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• Prøv at begrænse antallet af steder I vil besøge. 15-20 steder er passende afhængig af 
afstandene, hvis der også skal være tid til at køre lidt rundt i byen og lufte huen. 

• Undgå for mange lange kørestrækninger i oplandet.  Der sker ikke meget ude på 
landevejen og det bliver kedeligt i længden i forhold til at køre i byen. Det er en god 
ide, hvis de forældre, der bor længst væk, slår sig sammen.   

• Planlæg ruten med f.eks. Google Maps. Beregn køretiden med 25 km/t i byerne og 45 
km/t på landevejen som gennemsnit. 

• Check vejrudsigten og medbring passende tøj. Kommer der byger, kan det blive koldt 
og det tager 10-15 minutter hver gang vi skal overdække ladet. Hvis alle har regntøj 
med, kan vi måske undgå at overdække ladet i bygevejr. Det er nu sjovere at køre 
rundt uden presenningen. Er der udsigt til mere eller mindre frivillig badetur, ja så er 
skiftetøj og håndklæde en god ide. 

• Høje hæle er perfekt til bal om aftenen men absolut uegnede til at entrere lastvogne 
med. Gode gummisko/sejlersko er det bedste. 

• Tag gerne et tæppe med. Er det varmt, kan man sidde blødt på det (træbænke!) – er 
det koldt, kan man tage det over sig – en meget praktisk ting. 

• Udstødningen sidder i venstre side midt for. Gå ikke i nærheden af den, når motoren er 
startet, specielt ikke i hvid kjole, da der kan forekomme sodpartikler. 

• Ved udsmykning af vognen er jeg gerne behjælpelig. Husk at det ikke må tage udsyn 
fra  sidespejlene. Husk også, at det for jeres egen skyld skal være muligt at overdække 
ladet med presenning, hvis det bliver kraftigt og vedvarende regn. 

• Rødt crepepapir er flot, men kun indtil det bliver vådt. Derefter giver det en kraftig 
afsmitning på jeres tøj og alt andet og må ikke anvendes. Jeg leverer derfor rød/hvid 
plastbånd til fri afbenyttelse. 

• Lav jeres bannere i god tid så malingen kan tørre helt. Anvend kun vandfast maling. Sy 
helst forstærkninger i hjørner og med mellemrum på 20-30 cm, så det kan fastgøres 
forsvarligt. Et blafrende banner kan ikke læses og tager udsyn fra chaufførens 
sidespejle. Og teksten; tænk lidt over hvad I skriver. Det må ikke virke anstødeligt – 
Der er grænser for, hvad jeg vil køre med. 

• Til fastgørelse af bannere, bøgegrene osv leverer jeg kabelbindere til fri afbenyttelse så 
det skal I ikke tænke på. 

• Husk solcreme hvis der er udsigt til sol og skyfri himmel. 

• Ja – og så er det altid en god ide at medbringe og drikke rigeligt med vand. Dagen kan 
godt blive lang og måske vil man få lidt mere ud af turen, hvis man  drak andet end øl 
og champagne. 

 

 

Rigtig god fornøjelse! 
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