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TRE-I-EN
Med denne nye antennen fra Aeritec får 
du tre funksjoner i ett: En tv-antenne, en 
DAB-antenne og en WiFi-antenne. Enheten 
leveres på en liten stolpe, slik at den kan 
monteres fritt. I tillegg anbefaler Max Fritid, 
som importerer antennen, at man monterer 
den så høyt man tør. Jo friere antennen er fra 
vognen eller bobilen, jo bedre vil den virke. 
Mange kjører i dag rundt med kun en DAB-
glassantenne på bobilen sin. Om veggene er 
i aluminium, vil de i mange områder sperre 
for radiosignalet. Får du derimot montert en 
slik alt-i-ett-antenne fritt fra kjøretøyet, vil du 
oppleve langt bedre mottaksforhold med DAB. 
Det samme gjelder i høy grad WiFi-antennen. 
Når den er optimalt plassert, gir den et mange 
ganger sterkere signal enn du får inn på 
mobiltelefonen, for eksempel. Kombinerer du 
antennen med en ruter, kan du ha med deg 
ditt eget private nett, lett tilgjengelig for alle i 
bilen. Pris for antennen er 3420 kr.

ENKLERE Å AVREGISTRERE TIL VINTEREN
Mange har vurdert å avregistrere bobilen sin eller vogna si om høsten. Man sparer 
penger, men det har vært litt jobb å levere og hente ut skiltene. Det blir det snart 

slutt på, for fra i høst av kan man avregistrere kjøretøy digitalt, uten å måtte levere 
inn skiltene fysisk. Det gjør det enklere å spare noen penger på forsikringen, for 

deg som ikke bruker doningen på vinterstid. Men husk å sjekke med selskapet ditt 
at du fremdeles har nødvendig forsikring som tyveri- og brannforsikring. Den nye 

ordningen vil tre i kraft 12. september 2022. 

NORTRIP ROADSHOW
Det norske opplevelsesparkering-konseptet for bobiler heter Nortrip. Etter en prøveoppstart i fjor blir 2022 organisasjonens 
første fulle driftsår. Som medlem får du tilgang på overnatting og opplevelser på blant annet bondegårder, ysterier og 
mikrobryggerier. For å presentere konseptet og vise frem noen av de lokale opplevelsene, har gjengen bak konseptet tatt turen 
til diverse Ferda-forhandlere. Din Fritid var til stede på samlingen hos Ferda Tønsberg, sammen med rundt 200 nysgjerrige 
bobileiere. Her kunne Nortrip presentere sin nye guidebok med 94 norske overnattingstilbud.

Over til venstre: Mette Aune fra Marihøna Gårdsbakeri og Anne Marie Sando fra Eiker Gårdsysteri bød på smaksprøver og solgte sine lokalproduserte varer på temakvelden 
hos Ferda Tønsberg. Over til høyre: Hos Ferda Tønsberg fikk Nortrip presentert seg og sitt konsept for nærmere 200 nysgjerrige fremmøtte.


