
Opsummering af autocampere 1l gul folkefest i forbindelse med Tour de France 2022 i Jerlev 

1. Ankomst lørdag - afgang senest søndag a4en 140,- kr 

2. Ankomst fredag og afgang søndag (2 overnatninger) 240, kr 

3. Der må ikke opsAlles telte og fortelte på autocamper arealet. Markiser køres ind e4er endt 
brug og om naFen. Bord og stole pakkes væk. 

4. Det er ikke Alladt at benyFe campingvogne på pladsen. Campingvogne henvises Al 
campingpladser i området, hvorfra der kan køres Al Tour de France i egen bil. 

5. Mulighed for reserva1on, også fra større grupper der ønsker at parkerer samlet. DeFe sker 
pr SMS Al Palle Staal på telefon +45 4080 6121 

6. Der opgives nummerplader for leFe kontrol. DeFe gælder også de autocamperbesøgende der 
besAller enkeltvis for 2 dage. 

7. For spontan ophold fra Lørdag Al Søndag opkræves der betaling, søndag morgen mellem kl. 
06.00 og 07.00 

8. AutocamperGruppen vil i opdateret informaAon, anbefale deltagende autocampere at 
ankomme med tom spindevandstank og toilet, samt vandbehov Al min 2 dage. Ingen  strøm 
Al rådighed 

9. Palle Staal skaber mulighed for, ved den nedrevne ejendom, at de autocampere der måFe 
have et akut behov for at tømme eller mangler vand får mulighed for deFe. 

10. Der Albydes toileFer ved festpladsen, ca 500 meter fra overnatningspladsen. Ligeledes har 
Palle Staal nævnt bade mulighed? 

11. Arrangørerne i Jerlev sørger selv for nødvendige Alladelser med anvisninger fra Kommune og 
beredskabsstyrelsen. 

12. Vig1gt Pladsen forlades i mindst samme stand som den blev modtaget i. Græs på marken 
benyFes normalt Al dyrefoder. 

13. Ingen udledning af spildevand og lign. på marken 

14. Hunde skal føres i snor. 



15. Jerlev lokalråd og PST Gruppen udfærdiger program for akAviteter i forbindelse med 
Folkefesten i Jerlev 

16. Beskrivelse af Al- og frakørselsruter før og opAl løbsdagen. 

17. Adresse og Koordinater (Jerlev vej 21, GPS: 55°40’33.6"N 9°26’04.2”E, Google Maps: 
55.676007, 9.434493) 

18. Oplysninger fra websitet hFps://letourcph.dk/om/trafikinformaAon viser øgede muligheder 
for at Altrække et større antal autocampere. 

19. Må jeg parkere min bil eller autocamper langs ruten? 

20. Svar fra Tour de France Danmark: Man må ikke parkere sin bil eller autocamper på ruten. 
Mange sideveje vil derudover være lukkede for trafik og parkering. Vi anbefaler, at man 
anvender de parkeringspladser, som de respekGve kommuner langs ruten etablerer ifm. 
Tour de France. I enkelte kommuner er der udpeget særlige parkeringsområder Gl 
autocampere. Nærmere informaGon vil være Glgængelig på vores hjemmeside senere på 
foråret.  

21. “Parallelparkering” af autocampere kræver  plads pga udsving af udhæng bag bagakslen, som 
kan være et problem ved smalle parkeringsarealer og for smalle transportveje. Se billede 
herunde 

https://letourcph.dk/om/trafikinformation


Derfor foreslåes parkering i forlængelse af hinanden, som vist her fra et Træf med 
autocamperforeningen Dansk AutoCamper Forening (DACF) taget af Max Watson Adligere formand 
for DACF og ACR. 

 



 
Samme parkeringsform benyFes på overnatningspladsen ved Europas største branche messe for 
friAdskøretøjer på Caravan Salon i Düsseldorf med plads Al 3.500 køretøjer. 

Størrelsen på autocampere med eget toilet varierer fra en bredde på 2,05 meter og en 
længde på 5,40 meter til en bredde på 2,40 meter og en længde på 9,30 meter. 
Hovedparten har en bredde på 2,3/2,35 meter til længder mellem 7,00 og 7,60 meter.  


