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■ Skal du også benytte bobilen om vinteren, anbefales en modell med bakhjulstrekk.

■ Lei først – kjøp etterpå. Finn ut hva du
ønsker eller ikke ønsker av en bobil, og
start gjerne med en brukt.

■ Gå for en planløsning som tilfredsstiller
alle brukere av bilen, og velg en modell
med svingbare fører- og passasjerstoler, som ofte er bilens mest komfortable.

■ Husk at førerkort klasse B kun gjelder
for biler, også bobiler, med totalvekt
inntil 3.500 kilo.

■ Kjøper du brukt, så kjøp fra en forhandler som har overlevd noen år og som
har erfaring med bobil og utstyr.

■ Noe ekstrautstyr bør du anskaffe deg
fra starten av, som klimaanlegg, sykkelstativ, markise og fortelt, ekstra septiktank, gode utestoler og campingbord,
nivelleringsklosser og vannslange.

■ Flere bobiler har altfor liten nyttelast.
Nyttelasten bør være minimum 450
kilo, og helst nærmere 800-1000 kilo.

■ Velg en bobil med så kraftig motor som
mulig, så slipper du å sinke trafikken
unødvendig eller stresse motoren.

■ En GPS er også grei å ha, og husk at alle
som kjører bilen burde kjenne denne.
Alarm og ryggekamera kan være lurt.

Tips til bobilferskinger:

■ Snakk med ulike bobilfolk og skaff deg
opplysninger og lær av andres erfaringer. Bruk internett aktivt og les artikler
om temaet.
■ Er du ny på området camping og bobil,
så finnes det ikke et sted med flere
hjelpsomme og erfarne folk enn nettopp campingplassen. Bare spør!
Kilde: Norsk Caravan Club/
www.norskcaravanclub.no

Ruller som aldri før
Frogninger går, som stadig flere, for rullende feriebolig
Bobiler blir stadig mer
populære, en trend
også folk i Amtaland
ser ut til å være med
på.
– Vi er tre stykker bare i nabolaget
her, som nylig har kjøpt seg bobil, forteller Eivind Smestad i
Drøbak.
Han og kona er stolte eiere av
en syv og en halv meter lang Dethleffs Magic Edition Black til
rundt 900.000 kroner. Bobilen
har gulvvarme, fullt utstyrt kjøkken, bad med dusj, mulig sengeplass til fire, aircondition, flatskjerm og skoskap.

Prøvekjørte forrige sommer
I fjor betalte paret rundt 10.000
kroner i uka for leie av bobil til ferien. Turen gikk til Nord-Norge,
og etter noen uker på landeveien
i den trillende ferieboligen, var
de begge bitt av bobilbasillen.
– Med bobil er du fri til å dra dit
du føler for, også underveis i ferien. Du er ikke avhengig av å bestille eller planlegge på forhånd,
påpeker Siv Smestad.
– Vi regnet raskt ut at det ville
lønne seg å heller kjøpe en bil,
som vi nå kan bruke når vi vil og
til både lengre og kortere turer,
fortsetter hun.
– Det er jo en investering. Men
langt billigere enn en hytte på
fjellet. Er du, som kona, ikke så
glad hverken i å kjøre fly eller
båt, så er dette en flott måte å forflytte seg på. Men du må være
glad i å kjøre da, smiler Eivind.

– Bobil for alle
Selv er Smestad ansatt i Frogn
kommunes teknisk avdeling og

Siv og Eivind Smestad har funnet seg godt til rette i sin nye bobil og stortrives både med mobil feriebolig og med campinglivet.
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vant til å kjøre større biler. Han
mener likevel bobil kan være noe
for alle.
– Det er bare å ta det litt rolig i
starten, og nok lurt å leie seg en
til en prøvetur først. Så er det
bare å kjøpe en som passer til
egen bruk. Men har du sertifikat
til det, så anbefaler jeg å heve totalvektgrensen på bilen noe. Med
ferielast om bord blir du raskt for
tung, tipser han.

Bakerst i Smestads bobil er soverommet, som greit huser tre sovende. Sengen kan lett utvides til én stor flate.

Bak på bilen henger to sykler
klare til bruk, og i planene ligger
også kjøp av tilhenger som
ATV’en kan fraktes med på.
– Ofte parkerer vi utenfor sentrum og sykler inn i stedet, eller
tar turer i omegnen for å se oss
om. Vi overnatter gjerne på campingplasser, men også der det er
flotte rasteplasser, som nordover. Du får lett ny og flott utsikt
fra «terrassen», smiler Eivind.

Har med alt i bagasjen

Bad med toalett, servant og dusj
finnes om bord i bobilen.

– På tur i bobil har du ikke noe tidspress. Det er en avslappende og
ganske kul måte å feriere på, mener Eivind Smestad.

I en myk liten kurv under spisebordet slapper hunden Daisy av.
Hun er allerede vel vant til bilkjøring og trives godt på veien.
– Vi har med oss alt vi trenger
her i bobilen. Også grill, campingbord og solstoler. For oss er
dette en perfekt måte å feriere
på. Man håper jo alltid at været
skal holde, men gjør det ikke det,
så blir det lesing og kortspill

innendørs, nevner Eivind og sveiver ut den store markisen som vil
holde både sol og regn unna
utenfor.
Også i år går ferieturen nordover.
– Vi skal til Lofoten. I år har sønnen vår leid seg bobil til familien, så vi drar sammen alle sammen, smiler de to bilcamperne.
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