Nr.
Nr. 4-17
4-17

Tänk vad man kan göra med
700 kg Ölandslök

Bild:Leif Brusman

Ledaren
Hej på er kamrater
Hoppas er campingsäsong har varit givande, med mycket sol och bad. Nu stundar ju tyvärr en mörkare tid framöver, med både regn och snålblåst. Hösten och vintern är ju
inte så trevlig för alla.
Många av oss som tömmer allt man har i våra ekipage för
att sedan låta dessa övervintra.
Men tiden går fort så vi åter kan packa in allt man behöver för nästa år. Så det är ett evigt ur- och iplockande, men
ändå väldigt mysigt.
Det är otroligt vad mycket man har med sig och frågan
man ställer: Har vi verkligen nytta av allt man har packat
in i vagnen/husbilen. Oftast är svaret nej kanske inte, men
det är bra att ha ändå.
Men nu ser vi framåt. Julen står ju vid dörren och knackar
på. Hoppas att alla får en vit jul samt en behövlig avkoppling, med de nära och kära, med både god mat och några
klappar att öppna. Och ni, som kanske inte ställt undan era
ekipage, ni kanske firar julen i dessa i år. Det kan vara nog
så mysigt på alla sätt och vis.

Club Solifer Sweden
c/o Jan-Erik Andersson
Sländstigen 18
144 40 Rönninge
Mobil: 070-510 28 77
e-mail: clubsolifer@gmail.com
Plusgiro: 484 75 79-2
Bankgiro: 5381-5767
Kanslist: Jan-Erik Andersson

Ansvarig utgivare:
Benny Pettersson

För hur det nu än är så kommer en ny säsong nästa år och
det ser vi fram emot eller hur? Vi får hoppas att både väder och allt annat runt ikring, blir som vi önskar säsongen
2018. Med både resor och träffar runt om i landet för alla i
Club Solifer.

Webbansvarig:
Jessica Breifors
Gulklövergatan 150
449 34 Nödinge
Mobil: 070-739 66 69
e-mail: kjellojessica@live.se

Många av oss håller redan på att planera inför Riksårsmöte 2018 i Backamo lägerplats som ligger i Ljungskile.
Träffen blir som brukligt Kristihimmelsfärdshelgen

Tryckeri:

Planeringen är långt framskriden och vi håller på att
finjustera allt runt omkring. Så att alla ska bli nöjda när ni
kommer. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt
kan komma. Vidare information om tider och datum kommer i nästa tidning.
Vill passa på att önska er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

-Print AB Hägersten

Material till tidningen skickas till:
Redaktör:
May-Britt Brusman
Storängsgatan 19
614 32 Söderköping
Mobil: 070-207 45 53
e-mail: brusman.ma@telia.com

Så ses och hörs vi nästa år igen.
Ordf. Benny Pettersson

Utgivningsplan för Club Nytt 2018
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Nils Foghelin
Hantverkavägen 19
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C 733
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Benny Pettersson
Kantarellvägen 26
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Mobil: 070-541 66 34
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May-Britt & Leif Brussman
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614 32 SÖDERKÖPING
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Mobil: 070-207 45 53
Mobil: 070-811 06 66

Ingrid & Conny Rehn
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573 35 TRANÅS

F
95
Mobil: 076-879 24 65
Mobil: 070-524 70 65
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Margareta & Bill Schölin
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Mobil: 0739-34 07 04

Region MITT Kontaktfamilj
Stefan Elsberg
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W 4293
Mobil: 070-558 29 50
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e-mail: birgitta@hillerstrom.net
Mobil: 070-600 74 92
Sekreterare
Lars Hillerström
Blåbärsstigen 11
B 4217
196 32 KUNGSÄNGEN
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Wedholms allé 1
611 39 NYKÖPING
e-mail: alf.nynas@gmail.com
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Club Solifer hälsar nya
medlemmar välkomna!
4429 Marie Christensson & Håkan Englund
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Olofström
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SYDs
TRÄFFAR 2017
Gränsträffen är över och vi vill
sända ett stort tack till våra
”sponsorer” som skänkte
priserna till lotteriet.

Tack till:
ICA MAXI, Olofström,
CITY GROSS, Karlshamn samt
också till HALENS Camping
som också gav oss ett fantastiskt
erbjudande och en mycket god
service.

VÄSTs
TRÄFFAR 2017
Årsmöte 20 till 22 april
Plats Kalv
Anmälan sker till:
George mobil: 0708795668
Eller Elsy mobil: 0706518405

Höst träff 21 till 23 sep
Plats Munkedal
Anmälan sker till:
Kenth mobil: 070-380 41 31
Eller Ann-Greth 070-282 57 05

Tack Marcus med personal!
CLUB SOLIFER INTERNATIONAL

Reg. SYD

Club Solifer Nytt

Adventträffen
Under Planering, återkommer
med plats och tid
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ÖSTs
TRÄFFAR 2017

Ölands skördefest 2018
Under tiden
26-30 september
Detta blir den enda
träffen som region Öst
kommer att arrangera
under året.
Planera gärna in det
redan nu.
Mer info
kommer senare.

MÄLARDALENs
TRÄFFAR 2017
Regionens årsmöte 4-6 maj,
vid Rialas idrottsplats
utanför Norrtälje
Anmälan till:
Nisse & Ann Britt 0174-109 91,
070-666 92 29, 070-524 90 43
senast 1vecka före träffen
Rallyt 16-17 augusti,
äger rum på norra sidan
av Stockholm
Anmälan till:
Nisse & Ann-Britt 0174-109 91,
070-666 92 29, 070-524 90 43
senast 2 veckor före träffen
Ärtsoppeträffen
Grisslehamn 21-23 september
Anmälan till:
Ingrid Germundsson
070-523 04 89
senast 2 veckor före träffen
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Glöm inte vår hemsidan
www.clubsolifersweden.se
Vi tänker försöka att starta upp en köp & sälj sida
Diverse Soliferrelaterade saker, förtält, reservdelar, däck eller vad det nu kan vara.
Maila er annons till mig, så sätter jag in den på hemsidan.
Det måste finnas kontaktuppgifter till säljaren eller köparen,
om man önskar sälja eller köpa något.
Kontakt till mig är kjellojessica@live.se
Med vänlig hälsning Jessica Breifors webbansvarig
Club Solifer Nytt

7

8

Club Solifer Nytt

Höstens Elmiamässa
I skrivandet stund har vi kommit hem från årets
Elmiamässsa. Vi var ett 50-tal vagnar som invaderade
Soliferbyn, inte bara Solifer vagnar utan även vagnar och
bilar av andra märken. Men det gjorde ingenting, bara kul
att vi fyller vår Soliferby.
Tyvärr var inte vädret med oss denna gången utan
regn och blåst om vart annat! Bättre tur nästa år. Så något
långbord blev det inte, utan vi satt hos varandra och
kurade.

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR

Många ansåg att det saknades en hel del, både inne på
mässan men även runt omkring och det får man nog hålla
med om, mycket saknades.
Om inte annat saknades Solifers vagnar på mässan även
i år, det kändes lite vemodigt, men hoppet att de kommer
åter lever kvar eller hur?
Fredagen var undertecknad och Birgitta Hillerström på
möte med Riksförbundet mobil fritid, där vi är medlemmar.
De gör ett gott arbete, inte bara för oss utan för åtta andra
klubbar.

Dom arbetar bland annat med mycket fordonsvikter,
ända upp till regeringskansliet.
På lördagen hade vi vårt infomöte som brukligt är,
där vi bland annat presenterade några nya ledamöter i
huvudstyrelsen. Regionerna presenterade kommande
aktiviteter. Vi har även fått en ny kontaktfamilj från
Borlängetrakten vilket är mycket glädjande för våra
medlemmar i region Mitt, samt för klubben.
Region Väst har tagit på sig att arrangera 2018 års årsmöte.
Det kommer att förläggas till Backamo lägerplats under
Kristi Himmelsfärdshelgen. Platsen ligger några kilometer
söder om Ljungskile och nära BG:s Husvagnscenter.
Närmare information kommer i nästa nummer.
O 4310 Benny Pettersson

Club Solifer Nytt
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Mälardalens rally 18 – 20 augusti 2017
Mälardalens rally gick detta år på södra sidan av Mälaren. Vi blev kallade att komma till Femörefortet, Oxelösund på fredagseftermiddagen.

Samlingen, av totalt 17 ekipage, skedde på en stor parkeringsplats vid fortet. Det var tidvis regn, tidvis sol under
eftermiddagen.
Vi bjöds på middag, en fantastisk pastasallad med kyckling och hembakat bröd. Vi har ju en egen chefskock i Mälardalen i form av Jan-Erik Andersson.

Lördagsmorgonen inleddes med en ordentlig
promenad upp till fortet där en guide tog kommandot för
vidare utforskning av de imponerande lokalerna som var
insprängda i berget.
Många med olika lokaler som skulle rymma upp emot 70
soldater. Som avslutning bjöds vi på ärtsoppa med pannkakor, sylt och grädde.
Vid 14-tiden skulle själva rallyt startas med avfärd med 5
minuters intervall mot okänt mål. . Huvudriktningen var
mot Nyköping och vi fick en startinstruktion som innehöll
den allvarligaste uppmaningen att inte åka ut på motorvägen utan följa utsatta skyltar.

Där anvisades plats för oss där vi ställde upp. En stor
yta mellan vagnarna blev lekplats för Guns barnbarn Molly och Charlie som lekte med Hillerströms Elsa. Det var
lättsövda barn och hund på kvällen.

Kvällen inleddes med mat, en och annan öl men framför
allt mycket snack och skratt. Senare på kvällen fick vi en
musikunderhållning av Gurra Törnqvist som spelade och
sjöng precis den musik som vi nog alla älskar. Gurra och
hans hustru Jaana var ju också med och underhöll på årets
riksårsmöte i Enahörna och nu får väl Gurra ses som
Mälardalens hovtrubadur.

Under Gurras framträdande anslöt en hel del andra campinggäster till publiken vilket höjde stämningen ytterligare.
Ännu ett fantastiskt arrangemang av Gun och Jan-Erik
Andersson tillsammans med Ulla Rygin Eriksson och
NilsErik Eriksson som vi alla deltagare tackar för.
Genom Birgitta och Lars Hillerström

Minnet är uppenbarligen kort eftersom ett antal ekipage
tog motorvägen och hamnade på avvägar.
Vi andra hamnade också på villovägar så arrangörerna
fick ett antal telefonsamtal av bortkomna deltagare som
lotsades till Strandstuvikens camping i Nyköping.
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HÖSTTRÄFF I VEGBY
På semestern i somras besökte Jessica, Kjell, Maggan,
Benny, Sven och jag Vegby Camping för att rekognosera
och förbereda oss inför region Västs höstträff. Raskt gick
veckorna förbi och vi är nu framme vid fredag 1 september.

Det slumpar sig så att flera av ekipagen kommer samtidigt fast från olika håll så det blir lite kö in på campingen.
Eftersom vädret är på vår sida samlas vi vid långbord utomhus istället för att vara i den lokal som campingägaren
lånar ut till oss. Det är bäst att passa på när tillfälle bjuds.

Jag vinner den omniaugn som Gun och John har skänkt
till lotteriet. De andra får sig ett gott skratt åt mitt glädjejubel! Ugnen invigdes ett par dagar senare.
Tro det eller ej men på söndagsmorgon är det fortfarande strålande sol. Vi samlas vid långbordet för avskedsfika,
men vädret gör att alla tycker att det känns motigt att packa
ihop. Till sist finns det ingen återvändo och vi bryter upp.
I vanliga fall är det dags för hemfärd efter en träff men denna gång har paret Pettersson och jag lyxen att vara lediga
från arbetena veckan efter träffen. Vi drar därför vidare
tillsammans med Gun och John från Kil. Vi drar ända till
Lassalyckan i Ulricehamn, en tripp på ca 2 mil. Lassalyckans Camping ägdes tidigare av Caravan Club, men har nu
tagits över av Hotell Lassalyckan. Tyvärr har den förvandlats till ”Campingen som hotellet glömde”. Vissa platser är
helt igenväxta av gräs och buskar. Servicehuset är i alla fall
fortfarande fräscht.
På tisdagen drar vi vidare till Mullsjö Camping för att
komma lite närmare Jönköping där det är inkörning på Elmia på onsdagen. På plats träffar vi Agneta och Martti Ollakka som har hyrt en stuga då husvagnen är såld sedan ett
par år tillbaka. I Mullsjö finns en ”godisfabrik” som i själva
verket är en stor godisaffär med mycket att välja mellan.
Den får naturligtvis ett besök. Pingstkyrkan har en stor
second hand butik som endast är öppen på tisdag kväll och
lördag. Butiken är i två våningar och där finns i princip allt
från porslin, smycken, skrivmaskiner till böcker och kläder. Den får också ett besök, några glas blir fyndet där.
Onsdag förmiddag packar vi ihop och möter Kjell strax
utanför campingen. Vi fyra ekipage kör i karavan till Elmia
och på torsdagen ansluter även Jessica. Vad som händer på
Elmia överlåter jag till klubbens ordförande att skriva om.
Tack Jessica och Kjell som höll i träffen och alla som deltog,
utan er blir det inga träffar. Välkomna till Spekeröds Bygdegård i november, både från väst och alla andra regioner.
O2063 Anette Borg

På lördagsmorgon vaknar vi till ett lika fint väder.
De flesta av oss sätter oss i bilar för att samåka till grannbyn Gällstad. Förr i tiden ingick Gällstad i det så kallade
”Kärringarallyt”. Det innebar att ”kärringar” åkte från by
till by för att handla billigt. (Det finns t o m en vägskylt mot
Gällstad i Ulricehamn där det står ”Kärringarallyt”).

Ho Hoo Nu börjar resan
Håll ögonen öppna
både barn & vuxna

Det finns fortfarande ett fåtal outlet butiker kvar så lite
skooch klädfynd får vi allt. När alla har kommit tillbaka samlas vi vid långbordet igen. Det är t o m så varmt att Sebastian, Tobias, Ulf, Thomas och Sven går till campingens pool
och tar sig ett dopp. . Här finns bassäng för både stora och
små (fast Ulf missförstod nog vilken bassäng han skulle
vara i).
Rätt var det är kommer det en regnskur så vi beslutar oss
för att anta campingägarens erbjudande om att få vara i lokalen utan kostnad. Vi har knytkalas så var och en tar med
sig vad den vill äta. Som vanligt har vi ett lotteri och denna
gång har jag lyckan med mig.
Club Solifer Nytt
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Adventsträff region väst
Ibland har vi dragit ganska långt för en Soliferträff. Det
längsta vi dragit är nog till Dorotea för årsmöte. Fredag 10
november drar vi ca 400 meter, ja du läste rätt 400 meter
inte kilometer, för region västs adventsträff. Träffen hålls
vid bygdegården som ligger på andra sidan stora vägen.
Redan vid lunchtid börjar de första ekipagen anlända. Jag
jobbar på fredagen så jag ansluter inte förrän vid 17-tiden.
Då har de andra arrangörerna dukat upp för fika i samlingslokalen. Klockan 19 samlas vi för kaffe och smörgås.
Som vanligt är stämningen på topp. Men fredag är fredag
så vid 21-tiden bryter vi upp för att mysa i husvagnar och
husbilar.

Det blir en hel del mat över så söndagen börjar med gemensam frukost där ungefär hälften av deltagarna äter rester. Sedan är det dags att ta hand om överbliven mat och
städa lokalerna. Nästa gäng har bokat lokalen från klockan
11, men dyker upp redan klockan 10.30 så vi stressar för att
hinna bli klara.

Lördag morgon. Kallt, frost och lite halt. Börjar dagen
med en långpromenad med hunden innan frukost. Åker
hem och ägnar mig åt diverse hushålls sysslor tills sonen
Morgan med familj kommer och fikar och för att uppvakta
Sven lite i förskott på fars dag. Sven återvänder ner till träffen, jag åker iväg och handlar innan jag återvänder. Eftersom regionens ordinarie sekreterare Jessica ligger hemma
i soffan med influensa adjungeras jag till styrelsemötet och
för protokollet. Snabbt hem för att skriva ut protokollet,
tillbaka för att klä om till kvällens fest. Klockan 18 samlas
vi i lokalen för att värma oss med lite glögg. Kocken är lite
försenad med matleveransen, men den som väntar på något gott väntar inte för länge. Vi blir bara mer hungriga på
det julbord som dukas upp. Till slut kan vi börja botanisera
bland julmaten och sätta oss till bords.

Ytterligare en dag med strålande sol när de flesta bryter
upp vid 11-12 tiden. Själv är jag förundrad över hur mycket saker jag har att packa ur husvagnen även fast jag bara
varit ca 400 meter hemifrån. Maggan och Benny ställer upp
sin husvagn på vår gårdsplan och sedan tar vi en avskedsfika innan de kör hemåt. Tack alla övriga arrangörer och
övriga som hjälpte till vid träffen och med städning. Framför allt tack till alla som kom. Nästa gång ses vi i Kalv som
ligger mellan Ullared och Svenljunga den 20-22 april.
Vi hälsar självklart alla medlemmar från andra regioner
välkomna till denna träff och eftersom det ligger ganska
nära både syd och öst hoppas vi att vi får besök från dessa
regioner.
O 2063 Anette Borg

När vi är mätta och belåtna är det dags för lotteriförsäljning. De sista lotterna auktioneras ut och sedan tar Sebastian och Sven över lotteridragningen.
Jag älskar ljus i alla dess former och vinner både ett par
glasljusstakar för värmeljus och ett par blockljus med julmotiv så jag är nöjd med kvällens lotteridragning.
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Region Östs träff under
Ölands skördefest 2017.
Träffen var planerad från onsdagen den 27 till den 1 oktober men efter lite överläggning med familjen Rehn beslutade vi att träffas redan på måndagen. En titt på kartan
kom vi överens om att träffas i Mönsterås på Kaffetorpets
Camping. Vi träffads där vid middagstiden placerade våra
vagnar på anvisade platser varpå vi fick tid att se oss om i
omgivningen.

Erwin Hymer World via Krk
På årets semester tänkte vi besöka Erwin Hymer World i
Wertheim utanför Frankfurt. En liten husbil och husvagns
butik på 28 000 kvadrat meter, där kan man titta på alla
varumärken som ingår i Hymergruppen. Så som Hymer,
Burstner, Carado, Dethleffs, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight, Movera samt Goldsmitt.
Jag tänkte att vi skulle åka via ön Krk i Kroatien på vägen dit, och delta i det 56th Europa rallyt tillsammans med
Caravan Club.
Vi som åkte var Gun & Jan-E nr 1, Lena & Bosse nr2 även
kallade gummisnodden dom släppte oss inte ur sikte då
deras gps endast innehöll Norden Tyskland, Ryssland och
Ukraina. Maggan & Bore nr 3 och Maj-Britt & Jompa nr 4.
Här kommer resedagboken från vår resa.
Dag 1. Ca 60 mil GPS: 51°53’13.9”N 12°24’27.1”E
Efter klubb Solifer årsmöte i Enhörna startade färden, dagens mål var Trelleborg.

En liten grill afton blev det lite senare och en och annan
pilsner samt lite vin. Dagen därpå åkte vi in till Kalmar och
besökte Ölandsplast där vi inhandlade diverse plastpåsar.
Eftermiddagen tillbringades med kortspel och trevlig samvaro.
Onsdag var det dags att bege oss till Öland och Algutsrum för den årliga träffen. När vi anlände hade en deltagare redan kommit dit. Glädjande var att det blev 6 familjer
som deltog varav 2 från Mälardalen. Som vanligt är denna
träff en gör det själv träff, alla gör vad som faller dem in.
Detta upplägg är bra för det finns så mycket olika saker
att se och uppleva. Den enda fasta punkten under träffen
var att Regionen bjöd på en måltid på lördagskvällen. En
mycket trevlig tillställning med mycket skratt och en trevlig kväll.

Dag 2. Ca 45 mil.
Vi tar morgon färjan till Sassnitz, när vi kommer iland startar vi med att bunkra lite flytande förnödenheter på Boardershopen. Vi åker till Mc Donald´s i Grimmen där vi bestämt lunch träff med Babsi på cirkus Mustang. Efter lunch
och kaffe fortsätter vi söder ut. Nattstopp blir ställplatsen
på Hotel Zur Fichterbrete i Coswig. Kvällen avslutades
med en öl på hotellets uteservering.

Dag 3. Ca 50 mil. GPS: N48 09 16 E12 48 32.
En ren transport dag, vi åker via Leipzig, Regensburg till
Burghausen vid floden Salzach som är gränsen mot Österrike ca 5 mil norr om Salzburg.

Ett stort tack till alla som deltog, hoppas ni fick bra minnen att bära med er i vintermörkret.
Välkomna tillbaka nästa år.
E3633 Leif Brusman
Club Solifer Nytt

Dag 4. Ca 28 mil. GPS: N46 21 41 E14 04 48.
Vi åker in i Österrike och stannar på en bensinmack i Salzburg, där hyr vi Go-boxar (transponder för motorvägen
i Österrike). Sedan fortsätter vi mot Slovenien, vi tar Karawanken tunneln, Det är en 7 864 meter lång enrörig tunnel, med mötande trafik, nu är vi i Slovenien. Vi fortsätter
till Bled vid den smaragdgröna sjön med samma namn och
tar in på Camping Bled. På ön, mitt i smaragden, dominerar den lilla vita romantiska pilgrimskyrkan där brudgumen ofta bär sin brud uppför de 98 trappstegen i det 52
meter höga tornet. För att sedan ringa i kyrkklockorna och
önska något inför Gud, i kyrkan som tillsammans med de
omgivande bergen speglar sig i den klara alpsjön.
Fortsättning på sidan 14
13

Fortsättning på artikeln

Ett problem uppstår, Maggan råkar sätta sig på Bores glasögon som ser ut som en Lego byggsats efteråt. Vi hoppas
att det finns en bra optiker inne i Bled som vi kan uppsöka
nästa dag.

Vi äter middag på campingens restaurang.

Dag 6. Bled- Njivice Ca 20 mil 45°10’11.7”N 14°32’49.6”E
Vi lämnar Bled och åker ner mot ön Krk i Kroatien, där
checkar vi in på Camp Njivice som är platsen för Interrallyt. Vi blir lotsade till svensk hörnan på campingen, det var
totalt 10 svenska ekipage.

På kvällen åt vi gemensam grill buffé vid strandbaren på
campingen.
Dag 7 Njivice
Idag var det heldagsutflykt med båt som stod på programmet, bussar kom och hämtade vid campingen. Båten utgick
från staden Krk på södra ändan av ön, efter att båten lagt ut
blev vi bjudna på slivovice som smakade sådär, det fanns
öl att skölja ner den med.

Dag 5. Bled.
Bore och Maggan tar turist tåget från campingen runt sjön
till Bled för att leta optiker. Vi andra tar cyklarna till Bled
för att utforska staden, dvs dricka öl. Optikern kunde inte
laga glasögonen så när vi kom tillbaka till husbilarna blev
det till att ta fram MacGyver´s överlevnadskit, så med lite
silvertejp och resårband blev glasögonen som nya (fungerade resten av resan)
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Tillbaka på campingen nu stod den officiella invigning av
Interrallyt på programmet, gemensam marsch genom campingen till ett jättepartytält alla deltagande länder hade en
värdinna som tog täten (18 deltagande länder).
Fortsättning i nästa nummer
Club Solifer Nytt

MEDLEMSFÖRMÅNER
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 %.
B 17 Grisslehamns Husvagnscamping, Grisslehamn 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 & vardrarhem,
Söderköping 10 %.
F 2 Getingaryds Camping, Gränna 10% på campingavgift
Geller 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

Rabatter på nordiska campingplatser
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

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

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

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

