DINE HYMER-REJSETJEKLISTER
At rejse med HYMER giver dig den ultimative fleksibilitet. Men selv spontane ture bør man forberede. Har du styr
på alle papirer, bilag og formaliteter? Her finder du vores store tjekliste, som du kan krydse af punkt for punkt.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Generelle rejseforberedelser:
Alt det derhjemme
Dokumenter og papirer
Betalingsmidler
Lige før du tager afsted
Er personbilen og campingvognen/autocamperen OK? Tjek!
Teknisk udstyr på personbilen
Teknisk udstyr på campingvognen
Teknisk udstyr på autocamperen
Er alt med ombord? Tjek!
Navigation & kommunikation
Nyttigt til turen
Campingudstyr
Personlig pleje
Tøj og tilbehør
Sengetøj, håndklæder, etc.
Køkkenudstyr
Rengøringsmidler og -redskaber
Underholdning
Sportsudstyr
Rejseapoteket? Tjek!
Plaster og forbinding
Medicin
Andet
Rejser med hund? Tjek!
Før rejsen
Det skal du have med
Rejseapotek til hunden
Tips til køreturen med den firbenede ven
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GENERELLE REJSEFORBEREDELSER:
At rejse med HYMER giver dig den ultimative fleksibilitet. Men selv spontane ture bør man forberede. Har du styr på alle
papirer, bilag og formaliteter? Her finder du vores store tjekliste, som du kan krydse af punkt for punkt.

Alle bilag til den planlagte rejse
Bykort/vejkort
Adresser til campingpladser/stellpladser
Rejseguide og evt. parlør til destinationen
Kender du indrejse-, told- og trafikreglerne på destinationen?
Er der nok muligheder for at tanket på ruten/på destinationen?
Skal der betales vejskat undervejs?
Skal du evt. bruge billetter/reservationer til færgeoverfarter?
Kører du evt. på ferie- eller helligdage i destinationen, hvor der kan være ekstra
meget trafik?
Printes før rejsen: Formularen "Europæisk ulykkesrapport"
Oversigt over værksteder
Betjeningsvejledninger til personbil, campingvogn og indbygningsapparater
Servicehæftet
Medlemskort (f.eks. DCU, FDM)
Camping Card International
Billetter til færger, vejskatkort/vignetter/maut
Bekræftede reservationer (ved bookinger)
Oversigt over vigtige adresser og telefonnumre

ALT DET DERHJEMME:
Giv betroede personer en reservenøgle
Lav en liste over ferieadresser og telefonnumre, hvis uheldet skulle være ude
Hvem passer husdyr og planter?
Hvem tager imod evt. pakker?
Om vinteren, hvem rydder så sne og salter?
Afmeld eller omdiriger avisabonnementer
Tøm postkassen
Fjern letfordærvelige madvarer fra køleskab og køkkenbord
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DOKUMENTER OG PAPIRER:
Sygesikringsbevis (gult og blåt), pas og evt. visum
Køretøjspapirer til både personbil og campingvogn/autocamper
Kørekort og forsikringspapirer til både personbil
og campingvogn/autocamper
Sikkerhedskopi af de vigtigste dokumenter
Hvilke forsikringer skal du bruge?
Kaskoforsikring
Rejseforsikring
Sygeforsikring i udlandet (blåt sygesikringsbevis)
Afbestillingsforsikring
Trafik-/retsbeskyttelse
Bilforsikring
De papirer det kræver, hvis du medbringer husdyr

BETALINGSMIDLER
Alle nødvendige kreditkort
Kender du toldregler og valutakurs?
Kontakter i destinationens valuta
Rejsechecks
Pung/pengekat/mavebælte

LIGE FØR DU TAGER AFSTED:
Luk alle vinduer og døre hjemme
Træk stik ud af stikkontakterne
Luk for vandtilførsel ti vaskemaskine og opvaskemaskine
Luk gashaner
Sluk evt. for varmen/det varme vand eller skru ned for det (frostsikring)
Hav en røg-/brandalarm i huset/lejligheden
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ER PERSONBILEN OG
CAMPINGVOGNEN/AUTOCAMPEREN
OK? TJEK
Før rejsen anbefaler vi kraftigt et omfattende tekniktjek. Hvad du præcist bør kontrollere, ser du her som en praktisk oversigt. Og
hvilket tilbehør skal du tage med? Du bør også tjekke alle vigtige reserveele etc. før afrejsen. Er de komplette og
funktionsdygtige? Så tag listen i hånden og gå det hele igennem!

TEKNISK UDSTYR PÅ PERSONBILEN
Starterbatteri
Oliestand
Kølervæske
Dæk (prodil, tryk, forfatning)
Har bilen været til syn?
Belysning
Evt. miljøklasse-klistermærke til miljøzoner
Sprinklervæse (evt. frostsikret)

UDSTYR/TILBEHØR
Reservedunk
Startkabler
Slæbetov
Reservenøgle
Førstehjælpekasse
Donkraft
Advarselstrekans/refleksvest
Værktøjssæt
Campingspejle
P-skive
Lommelygte/pandelampe
Snekæder
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TEKNISK UDSTYR CAMPINGVOGNE
Påløbsbremse (få den tjekket i et værksted)
Belægning på antislingrekobling
Tyverisikring
Elektriske apparater
Indbrudsalarm
Køleskabsfunktion indstilles på 12V
Tjek om vandhaner og vandslanger er rene
Tjek gasvarme og gaskomfur
Er den synet?
Er der nok gas?
Er der en gyldig gastest?
Kontroller blinklys/bremselys
Kontroller lys inde og ude
Tjek landespecifikke spildevandregler (lukkede systemer)
Aktiver røg-/brandalarm
Dæk/reservehjul: Tilstand, alder, dækmønster/profil
Tekniske forudsætninger for 100 km/t (klistermærke)

UDSTYR/TILBEHØR:
Spildevandsbeholder/spildevandsslange (min. 5 m) til direkte tilslutning på pladsen
Adapter hhv. adapterkabel til de forskellige tilslutningsnormer
Arbejdshandsker
Træktøjsaddækning
Elvarmeovn/-ventilation
Desinfektionstabletter
Alternative lyskilder
Ekstra sikringer
Ekstra vandpumpe
Flere Euro-Schuko-stikadapter
Lås vinduer/serviceluger
Ildslukker
Gasflasker/gaspåfyldningsadapter/gasslange
Stofbånd
Vandkande
Stor folie
Kabeltromle hhv. kabler og forlængerledning til tilslutning af campingvognen
Sanitære tilsætningsstoffer, der er kompatible med rensningsanlæg til kassettetoiletter
Klæbemidler
Kompresor
Dæktryksmåler
Lysterminal
Punkteringsspray til dæk
Parkeringsskilte
Hjulnøgle/krydsnøgle
Reservehjul
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UDSTYR/TILBEHØR:
Rullegardiner
Slangeadapter, spændebånd
Vandslange (2 m) med forskellige muffer til vandhaner
Sikkerhedsbokse til Schuko-forbindelser, mod vandstænk
Omformer
Brændstoftragt
Oliespray
Strømtester
Lommelygte/pandelampe
Dørforhæng
Underlægsbrædder til støtteben
Underlægskile
Førstehjælpskasse
Vandbeholder/-tank med påfyldningsstuds
Vaterpas
Værktøjskasse
Ekstranøgle

LAST RIGTIGT:
Personbilens anhængerlast
Få vejet køretøjet (f.eks. i en synshal eller vejestation)
Hele vogntogets totalvægt
Tjek udstyrets vægt
Tung last over akslerne, tjek udlignende last foran og bagved
Støttelast (tilladt støttelast skal være vist)
Bestem lastekapacitet
Tilladt totalvægt
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TEKNISK UDSTYR AUTOCAMPER
TEKNISK TJEK:
Anhængerkobling og træktøj
Tappehaner til frisk- og spildevandstanke kan åbne/lukke
Sengene er komplette
Bremser
Belysning
Indstil sidespejle
Er indretninger i orden
Fortelt, markise og andet teknik
Gasbeholdning, gaskomfur/gasvandvarmer
Gastest
Varme
Er den synet?
Bilhorn
Indvendig belysning
Køleskab
Klimaanlæg
Kølemiddelstand
Ladetilstand starterbatteri
Dæktryk (profil/dækmønster, tryk, tilstand; gælder også reservehjulet)
Sprinklervæske (evt. frostsikret)
Vinduesviskere
Snekæder
Satellitanlæg
Toilet (skyl, bortskafning, tæthed)
Låse på skabsdøre, opbevaringsrum og køleskab
Bodelsbatteri
Er vandforsyningen i orden?

UDSTYR/TILBEHØR:
Slæbetov
Spildevandsslange (hvis, der lidt afstand til affaldsstationen)
Starthjælp ved mudder, sand eller sne
Adapter til udenlandske gasflasker
Arbejdshandsker
Kile
Bil-luftpumpe
Hav de rigtige strømadaptere med
Skraldespand
Elvarmeovn/-ventilator
Desinfektionstabletter
Alternativ belysningskilder
Ekstra sikringer
Ekstra vandpumpe
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Ildslukker
Vandslange
Gasflasker/gaspåfyldningsadapter/gasslange
Stofbånd
Vandkande
Hovednøgle til oplåsning
Kabelstrips
Kabeltromle hhv. kabler og forlængerledning til tilslutning af autocamperen
Sanitære tilsætningsstoffer, der er kompatible med rensningsanlæg til
kassettetoiletter Dæktryksmåler
Glanseterminaler
Punkteringsspray til dæk
Parkeringsskilte
Hjulnøgle/krydsnøgle
Reservehjul
Slangeadapter, slangeklemmer
Vandslange (2 m) med forskellige muffer til vandhaner
Sikkerhedsbokse til Schuko-forbindelser, mod vandstænk
Omformer
Spade
Brændstoftragt
Oliespray
Strømtester
Lommelygte/pandelampe
Dørforhæng
Underlægsbrædder til støtteben
Kile
Førstehjælpekasse
Donkraft
Advarselstrekant/sikkerhedsvest
Vandbeholder/-tank med påfyldningsstuds
Værktøjskasse
Reservenøgle

LAST RIGTIGT:
Bestem lastekapacitet
Få bilen vejet (f.eks. i en synshal eller vejestation)
Placer let bagage i overskabe eller garagen i bag
Placer tung bagage under hhv. mellem akslerne
Inventaret i bodelen skal være skridsikkert
Åbne hylder skal være tomme under kørsel
Skabe med døre i kørselsretningen skal lastes med lette genstande
Læg skridsikre gummimåtter i opbevaringsrummene
Aksellasterne må ikke overskrides
Sikre cykler, kano etc. på de udvendige holdere
Sikre genstande i alkoven med et net
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ER ALT MED OMBORD? TJEK!
Hvad der gør en rejse med en autocamper så enestående? For eksempel at være uafhængig og kunne køre helt væk fra de
sædvanlige ruter og opdage nye steder. Så denne frihed ikke bliver til en ærgrelse i stedet, skal du sørge for at tjekke, om du er
forberedt på alle eventualiteter og har det nødvendige med ombord. Så du kan holde overblikket over alle detaljerne, har vi lavet
en omfangsrig liste. Bestem selv, hvad der virkelig er vigtigt for din rejse.

NAVIGATION & KOMMUNIKATION
GPS
Navigation
Mobiltelefon inkl. lader

NYTTIGE TING TIL KØRETUREN:
Lommelygte
Lommekniv med forskelligt værktøj
Skriveredskaber
Kompas/barometer
Kikkert
Reservebatterier
Ur/vækkeur/lommeregner
Rejsestrygejern
Saks
Gaffatape
Snor
Lighter/tændstikker
Stearinlys

CAMPING-UDSTYR
Udstyr til forteltet
Tæpper, vindbeskyttelse, campingbord- og stole
Borddug/hynder
Er markisen i orden?
Håndsving til markise, spændestang, støtteben
Øskner, barduner og pløkker
Reb, trinbræt, gulvbelægning eller isoleringsmåtter
Myggelys
Grillredskaber
Soveposer/tæpper
Forlængerledning/forlængerstik med flere stikkontakter
Spritapparat/sprit
Parasol med fod
Luftpumpe
Luftmadras eller oppustelige puder
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PERSONLIG PLEJE:
Sæbe
Bodyshampoo
Shampoo, balsam
Barbergrej, barberskum
Cremer (bodylotion, hånd- og solcreme)
Deodorant
Vådservietter
Hygiejneartikler
Kam/børste
Kontaktlinsevæsle
Læbepomade/læbestift
Neglesæt
Make up
Papirlommetørklæder
Toiletpapir
Vatpinde
Tandbørste/tandpasta

TØJ/TILBEHØR:
Undertøj (evt. skiundertøj)
Badetøj
Badekåbe
Overtøj alt efter vejret
Solhat
Hue/halstørklæde
Nattøj
Regntøj/paraply
Sko, der passer til vejret
Sokker, strømper, strømpebukser
Sportstøj
Jakker
Briller
Reservebriller
Solbriller
Reservekontaktlinser

SENGETØJ/HÅNDKLÆDER ETC.:
Dyner/puder
Sengelinned
Håndklæder
Viskestykker
Strandmåtter
Badehåndklæder

CAMPINGKØKKEN:
Skraldespand
Vaskebalje/opvaskebørste
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Alufolie
Bestik
Brødkniv/køkkenkniv
Dåseåbner
Elkogeplade
Stænklåg
Øloplukker
Flaskehætte
Opbevaringsbokse
Husholdningsfilm
Gastænder
Service (krus, glas, paptallerkner, kopper, tallerkner)
Elastikker
Rivejern
Kaffeudstyr(filter, kande, kaffemaskine)
Ostehøvl
Hvidløgspresser
Grydeske
Proptrækker
Plastbokse
Affaldsposer
Sigte
Pander
Frostposer
Øseske
Salatbestik/salatskål
Skrællekniv
Sneskovl
Skærebræt
Skåle
Tekande/termokande
Gryder/grydelapper
Bordskånere
Elkedel
Grundlager (levnedsmidler, drikkevarer, dyrefoder)

RENGØRINGSMIDLER/-REDSKABER:
Skurepulver
Opvaskemiddel
Opvaskebørste/viskestykker
Vaskepulver
Tørresnor eller -stativ med tøjklemmer
Vaskebalje
Tøjkurv
Skraldespand
Fejekost og -bakke
Toiletbørste
Skurebørste
Skopudsegrej
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UNDERHOLDNING:
Fotoudstyr (inkl. lader/reservebatteri og hukommelseskort)
Videokamera (inkl. lader og hukommelseskort/USB-stik)
Betjeningsvejledninger
Serienumre på elektriske apparater
Bærbar med tilbehør, WLAN
Adapter
TV, fjernbetjening, antenne
SAT-anlæg (antenne, stativ, kabel, parabol, receiver, fjernbetjening)
Bærbar radio
Bøger, magasiner, TV-blade etc.
CD'er og DVD'er
CD-/DVD-afspiller
MP3-afspiller

SPORT:
Cykel
Cykellås, -taske, lappegrej
Vandsportsudstyr, f.eks. dykkerbriller, snorkel, svømmefødder, luftmadras
Fiskegrej
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REJSEAPOTEK? TJEK!
Selv på den skønneste rejse kan du blive skidt tilpas eller have et lille uheld. Så du er godt forberedt, bør du altid have et
velassorteret rejseapotek med dig. Vi har her lavet en basisliste til, hvad det bør indeholde. Alt efter årstid anbefales forskellige
ting, f.eks. mod insektbid og pollenallergi. Tjek evt. de forskellige sundhedsfaglige hjemmesider for, hvad der kunne være relevant at
medbringe.

PLASTER & FORBINDING:
1 hæfteplaster (5 m x 2,5 cm)
1 førstehjælpsbandage (50 cm s 6 cm bred)
3 førstehjælpsbandager (10 cm x 6 cm)
5 gazebind/kompres (10 cm x 10 cm)
1 bandage (stor)
3 bandager (mellemstore)
3 gazebind (4 m x 6 xm)
6 gazebind (4 m x 8 cm)
1 bandagesaks
1 brandsårsbandage (stor)
5 trekantede armslynger (90 x 90 x 127
cm) 12 sikkerhedsnåle
1 redningstæppe (160 c 210 cm)

MEDIKAMENTER:
Smertestillende
Diarré-middel
Gele til mindre forbrændinger, f.eks. ved solskoldning
Midler mod insektstik
Salver mod hævning, forstuvning etc.
Eventuelt allergitabletter

ANDET:
Solcreme
Beskyttelse mod insektbid
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REJSER MED HUND? TJEK!
En af de største fordele ved at rejse i en HYMER er, at du også kan tage din hund med. Så din hund også har det godt på rejsen,
skal du være opmærksom på nogle ting. Vi har sammensat en liste med de vigtigste ting til dig her:

FØR REJSEN:
Væn din hund til lange køreture allerede inden rejsen. Spørg din dyrlæge om råd og skaf evt. de nødvendige medikamenter f.eks.
mod flåter og tæger eller forebyggelse af hjerteorm. Det er ikke tilladt at have hund med på alle campingpladser. Søg den
nødvendige information, når du planlægger rejsen, så du er sikker på, at din destination er hundevenlig. Tænk på , at din hund
også optager plads på feriestedet/på campingpladsen.

DET SKAL DU HUSKE:
Alle nødvendige papirer/toldpapirer samt vaccinationskort
Forsikringpolicenr. og ansvarsadresse
Mundkurv/hundesnor
halsbånd med adresse og navneskilt
transportkurv/hundekurv
Frisk vand på flaske og i vandskål til køreturen
Foder, godbidder, tyggeben
Dåseåbner
Legetøj
Børste
Hundposer og skovl

REJSEAPOTEK TIL HUNDEN:
Middel mod køresyge/beroligende middel
Middel mod diarré
Antibiotika
Øjen- og øredråber
Øjenhåndklæder
Gazebind, forbindinger
Flåt-/tægehalsbånd
Desinfektionsmiddel
Evt. medikamenter mod sygdomme, hunden allerede har

TIPE TIL KØRETUREN MED DIN FIRBENEDE VEN:
Hold mange og lange pauser
Sørg for friskt vand
Lad aldrig din hund være alene i bilen eller autocamperen
Hvis den skal være alene, så lad den kun være alene i kort tid - helst ikke mere end 15 minutter
Lad altid vinduet stå åbent og sikret, så der er rigelig frisk luft til rådighed til din hund
og så den ikke får et hedeslag!
Tænk på, at der ikke opstår træk under kørsel, som kan skade din hunds ører og øjne
Tjek destinationens retningslinjer vedr. dyretransport, hundesnors- og mundkurvspligt etc.
Informér dig om, hvor den nærmeste dyrlæge er på destinationen. Og hvad, hvis din hund ændrer adfærd
eller udviser sygdomssymptomer, når I kommer hjem? Så skal du hurtigst muligt kontakte en dyrlæge! Sig
altid, hvilke lande I har besøgt.
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