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Bestyrelsen

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:
Helle Eckhoff
Tyttebærvej 7
4600 Køge
Tlf.: 40 87 51 04
e-mail: helle.eckhoff@gmail.com
Klubbens adresse:
SOLIFER KLUB DANMARK
Lærkevej 15
8700 Horsens
Bladudvalg:
Hele bestyrelsen
Redaktør:
Torben Damgaard

INTERNET:

www.soliferklub.dk
e-mail: info@soliferklub.dk

Tryk:
T. + T. Text - udsendt pr. e-mail
Forsiden: På ski i Norge
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Deadline for næste nr.:
15. februar 2020
udkommer i marts
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Kontingent for 2020
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Lærkevej 15
8700 Horsens
Tlf. 20 33 78 29
e-mail: info@soliferklub.dk
www.soliferklub.dk
Giro: +01 7403577
Bank: reg. nr. 1551 konto 0007403577
MobilePay 20337829
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Hjerteredderkursus

Februar tur til:
Give Camping.

SOLIFER
Vi skal vel også have lidt at spise
lørdag aften, så derfor er der
bestilt flæskesteg med det hele fra
cafeteriet til alle der deltager.

Så er det Give Camping
der står for tur til et besøg
af klubben i dagene 7. til 9.
februar.
Vi har et opvarmet lokale,
hvor vi kan sidde og hygge, alt
imens vi får en kop kaffe og evt.
andet fredag aften.
Lørdag kl. 13.30 vil
instruktør Per Rønne, fra
Hjerteforeningen komme og
afholde et hjerteredderkursus
og demonstration af en
hjertestarter. Det er muligt at
interesserede vil blive delt i 2
hold.
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Stævnegebyr på ca. 50 kr. pr.
deltager.
Ellers er det som sædvanlig
tilmelding senest den 26.
januar på hjemmesiden
under træftilmelding eller på
info@soliferklub.dk.
PS.: Meddel venligst, hvis I ikke
ønsker mad fra cafeteriet.
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Bowling i Holbæk

SOLIFER
Bowling
13.03.20 – 15.03.20
Vil du med til Sjællands
mesterskab i bowling?

Vi har lov til – på lige fod
med fastliggerne – at benytte
opholdsstuen begge aftner
Sidste tilmelding er den 28.02.20
på info@soliferklub.dk eller på
klubbens hjemmeside under træf.

Holbæk på:
CAMPONE HOLBÆK FJORD
Sofiemindes Allé 1
4300 Holbæk
Pladsen ligger smukt, tæt
på lystbådehavn og Holbæk
Fjord.

Holbæk er en hyggelig by
med et aktivt forretningsliv og
mange caféer.
Vi tager til bowlinghallen sidst
på eftermiddagen og hvis
der er stemning for det, så
spiser vi middag i hallen efter
kampen.
SOLIFERBLADET 4/2019
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Forårstræf på:
Hinsgavl Camping,
Søbadvej 10,
5500 Middelfart

Forårstræf på Hindsgavl
en oplevelse i Middelfart: CLAY
Keramikmuseum Danmark er et
selvejende museum for keramisk
kunst, kunsthåndværk og design,
beliggende i Middelfart.
Museet blev stiftet i 1994
under navnet Keramikmuseet
Grimmerhus på initiativ af en
gruppe keramiske kunstnere, se
mere på https://claymuseum.dk/

Tilmelding til træffet foregår på
Vi har valgt denne plads til
vores træf i dagene 27. til 29
marts. Der er reserveret plads
til os og endvidere har vi lånt
opholdsstuen både fredag og
lørdag.
Husk at sige ved ankomst at
I skal til træf
i SOLIFER
KLUB
DANMARK.
Deltagerliste
og program
udleveres på
pladsen, som
sædvanlig.

tilmeldingsskemaet under træf
eller på info@soliferklub.dk senest
den 15. marts.

Vil du med
Solifer Klub Danmark
til Harzen
Turen går til Harz-Camping i uge
26.
Vi er interesseret i at få oplyst,
om der er interesse for turen, så
hold dig endelig ikke tilbage med
snarest at sende os en mail på
info@soliferklub.dk

Her er et
forslag til
SOLIFERBLADET 4/2019
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Harzen

Vi mødes søndag d. 21. juni på
Harz-Camping mellem Goslar
og Bad Harzburg, som også
kaldes for danskerpladsen.
Den tidligere ejer/bestyrer er
dansk-talende, og han er vist
nok stadig tilknyttet pladsen.

SOLIFER

Området byder også på meget
smukke byer, vandreruter og
cykelruter, drypstenshuler, en
kunstig opdæmmet sø med
mulighed for en sejltur, samt
Rammelsberg minen, som i dag
er museum med mulighed for en
guidet tur i minegangene.

Vi kunne tænke os, at tage en
fælles tur rundt i Goslar med
det lille by-tog.

Ligeledes kunne vi også tænke
os, at tage en fælles tur til
Brocken (Bloksbjerg) med
smalsporsbanen.

Efter eget valg oplever vi de
smukke gamle byer, lidt god øl og
god mad og en masse hygge og
afslapning.
I kan eventuelt benytte turen som
start eller slutning på en længere
tur sydpå.
Alle interesserede får i januar
en e-mail med detaljerede
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SOLIFER

Julegavehits 2019
Leder du eer julegaveideer til nære og kære, eller julegaveønsker til dig selv? Hos Isabella
har vi masser af gode ideer til julegaver, der skaber glæde hos enhver campist. Vi hjælper
dig med Isabella julegaveideer i forskellige prisklasser, der passer til de ﬂeste campingoplevelser.

BELYSNING
Er der noget, der kan fremkalde en vaskeægte hyggestemning på campingferien, så
er det belysningen i forteltet. En perfekt
julegaveidé til alle, der gerne vil skabe
varme og hjemlig hygge i forteltet.

FOLDBART CAMPINGUDSTYR
Søger du en julegave, der ikke fylder så
meget? Hos Isabella har vi gode ideer til kompakte gaver under juletræet. Vores foldbare
campingudstyr kan foldes sammen, så det
fylder minimalt ved opbevaring og transport.

BORDDÆKNING
Et smukt dækket bord er altid en fryd for
øjet. Det gælder også på campingferien.
Det kompakte Isabella køkkenservice
designet til at passe i campingvognens
køkkenskabe, vil helt sikkert være et hit
under juletræet.

www.isabella.net

SOLIFERBLADET 4/2019
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Harzen og frostfare
oplysninger om turen bl.a. med
forslag til rute og osv.
Turen forventes at koste ca.
1950 kr. u/el og 2150 kr. m/ el
for 7 overnatninger.
Priser før/efter træffet er ca.280
kr./310 kr. pr. dag.
Har du spørgsmål vedrørende turen,
så kontakt:
Svend på tlf.: 40 83 63 40
e-mail: svenddamlarsen@gmail.com
eller
Annie på tlf.: 28 18 75 04
e-mail: anniemalm52@gmail.com

Vigtig ved frostfare.
Når campingvognen er udsat
for frostfare, er det vigtig at al
vand bliver tømt af vognen.
Her er en generel
“brugsanvisning” som
passer på de fleste modeller.
Åben hanen for
spildevandstanken (bør stå
10
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åben når vognen bruges i frost).
Skyl med varmtvand gennem
alle vandhanerne, således at
vandhanerne er så varme som
muligt.
Afbryd strømmen til vandhanerne.
Åben stil alle vandhaner i
mellem varm og kold, læg evt.
bruserslangen ned på gulvet, så
også denne bliver tømt.
Åben for hanen til tømning af
varmtvandsbeholder.
Åben også hanen for tømning af
ferskvandstanken.
Brug skylleknappen på toilettet
i 10 til 15 sekunder, således at
pumpen og slangen tømmes for
vand.
Kontroller udvendig at vandet
løber ud.
Tøm toilettanken.
Når du er sikker på at al vand
er ude, tænd for pumpen til
vandhanerne og lad den køre i ca.
60 sekunder, husk at slukke for
strømmen.
Sæt bruseren på plads.

SOLIFERBLADET ,4/2019

Sælges

SOLIFER
For at være helt sikker, kan
du blæse luft igennem alle
vandhaner i både koldt og
varmtvand stilling.
ALLE VANDHANER SKAL
STÅ ÅBNE I STILLINGEN
MIDT MELLEM KOLDT OG
VARMT I FROSTVEJR, NÅR
VOGNEN IKKE BRUGES.
Hæld lidt sprinkler væske
gennem afløb i køkken, toilet
og bruserum.

vand på tanken i 15 minutter.
Præcisering:
Fyld vand på ferskvandstanken
(husk at lukke for alle vandhaner)
og vent i 15 minutter, før
du tænder for strømmen til
vandpumpen
Følger du disse råd, bliver det en
hyggelig vintercamping,
siger SOLIFERPOLAR

VIGTIG!
Når vognen evt. skal bruges
efter det har været frostvejr,
TÆND ikke for strømmen for
vandpumpen før der har været
SOLIFER Finlandia 630 årgang 2008
Sælges eller byttes med en mindre
tilsvarende vintervogn.
Særdeles velholdt med meget ekstra udstyr.
Bagerst i vognen er der toilet og brusekabine.
Udtag til udendørs bruser på bagenden af vognen.
Vognen er udstyret med solceller. (120 W)
2 stk. 120 Ah batterier.
Inverter, 1200 w, der forsyner vognen med 220 volt.
Fjernsyn med selvsøgende Triax antenne.
Digital radio med 4 højtalere i vognen.
Stort køleskab med separat fryser,
tll både gas og 220 volt v/ ekstern strøm.
Gas/ bage ovn med gril.
Rund siddegruppe i beige læder
Pose markise.
Stor loftluge.
Egenvægt 1612 kg.
Totalvægt 2000 kg.
Kontakt: Kresten Vester
for mere information på tlf.: 20 28 06 66
SOLIFERBLADET 4/2019
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Gløggtræffet i november
var på Carlsberg Camping på
Tåsinge.
Sikke en
tilmelding
med hele
17 vogne
+ 2 ekstra
med hele
37 personer
til gløgg og
æbleskiver.

Gløggtræf på Tåsinge
Fredag kl. 20 var der dømt hygge
med Susan’s hjemmelavede gløgg
og købe æbleskiver (de bedste fra
Karen Wolff) i opholdsstuen som
var blevet varmet op.
Med lidt god vilje rakte pladsen i
opholdsstuen til os alle.

I løbet at
fredagen var alle ankommet.

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
SOLIFERBLADET 4/2019
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Gløggtræf på Tåsinge
I løbet af aftenen steg
temperaturen, så alle der havde
ment, at der var koldt måtte
sande, at det var nødvendig at
tage trøjen af for at kunne være
der.

SOLIFER
Lørdag aften skulle vi gennem
pløre og regn for at komme frem
til opholdsstuen.
Men alle havde en god og
hyggelig aften.
Om pladsen kan der siges at
den ligger rigtig dejlig i terrasser,
hvor alle havde udsigt ned til
Svendborg Sund og helt over
til Langeland, men hel egnet til
vintercamping er den ikke, idet
temperaturen i baderummene var
lidt for lavt, men trods dette gik det
jo alligevel.

Selvom der i programmet stod
at der var information ved
flaget kl. 10 næste dag valgte
Susanne, at informere om
træffet og hvad man kunne se
på Tåsinge og sikke et held for
næste dag var vejret absolut
ikke på klubbens side, regn og
dis hele dagen.

Efter lørdagens vejr vågnede vi
op til dejligt vejr søndag, hvor
vi fik sunget vor klubsang og
med ønsket om en Glædelig Jul
sluttede dette træf.

Solifer’s nye vagthund?
14
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Susan’s opskrift på
hjemmelavet gløgg.
¾ fl. Rødvin (tør)
1 Tuborg øl
10 hele nelliker
3 stk. hel kanel
150 g sukker
75 g mandler
50 g rosiner

SOLIFERBLADET 4/2019

Opskrift

50 g pomeransskal
Øl og krydderier koges i 3 min.
Sukkeret røres i
Rødvinen tilsættes
Evt. lidt portvin tilsættes
Krydderierne tages op
Pomeransskal + rosiner +
mandler tilsættes
(opskriften er pr. liter gløgg)
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Hygge - hvad tænker de på!
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Gløgg-træf på DCUcamping Rågeleje.
Vi var 6 vogne der var samlet
på DCU-camping i Rågeleje. Vi
skulle oprindelig have været 8
vogne, men 2 af vognene måtte
melde afbud. Vi håber, at se jer
en anden god gang.
Da pladserne vi havde fået
tildelt var tørre, var der ingen
der måtte have assistance for
at komme på plads.
Klokken 20 samledes vi i en
dejlig lun opholdsstue, hvor
vi fik gløgg og æbleskiver.
Snakken gik lystigt, og vi fik
bestemt, hvilket julemarked vi
ville besøge om lørdagen.
Lørdag formiddag kørte vi
alle til julemarked i Torup.
Ud over et hyggeligt marked,
fik vi også set på en økolandsby – en landsby som
er bygget fortrinsvis af
genbrugsmaterialer. Landsbyen
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Gløgg træffet i Rågeleje
har bl.a. en byttecentral, hvor du
kan sætte aflagt tøj, legetøj m.m.
ind, så andre kan få glæde af det.
Efter frokost og middagslur
mødtes vi igen i opholdsstuen for
at vi spise resten af æbleskiverne.
Aftenen gik med fælles spisning,
snak, drillerier og en masse latter.
Vi havde opfordret Charlotte og
Anne til at tage musikinstrumenter
med, så vi kunne synge en lille
sang eller 2, men vi havde så
travlt med at hygge og grine, at vi
slet ikke nåede til sangen.
Vi håber, at I Charlotte og Anne
vil tage instrumenterne med en
anden gang.
Træffet sluttede ved standeren,
med orientering om de næste træf.
Efter klubsangen råbte vi hurra for
klubben, men også for Jes’ bror
som kunne fejre fødselsdag.
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Hjælp med at få nye medlemmer

SOLIFER

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 i 2020 på denne måde.
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Følgende aktiviteter er planlagt:

Træf og udstillinger

Træf i 2020:

07.02 til 09.02: Træf Jylland
13.03 til 15.03: Træf Sjælland
27.03 til 29.03: Træf Fyn
07.05 til 10.05: Generalforsamling Sjælland
21.06 til 28.06: Harzen
14.08 til 16.08: Træf Fyn
28.08 til 30.08. Grænsetræf Danmark
02.10 til 04.10: Træf Jylland
13.11 til 15.11: Gløgg træf Sjælland
27.11 til 29.11: Gløgg træf Jylland
Udstillinger i 2020:
10. til 12. januar
21. til 23. februar
28.august til 06.september
09. til 13. september

Aalborg
Ferie for Alle
Caravan Salon Düsseldorf
Elmia, Sverige

Husk at følge med på ww.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
20
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