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Går du og overvejer køb af autocamper?  

Har du allerede købt en autocamper? 

Uanset hvilken gruppe du �lhører, er det bed-

ste du kan gøre, at melde dig ind i en ak�v og 

levende autocamperforening, der er fri og 

ua�ængig  og som vil varetage dine interesser 

som ejer af en autocamper! 

Må vi anbefale Danmarks Frie AutoCampere = 

DFAC! (udtales ”D’fak”        ), Danmarks nyeste 

og næststørste autocamperforening. 

Vi har et levende forum, FritForum hvor med-

lemmerne hjælper hinanden med spørgsmål 

omkring køb og �ps om alt som vedrører au-

tocamperlivet! Der er ingen grund �l, at du 

selv skal gøre dyrekøbte erfaringer når hjæl-

pen er lige om hjørnet. 

Der findes ikke dumme spørgsmål, så spørg 

endelig løs! 

Vores demokra�ske foreningsform gør, at alle 

er med �l at beslu)e, hvad der er vig�gt for 

dig og mig! Den demokra�ske proces er ikke 

længere væk end din PC/telefon, en inter-

ne-orbindelse og dit password �l FritForum!  

Du kan sidde i Spanien eller Hobro og være 

medbestemmende i vig�ge spørgsmål samt 

deltage i generalforsamlinger. 

Vi arbejder for størst mulig frihed for, hvordan 

man - under hensyn �l andre - kan bruge sin 

autocamper i Danmark. 

Vil du lære os nærmere at kende?? Så meld 

dig ind med 14 dages prøve�d på 

www.dfac.dk. Indmeldelse 100 kr, kon�ngent 

100 kr/år pr. par med samme adresse. 

Kontakt: 

info@dfac.dk 

Eller ring �l Jy)e: 

20 67 30 67 



Når du kører 

Nogle kører på campingplads, andre kører og 

overna)er sammen, mens endnu flere kører alene 

og overna)er frit alene eller med andre. Det er 

fordelen ved din camper: Du er fri �l at vælge. 

Lad være med at overna)e på motorvejenes og 

hovedvejenes rastepladser. Det er ikke al�d trygt. 

Vi hører yderst sjældent rygter om ubehagelige 

oplevelser i camper. Men føler du dig bedre �lpas 

med det, kan du sikre dine fordøre med en baga-

gerem mellem håndtagene og din bodelsdør med 

en split eller lignende (a�. af model). 

Mange små færger over floder i Europa har meget 

stejle landgangsramper, vær opmærksom på din 

frihøjde bag�l. 

Brug en flamingo-plade �l at fordele trykket, hvis 

du skal op på taget af camperen. 

Vask akrylvinduerne forsig�gt, de ridses let. Brug 

aldrig væsker med sprit �l vinduerne. 
 

Gas 

Danske gasflasker indeholder propan og kan bru-

ges året rundt.  

Køber du en godkendt gastank /fyldeflaske fordi 

du vil køre i mange lande, 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 grader). 

Lugter du gas, kan du med sæbevand på sprayfla-

ske finde en lækage - eller søg værksted. 

Vand, tømning af toilet og gråvand, strøm 

• Vent ikke med at tanke 

vand og tømme spilde-

vand �l det er meget 

nødvendigt. Gør det, når 

lejlighed byder sig. 

• Modtag strøm fra el-

ne)et, når det er muligt. 

• De fleste bruger kun vandet fra tanken �l mad-

lavning, ikke �l at drikke. 

• Når du tømmer gråvandstanken, så vær sikker 

på, at afløbet går �l kloak og ikke i nærmeste å 

eller Eord. 

• Værn om autocamperfolkets omdømme. 

EFerlad pladsen pænere end da du kom, og 

tøm kun toile)anken på indre)ede steder. 

Kontanter er godt 

Nogle steder er vand, 

tømning og strøm gra�s, 

andre steder betaler man 

for forbrug. 

Hav rigeligt småpenge 

med (5, 10 og 20 kr) og 

50cent, 1€ og 2€. 

Hvis din camper står ude om vinteren….. 

tømmer du varmeanlægget og camperens rør 

for vand, tager slangen af pumpen, og blæser 

rørene igennem med trykluF (ca. 0,5bar) og 

tager væsker og cremer med ind. 

Brug DFAC´s FritForum 

Læs rejsehistorier, få gode �ps 

om teknik og dejlige steder - og 

del selv dine erfaringer, oplevel-

ser og gode ideer med andre. 

Den første autocamper 

• Lej en autocamper før du køber én. Det aIlarer 

netop dine/jeres behov. 

• En camper er en bil, og den har ikke godt at af stå 

s�lle. Brug den så �t du kan og nyd den. 

• Tag kun det nødvendige med, vægten løber hurigt 

op. Når du har pakket �l tur, så få vejet bilen. En 

vejning koster fra 0 - 100 kr.  

• Monter en gasalarm, en røgalarm og ildslukker. 

Gasalarmen kan også reagere på neglelak, sprit 

samt gasser fra både biler og mennesker. Tag 

ba)eriet ud af røgalarmen ved kraFig stegning. 

• Er det under 6°, så tænd varmen lidt før du lukker 

sikkerhedshanen på Trumaen og hælder vand på. 

Mange har glæde af lidt ekstraudstyr, f.eks. 

• Bakkamera 

• Ekstra toiletkasse)e i kraFig plastsæk. 

• Solcelle(r) f.eks. 100 W. 

• Sorte kiler (�l parkering i skråt terræn). 

• 25 m. lang forlængerledning med CEE-s�k + 

adaptere �l andre s�k-typer. 

• KraFig pandelygte. 

• SOG– anlæg �l toile)et. SOG er en kraFig suger, 

der næsten Eerner lugten fra toile)et og sparer 

meget på brug af kemi. 

• En udvendig presenning �l forruden gør, at for-

ruden ikke dugger om morgenen. Presenningen 

bliver våd i regnvejr, så den skal ligge i en tæt 

pose, �l den skal på igen. 
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