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10 gode grunde til at campingpladser ikke
er autocamperfolket 1. valg:


Ofte ligger campingpladser i udkanten eller udenfor byerne, dvs. den efterspurgte gå-afstand til butikker og
restauranter i centrum er ikke eksisterende.
Forestil jer at bære 2 fyldte bæreposer ”hjem” til camperen hvis den holder på Vejle City Camping ca. 1½-2
km fra Føtex og i over 60m højde.



Ofte er campingpladser ikke forberedt eller funderet så man kan modtage tunge køretøjer som
autocampere under alle vejrforhold. Det betyder stor risiko for fastkørsel på glatte græsarealer, med
fritrækning, tidsspilde og mudder som resultat.



Ofte kan campingpladser ikke tilbyde plane/vandrette felter for autocampere, hvilket besværliggør eller
umuliggør brug af autocamperens køkkenfaciliteter samt overnatning i camperen.



De fleste campingpladser har bommen lukket fra kl 22:00 til omkring kl 8:00. Autocamperfolket ankommer
ofte senere end kl 22 og ønsker måske at køre videre før den heftige jobtrafik sætter ind. Derfor føler
mange autocamperturister sig låst bag bommen på en campingplads.



Campingpladsens hoppeborge og legepladser er ikke attraktive for 60+ generationen, som udfylder
hovedparten af autocamper segmentet.



De fleste campingpladser kan ikke tilbyde åbningstider hele året (er sommersæson baseret) –
autocamperfolket er aktivt i alle årets 12 måneder.



Størstedelen af autocamperfolket ønsker ikke at betale for faciliteter på en campingplads som de ikke
benytter. Tænk på at en autocamper medbringer alt fra opsamlingstanke for spildevand og toilet, til egen
vandtank og egen elforsyning der via ekstra batterier og solceller på taget holder der hele i gang.



Autocamperturister sammenligner typisk priser på overnatning på f.eks. en tysk ”stellplatz” der i den billige
ende ligger fra 5-10€ og op til 15-20€ i den dyre. Priser i udlandet afspejler tilbudte faciliteter og
beliggenhed. Medens priserne på danske campingpladser starter noget højere, og hvor kr 250 for en
autocamper overnatning med 2 personer ofte er det billigste tilbud.



Størstedelen af autocamperfolket opfatter campingpladsernes krav om campingpas som et unødvendigt
ekstra gebyr på op til kr 120 per sæson. Der er intet krav om campingpas på normale autocamperpladser.



De fleste der kører autocamper, føler sig mere som ”landevejenes lystsejlere” end som campister, hvorfor
de fleste foretrækker at overnatte i havnemiljøer, hvor de finder ”ligesindede” der udviser samme
nysgerrighed/rejse adfærd og kun ligger ”fortøjet” 1 dag eller 2.
Man kan spørge sig selv om forfatteren ved noget som helst om dette emne, hertil er svaret, se nedenfor:
Har kørt med autocamper før ordet ”autocamper” var opfundet
Har erfaringer fra 5 forskellige autocampere der har været i brug kontinuerligt, siden den første blev rigget
til i 1974
Har besøgt næsten alle lande i Europa med autocamper og dermed oplevet stort set alle former for
overnatningspladser
Har holdt på Den Røde Plads i Moskva med sin autocamper
Er en af de få personer i verden der har kørt over 1 million km i autocampere
Har kørt autocamper og besøgt autocamperovernatningspladser på 4 kontinenter
Har været formand for Dansk AutoCamper Forening gennem 8 år (2004-2012)

Har været formand for AutoCamperRådet i 3 år (2013 -2016)
Er fortsat ivrig og motiveret autocamper bruger – er måske i virkeligheden noget afhængig af livsstilen
Med venlig hilsen
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