Går du og overvejer køb af autocamper?
Har du købt en autocamper for nylig?
Uanset hvilken gruppe du tilhører, så har du sikkert en masse spørgsmål. En snak med folk, der tidligere har
stået i samme situation, vil hjælpe dig hurtigere i gang og spare dig en masse bekymringer og fejltagelser.
Autocamperfolk er venlige mennesker, som gerne hjælper andre.
Du finder mange informationer på internettet. Megen god info, men også meget nonsens. Det bedste du kan
gøre er, at melde dig ind i en autocamperforening.
Vil du have en demokratisk, aktiv og levende forening, der er fri og uafhængig, og som vil varetage dine
interesser som ejer af en autocamper, så er der en oplagt mulighed: DFAC.

DFAC (Danmarks Frie AutoCampere - udtales ”D’fak”) er Danmarks yngste og næststørste autocamperforening. Vi har et levende forum, FritForum, hvor medlemmerne hjælper hinanden med tips - f.eks.
omkring køb og alt andet som vedrører autocamperlivet! Der er ingen grund til, at du selv skal gøre
dyrekøbte erfaringer når hjælpen er lige om hjørnet.
Der findes ikke dumme spørgsmål, så spørg endelig!
Vores demokratiske foreningsform gør, at alle er med til at beslutte, hvad der er vigtigt for dig og mig. Den
demokratiske proces er ikke længere væk end din PC/telefon, en internet-forbindelse og dit password til
FritForum.
Vi arbejder for størst mulig frihed for, hvordan man - under hensyntagen til andre - kan bruge sin autocamper
i Danmark.
Vil du lære os nærmere at kende? Så meld dig ind med 14 dages prøvetid på www.dfac.dk.
Indmeldelsesgebyr og kontingent fremgår af indmeldelsesformularen.
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Den første autocamper












Lej en autocamper før du køber én. Det afklarer netop dine/jeres behov mht. type, størrelse,
indretning og detaljer.
Meld dig ind i en forening før du køber autocamper.
DFAC opdeler ikke forhandlere i "gode og dårlige", men søg og spørg på FritForum om andres
erfaringer - også mht. selv at importere en AC. Tjek forhandleren på Trustpilot, datacvr.virk.dk og
campingbranchen.dk
Køber du brugt, er en vejning vigtig, så du ved hvor meget du må have med. En fugttest kan afsløre
fugt og råd.
Tjek restgæld og seneste vægtafgift/ejerafgift på nummerplade.net/
Undersøg om miljømærket passer med dine ferieønsker. Mange europæiske byer har miljøzoner.
Når beslutningen næsten er taget, så gennemgå alle funktioner - gasblus, køleskab, varmeapparat,
vinduer, gardiner, låse etc.
Få lavet gastest og vurderet gasslangerne.
Husk almindelig 'brugtbilsundersøgelse'. Selvom bodelen giver jer den rigtige mavefornemmelse, så
kan bildelen godt gemme på opgaver for mekanikeren.
Kør en lang tur i bilen inden du køber. Prøv den både på motorvej, på smalle landeveje og i byen.
Husk at alle der skal være chauffør i den nye bil også skal prøvekøre den.
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Mange har glæde af lidt ekstraudstyr

Ekstraudstyr kan indgå i prisforhandling, men overvej
nøje hvilket ekstraudstyr du egentlig har brug for. Det
vejer alt sammen. Minimum er en gasalarm, en
røgalarm og ildslukker
Køber du ny AC, der skal bestilles hjem, kan det være
en fordel, at fabrikken indbygger ekstraudstyr - men du
betaler 45% registreringsafgift af det.

Du kan overveje:













Markise (både mod regn og sol)
Bakkamera eller bak-sensorer
Ekstra toiletkassette i kraftig plastsæk eller monteret under bilen.
Solcelle(r) f.eks. 100 eller 150 watt.
Kraftige kiler (til parkering i skråt terræn).
25 m. el kabel 3 x 2,5mm2 med CEE-stik + adapter til det tyske Schuko stik.
Kraftig pandelygte.
Udsugningsanlæg til toilettet - f.eks. SOG - sparer brug af kemi.
En udvendig isoleringsmåtte til forruden isolerer formindsker dug på indersiden af ruden.
Campingmøbler, service og køkkengrej. Gør det let og enkelt.
Letvægts vandslange, forskellige forskruninger og vandkande.
Vil du have cykler med? Husk cykelholder til bagenden, hvis ikke der er en garage hvor
cyklerne kan være.

Side 3 af 6

Når du kører
Tag kun det nødvendige med, vægten løber hurtigt op. Få vejet
bilen når du har pakket til tur. En vejning koster fra 0 -100 kr.
En camper er en bil, og den har ikke godt af at stå stille. Brug den
så tit du kan og nyd den.
Nogle kører på campingplads, andre kører og overnatter sammen,
mens endnu flere kører alene og overnatter frit - alene eller med
andre. Det er fordelen ved din camper: Du er fri til at vælge det du har lyst til og der er ikke noget der er
mere 'rigtigt' end andet.
Vask akrylvinduerne forsigtigt, de ridses let. Brug aldrig væsker med sprit til vinduerne.
Undgå at overnatte på motorvejenes og hovedvejenes rastepladser. Det er ikke altid trygt.
Vi hører yderst sjældent historier om ubehagelige oplevelser i camper, men du kan sikre dine døre. Se gode
ideer hertil på FritForum.
Medbring en oversigt over overnatnings- og servicemuligheder specielt for autocampere. På FritForum
opdaterer vi jævnligt oversigter over sådanne samlinger, apps og guides. Her er et par af de mest populære.
Begge fås som app til telefon og tablet. https://www.campercontact.com/en https://park4night.com/
På FritForum finder du også "Autocamperpladser i Europa" som er medlemmernes samling af pladser
med kommentarer.
En autocamper må i Danmark parkere de fleste steder, hvor andre personbiler må parkere. Dog skal vognen
kunne være inden for evt. afmærkninger. Pas på ikke at overbelaste de pladser der ikke er skiltede som ACpladser.
Planlæg gerne turen hjemmefra med steder I gerne vil besøge, men lav det bare om undervejs. Eller måske
vil I hellere bare køre ud i det blå? I bestemmer selv.
Ferien starter allerede hjemmefra. Korte dagsmarcher giver plads til flere oplevelser - som f.eks. at handle og
spise lokalt.
Mange små færger over floder i Europa har meget stejle landgangsramper. Vær opmærksom på din frihøjde
bagtil.
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Gas
Danske gasflasker indeholder propan og kan bruges året rundt. Mange klarer sig med den gas de kan
medbringe hjemmefra eller får toppet op lige syd for grænsen. Dit personlige behov afhænger af dine
ferierutiner og årstiden.
Køber du en godkendt gastank/fyldeflaske fordi du vil køre længe i mange lande,
så skal du være obs. på, at LPG de fleste steder er en blanding af propan og
butan. Butan kan ikke fordampe om vinteren (under ca. +5°). På FritForum
finder du lister med propanforhandlere i flere lande. Også myLPG giver mange
oplysninger om hvor der er adgang til gas i hele Europa.
Læg mærke til lugten af gas næste gang du skifter flaske. Lugter du så gas undervejs, kan du finde en lækage
med sæbevand på sprayflaske - eller søg værksted. Et gastjek med kontrol af slanger hvert andet år er en god
ide. Et gasfilter er en god investering.

Vand, tømning af toilet og gråvand, strøm






Er det under 6°, så tænd varmen lidt før du lukker frostsikringen på bilens gaseller oliefyr og hælder vand på.
Vent ikke med at tanke vand og tømme spildevand til det er nødvendigt. Gør det,
når lejlighed byder sig.
Begræns dit strømforbrug ved at skifte halogenpærer til LED, og vær OBS på
dine batteriers lade niveau.
De fleste bruger kun vandet fra tanken til madlavning, ikke til at drikke.
Værn om autocamperfolkets omdømme. Efterlad pladsen pænere end da du kom, og tøm kun
tankene på dertil indrettede steder.

Kontanter er godt
Nogle steder er vand, tømning og strøm gratis, andre steder betaler man for
forbrug.
Hav rigeligt småpenge med (5, 10 og 20 kr.) og 50cent, 1€ og 2€
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Hvis din camper står ude om vinteren…..




Tøm varmeanlægget og camperens rør/slanger for vand.
Tag slangen af pumpen, og afmonter evt. pumpen og opbevar den frostfrit. Blæs rørene igennem.
Tag frostfølsomme ting med ind - væsker, cremer m.m.

Brug DFAC´s FritForum
https://dfac.dk/fritforum
Læs rejsehistorier, få gode tips om teknik og dejlige steder - og del selv dine erfaringer, oplevelser og gode
ideer med andre.

Kontakt:
info@dfac.dk
eller ring til Jytte
20673067
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