
TJEKLISTE TIL VINTERCAMPING 
TEKNISKE TJEK: ZOOM BLIKKET IND, OG SMØG ÆRMERNE OP

Vinterdæk og snekæder (tip: Øv dig i at montere snekæder hjemmefra)
Startkabler
Kuldebestandige arbejdshandsker  
Isskraber til forrude (ikke til autocamperruder!). 
Afisningsspray (pas på: Afisningsspray kan beskadige lakken!)
Sneskovl, kost og stige til at fjerne sne på taget
Isolering til kabinen, forrude og sovetag
Ekstra tæpper, varmetæppe
Varmemåtter
Lommelygte
Passende reservepærer til alle lyskilder
Underlag (træbræt til løftestøtter og dæk)
Gummimåtte til knæ og til at sidde på ved anbringelse af snekæder
Ekstra sprinklervæske til vinteren
Adaptersæt til tilslutning af gasflasker med andre tilslutninger eller eksternt gasnet på campingpladsen
Vinterafdækning til køleskabsudluftningsgitter

VINTERCAMPING PAKKELISTE: DISSE TING SKAL MED

Kontrollér HU-, AU- og gasmærkets gyldighed

Kontrollér startbatteriet og vognens batteri, rens polerne

Kontrollér væskestanden ved våde batterier, påfyld destilleret vand

Kontrollér påfyldningsstanden for motor- og frostvæske, olie og bremsevæske

Kontrollér belysningsanlægget (helst i værkstedet)

Test varme, boiler og blæser ved testkørsel

Kontrollér dør- og vinduesgummilister, og plej dem med gummispray

Karosseritjek: Behandl hjulskærme og ramme med undergulvsvoks

Vask, tør og forsegl køretøjet grundigt

Smør løftestøtter med spray-spilfedt

Kontrollér viskergummi, og udskift den, om nødvendigt



Fastlæg din rute i forvejen, og orientér dig om 
eventuelle vejafspærringer og forhindringer.
Orientér dig om de foreskrevne dæk til og i dit 
destinationsland (i visse situationer skal 
snekæder også medbringes!).
Book din standplads på en campingplads i god 
tid.
Sørg for tilstrækkelig gasforsyning, og brug, om 
muligt en ekstern gasforsyning på 
campingpladser.
Kontrollér, at dine gasflasker har en højere andel 
propan (butan kan lettere fryse til)

FLERE TIPS 

Rejseforberedelser 

Sluk ikke for varmen.
Hold øje med frostbeskyttelsen, og hold den varm, så den ikke udløses uønsket.
Sørg for, at alle rørledninger og tanks holdes isfrie.
Luft ud hver dag for at forebygge fugtansamlinger og skimmel.
Hold din tagluge fri for sne.
Dæk køleskabets udluftningsgitter med en vinterafdækning, der er beregnet hertil.
Fjern eller bevæg netkablet hver dag for at forhindre at det fryser fast på jorden.
Stabilisér dækkene med kiler, og løsn håndbremsen for at forhindre, at den fryser fast. 

Under rejsen

For en sikker rejse
Overhold de gældende hastighedsgrænser.
Hold tilstrækkelige pauser på længere ture.
Husk på, at våde vejbaner, is, kulde og sne vil øge din bremselængde.
Tjek at alle lygter, blinklys og kørelys virker og fri for sne og snavs.
Før du kører afsted, bør du rydde taget for sne og is.
Hvis sigtbarheden er dårlig, skal du justere din hastighed (tommelfingerregel: sigtbarhed under 50 meter = 
hastighed under 50 km/t). 
Kør særligt forsigtigt på broer og i områder med meget skov, da du her kan blive overrasket af frost og sort is.
Tag den tykke vinterjakke af, inden du sætter dig bag rettet. Dette giver dig mulighed for at reagere hurtigere i 
kritiske situationer og begrænser ikke sikkerhedsselens beskyttende funktion.
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