Dansk AutoCamper Forening
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Autocampere for alle!
Drømmer du om at køre på eventyr, opleve betagende natur og overnatte under stjernerne uden
at gå på kompromis med komforten, så er autocamperlivet helt sikkert noget for dig.
Med en autocamper får du den ultimative frihed. Du bestemmer helt selv retningen, tempoet og
varigheden af dine ture – dét er livet!
Dansk AutoCamper Forening, også kaldet DACF, blev oprettet i 1986 af en gruppe glade entusiaster. Siden da har foreningen haft vokseværk, og i dag har vi ca. 2500 medlemmer fordelt rundt
i Europa. Fælles for alle vores medlemmer er glæden ved livet på hjul, og vi glæder os til at byde
endnu flere velkommen på den rejse.
Velkommen hos Dansk AutoCamper Forening!

Danmarks første og
største autocamperforening
Danmarks bedste autohjælp
til autocampere

Danmarks eneste camper-web-app
Danmarks største vidensbank
for autocampere
Medlem af AutoCamperRådet

Aabybro Camping og Fritid

- Forhandler af danmarks mest solgte autocamper
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- Du vil blive overrasket

Northautokapp
pakken
- opgraderingen
du ikke
vil fortryde

Kvalitet - Design - Sikkerhed - Pålidelig - Pris

Knøsgårdvej 121, 9440 Aabybro - Tlf. 98 24 48 00 - info@aabycamp.dk - www.aabycamp.dk
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Bliv medlem af
Dansk AutoCamper Forening
Nærvær, frihed og spontanitet er blot nogle af de ting, autocamperlivet byder på, og mulighederne er
mange, uanset om du er til små hverdagseventyr eller store ferieoplevelser.
Som medlem af DACF bliver du en del af et fællesskab, hvor vi deler de gode oplevelser, de nyttige råd
og tips og tricks. DACF er styret af frivillige kræfter, der har til formål at skabe de bedste forhold og
vilkår for danske autocampere, og i samarbejde med vores politiske talerør AutoCamperRådet, ACR,
arbejder vi for de danske autocampere.

Eget medlemsblad
Som medlem af DACF modtager du hvert kvartal vores medlemsblad, ”AutoCamperen”, med spændende
rejseberetninger fra vores medlemmer, nyheder, reportager, billeder og meget mere. Bladet er til medlemmerne fra medlemmerne.

Dine fordele som medlem
Der er mange fordele ved at være medlem af DACF, hvor du bl.a. får:
• Adgang til DACF web-app med nyttig stellplatzinformationer
• Adgang til flere digitale fora, herunder lukket Facebook-gruppe og vidensbank
• Rabataftaler (se mere på s. 18-19)
• Billig vejhjælp
• Flere årlige træf med andre autocampere
• Danmarks bedste medlemsservice
• Fire årlige medlemsblade
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Hjælpen er på vej
Når dækket er fladt, eller motoren rasler, er det rart med en hjælpende hånd. Gennem dit
medlemskab hos DACF har du mulighed for at få en attraktiv aftale på vejhjælp i Danmark, og
vejer du over 3500 kg gælder dette tilbud også i Europa.
Foreningen har en fast aftale med SOS Dansk Autohjælp og alle deres samarbejdspartnere,
der altid er klar til at rykke ud, hvis du skulle have problemer med din autocamper – selv hvis
du har krydset den danske grænse.
For at få adgang til vores vejhjælp skal du være medlem af DACF, og foruden din autocamper
har du også mulighed for at oprette vejhjælp til personbiler, motorcykler og trailere – dog
ikke erhvervskøretøjer.
Når dit kontingent til DACF betales via Betalingsservice, tilmeldes din vejhjælp også automatisk Betalingsservice.
Du kan læse mere om vejhjælp på vores hjemmeside.
www.danskautocamperforening.dk/vejhjaelp-ny/

DIN AUTOCAMPER-FORHANDLSER

Silkeborg-afdeling: Funder Dalgårdsvej 1 • 8600 Silkeborg • Tlf.: +45 9712 5366 • info@camping-specialisten.dk
Aarhus-afdeling:
Ormslevvej 448 • 8260 Viby J • Tlf.: +45 8628 3566 • mail@cgo.as
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Vi er til for vores medlemmer
Hos DACF er vi bidt af autocampere, men vi ved godt, at det kan være lidt af en jungle at kaste
sig ud i. Derfor sidder vores medlemsservice klar til at svare på alle de spørgsmål, du måtte
have om autocampere og livet på landevejen.
Hver onsdag sidder frivillige, erfarne campere klar ved telefonen til at svare på alle dine
spørgsmål om plads, vægt og type. De giver også gerne gode råd om alt fra ruteplanlægning til
børnevenlige pladser og guider dig til, hvad du skal kigge efter, hvis du køber en brugt camper.
Medlemsservice er til for både nye og erfarne campere.

Telefontid er onsdage fra kl. 16.30-19.30.
Vores telefonnummer er 7023 6150.
Du er også altid velkommen til at sende en mail til
service@dacf.dk, der løbende besvares.

Nyd friheden og sæt dit eget tempo.
DanCamper A/S

Vegavej 8 • 8700 Horsens
tlf. 2075 5797 • info@dancamper.dk

Se mere på www.dancamper.dk

NX-10
SOV TRYGT I AUTOCAMPER OG CAMPINGVOGN
MARKEDETS MEST AVANCEREDE OG KOMPLETTE
GAS- OG SIKKERHEDSALARM
UDVIKLET TIL AT REDDE LIV OG SIKRE VÆRDIER
LÆS MERE OM MARKEDETS MEST SOLGTE
SIKKERHEDSALARMER PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.NORTRONIX.NO

VARSLER VED:
• NARKOSEGAS
• RØGGAS
• PROPANGAS
• CO2
TRÅDLØST EKSTRAUDSTYR, SENSORER TIL:
• INDBRUD: DØR/LUGER/VINDUER
• UDVENDIG BEVÆGELSE
• SOS/PANIK-KNAP
• TEMPERATUR
• STRØMMÅLER

NX-10 SIKKERHEDSALARM – NU MED EGEN APP
www.nortronix.no

app.nxbuddy.no

DEN ULTIMATIVE SIKKERHEDSALARM

12

Ta’ DACF med i lommen
Vidste du, at vi får en web-app i 2021? Appen indeholder en komplet liste over godkendte,
danske autocamperpladser, og takket være den indbyggede søgefunktion, har du mulighed
for at finde det perfekte overnatningssted.

Vælg pladstype
Måske har du en helt særlig præference, når du leder efter en god plads, og derfor har vi gjort
det muligt at lede efter specifikke pladstyper. I kategorioversigten kan du derfor søge efter
følgende kategorityper:
• Autocamperplads

• Parkering

• Lystbådehavn

• Bondegård

• Sanistation

• Campingplads

Ligesom du kan sortere efter pladstype, er det også muligt at sortere efter pladsernes
faciliteter. Vores medlemmer er gode til at hjælpe med at sende tilføjelser og rettelser ind
på plads@dacf.dk, og derfor er app’en altid up to date, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Download web-appen via hjemmesiden www.stellplatz-danmark.dk, og gå på opdagelse i
alle de mange muligheder, Danmark byder på.

Sådan downloader du vores app
iOS:

Android:

1.

Åbn Safari, og find den hjemmeside, du
gerne vil oprette en genvej til.

1.

Åbn Chrome, og find den hjemmesid, du
gerne vil oprette en genvej til.

2.

Når du er på siden, skal du trykke på
Del-knappen, som du finder midterst i
bunden af skærmen.

2.

Tryk på knappen Indstillinger på telefonen for at få åbnet en menu.

3.

Tryk på Føj genvej til startskærm.

3.

Tryk på Føj til hjemmeskærm.

4.

4.

Du får nu mulighed for at navngive den
side, du er ved at gemme, og tryk herefter Tilføj i øverste højre hjørne.

Nu er hjemmesiden blev tilføjet til din
hjemmeskærm.

5.

Nu er hjemmesiden blev tilføjet til din
hjemmeskærm.

Del din viden med andre campere
Ingen ved alt, men sammen ved vi en del. Hos DACF tror vi på, at vores medlemmer kan have
gavn af hinanden, og derfor har vi to lukkede fora til medlemmer, hvor de kan søge råd og sparring
hos hinanden.
Du finder os både på Facebook – ved at søge på Dansk AutoCamper Forening, husk at oplyse
medlemsnummer – og på vores egen hjemmeside, hvor vi har et digitalt forum til alle vores medlemmer. Meld dig ind med dit medlemsnummer og bliv en del af et levende forum, hvor vi deler alt
nyt fra autocamperlivet.
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Reparation, serviceeftersyn, forsikringsskader,
gastest, gasinstallation, salg og montering af
ekstraudstyr på autocampere og campingvogne.

HVORFOR VÆLGE OS?
ALLE FORMER FOR SERVICE
Med over 30 års erfaring i campingbranchen har vi opbygget et
værksted, der har alt, hvad der skal til for at udføre et professionelt
stykke arbejde for dig.

PROFESSIONEL SERVICE
I vores virksomhed kan vi tilbyde alle former for reparation og
serviceeftersyn, som for eksempel at skifte tandremme, klargøre
og køre vogne til syn, reparere skader fra alle forsikringsselskaber,
skifte dæk m.m.

SALG AF AUTOCAMPERE
Hos FB Camping Service kan vi hjælpe dig med at få solgt din
autocamper. Vi har altid op til fem vogne til salg, og vi sørger for
klargøring og serviceeftersyn inden salget.

Industriparken 13, Skodborg
6630 Rødding
Telefon 28 74 97 25
fb@fbcampingsevice.dk
www.fbcampingservice.dk
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AutoCamperRådet
AutoCamperRådet, ACR, er et samarbejdsprojekt, der har til formål at fremme autocamperturismen i Danmark ved at tiltrække en større del af den voksende autocamperturisme i
Europa. Rådet er uafhængigt af kommercielle interesser, og dets medlemmer tæller blandt
andet Dansk AutoCamper Forening.
ACR er de danske autocamperes politiske talerør. De arbejder for at få oprettet og udbygget
et bredt udvalg af attraktive pladser, hvor autocampere kan overnatte. Gerne i naturskønne
områder og/eller tæt på spændende bykerner, hvor byen, dens handlende og autocamperturisterne kan have gensidig glæde af hinanden.
AutoCamperRådet er et rådgivende organ overfor kommuner, institutioner, turistorganisationer, handelsstandsforeninger og andre, der ønsker at oprette sådanne pladser, og vi assisterer gerne med vejledning om markedsføring af pladserne.
AutoCamperRådet arbejder ligeledes på lavere afgifter for
autocampere, sæsonnummerplader og forøgelse
af totalvægt for B kørekort.
AutoCamperRådet blev stiftet i december 2010.
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Fra 619.950,Tlf.: 86 81 42 11 · Priorsvej 11 · 8600 Silkeborg · scc@silkeborgcaravan.dk
www.silkeborgcaravan.dk
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Træf de andre medlemmer
Mens nogle foretrækker at rejse alene, dyrker andre fællesskabet, og derfor har du som medlem
hos DACF hvert år mulighed for at deltage i en række træf.

Medlemmernes træf
Hos DACF har vi mange engagerede medlemmer, der brænder for autocamperlivet, og som elsker
at mødes med hinanden rundt på diverse pladser i både ind- og udland. Det betyder, at der hvert
år afholdes en række træf af medlemmer for medlemmer. Medlemstræffene er uafhængige af
DACF, men er stadig en god måde at møde andre autocampere og dele landvejslivets små og
store glæder på. Læs mere om medlemmernes træf på vores hjemmeside under ”Træf”.
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Foreningens træf
Dansk AutoCamper Forening står bag to årlige træf, hvoraf det ene ligger i forbindelse med
vores årlige generalforsamling. Ligesom på medlemstræf er der masser af muligheder for at
møde andre entusiaster og vende stort og småt fra livet med en autocamper.
Du kan holde dig opdateret om DACF’s træf på vores hjemmeside.
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Spar penge med DACF
Alle elsker en god handel, og det gør vi også hos Dansk AutoCamper Forening.
Som medlem hos DACF får du adgang til en række rabataftaler på alt fra dæk til briller. På denne
side kan du se et udvalg af vores nuværende aftaler, mens du finder hele listen på vores hjemmeside under ”Rabataftaler”.
Aftalerne er kun for medlemmer af DACF, og kræver gyldigt medlemskort ved indløsning.
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NBC
NBC er en af Jyllands største udlejere af autocampere, og som medlem af DACF får du rabat på listepris ved leje af autocampere. Oplys
dit medlemsnummer ved reservation, og vis gyldigt medlemskort.
Rabatten kan ikke kombineres med øvrige rabatter eller tilbud.

Ofelia Autoteknik
Hos Ofelia Autoteknik har de stor erfaring med reparation af autocampere. Som medlem hos Dansk AutoCamperForening kan du spare penge på
arbejdslønnen, hvis du får din autocamper serviceret eller repareret.

Super Dæk Service Danmark
Super Dæk Service Danmark tilbyder DACF’s medlemmer samhandelsaftaler på dæk og fælge samt forbundne serviceydelser. Som udgangspunkt
gives der rabat på person- og varevognsdæk og fælge, men alle rabatter er
vejledende og kan justeres ved eventuelle ændringer fra leverandører.

Camper Teknik
Skal motoren tjekkes, eller gearkassen skiftes ud, så er Camper Teknik
stedet. Værkstedet har mange års erfaring i at lave skader på både
bil og campingdelen. DACF har en rabataftale med Camper Teknik, så
kontakt værkstedet med din specifikke opgave, og aftal nærmere.

Alba Automotive
Hos Alba Automotive er de specialister i læderinteriør af høj kvalitet
til alle mærker og modeller. Som medlem hos DACF får du favorable
priser, når du bestiller nyt interiør til din camper, så kontakt Alba Automotive næste gang, betrækket skal skiftes.

DanGlas/Ryds
Når uheldet er ude, og ruden skal skiftes, så kontakt DanGlas/
Ryds. Virksomheden opererer i hele Danmark og har Danmarks
bedste bilrudeservice og tilbyder særlige rabatter til medlemmer
af Dansk AutoCamperForening.

Tag på eventyr i en SUN LIVING by Adria autocamper
fra Møllegårdens Camping i Vildsund v/Thisted

Har du spørgsmål til os, vores forening, vores arbejde eller noget helt fjerde, hører vi gerne
fra dig. Om du er nybegynder eller ekspert spiller ingen rolle, hos Dansk AutoCamper Forening har vi plads til alle.
Spørgsmål om pladserne sendes til: plads@dacf.dk
Vil du vide mere om vejhjælp, kan du skrive til: vejhjaelp@dacf.dk
Ønsker du at blive en del af vidensbanken, kan du kontakte: forum@dacf.dk
Har du brug for tips og tricks, kan du kontakte medlemsservice på: service@dacf.dk
Ligesom du kan ringe onsdage fra kl. 16.30-19.30 på telefonnummer 7023 6150
Alle øvrige henvendelser kan rettes til: formand@dacf.dk

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15977 • www.jsdanmark.dk

Vi vil gerne høre fra dig!

