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Hur planera en 
mc-resa/semester. 

Rutter, boende, GPS, annat?

Lennart Andersson, BMW MC-klubben Sverige RO SYD.



Innehåll

• Detta kommer att handla om ”kompisresor” i klubben

• Klubbens policy för resor

• Resegarantilagen och Kammarkollegiet

• Exempel på var man hittar information

• Allmänna tips och detaljer om länder



Kompisresor

• En resa med gamla och blivande kompisar är ju oftast just så 
fantastiskt kul för att man tillsammans delar upplevelserna 
och strapatserna. Vi hjälps åt med planering, bokningar och 
rutter. Och tror vi att gänget kommer att fungera så ger vi oss 
av tillsammans.

• Med resor avses aktiviteter där det ingår övernattning och 
som arrangeras eller förmedlas av klubbmedlemmar för 
andra klubbmedlemmar.



Klubbens policy för resor 

• Våra resor, arrangemang och aktiviteter ska utformas så att 
de inte omfattas av resegarantilagen.

• Resor i klubbens regi skall vara av typen kompisresa och 
inte av kommersiell art. Ersättningar skall begränsas till rena 
utlägg.



Resegarantilagen och Kammarkollegiet

• Resegaranti (som vi inte har på våra klubbresor)
• Innebär att du kan få ersättning om du inte kan genomföra hela eller en del av din 

resa på grund av att reseaktören är insolvent eller har gått i konkurs

• Det finns undantag
• Resa kortare än 24 timmar utan övernattning.
• Resa utan vinstsyfte, som är tillfällig och för en avgränsad grupp resenärer.

• Kammarkollegiets svar på frågan om att våra resor kan undantas
• Resorna får anordnas någon/några gånger per år, ska vara helt utan 

vinstsyfte (inget extra pålägg utöver de faktiska kostnaderna för varje 
resenär) och enbart till för medlemmarna (inga familjemedlemmar eller 
liknande som inte är medlemmar i föreningen får tillåtas åka med).



Exempel på var man hittar information

• Hemsidan
• Forum

• Trådar
• Dokument

• Instruktion för resor, arrangemang och liknande aktiviteter
• GPS
• Köra lagligt på grus och i skogen

• Rutter

• Bumsen
• Facebook
• Internet
• Google Maps



Hemsidan



Forum



Dokument – ett exempel



Rutter



Bumsen



Internet



Google Maps



Internet



Allmänna tips 1

• Informera deltagarna tydligt om det mesta, hotell, mat sängar, 
tider och regler och kostnader (avhopp) för resan, skriv ner vad 
som gäller, gärna ett prospekt

• Det finns ingen speciell försäkring i resan och inte heller någon 
resegaranti. 

• Alla ska kunna ta sig fram själva med hjälp av GPS och/eller 
kartor

• Alla åker på eget ansvar och egen försäkring/assistans, räkna 
inte med att gruppen kan vänta om något händer

• Nya reskompisar ska aktivt söka stöd och hjälp innan avresan. 
Deltagarna består ju av ett gäng klubbmedlemmar, så alla har ett 
stort eget ansvar. 



Allmänna tips 2

• Varje deltagare ansvarar fullt ut för sin egen reseförsäkring 
och den egna hojen 

• Träffas vid första övernattningsplatsen eller vid färjeläget
• Dela rum, tänk på att boka tvåbäddsrum och få det bekräftat
• Små grupper om max 5-6 hojar är bättre än en stor grupp
• 30-40 mil per etapp och gärna chans till vilodag vid långresa
• Reservnyckel och eventuellt batteri till nyckel
• Telefonnummer till assistans och liknande
• Kopia på passet och gömda pengar om olyckan är framme



Allmänna tips 3

• Ha med vattenflaska och gärna lite nötter eller annan energi

• Silvertejp eller annan armerad tejp, eltejp och buntband

• Verktyg / hylsor så att man kan ta av hjulen

• Lagningssats för däck och litet multiverktyg

• Motorbågar – skydd för ventilkåporna

• Släng inte dina utslitna kläder under året, ta med och använd 
en sista gång - då får det plats en flaska till på hemresan



Tips om länder 1

• Norge
• Kan det vara bra att ta med termos, det finns oftast lunchpaket att 

köpa på hotellen och få fikaställen ute på landsbygden

• Tyskland
• Första höglandet är Harz, bara 35-40 mil från färjelägena i norra 

Tyskland
• Weserbergland, Thüringen, Franken, Mosel och Schwarzwald
• Finns ofta zimmer frei och gasthof för övernattning förutom hotell
• Vissa populära mc-vägar är avstängda på helger eller perioder 

pga körning i höga farter, buller och buskörning
• Stanna och utforska på vägen ner till södra Europa eller hemresan



Tips om länder 2

• Frankrike
• Fin rutt väster om Schweiz, Jura, 

och så slipper man avgiften i Schweiz
• Vercors med sina balkongvägar
• Bergspass i västra delen av alperna
• Centralmassivet en ofta bortglömd pärla
• Pyrenéerna, gärna både norr och söder om gränsen mot Spanien
• Hotell med bra mat heter ofta Logis de France
• På Gites de France har man oftast ingen middag
• Auberge motsvarar ofta en pension eller värdshus

kan ibland vara gemensamt med värdparet



Tips om länder 3

• Italien
• Alperna med 

Dolomiterna
• Från bergen hinner man 

ner till Medelhavet på 
en dagsetapp

• Undvik de stora 
vägarna, åk över de 
lägre passen

• Prisvärt med turistmeny



Fler allmänna tips

• Kontrollera möjligheten att äta middag om ni 
bor på landet

• Undvik att resa i augusti runt medelhavet
• Åk gärna så högt det går, men testa även de 

lägre passen, där är trafiken ibland obefintlig
• Se upp för cyklister i bergen
• Våga ha GPS:en inställd på kortare sträcka 

och inte bara kortare tid. Låt GPS välja väg 
mellan waypoint – blir ofta spännande

• Det kommer fler GPS kurser redan i februari



Tack!

BMW MC-klubben, Sverige


