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Deadline for næste nr.:
15. maj 2016

udkommer i juni/juli

INTERNET:

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

SOLIFER

Nu er det snart tid til den årlige 
generalforsamling og denne gang vil 
det foregå i Langå. 
Kom og vær med til at forme 
fremtiden i klubben.

Det kan ikke siges for tit, men hjælp 
med at få nye medlemmer, snak med 
alle I møder, som har en SOLIFER 
og beret for dem hvad det er vi går og 
laver. 

Det er mere vigtigt end nogen sinde, 
da der på nuværende tidspunkt ikke 
er muligt at købe en ny SOLIFER 
her i landet.

Efter generalforsamlingen er der 
2 sommertræf og her er der rig 
mulighed for at se områderne, hvor 
disse træf afholdes, se mere inde i 
bladet.

Vel mødt til generalforsamling og 
sommertræf.



Generalforsamling
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Generalforsamling 2016
Medlemmerne af SOLIFER KLUB DANMARK indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling, der i år afholdes på:

Langå Camping
Skovallé 16, 8870 Langå

Lørdag, den 23. april 2016 kl. 9.30
 
 Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af formandens beretning.
 3. Beretning fra udvalg.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen:
                           På valg er:  Bente Plesnow - ønsker ikke genvalg 
 Torben Damgaard
 Svend Dam Larsen
                            Valg af suppleanter:
     På valg er:  Klaus Rysz
 Erik Kjeldsen
 8. Valg af 2 revisorer:
     På valg er:  Anders Damgaard
 Jes Rosfort
     Suppleant:  Anna Hansen
 9. Eventuelt.

 Forslag til behandling på generalforsamlingen under punkt 6 skal 
 være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

     
På bestyrelsens vegne

Per Eckhoff
 

Regnskab medsendt til medlemmer.



Solifer Træf på 
Færgegårdens Camping. 

Årets første Solifer træf blev afholdt 
på Færgegårdens Camping i 
Spodsbjerg i weekenden d. 5. - 7. 
feb. 2016. – Til træffet var anmeldt 
15 vogne. - Et par stykker meldte 
afbud og en måtte køre hjem 
grundet problemer med fyret.

Spodsbjerg ligger midt på 
Langelands østkyst med fiskeri 
og færgehavn og udsigt over 
Langelandsbæltet, som er 
internationalt farvand. Under 
koldkrigsperioden blev bæltet 
holdt under nøje observation fra 
Langelandsfortet og det var derfra 
man i 1962 kunne advare USA om, 
at russiske transportskibe, med 
krigsmateriel på dækket, havde 
passeret i nordgående retning.

Færgeforbindelsen Spodsbjerg - 
Tårs har til alle tider været en vigtig 
forbindelse mellem landsdelene. 
Og det var fra Spodsbjerg 
svenskekongen Carl Gustav den 6. 
feb. 1658 førte dele af sine tropper 
over til Lolland og på sin videre 
færd stiftede bekendtskab med 
Svend Gønge.

»Vintertræf« på Langeland
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2 år. – Møllen, som er en hollandsk 
mølle, blev bygget i begyndelsen af 
1800 tallet. – Nedbrændte i 1827 og 
genopbygget i 1828 og fik navnet 
“Phoenix Mølle”. – Møllen havde 5 
kværne og fungerede indtil 1965 - 
og er nu bygningsfredet.  

En tilbygning fra omkring 1930 
bruges til værksted og produktion af 
linoliemaling. Langeland har kun få 
vandløb og derfor ingen vandmøller, 
men indtil 15 vindmøller. Et gammelt 
mundheld sagde, at Langeland 
havde 15 kirketårne, 15 møller og 
15 bøller (Tullebølle, Lejbølle m.fl. 
byer).

Efter besøget på “Phoenix Mølle” 
var der lejlighed til, efter eget ønske, 
at besøge Langeland med gallerier 
og keramikværksteder.

SOLIFER »Vintertræf« på Langeland

Fredag aften var deltagerne i 
træffet på plads og kl. 20 mødtes 
vi i opholdsstuen medbringende 
kaffe til Susannes uforlignelig, 
hjemmebagte lagkager.

Lørdag kl.10.00: Flaghejsning 
og åbning. Torben Damgaard og 
Susanne von Essen orienterede om 
programmet og besøg på Lindelse 
Mølle kl. 10.30. - Transport i egne 
biler. 

På møllen bliv vi budt velkommen 
af “møller” Simon Greve. – Simon 
G. oplyste, at hans forældre har 
ejet møllen og at han er født her. 
Forældrene solgte møllen, da han var 



Annonce
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www.isabella.net

Commodore Insignia

Commodore Seed
Ambassador Seed TripLight

Ditte Olesen, udviklings chef  

hos Isabella. 

Ud i
det
blå

Farver er med til både at påvirke vores humør og 

til at sende signaler om, hvem vi er. Farver siger 

også noget om tiden. I nedgangstider er farverne 

anonyme og af dæmpede,  og når  optimismen tager 

over, bliver farverne mere markante. Det ses på 

Isabella modellerne for 2016.

Commodore Insignia er et klassisk gennemprøvet 

Isabella- design der nu kommer på markedet i en flot 

klar insignia blå. Farven har fået navn e�er det særlige 

blå emblem, der i midten af sidste århundrede sad på 

engelske og amerikanske fly.  Commodore Insignia går 

i ét med sommernatten og lyser smukt op om dagen 

med lysegrå paneler, og som kontrast hertil to store 

vinduespartier med hvide gardiner. 

Commodore Insignia – en klassiker i nye flotte farver.  

Se meget mere om vores nye produktdesigns på  

www.isabella.net. 

Ditte Olesen, udviklingschef 

hos Isabella.



Søndag kl. 10.00: 
Afslutning ved flaget. Trods det 
fugtige vejrlig og campingpladsens 
regnvåde græstæppe var 
stemningen god. - Torben D. 
erindrede om kommende træf og 
generalforsamlingen på Langå 
Camping d. 23. apr. 2016.

Samt Interrally i Sverige den 14. 
– 17. juli 2016. – Endelig blev der 
sunget klubsang og udbredt en leve 
for Solifer Klub Danmark. – Vi viser 
profilen.                                    hnoKl.19.00 lørdagaften: Fællesspis-

ning og hygge i opholdsstuen. 
Alle deltog og der blev udvekslet 
ferie/camping oplevelser fra nær og 
fjern m.v.

Campingpladsens opholdsstue 
var dejlig lun. Øvrige faciliteter var 
beskedne, men fungerede.

»Vintertræf« på Langeland
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Medlemskort.

Nu da alle har fået et nyt 
medlemskort er der måske nogle 

der tænker, hvorfor er det ikke 
lamineret? Så det bliver der 
mulighed for at få det lavet på 
fødseldagstræffet i Langå.

Fødselsdag og 
generalforsamling.

Årets fødselsdag vil foregå på 
Langå Camping, Skov Alle 16, 8870 
Langå i dagene 21. april til 24. april.

Det er lidt for tidlig at fortælle om 
programmet, men fødselsdagen (31 
år) skal fejres på behørig vis med 
kage. 

Generalforsamling (se indkaldelsen 
på side 3), afholdes lørdag 23. april 
kl. 09.30 i opholdsstuen.

Pladsen ligger lige ned til 
Gudenåen i et skønt område af 
Langå by.

Der vil i lighed med sidste år være 
mad lørdag aften og derfor vil der 
evt. blive opkrævet et stævnegebyr 
på 50 kr. pr. person.

Tilmelding til fødselsdagstræf 
senest 7. april på mail. Gerne 
formularen under træf eller på 
info@soliferklub.dk. 

Prisen er 80 kr. pr. person, 
el 15 kr.+ forbrug pr. dag.

Hvis I kun ønsker at deltage i 
generalforsamlingen, så vil vi meget 
gerne have besked.

Vi fejrer klubbens fødselsdag
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og det har vi gjort i over 30 år

og vi fortsætter i mange år endnu.



Hjælp til selvhjælp

Hvis I vil gøre klubben en 
stor tjeneste, så fjern venligst 
klubmærker fra campingvognen, 
før salg eller bytte, så er det meget 
lettere at spotte en, der ikke er 
medlem og derved kan vi jo forsøge 
at få et nyt medlem ved at tage 
kontakt til ejeren.

Sommertræf 17.-19. Juni på:

Krik Vig Camping, Krik Strandvej 112, 
7700 Vestervig, v/ Jytte & Finn Birger Christensen

Tlf.: 97 94 14 96

På WWW.krikvigcamping.dk kan du 
bl.a. se en billedserie fra pladsen.
Campingpladsen ligger meget 
smukt mellem hav, fjord, å og søer, 
klods op ad Nationalpark Thy.

Træffet koster pr. døgn:
Campingvogn med to voksne: 168 
kr.  El: 35 kr. Hund: 12 kr. 

Evt. ekstra dage i sammenhæng 

Kommende træf
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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

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter
Tlf. 74 52 11 48 - Fax 74 52 11 46

Rekvirer
brochure

SOLIFER



med træffet afregnes til samme 
favorable pris.

Lørdag aften er der mulighed for at 
deltage i ålegilde til den favorable 
pris af 120 kr. pr. prs. Ål kan evt. 
udskiftes med rødspættefileter. 
Man medbringer selv drikkevarer 
og service. Skulle enkelte ønske 
at deltage i fællesspisningen, men 
ønsker at spise egen tilberedte 
mad, kan det lade sig gøre.

Tilmelding til klubben senest 03. 
juni på mail enten formularen under 
træf eller på info@soliferklub.dk.

Afgiv bestilling på mad såfremt 
dette ønskes, (antal der ønsker ål 
eller rødspættefileter), samtidig 
med tilmelding til træffet.

NB: Kan du li porsesnaps?  Hvis 
ja, så medbring en eller flere 
flasker klar Svendborg eller klar 
Brøndum snaps. Så tager vi ud og 
plukker porse og laver vores egen 
porsesnaps. 

Obs. mere information på hjemme-
siden om området vi skal være i!

Forsommertræf d. 24.-26. juni

Forsommertræffet har vi valgt at lægge 
på Lolland, og valget er faldet på 
Maribo Sø Camping, Bangshavevej 25, 
4930 Maribo
www.maribo-camping.dk.
Pladsen  ligger lige ud til Maribo Sø, 
og er i gåafstand til Maribo by.

Området byder på mange 
udflugtmuligheder. Der kan nævnes 
Knuthenborg parken, Maribo 
Domkirke og Veteranbanen Maribo 
– Bandholm.
Der er heller ikke langt til 
Bordershoppen, hvis lige man 
mangler noget der.

Vi har aftalt 15% rabat på 
overnatningen og der ingen 
pladsgebyr på selve træfdagene.
Der er også et fælles lokale som vi 
har lånt hvis vejret driller.

Til dem der bor vestpå - tag færgen 
fra Langeland.

Kom og få en god sommeroplevelse 
på Lolland.

Tilmelding senest den 12. juni 
på tilmeldingsskemaet under 
træf på hjemmesiden eller på 
info@soliferklub.dk

Kommende træf
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SOLIFER INTERRALLY 2016 

Club Solifer Sweden byder SOLIFER KLUB DANMARK velkomnen 
til Solifer Interrally 2016, på Tånga Heds Camping i Vårgårda i 
dagene 14. til 17. juli 2016, se www.tangahed.se 

Pris for Interrally 2016:

en person m/campingvogn:     925,00 Dkr. 
to personer m/campingvogn:   1225,00 Dkr.
ekstra personer og børn over 16 år:    350,00 Dkr.

I prisen indgår: 3 overnatninger m/el og bad, torsdag aften kaffe og 
kage, fredag festaften med spisning, musik og dans.
Landskamp og hyggelig samvær.

OBS!
Tilmelding til Solifer Klub Danmark på info@soliferklub.dk, 
senest 17. april og betaling til Solifer Klub Danmark efter 
nærmere besked.

Interrally 2016
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aftapningsstudsen, men, pas på 
(hvis du bruger værktøj f.eks. en 
skruetrækker, bør den være slebet 
rund og glat) ikke at beskadige 
studsen eller proppen.

 4) Med Soliferen i »nogenlunde« 
vatter og støttebenene skruet op, 
skulle det kunne lade sig gøre, at 
tømme systemet nogenlunde, ved at 
skrue lidt op og ned på næsehjulet. 
- (tiltes Soliferen)

 5) Aflæs nu hvor mange liter 
frostvæske der er aftappet. -  (og 
hæld den brugte frostvæske på 
en egnet beholder, til senere 
bortskaffelse).

 6) Hæld frostvæske og vand (helst 
demineraliseret vand) i spanden i 
forhold 50/50 til den samme mængde 
du lige har aftappet.

 7) Sæt krokodillenæbene fra 
ledningen til Soliferens batteri, - tilslut 
derefter ledningen til dykpumpen og 
sæt plastslangen fast på pumpen 
og før plastslangens anden ende 
op i aftapningsstudsen. - (passer 
slangen ikke helt til studsen, kan 
justering med elektrikker-tape klare 
tilpasningen) -  Pumpen placeres 
i spanden og slangen forbindes til 
studsen.

8) Start pumpen og frostvæsken vil 
nu blive pumpet »baglæns« ind i 
centralvarmesystemet og »skubbe« 
luften foran sig, for at komme ud 
igennem expansionsbeholderen. 

Skal frostvæsken i Soliferen 
skiftes? er her et tip til »gør det 
selv« medlemmerne.

Det kan måske virke lidt »nørdet« 
på nogen og give hævede 
øjenbryn, men bare rolig, det 
virker og er væsentlig hurtigere, 
end at påfylde væsken gennem 
expansionsbeholderen!!..

 Kort fortalt, sker påfyldningen 
af ny frostvæske gennem 
aftapningsstudsen vha. en 
dykpumpe.

 For bedre at illustrere metoden, er 
her en billedserie fra en Solifer Artic 
540 DL.

 Nødvendigt værktøj:

 1-(2) 10L spand(e) - ledning m. 
afbryder og 2 krokodillenæb - en 
dykpumpe - en stump plastslange 
(se billede) - samt en beholder til den 
gamle frostvæske.

 9 trin til en nem og hurtig måde at 
skifte frostvæsken på:

 1) Fjern skruelåget fra 
expansionsbeholderen, og demonter 
klemringen/spændebåndet fra 
aftapningsstudsen.

 2) Anbring en 10L spand (gerne 
med litterangivelse indvendig) under 
aftapningsstudsen, (ved store vogne, 
en ekstra spand parat)

 3) Fjern den cylindriske prop i 

Roland’s hjørne
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-  Når pumpen ikke kan pumpe 
mere ind, stoppes pumpen på den 
elektriske afbryder med den ene 
hånd, og med den anden klemmes 
der på aftapningsstudsen, (for at 
begrænse væsken i at løbe tilbage 
i spanden) og samtidig trækkes 
plastslangen ud af aftapningsstudsen, 
og den cylindriske prop trykkers 
op i studsen igen. -  klemringen/ 
spændebåndet monteres ligeledes.

 9) Der vil være ca. 1/2L 
væske tilbage i spanden, når 
»indpumpningen« og »tilpropningen« 
af studsen er udført. -  skulle der 
nu, mod forventning, være lidt 
væske i expansionsbeholderen, 
tiltes Soliferen op og ned vha. 
næsehjulet, til der bliver plads i 
expansionsbeholderen, til den 
væske der er tilbage i spanden. 
-  Derefter startes Primussen/
gasfyret således, at 12v cirkulations 
pumpen kan udlufte små luftlommer 
i varmesystemet. - (måske skal 
Soliferen tiltes mens pumpen kører) 
-  Derefter kommer    turen til 230v 
elpatronen med pumpe, og slutteligt 
afprøves gulvvarmen på max. 
varme,for at fjerne evt. luftbobler. - 
Skulle der findes »udluftningsskruer« 
i varme-/konvektorsystemet i de 
største vogne, skal disse udluftes, 
(med vognen i »nogenlunde« 
vatter) og uden brug af pumper!!!.  
-  For god ordens skyld, tjekkes 
for lækage ved aftapningsstudsen, 
og expansionsbeholderen 
fyldes op til max. mærket.  -  
Frostvædskeudskiftningen er færdig.

 OBS!!  

Er expansionsbeholderen »snavset« 
er det sikkert et udtryk for, at væsken 
også er det. - Løsningen kan derfor 
være, at gennemskylle hele systemet 
med demineraliseret vand, inden 
påfyldning af ny frostvæske.

 OBS!!

Der findes flere typer frostvæske, 
vælg en af dem, men, bland dem 
aldrig!!!..

Jeg kan ikke anbefale den ene 
type for den anden, - (kun oplyse, 
at jeg bruger en frostvæske 
med Monoethylenglycol, og så 
demineraliseret vand)  -  (i min vogn 
rummer varmesystemet ca. 7L væske 
i alt)

 PS.    De 2 afbillede tænger har 
jeg fundet i Biltema, den ene er 
til demontering af klemringen/
spændebåndet, den anden er 
en »slangeklemmetang«, til at 
stoppe væskens returløb til spanden. 
Tængerne er da udmærkede, men, 
ikke strengt nødvendige. det er mere 
nødvendigt med en lille skruetrækker 
der er slebet rund og glat til formålet, 
når proppen i studsen skal løsnes!!!.

 Mvh.

Roland

Billederne til dette er medsendt 
som en pdf fil.

Roland’s hjørne
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Træf og udstillinger i 2016
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05. 02. til 07. 02. Træf/Langeland Færgegårdens Camping,   
      Spodsbjerg.

12. 02. til 14. 02  Udstilling        . Camping 2016 Aalborg

26. 02. til 28. 02. Udstilling:   Ferie For Alle, Herning

11. 03. til 13. 03. Træf/Sjælland Tempelkrogens Camping,  
      Holbæk

21. 04. til 24. 04. Generalforsamling/Jylland Langå Camping

17. 06. til 19. 06. Træf/Nordjylland Krik Vig Camping, Vestervig

24. 06. til 26. 06. Træf    Maribo Camping

14. 07. til 17. 07. Interrally   Vårgårda, Sverige

26. 08. til 28. 08. Grænsetræf  Sjælland

08. 09. til 11. 09. Udstilling   Elmia (Sverige) 

23. 09. til 25. 09. Træf/Fyn  Helnæs Camping, Helnæs

25. 11. til 27. 11. Gløgg/juletræf  Sjælland

25. 11. til 27. 11.         Gløgg/juletræf   Kruså Camping

Ret til ændringer forbeholdes

Soliferbladet  Deadline                  Udkommer
Blad nr. 1   15. februar   februar/marts
Blad nr. 2   15. maj   juni/juli
Blad nr. 3   15. september   oktober
Blad nr. 4   15. november   december
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Tjelevej 8-12 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 80 55 - www.campingparken.dk 

         ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 9-17 - SØNDAG 11-16

Din SOLIFER forhandler i Danmark:


