Vintercamping
Her er nogle tips til vintercamping, som gerne skulle gøre det hele meget lettere

Klodser under ”poterne”
Det er en god ide at sætte klodser under ”poterne” på campingvognen, når det fryser,
også for en overnatning. Du kan hæve ”poterne” og efterlade klodserne, hvis du ikke kan
få den fri. Man kan også lige bruge en hammer og slå dem fri bagefter.

Elektriske kabler
Lad ikke de elektriske kabler ligge på jorden, de kan fryse fast. Hæng dem op i træer /
buske eller hav nogle bærepinde med hjemmefra.

Spildevand
Brug en kileformet gummi spand under afløbet, det er meget nemmere at tømme spanden
også hvis vandet er frosset til is. Man kan også lige hælde lidt frostvæske i spanden.

Sprinklervæske
Hvis turen går gennem Tyskland, sørg for at få rigeligt med sprinklervæske med – det er
dyrt - 3 liter sprinklervæske koster 17 euro. Det kalder jeg dyrt

Farten
Afpas altid farten med forholdene, så man undgår stop og igangsætninger

Håndbremsen
Lad vær med at bruge håndbremsen og det gælder både bil og campingvognen, den
fryser fast.
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Snekæder
Der er runde, som er gode til løs sne , og der er kæder med kantede led, som er bedst ved
fastkørt sne og is.
Prøv at monter kæderne inden I køre hjemmefra, og hav altid handsker og gl. tæpper ved
siden af kæderne.

Gas
Gasforbruget er meget individuelt , men vi har en Cabby 650, og ved 20 grader inde , og
-5 ude og vindstille er forbruget ca. 4 kg i døgnet. Der er også andre har beregnet
forbruget f.eks. rejsejournalisten Anne-Vibeke Isaksen. Hun har et forbrug på
gennemsnitligt 150 – 170 gram pr. time og det er ca. 4 kg i døgnet.
Spørg forhandleren om hvilke flasker der er bedst at anvende til vintercamping, da noget
gas fordamper ved -42 grader C
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