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Konkurrence.
Hvilken campingplads i Danmark er dette foto fra?
Send dit forslag på info@soliferklub.dk.
Første rigtige svar modtager en flaske rødvin,
som udleveres på næste træf man deltager i.
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Lederen
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Lærkevej 15
8700 Horsens
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Hele bestyrelsen
Redaktør:
Torben Damgaard

SOLIFER

Endelig er der lys forude, hvilket
også ses i omtale af kommende
træf. Nej hvor jeg glæder mig til
den kommende tid med Solifer
træf og hyggeligt samvær, for ikke
at glemme, den glæde der er ved
atter at kunne færdes overalt i dette
land.
Selv om covid-19 har ødelagt
meget, er der dog alligevel nogle
lyspunkter. Her tænker jeg på, at vi
har fået nye medlemmer, som jeg
vil sige velkommen til og håber, at
også I vil få nogle hyggelige timer i
klubben.
Jeg håber at alle, der har lyst og tid,
vil slutte op om kommende træf.
Vel mødt!
Susanne von Essen
INTERNET:

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

Tryk:
T. + T. Text - e-mail
Forsiden: Hvor i Danmark er dette?
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Deadline for næste nr.:
15. september 2021
udkommer i september/oktober
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Vi elsker Sverige del II
Denne gang vil vi skrive lidt
om en anden vej, der ligger
nærmere Danmark end sidst.
Også denne tur kan køres på
1 døgn men det vil være synd,
fordi der er så meget at se, hvis
man er forberedt på turen.
Turen går fra Mora ved
Siljansøen til Åsarna ca. 400 km
Vi lægger ud med lidt
overnatning i eller omkring Mora,
for derefter at køre mod Idre i
Dalarna. Denne vej fører os op
til Särna. Nogle kilomester nord
for Särna ligger der flere naturpladser hvor det er mulig at
overnatte for et beskedent beløb
(der forefindes “toilet/das” og
brænde til aften hygge bålet i en
fäbod, samt container til affald,
alt indgår i overnatningen).
Efter disse pladser går turen
mod Funäsdalen, hvor vi
undervejs kører igennem den
højest beliggende landsby i
Sverige.
I Funäsdalen ligger der en
“vintercamping”, som også er
åben om sommeren, husk at
tanke og købe ind før turen går
videre
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Vi elsker Sverige
Så begynder eventyret med
at køre mod Ljungdalen for at
komme op på Flatruet, som er et
stort plateau med udsigt over en
stor del af Sverige og Norge.
Undervejs
kommer
Mittådalen
eller Mihte
som er et
samisk
samfund,
her bor
de samer,
der ejer
de mange
rensdyr der går overalt på turen,
så pas på, for dyrene har ingen
trafik kultur!
Giv jer god tid til at nyde denne
fantastiske grus/asfaltvej, der
fører jer mange meter op,
for siden at føre jer ned til
Ljungdalen.

3

Vi elsker Sverige

SOLIFER

På toppen 975 m er det en
tradition at stoppe op på
“parkeringen”, samle en sten op
og skrive navn og dato på den
og lægge den sammen med alle
de andre sten.

Efter Ljungdalen køres der mod
Åsarna, undervejs kommer
man til Börtnan, som er en lille
landsby, der kan prale med at
det er Sveriges koldeste by ofte
med under 30 minus grader (om
vinteren!). Stop op ved fiskeforretningen, som har alle mulige
fjeldfisk og delikatesser.
Kør ikke forbi en meget lille
plads, der hedder Pintorps
camping som ligger få kilometer
efter Börtnan, her er der
mulighed for at campere helt
ned til vandkanten, der er (das)
ingen vand og meget lidt brænde
til aften bålet. Men mulighed
for at komme af med affald,
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selvfølgelig sorteret.
Bliv ikke overrasket, hvis der
pludselig er køer i området.
Når man så fortætter af vejen
kommer E45 og så er det tid
til at vælge mod Mora eller
Østersund.
Go’ tur
PS. Der er selvfølge meget mere
at se end det vi har beskrevet,
gå på turistkontorerne undervej
og få inspiration. Hvis vi kan
være behjælpelig med yderligere
så kontakt Thea og Torben.
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Første træf i 2021

SOLIFER
Træf 4-6. juni 2021
Årets første træf ligger 4-6. juni,
hvis vi er vaccineret, Danmark er
lukket op og forsamlingsloftet er
hævet til et acceptabelt niveau.

Om lørdagen har vi tænkt på
en tur i Middelaldercenteret
– byens ubetingede største
turistattraktion.
Her kan vi se en typisk dansk
købstad omkring år 1400,
en middelalderlig kasteblide
i funktion ud over fjorden og
en ridder-turnering. Centeret
ligger i Sundby, lige ovre på
Lolland-siden.
Vi håber på suverænt godt
SOLIFERBLADET 2/2021
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En rask gåtur og du er inde
i Nykøbing. Nykøbing er en
hyggelig købstad og den
største by på Falster.

Vi glæder os til et stort
fremmøde.
Sidste tilmelding er den
21.05.21 på info@soliferklub.dk
eller på klubbens hjemmeside
under træf.

Træffet skal foregå på Falster
city camping, som ligger
lige uden for Nykøbing by, i
gåafstand til byen.
Pladsen er hyggelig, men uden
de store luksus faciliteter, men
ren og i orden.

vejr, så vi kan spise fælles
morgenmad ved vognene, ellers
må vi trække ind i opholdsstuen.
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Hvad skal vi have at spise?

SOLIFER

Madopskrifter til en dag
på campingturen

er det lækkert at dryppe
lidt koncentreret saft på
pandekagerne i stedet for
honning.
Frokost: Hvad jeres eget
køleskab byder på, eller støt det
lokale cafeteria.
Aften:
Nudelsalat
med oksekød
til 2 pers.
150 gr. nudler
eller alm.
spaghetti,
175-225 g.
oksebøffer
(minut-,
engelske eller farmerbøffer),
salt og peber, 1/2 rød chili, 2
forårsløg, 1/2-1 peberfrugt.
Dressing: 3 spk. citronsaft, 1
1/2 spk. honning, 1 dl. ristede
peanuts, frisk koriander eller
andre krydderurter.
Kog nudlerne efter anvisning på
pakken. Brun bøffen på begge
sider, og steg den derefter
et par min. på hver side. Lad
bøffen hvile lidt, drys med salt
og peber, og skær den derefter
i tynde strimler. Fjern kernerne
fra chilien, og hak den fint. Skær
forårsløg i tynde skiver på skrå.
Skær peberfrugten i strimler.
Bland oksekød, chili, forårsløg

Tekst og billeder fra bogen
Camping, mad og ferie
Morgen:
Pandekager
med jordbær
og græsk
yoghurt ca.
20 stk., evt.
opdel selv
opskriften
efter behov
Pandekagedej: 4 dl. hvedemel,
2 stk. sukker, 1 /2 tsk. salt, 1/2
l. mælk, 2-3 æg, evt. 2spk.
cremefraiche, yoghurt eller øl,
evt. lidt hyldebærblomster i
dejen, smør til stegning
Tilbehør: Jordbær eller frugt
skåret i tern, græsk yoghurt eller
cremefraiche, flydende honning
eller hyldeblomstsaft
Bland mel, sukker, salt sammen
i en skål. Pisk mælken i, og
tilsæt æggene et af gangen.
Kom cremefraichen i, og pisk
grundigt. Lad dejen hvile ca.
15 min. Bag pandekagerne
på en pande penslet med
smør. Skær frugt og bær ud
i passende stykker. Server
pandekagerne med frugt,
yoghurt og honning. Hvis
man har hyldebærblomstsaft,
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Dit gasanlæg!/Nye medlemmer

og peberfrugt i nudlerne. Pisk
citronsaft og honning sammen
og vend det i. Drys med peanuts
og krydderurter.
Velbekomme!

køre med køleskabet tændt.

OBS!
Hvornår har du sidst skiftet
gasregulator, disse slides og
kan med tiden give et sivende
gasudslip, som kan være meget
farlig.

Hvis du også vil køre med
gasfyret, kræver det noget mere,
nemlig noget andet udstyr,
hvilket kan være Truma mono
Control CS, som har indbygget
en censor ved uheld og der
skal også være en slange bruds
ventil på højtryksslangen mellem
gasflaske og Truma mono
Control enheden.

Nye medlemmer.
Klubben byder velkommen til:

Derfor giv lige din/dine
regulatorer en tanke – hvornår
skiftede jeg/vi sidst?
Når vi nu skriver om regulatorer
er det også nødvendig, at se
efter om den er udstyret med
EFV (excess flow valve) som
betyder, at der er indbygget en
slangebrudssikring i regulatoren,
som lukker for gasssen ved
uheld.
Såfremt
regulatoren
er udstyret
med EFV er
det tilladt at
SOLIFERBLADET 2/2021

Maria Jørgensen og Mikkel Visby
4700 Næstved
Jacob Jensen
S-298 31 Tollarp
Preben Johannsen
6200 Aabenraa
Anita Hansen og Simon Jezequel
6990 Ulfborg

Bolette og Michael Bohl
5471 Søndersø
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Træf på FYN

SOLIFER

Søbadvej 10, 5500 Middelfart
18. til 20. juni.

PS.: Da vi ikke ved hvad der
sker med covid-19 er det
selvfølgelig med et forbehold om
vi kan lave dette træf.

Så er vi i gang igen med årets
første træf på Fyn.
Denne gang er det et “hilse på
igen træf”, fordi det jo er rigtig
mange dage siden det sidste
træf.

Dødsfald

Tilmelding kan foregå på
klubbens hjemmeside under
træf eller på info@soliferklub.dk
senest den 4. juni.

Birgit Christensen, som var en
fast støtte til alle træf i Solifer Klub
Danmark siden 2007, er stille
afgået ved døden den 18. februar
efter længere tids sygdom.

Træf på:
Hindsgavl Camping
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ANNONCE
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Jelling træf
Under forudsætning af, at covid19 situationen tillader det, holder
vi

Septembertræf på
Jelling Familie Camping

SOLIFER
vand - bad - wi-fi.
Prisen gælder også for
deltagere, som ankommer før
eller bliver lidt efter træffet.

10.-12. september 2021.
Adresse: Mølvangvej 55
7300 Jelling
Tlf.: 81 82 63 00
Web: jellingcamping.dk
Vært: Peter Gosvig
Særlig Solifer pris:
150 pr dag- (prisen er pr. vogn /
telt / autocamper). Inkl. i prisen
er: Personer - strøm -
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Program:
Fredag
Kl. 20: Velkomst og orientering
om træffet. Medbring evt. kaffe/
the mv.
Lørdag:
Kl.10: Fælles udflugt til
Bindeballe Købmandsgaard.
Gratis adgang, men entre 10
kr./prs, hvis man vil se deres
museum.
Evt. smuttur forbi Jellinghøjene

Jelling træf
Drikkevarer skal købes i lokalet.
Egen kaffe/the og kage kan evt.
medbringes.
Søndag:
Kl. 10: Vi stryger flaget og siger
farvel.
Tilmelding senest 1. september
på klubbens hjemmeside eller på
info@soliferklub.dk.
OBS.: Vi gør opmærksom på at
tilmelding til træffet er samtidig
en tilmelding til spisning.
Såfremt I IKKE ønsker at
deltage i spisningen,kræver det
en tydelig framelding!

og runestenene på vejen hjem.
Eftermiddagen kan benyttes
til behagelig afslapning eller
til at besøge områdets mange
spændende steder.

Det er ikke tilladt at medbringe
egen mad i cafeteriet.
Vi glæder os til at se jer!

Kl. 19: Fællesspisning“Mormormad”.
Ananasring m. hønsesalat,
bacon, brød og smør.
Svinekam som vildt med
tilbehør.
Mormors citronfromage.
Pris kun 100 kr. pr. prs.
klubben giver restbeløbet.
SOLIFERBLADET 2/2021
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Et slot i Frankrig hvor du ikke kan bo!

Le Palais Idéal du facteur
Cheval – det ideelle plads af
postbud Cheval.
På en af vores mange ture til
det sydlige Frankrig, tog vi en
afstikker til byen Hauterivers.
I denne by ligger et højst
usædvanligt palads.

SOLIFER

hentede med trillerør om lørdagen.
Alle disse sten skulle bruges til
opførelse af det ideelle palads. Et
palads af kalksten, som man ikke
kan bo i.
Paladset er en sammensmeltning
af et europæisk middelalderslot,
et ægyptisk tempel, et hus fra
Algeriet, en Svitzer-hytte, det
Hvide hus i Washington og et
hindu-tempel.
Efter 33 års byggeri stod paladset
endelig færdigt. Han ville gerne
begraves i sit palads når han
engang døde, men fik afslag fra
kommunen, så derfor begyndte
han at bygge sit gravsted på
byens kirkegård.

Det måtte vi selvfølgelig se.
Ferdinand Cheval var postbud og
på sin 32 kilometer daglige rute,
faldt han en dag over en bizar
sten. Den var interessant, så den
røg ned i posttasken.

Paladset er meget smukt og man
kan bruge timer til at kigge på
detaljer i det smukke byggeri.
Bare alene i 2019 var der 305.000
besøgende.
Paladset er på UNESCO´s
verdenskulturarvliste.
Hvis I kommer på disse kanter, så
giv jer tid til at se paladset.

Dette skete mange gange og en
idé blev født. Til sidst begyndte
han at lave bunker med disse
specielle sten, som han så
12
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Grænsetræf d. 27.-29. aug.
Forhåbentlig kan vi afholde
grænsetræf med vores svenske
venner i år.
Sidste år måtte vi jo desværre
aflyse pga. Covid-19 epedemien.
Vi har i år valgt at lægge træffet
tæt på Holbæk på:
Tempelkrogens Familiecamping
Krogvejen 2, DK-4390 Vipperød
Tlf. +45 59181307
Email: info@tempelkrogen.dk
Gå ind på campingpladsens
hjemmeside for yderligere
informationer.
WWW.tempelkrogensfamiliecamping.dk
Campingpladsen ligger smukt
ud til Holbæk Fjord, og har en
fantastiks udsigt ud over fjorden,
og ligger få kilometer fra Holbæk
by, med havn, butikker, cafeer
og byliv.
I egne biler kører vi til lørdagens
udflugt:
Oplevelsescenter, Nyvang,
Nyvangs Alle 4,Holbæk, hvor vi
bliver sat tilbage i tiden til vores
bedste- eller oldeforældres
levetid på landet.
SOLIFERBLADET 2/2021

Grænsetræf
Det er et stort område med
mange oplevelser af datidens
huse, og hvordan man levede
dengang på landet. I nogle af
husene bliver der bl.a. bagt
forskellige smagsprøver på
datidens bagværk. I andre
bygninger kan man opleve
landbolivets maskiner til dyrkning
af afgrøder og dyrehold.
Der er også et cafeterie hvor
man serverer kaffe, kage,
smørrebrød, slik og drikkevarer.
Centeret er bestemt et besøg
værd.
Se yderligere info på:
www.oplevelsescenternyvang.dk
Tilbage på campingpladsen skal
vi traditionen tro, afholde vores
landskamp mellem Sverige og
Danmark i Kongespil. Så kom til
træf til hyggeligt samvær, udflugt
og til at spille og vinde.
Tilmelding til træffet senest 2
uger før træffet, d. 13.aug. på
info@@soliferklub.dk
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Hjælp til selv hjælp

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 på denne måde.
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Træf og udstillinger

SOLIFER
Træf i 2021:
04. til 06. juni træf på Sjælland
18. til 20. juni træf på Fyn
27. til 29. august Grænsetræf
10. til 12. september træf i Jylland
19. til 21. november træf i Jylland
26. til 28. november træf på Sjælland

Bestyrelsen for Solifer Klub Danmark vil med disse træf forsøge
at få klubbens træf igang igen, for det er jo noget vi længe har
ventet på.
Dog er vi nødt til at tage alle de forbehold vi kan, da bestyrelsen
må rette sig efter de forordninger, som regeringen kommer med.

Husk at følge med på www.soliferklub.dk
Udstillinger i 2021:
Ingen informationer om udstillinger på nuværende tidspunkt.

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
november/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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