
God Jul och Go� Ny� År på Er alla!
Hoppas ni har ha� en bra höst under rådande Corona och använt
era Land Rover väl! Föreningen kämpar på och vi har ha� flera
Event de�a år: Sommarevent med årsstämma 19-22/8 i Lerdala
vilket anordnades av Tony och Nisse med bravur stort tack �ll er.
Träffen började galant med gammeldans ! Ja tony och Nisse hade
hyrt en gammal folkets park och dansarna fick vara kvar en stund
på ankomstdagen men det var trevligt. Vi fick en hel del a� se av
trakten där Kinnekulle naturreservat samt scootermuseium var
höjdpunkterna, manöverprov genomfördes där medlemen
Rickard Fredriksson vann. Årstämman genomfördes med bra
disku�oner samt a� Edvin Wikström invaldes i styrelsen då vår
medlem Lars Råhlander avgick, vi tackar honom för väl u�ört
arbete i styrelsen samt all sponsring �ll prisbordet.
Träffen avslutades med gemensam middag och prisutdelning av
manöverprov och �pspromenad .

Här hemma har vintern slagit �ll hårt -11 i
na� 30/11 så nu vill det �ll a� bilar fungerar,
men 109 går bra, har tänkt a� uppgradera lite
�ll Vintereventet framför allt med e� extra
värmeelement som jag fick av Gunnar för
nästan 5år sedan..

ToreNu önskar jag Er alla en rik�gt God Jul!

På listan har även stå� a� fixa tankmätaren, och det har varit en resa. Min 109a är en 65 och då var det inte potensiometer styrd mätare utan rörlig spole som var tekniken.
E�ersom tekniken är lika på 80" �ll 109" �ll runt 1967 tror jag, så här kommer lite info hur dom fungerar. Tankgivaren består av en fast spole med variabla magneter (bild 3)

som får mätaren a� röra sig enkelt lite rengöring och 5/56 så brukar det fungera, på min givare fungerade inte varningslampan �ll låg nivå och det var genomföring i godset
som var boven. Givaren har 2st anslutningar (bild1) den med mu�er på är �ll varningslampan  0 ohm �ll oändligt, den andra anslutningen är �ll mätaren  mätvärde 0 �ll ca 70 ohm
(bild 2) här är anslutningarna markerade med B och T. anslutning B går �ll plus och T �ll tankgivare här är mätvärde ca 100 ohm från B och T �ll jord.
System är inte beroende av polaritet. Har du frågor hör av dig �ll mig så skall jag hjälpa dig.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Hösteventet ordnades av Lelle i Åtvidaberg trakten där vi fick
uppleva trevliga "vägar" och fina tältplatser samt besök i Falerum
på e� gammalt garveri från 1800 talet som visade sig vara e�
väldigt annorlunda museum. Stort tack Lelle!
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God Jul & Go� Ny� År!

Nu ser vi fram emot Vintereventet 2022 som jag och Gunnar anordnar  25-27/2 2022 och den går av stapeln
runt Kilsbergen med förhoppningsvis med mycket snö och kyla, lite anpassar vi oss e�er snömängden så vi
får se var vi hamnar i skogarna! Ta med ved, glöm inte det! In och anmäl er nu! De�a är även första Eventet
som vi bjuder in andra klubbar �ll!
Vår- och Sommareventet 2022 är just nu �ll 90% klara men mer info kommer och ändringar kan göras än.



Hejsan kära Land Rover -vänner!  
 Nu är det jul igen (som varje år, fak�skt). Nja, inte rik�gt än, utan det är advents�den som just har 
börjat. Och med de�a förväntas vinterväder och liknande väglag. I våra trakter har det åtminstone 
blivit lite vit på marken och vägarna kan vara hala, så det gäller vara förberedd och ha bilen rustad 
för det värsta samt bärgningsutrustning �llhands så a� man är redo när vintern slår �ll. Än så länge 
har jag inte behövt använda min denna säsongen, men man vet ju aldrig. 
Det gamla scoutmo�ot 'Var Redo' gäller även här.

 
 

Nu är det snart dags för tomten a� knacka på dörren och var säker på a� han har något �ll Dig 
också. En ny ski�nyckel, kanske, då den gamla har gå� sönder när Du behövde den mest för a� 
lossna den ***** fastrostade bulten? En ny fe�spruta så a� Du äntligen kan smörja bilen och inte 
bara Dig själv? Nya dekaler och vagnsmärken så a� Du kan åka s�ligt på nästa träff? Eller kanske 
tomten har lyckats övertala de övriga familjemedlemmarna (förmodligen med hjälp av e� större 
presentlass) a� det äntligen är dags a� skaffa det där renoveringsobjektet Du har drömt om i e� 
antal år? Om några veckor ska Du veta!

 
 

Själv har jag sedan barnaåren funderat hur tomten egentligen gör. Nu vet jag! De flesta lever nog 
med den gamla, något fåfänga, uppfa�ningen a� tomten susar omkring i en släde med renar framför. 
Den där tron har jag lämnat bakom mig, inte minst då alla natur-

 

och djurrä�sak�vister förmodligen 
sedan länge hade börjat protestera p g a orimlig hög säsongbe�ngad arbetsbelastning för renarna, 
vilket isåfall borde ha medfört a� presentutdelningsperioden hade förlängts ända �ll påsken.
Nej, tomten gör på e� annat sä�. Det gäller a� ��a över gränserna för a� kunna upptäcka 
sanningen: �ll Australien nämligen. Där kommer tomten s�ligt i en Land Rover och som hjälp har 
han sin gode vän 'The Golden Kangaroo' (googla det!). Inte vilken Land Rover som helst, nej, det är 
en 80' i mycket bra skick! Så kan han ta sig fram överallt och leverera presenterna, medans de 
stackars renarna, som inte står ut med värmen, kan ta ledigt.
Nu vet jag dock inte om samma leveransmodell håller i våra regioner. Tänk Dig en stelfrusen tomte 
bakom ra�en (värmepaket som �llval kom nog senare), eller en tomte som står med verktygslådan 
bredvid bilen någonstans vid vägrenen för a� få igång den igen. Då hinner han nog inte ens �ll 
påsken. Och så har tomten sannolikt oljefläck på sin röda rock och vita skägg! Inte minst oljespåret 
på marken som defini�vt avslöjar vart tomten redan har varit (uppenbarligen har den sökt sig �ll 
vårt garage ganska o�a...). Eller så åker tomten i våra trakter kanske i en 'Nya Defender' eller 'RR 
Sport'?!? Isåfall slutar jag genast tro på den! Tomten alltså.

God Jul på Er! Cheers Johannes

LRCS önskar Er alla en rik�gt

God Jul & Go� Ny� År!
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