Snart kommer ferien og så er det med at være klar til at komme på motorcykeltur. Men har du nu
husket det hele? Vel har du ej! Heldigvis hjælper MagaCin dig på vej med en liste. Jo længere
ned af listen du når, jo længere tid eller afstand ser det ud til at du skal af sted.

Det basale:
- Personligt udstyr: hjelm, rygbeskytter, jakke og bukser, handsker og støvler.
- Dankort
- Lille pakke med værktøj.
- Dæklapningssæt
- Kørekort
- Registreringsattest
- Sygesikringsbevis
- Mobiltelefon
- Solbriller
- Gaffatape
- Strips
- Vandflaske
- MC låse

Skal du krydse grænsen?
- Internationalt kreditkort
- Dokumentation på motorcyklen
- Euro eller lokal valuta til når dit kort af en eller anden grund ikke virker.
- Pas. Tjek udløbsdatoen.
- Rødt og grønt kort fra forsikring. Bestil i god tid, hvis du ikke allerede har dem.
- Blåt sygesikringsbevis. Bestil i god tid hvis du ikke allerede har det.
- Rejseforsikringsbevis
- Solcreme
- Kort
- Kamera
- Opdateret GPS.
- Refleksvest. Tjek regler for de(t) land(e) du skal til.
- Førstehjælpspakke

Skal du overnatte?
- Undertøj
- Almindeligt tøj og sko/sandaler.
- Bælte
- Ekstra varmt tøj.

- Oplader til mobiltelefon.
- Tandbørste & tandpasta.
- Deodorant. Jo, du har brug for det!
- Ekstra nøgle til MC og låse.
- Schweizerkniv eller lignende.
- Lighter
- Smertestillende piller, hvis du planlægger at drikke.
- Hørepropper

Mere end et par dage?
- Regntøj, hvis dit sæt ikke er regntæt.
- Vaskemiddel
- Værktøj
- Kædeolie
- Et memo om det korrekte dæktryk. For du glemmer det, gør du.
- Toiletpapir eller servietter.
- Badetøj, hvis du er til den slags.
- Motorolie

Overnatter du ude?
- Telt
- Sovepose
- Soveunderlag
- Trangia eller lignende.
- Myggespray eller ligende.
- Bestik
- Beskøjter eller anden rejsemad.
- Vanddunk
- Håndklæde
- Afspritningsmiddel
- Lommelygte
- Plasticposer
- Powerbank
- Lighter eller tændstikker.

Nå, du er en gearnørd?
- Actioncam
- Hukommelseskort til actionkamera.
- Oplader til actioncam.

- PC eller tablet og oplader dertil.
- Kompas

Hvad, har du stadig mere plads i sidetaskerne?
- Sommer-MC tøj
- Sommerhandsker
- Klud til rengøring af hjelm og MC.
- MC-cover

Mangler vi noget? Tilføj gerne i kommentarfeltet nedenfor.
MagaCin bærer ikke ansvar for eventuelle mangler på listen. Vore forglemmelser er dit problem:-)

