket om
lørdagen, men vi kunne da se alt
det udendørs. Teddy Greibe, der
bor i området, ville gerne fortælle
det han vidste om stedet. Så han
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trådte til. Vi så ude områdets
maskiner og værktøj, Teddy var
god til at forklare om både tørve
gravning og trækuls brænding,
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Træf på Bølling Sø Camping

SOLIFER
samt omdannelsen af mosen til
en stor lavvandet sø.
Teddy fortalte levende om
folkene der har haft deres liv på
egnen i fortiden. På tilbagevejen
opdagede vi, der gik sidst at
der stod røg op af smedjens
skorsten.
Vi fik så et kig på hvad smeden
havde gang i på essen.
Samt en snak om de gamle
smedeværktøjer og maskiner,
smeden var i gang med at lave
knive og gafler, gaflen havde
dengang to tænder, den lignede
nærmest en miniature fork. Der
skal lyde en stor tak til Teddy, det
var flot klaret.
Det blev så tid til fælles
aftensmad i Savværket. Det blev
igen tid til snak og hygge til ud
på de mørke timer, vi kunne gå i
seng efter en dejlig dag og aften.
Søndag var der som traditionen
byder afslutning kl. 10 ved flaget,
og med et kom godt hjem og vi
ses igen, sivede vognene fra
pladsen.
Tak til gæsteskribent Arne
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Gløgg og juletræf i det Sønderjyske

Afholdelse af gløgg- og
juletræf i det Sønderjyske.
Dette træf var ikke uden
visse problemer, idet Tønder
camping i november 2016
sagde god for at vi kunne holde
træf på autocamper pladsen
og brug af diverse lokaler på
vandrehjemmet i forbindelse
med træffet.
Det skulle vise sig, at vi ikke
kunne holde træffet der, da de
havde dobbelt booket på pladsen
med både en autocamper klub
og Solifer klub Danmark.
Vi kunne så bruge selve pladsen,
men dette sagde vi nej tak til, da
pladsen var meget blød og våd!
Så var gode råd dyre, hvad gør
vi nu her ca. 8 dage før?

SOLIFERBLADET 4/2017

Der blev ringet til Kristianshåb
kro og camping om der var
muligt lige at modtage 28
vogne og 57 personer til både
overnatning og gløgg, samt mad.
Kro- og campingværten Peter
sagde, selvfølgelig vil jeg hjælpe,
så kom bare.
Derfor var der ekstra information
på hjemmesiden om at træffet
var flyttet.
Vi ankom torsdag den 16.
november til pladsen og
minsandten om ikke der var
andre der allerede var kommet.
Pladsen var også her blød og
der var opkørt en del spor.
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Gløgg og juletræf Sønderjylland/Hornbæk
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Vi lånte krostuen, til samlingslokale torsdag aften, hvor hver
især kunne medbringe hvad de
ønskede.

velkommen af bestyrelsen til
spisning. “Peter” havde lavet gl.
dags oksesteg med hvad der nu
hører til af grønsager.

I løbet af fredagen var de sidste
kommet og træffet kunne tage
sin begyndelse med gløgg og
æbleskiver i krosalen.

Vi havde 2 søde piger til at
hente, hvad vi ønskede at drikke
og det så ud som om de havde
travlt!.
Efter maden gik snakken så
godt, at nogle kom meget sent i
seng.

Vi havde aftalt med “Peter” at
vi efter gløggen selv kunne
medbringe kaffe/the eller hvad
der nu var behov for. Snakken
gik men det blev nu ikke så sent
før alle var hjemme i vognene
igen.
Det skal lige siges at vi denne
aften blev budt velkommen af
bestyrelsen med information om
træffet.
Lørdag gik for manges
vedkommende med at krydse
grænsen for lidt indkøb.
Om aftenen blev vi igen budt
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Søndag morgen kl. 10 var det så
tid til at sige tak og på gensyn og
ønske hinanden Glædelige Jul
samt Godt Nytår, hvorefter de
fleste forlod pladsen for at køre
hjem.

Gløgg- og æbleskivetræf
på DCU-Hornbæk
Camping
Allerede søndagen før træffet
i weekenden d. 24. til 26.
november var ankommet 1 vogn,
og i løbet af torsdagen ankom
yderligere 3 vogne.
Vejret midt på ugen var varmt
for årstiden, men til gengæld
fugtigt med byger, så pladsens
græstæppe havde kun ringe
bæreevne. Vognene blev sat
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Gløgg og juletræf i Hornbæk
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på plads tæt på vejen, og om
aftenen hyggede vi i fælleshuset
med vores egen medbragte
mad.
Mens temperaturen hurtigt
faldt i løbet af fredagen ankom
yderligere 4 vogne, og kl. 20
mødtes vi i fælleshuset til gløgg
og æbleskiver – der var god
afsætning på begge dele, så
humøret var højt og snakken gik
langt og længe.

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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Natten til lørdag var det frostvejr,
så vi vågnede op til en rigtig
smuk morgen og formiddag
med fuld sol. Kl. 10.45 kørte vi
de ca. 3 km til julemarked på
gården Rosendal, som ligger
ved Ålsgårde og er fra 1826, og
som skaber den perfekte ramme
omkring et autentisk julemarked.
Rosendals julemarked byder på
alt, hvad hjertet begærer.
Smukke juletræet, pyntegran,

Gløgg og juletræf i Hornbæk
juledekorationer bearbejdet af
Tine Lindblad samt julepynt fra
Brink Nordic, Aspegren, Maileg
og Blomingville.
For at skabe illusionen om,
hvordan det
var engang,
var der bondegårdsdyr
– grisene frk.
Jensen og frk.
Pedersen og
deres kusiner
– høns,
ænder, gæs
og kaniner.
Selvfølgelig
var det også muligt både at købe
frugt, dyrekølle og fasaner, og
i en stor gammel (opvarmet)
træpavillon opsat til lejligheden
kunne købes kolde og varme
drikke, naturligvis også gløgg og
æbleskiver.
Hvis der nu skal lidt malurt i
bægeret, så må det være, at
stort set alting var temmelig dyrt.
Lørdag eftermiddag var afsat til
egen disposition, og om aftenen
mødtes vi i fælleshuset til
aftensmad og hyggeligt samvær.

SOLIFERBLADET 4/2017
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Træf ved Vesterhavet
Der var dog sket det, at
campingpladsen også havde
sagt ja til, at fastliggerne kunne
holde julefrokost, som var startet
kl. 14.

SOLIFER
De 3 første træf i 2018 blev
omtalt, og der blev udstedt
garanti for, at der helt sikker ikke
vil blive arrangeret julefrokost på
vores bowlingtræf på Sorø Sø
Camping d. 9. til 11. marts 2018.

Vesterhavstræf
En hel del af de tilmeldte 42
fastliggere var der stadig kl.
18.30, de havde bestemt en
fest med musik og dans, men vi
kom overens om, at musikken
blev dæmpet ½ time, og derefter
holdt i et rimeligt niveau, så vi
kunne tale sammen.
Det med rimeligt niveau er jo en
skønssag, musikken blev godt
nok høj, og tro det eller ej, der
var faktisk nogen, der dansede
på bordene!
Det gik så hverken værre eller
bedre end, at hen på aftenen
var vi nogle stykker, som
resonerede, at når vi havde
svært ved at tale sammen, så
kunne vi lige så godt danse med!
Søndag var med bygevejr, så vi
mødtes til standerstrygning med
paraply for at sige farvel og på
gensyn.
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Fastelavnstræffet er på Stjerne
Camping, Vejers Strand i dagene
16. til 18. februar.

Vi har fået lovning på at
opholdsstuen står til vores
disposition fredag og lørdag
aften.
Træffet tema vil blive naturen,
Vesterhavet og hyggeligt
samvær.
Vi har også fået lovning på
at vi kan ligge samlet lige
indenfor bommen til venstre
og det er ganske nær
toiletterne og baderummene og
samlingsstuen.
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Tilmelding inden den 10. februar
på klubbens tilmeldingsside
under træf eller på
info@soliferklub.dk

Bowling træf på Sorø Camping
offentliggjort, når vi er tilbage i
opholdsstuen.

Den årlige bowling-tur går
til Sorø Sø Camping den 09.
- 11.03.18.

Meld dig til senest den 23.02.18
på hjemmesidens formular under træf - eller skriv en mail til
info@soliferklub.dk
Pladsen som tidligere var meget
bakket, er blevet jævnet ud og er
lavet i terrasser ud mod søen.
Vi mødes til fælles hygge i
opholdsstuen fredag kl. 20 til
kaffe/the eller hvad du nu har
lyst til, at tage med.
Sorø er en køn by og både
hunde og vi mennesker skal jo
luftes, så lørdag formiddag er
der mulighed for at se på byen.

Kontingent 2018
En af de nærmeste dage
modtager alle medlemmer en
mail, hvori der er oplysninger
om, hvordan og hvornår, det er
sidste betalingsdag.
Hvis der er ændringer i Jeres
adresse/telefon nummer eller
vi skal bruge en anden mail
adresse, hører vi gerne fra Jer
på info@soliferklub.dk eller tlf.
2033 7829.

Om eftermiddag kører vi til
Slagelse for at bowle og spise.
Årets bedste bowler vil blive
SOLIFERBLADET 4/2017
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Hjælp med at få nye medlemmer!

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.

SOLIFER

Bare de kan bestemme
sig i Skærbæk by!!

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.

Tak
for i år
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Træf og udstillinger
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Følgende aktiviteter er planlagt:
Træf i 2018:
16. februar til 18. februar:

Træf Jylland

09. marts til 11. marts:

Træf Sjælland

26. april til 29. april:

Generalforsamling Fyn

25.maj til 27. maj:

Træf Jylland

09. juni til 17. juni:

Tur til udland

17. august til 19. august:

Grænsetræf

28. september til 30. september:

Træf Fyn

16. november til 18. november:

Gløgg træf Sjælland

23. november til 25. november:

Gløgg træf Jylland

Udstillinger i 2018:
19. til 21. januar
26. til 28. januar
9. til 11. februar
23. til 25. februar

Bella
Odense
Aalborg
Ferie for Alle

24.august til 02.september
Caravan Salon Düsseldorf
5. til 9. 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
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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