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Hej på er Solifervänner
I skrivandet stund har vi avslutat vårt årsmöte
2019 i Hjo.
Vi var 18 tappra ekipage som samlades på Hjo
camping nu Kristi Himmelsfärdshelgen
Vädrets makter rår vi ju inte på, men på fredagen
när vi hade årsmöte och teränglopp hade vi tur.
Klarblå himmel varmt och skönt var det.
För övrigt lite regn men mycket blåst (Storm)
Fredagskvällen avslutades med en grillbuffé som
hette duga, maten var så god att de flesta av oss
gick flera gånger och fyllde på nytt.
Alla var så nöjda och mätta och belåtna, så kaffet
fick allt vänta en bra stund innan någon orkade
resa sig.
Våra två trubadure gick inte heller av för hackor,
de spelade så taket nästan reste sig. Det var den
ena kanonlåten efter den andra, och vi fick till
och med besök av Olle Jönsson från Lasse Stefanz
(Stefan Axfjord) en bättre imitation får man nog
leta efter.
Så där missade ni som inte kunde vara med
något, vilket vi tycker är synd.
Tyvärr blev sommarens interrallyt i Holland
inställt på grund av för få för få anmälningar.
Endast sex stycken från Sverige inga från
Danmark eller Finland.
Vill för övrigt passa på och önska er en riktig bra
sommar, så ses vi snart igen får vi hoppas. Om
inte annat på Elmia i Jönköping.
Så under tiden kör försiktigt och var rädda om
er där ute.
Mvh. Ordf.
Benny Pettersson
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!
4444 Hermenius Bo
4445 Irenheim Kjell

Uppsala
Edsbro

Grisslehamns Marina & Camping har
sagt upp rabatt avtalet från den 24 juni
med Club Solifer.

Sveriges landslag 2009
Vi vill uppmärksamma alla
medlemmar på att man är välkomen
att anmäla sig till samtliga träffar som
anordnas av klubben. Även om man inte
bor i den region som träffen äger rum i.

Styrelsen

4

Club Solifer Nytt

REGION

REGION

SYDs
TRÄFFAR 2019

Gränsträffen
2019
Nu är "seniorerna" på banan igen och kommer
att arrangera gränsträffen i Sverige i år.

Plats: Orebergets gamla
nöjesplats i Göteryd
Tid: 6-9/9
Om Campingen:

En ren vildmarksuppställning utan några
lyxiga tillgångar.
Lyxen tar vi med oss i vagnarna!
Tvagning och dusch är gratis i sjön!
Toalett finns i form av ett ”utedass” om vi inte
vill bruka det i vagnen?
El kommer vi att ordna “MEN ENDAST FÖR
LADDNING” Allt annat är bannlyst!
Vi har tillgång till en dansrotunda så vi kan
sitta under tak (långbord oberoende av väder)
Hela kalaset är tänkt som ett “knytkalas” med
eventuellt något undantag
Kostnad: 400:00 skr. Och du får gärna komma
en dag tidigare och stanna en dag längre.
Hit får Du också ta med en kompis!

Anmälan vill vi ha senast 2019.08.18

Carina & Gillis Sonja & Mats Sven-Erik &
Anita
070-2457669 070-5633323 0760-242536
Välkomna till en ny dust hälsar Gillis &
Carina, Sonja & Mats och Anita & Sven-Erik !
Vägbeskrivning se separat artikel sid 7
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VÄSTs
TRÄFFAR 2019

Höstträff
Tid: 27-29 september
Plats: Filsbäck Camping i Lidköping.
Pris: 400kr per ekipage inkl el.
På lördag eftermiddag är det knytis.
Var och en tar med sig det de vill äta och
dricka.
Anmälan till Benny & Margaretha
Senast 13 September

Adventsträffen
Plats: Munkedal båthamn
Tid: 15-17 november
Pris: 200 kr inkl el
Förtäring är under planering
Anmälan till:
Kenth Olsson 0703-80 41 31 eller
AnnGreth Olsson 0702-82 57 05
Senast 1 november
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REGION

REGION

ÖSTs
TRÄFFAR 2019

Inga träffar för 2019
inrapporterade

MÄLARDALENs
TRÄFFAR 2019

Mälardalens Rally
Nu är det dags att anmäla sig till årets
stora äventyr, rallyt på södra sidan om
Stockholm.
Tid: 23-25/8
Anmälan till:
Ulla & NilsErik070-394 31 44
Gun & Jan-Erik 070-746 31 35
Startplats meddelas vid anmälan

Mässan för det mobila livet
11-15 september 2019
Elmia, Jönköping

Kom med full bränsletank och stort
tålamod

Informationsmöte på Elmia

Ärtsoppeträffen

Lördag den 14 sep.
kl: 14.00 i sal 14 konferensdelen.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Presentation av styrelseledamöter
4. Rapporter
5. Ekonomisk rapport
6. Årsmöte 2019 och 2020
7. Presentation av regionernas kommande
verksamhet
8. Club Nytt
9. Övriga frågor
10. Avslutning

Plats: Grisslehamns Camping
Tid: 20-22/9
Anmälan till:
Ingrid Germundsson 070-523 04 89

Benny Pettersson 070-541 66 34
Club Solifer Sweden Styrelsen
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Vägbeskrivning till gränsträffen 6-9/9
Tag sikte på E-4 och Strömsnäsbruk avfart 76, tag väg 120 mot ÄLMHULT,
vid vägskäl GÖTERYD-ASKENÄS följ vägen till OREBERGET (SOLIFER Bandaroll)
vÄGBESKRIVNING gRÄNSTRÄFFEN

E 421123

Koordinatsystem SWEREF 99 TM

Club Solifer Nytt

N 6276011
E 433891

GPS Kord. Lat 56.5805 / Long 13.8834 Anmälan vill vi ha senast 2019.08.15
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Riksårsmötet 2019 på Hjo Camping
När vi anländer till Hjo Camping
på onsdag eftermiddag är det
redan ett antal Solifer ekipage
på plats. Det är inte så mycket att
förbereda och det mesta är redan
klart.
Text och bild: Anette Borg

M

aggan och Benny tar första
passet vid insläppet klockan
10 på torsdagen. Under tiden
åker Jessica, Birgitta och Lars iväg och
handlar det sista. Klockan 11 löser
Sven och Kjell av vid insläppet och
klockan 12 är det Lars och min tur.
När det är ca 20 minuter kvar av vårt
pass saknas bara Ulla och Nils-Erik
så vi ringer upp dem för att höra hur
långt de har kvar till Hjo. Eftersom
det kommer att dröja en bra stund
innan de är på plats så beskriver vi
vart de ska köra inne på campingen
och stänger insläppet. Under tiden
har Tobias på Hjo Matstudio och
Event monterat upp ett stort partytält
alldeles i närheten där vi står med
våra ekipage.
Det är knallemarknad inne i centrum av Hjo. Vi inser att det med all
sannolikhet inte kommer att finnas en
parkeringsplats att uppbringa.
Jessica är snäll och kör in Maggan
och mig så vi kan köpa rökt sik, ett
”måste” när vi är i Hjo.
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Efter festmåltiden är det dags att börja
brygga kaffe till kvällens invigning.
Vi är flera stycken som hjälps åt så det
är snart gjort. Maggan och Jessica har
bakat bullar och sockerkakor som vi
festar på vid invigningen i partytältet.
Lite lotteriförsäljning och lottdragning
hinner vi också med. Årsmötet är
flyttat från lördag till fredag detta år
så klockan 10 samlas vi i partytältet
där Ulrika, viceordförande, träder in
och öppnar mötet.

Nils-Erik utses till mötesordförande
för årsmötet och genomför ett snabbt
och bra möte. Det blir en kort visit för
Ulla och Nils-Erik som måste bege sig
hemåt direkt efter mötet.
Tack och lov är vädergudarna på litet
bättre humör idag när terrängloppet
ska genomföras klockan 12. Nu för tiden går de raskt de som vinner, ingen
springer eller joggar längre (förutom
barnen).

Club Solifer Nytt

Ann-Britt och Yvonne tar emot
vinnarna och sedan alla oss andra när
vi kommer tillbaka. Sebastian, Tobias,
Julia och Ulrika vinner alla första pris.
Damer över 60 år vinner Maggan. Det
finns ingen representant herrar under
60 år så den enda manliga vinnaren
är Leif. John och Kjell är beredda med
vår belöning, kokt korv och bröd,
smaskigt. Vädergudarna visar sig som
sagt från sin bästa sida så de flesta av
oss sitter ute och njuter med näsan i
vädret.
Vid cirka klockan 18.30 börjar vi
samlas i partytältet igen. Tobias på
Hjo Matstudio och Event är tillbaka
denna gång med sin fru för att bjuda
oss på grill buffé. En av de godaste
bufféer som jag har ätit. När vi ätit
oss mätta är det så äntligen dags för
Manny och Stefan att äntra scenen.
Vilka härliga killar, härlig musik och
sång. Otto och Jessica är de första som
tar sig en sväng om. De flesta av oss
sitter kvar vid borden och bara njuter
av deras uppträdande. Helt plötsligt
dyker han upp, ”Olle Jönsson” från
Lasse Stefanz.
I pausen har vi lotteriförsäljning
och lottdragning. Manny och Stefan
fortsätter att underhålla oss, men
eftersom vi är på en camping kan vi
inte hålla på längre än till klockan 23.
De senaste åren har vi medlemmar
avslutat showkvällarna på årsmötena
med att hedra de som uppträder för
oss genom att vi samlas i en ring runt
dem. Stefan som var med oss förra
året i Backamo förstår vad som är på
gång, men Manny ser först väldigt
undrande ut innan vi allihop njuter av
den sista sången.

Club Solifer Nytt
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Verkstad & stor tillbe

hörsbutik!

- Familjeföretag seda

n 1994 -

Nykomlingar i familjen!
Nu säljer vi även
Weinsberg husbilar & plåtisar.

Auktoris
erad
Solifer v
erkstad!

Säljer/Köper/Byter/Förmedlar & Hyr ut Mån-tors 10-18, Fre 10-16 (Lunchstängt 12-13), Sön 12-15
www.backamohusvagnscenter.se
10

0522-23440 Oss hittar du längs väg 167, 5 km söder om
Club Solifer Nytt

På lördagen är det några ekipage som
måste ge sig av tidigt för att fira Janne
Smeds som fyller jämna år. Grattis
i efterskott Janne! Vädergudarna är
tillbaka på sitt griniga humör, grått,
blåsigt och regnskurar. Några av oss
åker till Hem & Hobby i utkanten av
Hjo och shoppar lite medan andra tar
sig en promenad genom den vackra
parken in till centrum. Framåt kvällen
är det dags att ta fram grillarna för
grillknytis i partytältet. Som vanligt är
det trevligt att samlas allihop.
Rätt vad det är kommer Gun och
Jan-Erik med barnbarn och överraskar
oss. De ansluter och parkerar husbilen
intill partytältet.
Så är det roliga slut. Söndag är det
dags för hemfärd. Fler och fler bryter
upp. Vi kör i sällskap med Maggan
och Benny och stannar till vid Tre
Älgar i Grästorp för att äta middag
innan vi kör hem. Som väl är träffas
flera av oss redan till midsommar
och sedan hägrar semestertrippar.
För att göra er som var med i Hjo lite
avundsjuka så har vi redan bokat
plats i Lysekil för att se och njuta av
Manny och Stefan den 24 augusti
igen.
Till sist är det några jag vill tacka å
Club Solifer Swedens vägnar:
Henrikssons Husvagnar AB och medlemmar som sponsrat med vinster till
lotterierna.
Tobias och hans fru från Hjo Matstudio och Event för den underbara
maten.
Manny och Stefan för den härliga
underhållningen.
Campingägarna på Hjo Camping för
hjälpsamhet och bra service, vi kommer gärna tillbaka.

Club Solifer Nytt
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Mälardalens årsmöte på Adelsö
På rallyt förra året kom Mälardalens ordförande Nisse Foghelin och frågade
om jag visste någon plats för årsmötet i Mälardalen 2019 på södra sidan
Stockholm, det blev Adelsö festplats i Mälaren varken norra eller södra
sidan, men gammal vikingamark.
Text och bild: Jan-Erik

F

redagen den 17 maj på förmiddagen tog Diesel och jag färjan
från Slagsta till Jungfrusund och
från Munsö över till Adelsö. Nisse,
Ann-Britt och jag visade deltagarna på
plats vart efter de anlände på eftermiddagen. Gun skulle sitta hårmodell
på lördagen så hon kom inte förrän
lördag em. Vädret var med oss och vi
kunde sitta ute och äta på kvällen.

Lördag klockan 10 var det dags för
årsmötet. NilsErik var mötes ordförande, och styrde mötet med precision
som vanligt.
Efter mötet började nedräkningen
till dagens höjdpunkt, lunch. Solen
sken så det dukades upp långbord
mellan vagnarna. För de flesta bestod
lunchen av camparens nationalrätt,
sill och den ”lille”. På eftermiddagen
var det fria aktiviteter, några
utforskade området kring Alsnu hus,
Hovgården och Adelsö kyrka.
På lördagkvällen tog vi en kort
promenad till Alsnu vikingaby där
vi serverade oss en vikingainspirerad
middag bestående av köttgryta med
korngryn, som tillagades över öppen
eld, det blev väldigt rökigt i huset från
denna eldstad.
På söndag var det hemfärd.
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Historia
Adelsöns historia börjar redan på
stenåldern, vilket vissa fynd från den
tiden vittnar om. Adelsön bestod då
bara av några mindre öar, som på
grund av landhöjningen reste sig ur
havet. Mälaren med sitt sötvatten
fanns ännu inte, utan de skär
som senare skulle bli Adelsön låg
utspridda i en havsvik i det som skulle
bli Mälaren. Adelsö, som tidigare
hette Alsnö eller Alsnu, samt de
stora kungshögarna vid Hovgården
avslöjar vilken stor betydelse Adelsö
hade under vikingatiden. Kungen
som tidvis bodde i kungsgården, även
benämnd Hovgården, styrde över
en av Nordens största städer Birka
på Björkö under slutet och mitten
av vikingatiden. Vid den gamla
Hamnviken finns ett runblock som
kungens bryte (fogde) Tolir lät rista
i mitten av 1000-talet. Stenen kallas
i folkmun för Hovgårdsstenen, men
även Håkanstenen eller kung Håkons
runsten, då namnet Håkan/Håkon
är medtaget i stenens text. Det är för
övrigt en av få runstenar i Sverige
där ordet "konung" finns omnämnt.
Under 1100-talets senare del
byggdes kyrkan i Hovgårdens
närhet. Birger jarls söner Magnus
Ladulås och Valdemar Birgersson
lät under 1270-talet bygga Alsnö
hus som främst tycks ha varit ett
sommarpalats för konungar och
ståthållare. Här beslöt man bland
annat vid ett möte att stadfästa Birger
jarls fridslagar, där det infördes
skattefrihet för den som åtog sig
rusttjänst och tjänade konungen.
Därmed var det världsliga frälset
inrättat i Sverige i och med att den så
kallade Alsnö stadga som utfärdades
år 1280 av Magnus Ladulås. Alsnö
hus raserades i slutet av 1300-talet
och i dag återstår bara en ruin.
Ruinen och flera av gravarna
vid Hovgården utgrävdes vid
de omfattande arkeologiska
undersökningar som utfördes
1916–1926. Samtidigt med Birkas
utgrävningar på 1990-talet gjordes
även utgrävningar här inom
hovgårdsområdet. År 1993 upptogs
Birka och Hovgården på Unescos
världsarvslista.
Källa Wikipedia.

Cirkusresan till Tyskland
Jag hittade några gamla kort från
en resa vi gjorde till Tyskland och
staden Barth mellan Rostock och
Stralsund. Det var på den tiden
när barnbarnen inte visste vad en
smartphone var och det fortfarande
fanns svart vit radio. Året är 2007 i
juli.
Text & bild Jan-Erik

V

i åkte och besökte Cirkus
Mustang i staden Barth, där de
uppträden en vecka. Melanie
och Mikkis var med. Melanies
mamma hade jobbat på cirkusen
tidigare.

Det var fullt upp på dagarna att pyssla om
alla djur

Ibland får man oväntat besök till frukosten
men dom gillar inte Gevalia
14

Det fanns en tid när barn kunde leka med analoga spel
Club Solifer Nytt

MEDLEMSFÖRMÅNER
Rabatter på nordiska campingplatser

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 %.
BD 4 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 medlemskort.
E 17 Korskullens Camping Söderköping, 10 %, ej på el.
E 34 Skeppsdockans Camping & vandrarhem,
Söderköping 10 %.
F 2 Getingaryds Camping, Gränna 10% på campingavgift
Gäller ej veckorna 28-33.
G 5 Sjöstugans Camping & vandrarhem i Älmhult.
Fast pris under lågsäsong. Pris: 150:-/inkl el.Se katalog
G 8 Tingsryds Camping,Tingsryd, Fri el, gäller ordinarie
dygnsavgift. Ej vid rabatter eller månads/säsongsavgift
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.
Lågsäsong: 1/1-21/5 /28/8-31/12
Mellan :
22/5-21/6 / 14/8-27/8
K 7 Kolleviks Camping Karlshamn. Klubbmedlem
skall uppvisa giltigt medlemsbevis. Rabatten kan
inte kombineras med andra eventuella rabatter.
Fri el. värde 50 kr /dygn.
Lågsäsong: 13/4-21/5 / 28/8-24/9
Mellan:
22/5-21/6 / 14/8-27/8
K 15 Kristianopel Turism HB, Fågelmara, 10 %
vart 7:e dygn fritt.
L 6 Skäralids camping & vandrarhem,Ljungbyhed10%
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 / Camping
Tidaholm, 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 stor helger. Gratis el vid
dygnscamping.
FC Statiol Hyltena, Jönköping, 25 % rabatt på Quickstop
108 övernattning.
FC Rigeleje Strand camping Campingavgift : Var fjärde
176 sammanhängande dygn gratis. (gäller ej under

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 rabatter.
Tannisby camping Tversted Strand,Danmark.
ger 15 % rabatt på denna campingavgift.
Mot uppvisande av giltigt medlemskort.

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 reservdelar.
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
Hallstahammar. VÄLKOMNA!
Nöbbelövs Gasol & Entreprenad AB. Gasolfyllning 10% och
tillbehör 10%.
Per Mattissons väg 47 (E2)

högsäsong) Ring gärna innan ankomst 070-524 73 70
FC Tydingesjöns camping, Broby 10 %, Stuga 10 %.
310
Bergby Gård. Konferans & Camping Hallstavik 5 %

Club Solifer Nytt
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Serviceställen i Sverige

Kämpes Husvagnsservice
Svensk Camping & Fritid AB
Engströms Rep & Transmission AB
Höörs Husvagn & Fritid AB
Montera West HB
Husvagnsverkstan Dick Wiman
Vippens Husvagnsservice
AB Bröderna Lindgrens Bilverkstad
Stenstorps Husvagnsservice AB
Dag Service AB
Bosses Husbil-& Husvagnsservice
Husvagnscenter i Växjö AB
Varbergs Husvagnsservice
Haninge Camp Service AB
Backamo Husvagnsservice AB
R.A Husvagnservice
Husvagnsspecialisten I Uppsala AB
Servicegaraget
Henrikssons Husvagnar AB
SE Motorcamp
Loods Fritid AB
June Fritid AB
CJ:s Husvagnsservice AB
Mälardalens Caravan Center AB
(Mac Möller)

Albogatan 55
Selaövägen 1
Timmervägen 9
Frostavallsvägen
Sälgered 12
Importgatan 43
Borbosgatan 7
Tjärnvägen 38
Hantverkaregatan 32
Axvägen 4
Industrigatan 16
Stora Räppenvägen
Derome
Hantverkarvägen 23 D
Bastebacka 105
Linestorpsvägen 458
Ullforsgatan 11
Nygårdsvägen 2
Sparrsätra Lådö
Måby Industriområde
Tunavägen 283
Hammarvägen 39
Centralvägen 7B
Böcklinge St Blå

342 32 ALVESTA
0472-109 50
124 40 BANDHAGEN
08-749 33 88
917 31 DOROTEA
070-237 98 48
243 23 HÖÖR
0413- 231 80
515 93 SEGLORA
0320-910 30
602 28 NORRKÖPING
011-102 990
794 30 ORSA
070-576 88 68
931 61 SKELLEFTEÅ
0910-371 44
520 50 STENSTORP
0500-450 656
853 53 SUNDSVALL
060-120 513
233 51 SVEDALA
040-29 87 29
352 20 VÄXJÖ
0470-690 57
430 20 VEDDIGE
0340-311 20
136 44 HANDEN
08-120 17 120
459 91 LJUNGSKILE
0522-234 40
298 91 TOLLARP
070-56 02 340
752 28 UPPSALA
08-594 112 20
891 51 ÖRNSKÖLDSVIK 0660-540 80
745 95 ENKÖPING
0171-44 70 00
195 60 ARLANDASTAD 08-591 176 50
781 73 BORLÄNGE
0243-155 50
562 32 NORRAHAMMAR 036-30 04 30
791 46 FALUN
023-329 96
640 40 STORA SUNDBY 016-14 72 12
(ESKILSTUNA)

Här finns ställena
för att kunna fixa
sina vagnar och
husbilar
i alla vädersstreck

