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Medlemsutskick senhösten 2022
1. Ordförande berä�ar vad som hänt sen sist.
2. Allt om HöstEventet 2022, Alexander berä�ar.
3. Lite event-info från sekreteraren.
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#1
Hej på er i höstmörkret!

Hoppas allt är bra med er alla, men saknar er på senaste eventen! 

Nu senast gick hösteventet av stapeln I Sörmland som
Edvin och Alexander anordnande med bravur!

Vintereventen kommer vi a� ha på Öland troligen
första helgen i Mars 2023, mer info kommer snart
och givetvis hoppas vi på kallt väder och snö med
många deltagare och stor brasa.

Vi går mot mörkare �der men det innebär ju a� vi kan jobba mer i garaget!
Jag har få� in en 80" i garaget som jag kommit en bit på, 
i helgen provmonterade jag karossen, det ser lovande ut.
Ingen lackering av kaross utan bara ihopmontering.

Har ni några bilder från era garage så skicka in, all�d lika kul a� se.

// Tore,  er Ordförande i både mörker och ljus! *Lucas
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#2
HöstEvent 2022, Malmköping

Det hela började med a� vi skulle träffas på Ingomacken i Malmköping.

Jag kom inrullandes lagom �lls den sagda �den, hoppa ur och hälsa på alla. Sen var det bara a� 

vänta på resterade som saknades och vi hade få� höra a� våran kära ordföring hade få� punktering 

på vägen och var aningen försenade.

Så småningom trillande dom sista in och vi for iväg för vår första överna�ning, e� grustag söder om 

Strängnäs. Blev raka spåret dit med tanke på rusande diesel-priser.

När vi väl kommit fram var det bara a� slå upp tält och knäppa den �llhörande ölen! Den 

�llhörande brasan spraklade igång också såklart.

Lördag morgon, vaknar �ll dånet från en seriebils dörr, vi hade ingen brådska någonstans på 

morgonen e�ersom vi var väldigt nära dagens mål, Arsenalen. 

Vid 11 �den rullade vi emot Arsenalen där vi åt lunch på parkeringen och sedan gick in och gjorde 

e� besök på försvarsfordonsmuseumet. Finns vääldigt mycket a� ��a på! Blev e� besök som tog 2-

3 �mmar och avslutades med en fika i deras café.

Sen bar det av �ll nästa överna�ningsställe, en skogsglänta utanför Nykvarn. Blev lite fram och 

�llbaka innan vi hade bestämt oss vart vi skulle vara, men bra blev det! Tyvärr lämnade Punkis 

(Anders Odegran) oss, han hade känt sig lite krassligt så blev a� åka hemåt.

När vi alla hade få� upp våra tält, var det dags för lite välförtjänt middag. För oss stod tacos på 

menyn. Vi lyckades tajma våra middagar, långbord blev det! Sen blev det a� si�a framför brasan 

och lyssna på alla anekdoter och skitsnack som hör �ll! Sämre kan man ha det!

Söndag morgon hade det regnat, så det mesta var blö�, men vad gör det. Åt lite frukost, sen var det 

bara a� plocka ihop allt och kramas hejdå.

Tack �ll alla som kom och gjorde det �ll e� bra event!
// Alexander Wikström
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Tid och plats:
03 - 05 mars 2023 på Öland

Öland i vinter, vi kände a� det är inte det vanligaste man gör!
Självförsörjande och camping i det fria som vanligt.
Ved är eventavgi�en såklart och samvaro runt brasan på
kvällarna är det som gäller.
Mer info kommer inom en snar fram�d!

Sekreteraren
Event-informerar!

Tid och plats:
05 - 07 maj 2023 i och runt Tiveden

Planen är a� hålla �ll i och runt Tivedens Na�onalpark, 
Såklart camping i det fria och brasa på kvällen som vanligt.

Mer info kommer och en plan på de�a!

SommarEventet kommer a� hållas i Sörmland, plats inte
exakt bestämd ännu men kommer inom kort!

De�a är även inbjudan �ll Årsstämman-23 som hålls på lördagen.

Tid och plats:
24 - 27 augus� 2023 någonstans i Sörmland

Tid ej fastställd  -  Plats ej fastställd
HöstEventet 2023
Finns det någon medlem som vill hålla
i de�a Event? Hör av dig! Tack!

- anmälan obligatoriskt
- självförsörjande är man
- vi campar i det fria
- ved är eventavgiften
- du får alltid en eventdekal
- alla medlemmar välkomna
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