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Lederen

BESTYRELSEN:
Formand:
Susanne von Essen
Parkvej 25
5600 Fåborg
Tlf.: 30 56 80 14
e-mail: susannevonessen@jubii.dk
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Annie Malm
Regnersvej 133
3650 Ølstykke
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

SOLIFER

Året har hidtil ikke været, som det

plejer, på grund af denne forbandede
coronavirus.

Nu er det bare at se fremad, så der hurtigst
muligt kan blive normale tilstande her i
Camping Danmark.
Bestyrelsen holder et møde i oktober,
hvor vi vil forsøge at sammensætte næste
års træf, ud fra de tanker, at coronaen er
SLUT.
Der har jo ikke været den store aktivitet i
klubben, men jeg håber, at alle har haft en
god sommer.
Med disse ord, vil jeg ønske alle, et godt
efterår.
INTERNET:

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

Tryk:
T. + T. Text - e-mail
Forsiden: Nej til corona
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Deadline for næste nr.:
15. november 2020
udkommer i december
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Solifer træf
14.-16. august
hjemme hos Lise og Tom i
Svendborg.
Nu har vi siden starten af
marts gået og skumlet over
den forbaskede virus, som
så effektivt har lukket Solifer
Klubbens aktiviteter ned.

Vi kommer li’ fra Svendborg av

Ingen træf, hold afstand, sprit af
og se glad ud!
Det har været rigtig træls, men
heldigvis bedrede situationen sig
en del, og træffet i Svendborg
kunne gennemføres.
Hver især overvejede vi grundigt,
om vi turde tage af sted, og hvor
stor risikoen var?
Et svært valg.
I alt 11 vogne
fandt frem til
Trappehavevej
i Svendborg og
rullede ind hos
Lise og Tom, som
beredvilligt havde
stillet deres park
til rådighed.
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Vi kommer li’ fra Svendborg av

SOLIFER
ikke gå helt galt. Og det gjorde
det da heller ikke!

Hvilken park, træer i en bred
række yderst og en stor
græsplæne med en idyllisk sø
inderst.
Vognene opstillet i en stor cirkel,
sol eller skygge, vælg selv og i
centrum plads til 12 borde med
behørig afstand i en lang række.
Med de gode rammer, et oplagt
værtspar, strålende sommervejr
og positive soliferister, kunne det

Vi nød fælles morgenmad
med morgenbrød og kage kl.
9 i gildesalen. Derefter frokost,
middag og mange kaffe/øl/
vandpauser som blev indtaget i
fællesskab ved langbordet.
De energiske kunne både gå en
skovtur omkring parken, spille
kongespil og petanque eller se
på frøer og guldfisk i søen.
Enkelte var på indkøb, og nogle
var på krydstogt på Skårupøre
Sund med Skipper Jessen.
Vejret indbød nu ikke til meget
andet end
til at flade
ud og nyde
samværet.
Og det
gjorde vi
så i rigt
mål!
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Vi kommer li’ fra Svendborg av

Og på vejen hjem kunne vi så
passende smånynne:
Vi kommer li´ fra Svendborg av,
Go´dav, go´dav, go´dav.
Der ha´de vi ingen kissejav,
Go´dav, go´dav, go´dav.
Vi hygged hele døgnet om,
og glemte Covid helt.
Stor tak til Lise og til Tom!
Far´vel, far´vel, far´vel.

Tak for et godt træf!
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Snakkegenet havde jo ligget
ubrugt hen under måneders
isolation, nu var chancen der, og
vi tog revanche for alle pengene.
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Interrally

Solifer Interrally i 2022
Vi i bestyrelsen, har meddelt
vore søsterklubber, at vi ikke
ønsker at afholde Solifer
Interrally 2022 i Danmark.
Dette begrundes med, at der
måske ikke længere er den
interesse i at afholde store træf,
som det var for nogle år siden.
Vi kunne også se at tilmeldingen
til Interrally i Holland 2019 var
meget ringe og til slut blev det
hele aflyst.
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Solifer Interrally kan heller ikke
være det samme, når en stor del
af de eventuelle deltagere, ikke
kommer med en Solifer, men et
andet camping mærke og sidst
men ikke mindst, så må vi jo
desværre se, at alle vore klubber
mister medlemmer.
Hvad tiden fremover bringer
vides ikke på nuværende
tidspunkt.

Bestyrelsen
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Grænsetræffet i Hillerød

Grænsetræffet i
Hillerød
Vejrudsigten for årets
grænsetræf var ærligt talt
temmelig håbløs.
Heldigvis for os, er det en
kendt sag, at meteorologer
lyver.
Fredag fik vi nogle byger,
men heldigvis har Hillerød
camping en opholdsstue.
Der drak vi kaffe.
Frederiksborg slot har lige
nu 3 udstillinger. Billeder
fra genforeningen i 1920,
historiemalerier fra 1870 og
til i dag af Jacob Brostrøm
og malerier af dronningens
liv, virke og særlige
interesser.
Vi lavede derfor lidt om
på programmet, og gemte
Rungstedlund til en anden
god gang og tog i stedet på
Frederiksborg slot.
Vi var alle udstyret med
regntøj, da vi blev lovet en
ordentlig skylle. Vi fik ikke
en dråbe.
Efter endt tur på slottet gav
SOLIFERBLADET 3/2020
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Grænsetræffet i Hillerød
klubben en sejltur på slotssøen.
Personalet på båden var glade
for at fortælle, så vi fik en masse
information om slottet og søen.
Svenskerne havde valgt at blive
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i Sverige på grund af coronaen,
så i stedet for kongespillet,
valgte vi at spille stigegolf. Hvert
hold vandt 1 omgang, så vi
måtte ud i en ekstra omgang, for
at finde et vinderhold.
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Grænsetræffet i Hillerød

SOLIFER
Vinderne blev Hanne, Per og
Henning.
Vejret var så fint, at vi besluttede
at spise aftensmad ved langbord
ved vognene.
Hillerød camping laver ofte
musikaftner.
Denne lørdag var der et “syng
med” arrangement med Gry
på pladsen og flere gik op og
var med, mens andre fortsatte
hyggen ved bordet.
Efter en aktiv dag gik vi trætte
til køjs, men god nattesøvn blev
det ikke til, idet der i en have i
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Grænsetræffet i Hillerød/Nye medlemmer

SOLIFER

Nye medlemmer.
Klubben byder velkommen til:
Kirsten og Arne Knudsen
7430 Ikast
Ann Stephens og
Svend Erik Rasmussen
4040 Jyllinge
nærheden, blev holdt fødselsdag
til kl. 5 næste morgen.
Søndag morgen sluttede vi af
med fælles morgenbord og dejlig
solskin.
Kl. 10, da vi stod ved standeren,
åbnede himlen sig og vi måtte
søge ly.

Her
kommer
så lidt
om årets
gløgg-træf

Tak til deltagerne for et rigtig
hyggeligt træf.
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Julegløgg på Sjælland

Gløggtræf 13.11.20 –
15.11.20

Nyhavn er med gratis adgang og
kan nås fra Nørreport station.
Ligeledes har Tivoli juleåbent.

Årets gløggtræf på Sjælland går
i år til DCU-Copenhagen Camp,
Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre.

Gløgg og fællesspisning foregår
i opholdsstuen.

Igen i år skal vi have vores
dejlige julegløgg med æbleskiver
og vi skal på julemarked i
København.
Fra campingpladsen kan vi nemt
gå ned til toget, som kan køre os
ind til København.
Både Deutsch’s Julemarked på
Højbro Plads og julemarkedet i
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Træffet har vi fået til 150 kr.
+ evt. strøm 30 kr. (ingen
måler) ingen måler. For dem
som er medlem af DCU og er
pensionister er prisen 136 kr. +
strøm pr. døgn.
Tilmelding til træffet senest
30.10.20. på mail: info@soli
ferklub.dk eller på klubbens
hjemmesides - under træf.
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Julegløgg på Rømø

Gløggtræf 27. til 29. 11.
Årets gløggtræf er planlagt til at
afholdes på:
Kommandørgårdens Camping &
Feriepark,
Havnebyvej 201, 6792, Rømø
Træffet vil blive afholdt, som et
sædvanligt gløggtræf med gløgg
og æbleskiver, som klubben står
for fredag aften.

SOLIFER
Prisen håber vi, at vi kan få til:
Sejltur ca. 65 kr. pr. person.
Aftensmad ca. 170 kr. pr. person
Overnatning ca. 150 kr. pr. vogn/
nat incl. bad og el.
Der tages forbehold for ovenstående.

Tilmelding senest den 13.
november på klubbens
hjemmeside www.soliferklub.dk
under træf eller på
info@soliferklub.dk

Vi arbejder på en sejltur fra
Havneby til SILD om lørdagen,
hvor der er told/momsfri salg om
bord.
Vi arbejder også på, at hotellet
laver aftensmad til os lørdag
aften.
Vi arbejder også på en
overnatningspris for alle, både
med og uden Acsi kort.
Til årets gløggtræf har vi lånt
»Pyramiden«, som er den gamle
reception.
Da der er flere ting, der endnu
ikke er faldet på plads, beder
vi jer om at tilmelde jer det,
som I har lyst til at deltage i.
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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 aflyst
27.03 til 29.03: Træf Fyn aflyst
07.05 til 10.05: Generalforsamling udsat
21.06 til 28.06: Harzen aflyst
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. april
15. september
15. november

februar/marts
april/maj
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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