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Lederen

SOLIFER

BESTYRELSEN:

Covid-19

Formand:
Susanne von Essen
Parkvej 25
5600 Fåborg
Tlf.: 30 56 80 14
e-mail: susannevonessen@jubii.dk

Pga. vores landsdækkende covid-19
situation har vi desværre ikke kunnet afholde
flere af klubbens træf.

Næstformand:
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

Det har vi desværre mærket meget på
Sjælland. Endda med en aflysning af vores
gløggtræf.
Dette er vi naturligvis meget kede af, da
vi altid gør os umage med at finde gode
campingpladser og aktiviteter til vores træf.
Men vi håber på, at kunne gense både
tidligere aktive, både fra øst og vest for
Storebæltsbroen og nye medlemmer til vores
træf.
Hvis I har gode ideer og input til nye
campingpladser og aktiviteter er I
meget velkommen til at kontakte os på
info@soliferklub.dk eller per telefon. Vores
telefonnumre står på side to i bladet og på
vores hjemmeside.

Klubbens adresse:
SOLIFER KLUB DANMARK
Lærkevej 15
8700 Horsens

Glædelig Jul og Godt Nytår

Bladudvalg:
Hele bestyrelsen

INTERNET:

Redaktør:
Torben Damgaard

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

Tryk:
T. + T. Text - e-mail
Forsiden: JUL
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Deadline for næste nr.:
15. februar 2022
udkommer i februar/marts
SOLIFERBLADET 4/2021

SOLIFER

Museums besøg

Så kom SOLIFER
på museum.

nutidens rullende hotelværelser
osv. osv.

Når vi nu alligevel skulle til træf
på Fyn, benyttede vi lejligheden
til at besøge Egeskov for at
se det meget smukke slot og
specielt det ny indviede Camping
& Outdoor Museum, som er
blevet til ved et samarbejde
mellem DCU og Egeskov.

Kaffekedlen over det knitrende
bål var der. Her manglede jeg
nu et par gamle rygsække med
stofmærker og de udtrådte
vandrestøvler med dagens
sure sokker lagt til tørre. Måske
også en gammel cykel uden
gear og håndbremser med
oppakning i cykeltasker og på
bagagebæreren.

Museet har fået sin egen
nyopførte bygning, som
skaber en perfekt rammer om
udstillingen.
De forskellige stande
repræsenterer alle grene inden
for camping og friluftsliv.
Fra det
ældste til det
nyeste, fra
det simpleste
til det mest
sofistikerede,
fra
enmandstelt
til moderne
glamping, fra
hjemmelavede
campingvogne,
som kunne
klappes
sammen til
SOLIFERBLADET 4/2021

Der er næsten alt, hvad hjertet
kan begære.
Og til særlig glæde for Solifer
Klub Danmarks medlemmer er
der minsandten en ældre, meget
velholdt Solifer Campingvogn.
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Museums besøg
På infoskiltet står, at det er en
Solifer model Artic 45T fra 1978.
Land: Sverige. Det er en fejler.
Den er nu fremstillet i Finland.

SOLIFER
Navnet Solifer betyder Lysets
bærer på latin, og artic – ikke
at forveksle med arctic - er
såmænd et engelsk udtryk for en
anhænger.”
Jeg har tit undret mig
over, hvor det navn
kommer fra.

Desuden oplyses: “Da Inger
Elisabeth Heidemann og
hendes mand kørte på ferie
gennem Europa i 1978 med
deres spritnye Solifer Articcampingvogn, vakte den
strømlinede model med det
moderne udseende ifølge
dem selv en vis opsigt ude på
campingpladserne.
Vognen var lettere end sine
forgængere og kunne derfor
trækkes af mindre biler, hvilket
også var med til at gøre den
hurtigt populær i samtiden.
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Et opslag på
Solifer klubbens
hjemmeside
fortæller, at” Solifer
startede som fabrik
for cykellygter,
lavede siden cykler
og knallerter, og
endte som en
fremtrædende aktør på markedet
for campingvogne.”
Min egen Solifer- lysets
bærer- er altså rundet af en
cykellygtefabrik i Finland!
Eventyret om Den grimme ælling
endnu engang.
Jeg husker, at vi i Solifer klubben
for år tilbage havde en hed
diskussion om vores klubmærke.
“Trængte det ikke til at blive
moderniseret?”
SOLIFERBLADET 4/2021

Museums besøg

SOLIFER
Enden herpå blev heldigvis, at vi
beholdt det gamle mærke med
modellen, som nu er kommet på
museum. Prøv at sammenligne
mærke og foto af vognen
Sådan!

Autocampere er bla.
repræsenteret af en gammel
ombygget postbil.

SOLIFERBLADET 4/2021

Det kan lyde som et paradoks,
når man til daglig bor på et slot,
men Claus Ahlefeldt-LaurvigBille elskede den ombyggede
bus, som han nåede at køre
flere hundredetusinde kilometer i
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Lidt reklame for klubben blev
efterladt.

Om denne oplystes:” Mercedespostbussen har tilhørt
Michael Ahlefeldts far, Claus
Ahlefeldt-Laurvig-Bille, som
i samarbejde med Egeskovs
tømrer ombyggede den til en
autocamper.
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Museums besøg
på sin vej gennem Europa.
Da han var færdig med den,
efterlod han den på slottets lager
med pibe og askebæger i, og
sådan stod den, da den blev
taget ud af lageret for at komme
på museum.”
Vores telt.
Længere fremme råbte min
hustru pludselig: “Har du set det
telt derhenne? Det er vores telt.”
“Ja, minsandten. Der stod

SOLIFER
opfundet. Vi sov på en avis.
Søndagsavisen var bedst-den
var tykkest.
Besøg selv museet og bliv
inspireret.
Museet er en ren vandring
“ned ad memory lane”. Jeg kan
kun anbefale nye og gamle
campister og friluftsfolk at
aflægge Camping & Outdoor
Museet et besøg. Men beregn
god tid. Det er “Jenne gue
sager”, som vi siger heroppe
nordenfjords. Godt, at DCU
gik med i det samarbejde. Det
tegner godt.
På træffet d. 5.-7. august 2022
prøver vi at arrangere et besøg
på Egeskov Camping & Outdoor
Museum. Mere herom i næste
blad.
Sv. Dam

makkeren til det telt, vi
slæbte rundt med på vores
bryllupsrejse, en længere
togrejse til Nordsverige og
Norge.

Vinder af konkurrencen gæt en
campingplads i blad nr. 3 blev:
Lis Nordestgaard.
Campingpladsen på billedet er
DCU Odense Camping.

Minderne myldrede frem.
Overdelen var næsten vandtæt,
bunden var tæt, så hvad der
kom ind ovenfra blev derinde.
Liggeunderlag var endnu ikke
6
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SOLIFER
Sælges:
Solifer S 9 MHC 1998
Velholdt og velserviceret vogn
sælges, aktuel gas- og fugttest
foreligger. Ikke ryger vogn.
Udover det kendte standardudstyr
er der:
Ny lader, mover, elektrisk toilet,
myggenet dør, ny forrude,
nyt kassette gardin forrude,
vinterdæk, teltskinne begge sider,
vindue bagende, digital antenne,
cykelholder 2 stk., gasalarm
og musikanlæg med diskant,
mellemtone og subwoofer og radio/
cd afspiller.
Følgende løsøre medfølger, Isabella
Zenith lux blue, carbonstænger og
rumdeler, Isabella læsejl, Isabella
Shadow, Kampa posemarkise med
markiserum der lynes på, Svensk
snemarkise.

Pris kr. 49.500
Kontakt Søren Pedersen 20318608
– kirstenogsoren@outlook.dkTekst til

Kontingent

Kontingent 2022
Nu er tiden inde til at få betalt
kontingentet for 2022. Det er
den samme måde som vi har
brugt de sidste år, så derfor er
der igen vedhæftet en pdf fil
med oplysninger om, hvordan du
indbetaler næste års kontingent.
Kontingentet bedes indbetalt
senest 5. januar 2022.
Evt. ændringer i dit medlemskab
meddeler du på klubbens mail
info@soliferklub.dk.
Torben Damgaard
PS.: Nyt medlemskort vil blive
fremsendt, når alle betalinger er
modtaget.

Generalforsamlingen 2022
Sæt allerede nu kryds i
jeres kalender for vores
generalforsamling.
Den bliver afholdt på Sjælland
i St. Bededagsferien d. 13.-15.
maj 2022.
Nærmere info derom kommer i
det første blad i 2022.
I kan allerede nu tilmelde jer til
træffet.
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Træf på Rømø

Træf på Rømø i dagene
19. til 21. november.
Dette års gløggtræf var
berammet til at finde sted
på Kommandørgårdens
campingplads, hvilket er den
eneste plads der er vinteråben
på Rømø.
Pladsen er stor og der var kun
få toiletter/bad der var åbne på
nuværende tidspunkt, men det
gik.
Pladsen kunne godt bruge en
større oprydning og ligeledes
kunne ejeren (campingværten)
godt bruge et kursus i
kundepleje!!.
Der var tilmeldt 14 vogne, men
desværre fik vi et afbud.
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SOLIFER
Træffet var et gløgg træf, hvor
klubben serverer varm gløgg og
æbleskiver. Dette blev serveret
i campingpladsens opholdsstue
kaldet Pyramiden, et meget
hyggelig lokale.
Fredag aften kl. 20.00 var vi klar
til gløggen, der lige som sidste

år var lavet af Susan og jeg kan
fortælle, at den smagte super
godt, æbleskiverne som Karen
Volf havde bagt blev varmet i
opholdsstuens 3 varmluft ovne.
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SOLIFER
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ANNONCE
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Træf på Rømø
Der var en god stemning
sikkert fordi det var så længe
siden sidste træf for nogle af
deltagerne og som sædvanlig gik
snakken aftenen igennem.
Lørdag var der planeret en
sejltur til Sild, hvor vi var ca.
25 personer der tog turen frem
og tilbage med samme færge.
Færgen gled stille og roligt over
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SOLIFER
til Sild, vi mærkede næsten ikke
at vi sejlede.

Undervejs så vi et par sæler
ligge og hvile sig.

SOLIFERBLADET 4/2021

SOLIFER

Til salg

Lørdag aften fik vi mad fra
hotellet, det smagte godt og der
var rigeligt og som fredag aften
gik snakken igen godt.

Søndag kl. 10.00 havde vi
afslutning ved flaget med klub
sangen og vi ønskede hinanden
en god jul samt et godt nytår.

SOLIFERBLADET 4/2021
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Vintertræf

Måske Danmarks flotteste
Solifer Finlandia 630 TBX
sælges

SOLIFER
Vintertræf 18. – 20. februar
2022
på
Dokkedal Camping
Kystvej 118, 9280 Storvorde
www.dokkedalcamping.dk
Tlf.: (+45) 98 31 11 71
Mail: info@dokkedalcamping.dk

Pris ide Kr. 95.000
Vognen indeholder bl.a.:
Thule Omnistor 4,40 m x 2,50
Gasanlæg med olieudskiller
Alde Compact 3010
Dansk tempo 100
Tysk tempo 100
Truma Mover XT 4
Isabella fortelt 2,5 m dyb
Møblerne er betrukket med
læder
Dinetten er udskiftet med 2
lækre stole
Ring til Tom på 20 19 47 50
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Som campingpladsens
nærmeste nabo finder du den
enestående Lille Vildmose
– Himmerlands Naturpark.
Her er et helt utroligt dyreliv og
mulighed for en naturoplevelse
ud over det sædvanlige.
Lille Vildmosecentret holder
vinterlukket, men vi kan færdes i
området i bil, på cykel og til fods.
Se nærmere herom på
www.lillevildmose.dk.
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SOLIFER
Vi får et område hvor vi alle kan
ligge samlet og endvidere har vi
fået et lokale, hvor vi kan hygge
os sammen.

Årets bowlingtræf

Årets bowlingtræf
11. - 13. marts afholdes på
Boelslunde camping, som også
er den gamle fattiggård.
Overnatningsprisen på træffet
er pr. person 80 kr. + miljøtillæg
6 kr. pr. døgn. Pladsgebyret
opkræves ikke.
Selve bowlingen foregår i Super
Bowl i Slagelse.

Priser:
150 kr. pr dag. for 2 personer +
evt. el (15 kr. pr. dag). + 3,5 kr.
pr. kWh).
Gratis Wifi. Bad afregnes via et
kort.
Ankomst før og efter træffet
afregnes til samme pris.
Tilmelding som sædvanlig på
klubbens hjemmeside under
træf eller på info@soliferklub.dk,
senest den 11. februar 2022

SOLIFERBLADET 4/2021

For 1 times bowling og
efterfølgende 2 retters menu
i restauranten koster det 100
kr. efter fradrag af klubbens
tilskud.
Tilmelding som sædvanlig på
klubbens hjemme side under
træf eller på info@soliferklub.dk
senest 27. februer.
Vi glæder os til at se jer
Helle og Annie
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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 2022
18. - 20. Februar

Jylland-Fyn

11. - 13. Marts

Sjælland

01. - 03. April

Jylland-Fyn

12. - 15. Maj

Sjælland
Generalforsamling

05. - 07. August

Jylland-Fyn

26. - 28. August

Sjælland

04. - 06. November

Sjælland

25. - 27. November

Jylland - Fyn

Husk at følge med på www.soliferklub.dk
Udstillinger i 2022:
14. til 16. januar

Aalborg

25. til 27. februar

Ferie for Alle

26.august til 04.september

Caravan Salon Düsseldorf

07. til 11. september

Elmia

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/
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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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