
Hej !

Hoppas ni har ha� en skön sommar det har jag ha�!
Med mycket skruvande på Land Rover 80” som har få� lite kärlek olje/temperatur mätare och en hel del
annat skall monteras, 109an kom hem från Sommareventet med skrikande bromsar så det behövs en
genomgång innan Hösteventet. Men har även hunnit med skörd av allt från pota�s �ll chilli.

Jag vill hälsa alla nya medlemmar stort välkomna, vi är snart 50 st. medlemmar.

Tack �ll alla som kom på Sommareventet i Värmland, vi var ca 20st medlemmar under eventet. Kul!

Vi började på torsdagen med samling och en liten tur �ll en fornborg vid Fryken.  Fredagen och övriga dagar
inleddes med gemensam frukost, däre�er bjöds det på tur i Värmländska skogar med stopp i Munkfors för
lunch och sen besök i Munkfors järnverket , vi avslutade med besök hos Selma i Mårbacka .

Lördagen bjöds på lite teknik, Micce och jag by�e knutkors i bakre kardanen på 109an inte för a� det
behövdes utan för vi ville och i övrigt påhejade av en hel del experter.

Vi fortsa�e med manöverprov givetvis ingen tävling men…. Domarna var mutbara och stor nervositet insmög 
sig hos de tävlande, fast de som vann var de som körde bäst!

kl.15 började vi med förmöte/fika innan Årsstämman som startade vid 16:30 och allt gick bra vi bestämde
a� föreningen inte skall växa för fort. Mer om det senare i protokollet.

Styrelsen 2020/2021 består av:
Ordförande: Tore Eriksson
Sekreterare: Gunnar Larsson
Kassör: Mickael Wickman
Ledarmot: Johannes von Rosen
Ledarmot: Ulrich Hartman
Ledarmot: Lars Rolander

Kvällen avslutades med gemensam middag och prisutdelning samt e�ersnack ...
Söndagen var det frukost och städning däre�er avresa.

Kul a� träffa er alla och tjöta lite!

Fjälleventet kommer a� vara 1-4 oktober nordväst Gävle, mer info på LRCS hemsida såklart.

//Tore Eriksson
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Hejsan kära Land Rover-vänner!

Nu har LRCS varit igång i tre år och vi kan känna oss etablerad på sä� och vis.

Vi håller regelbundna event lite varstans i vårt avlånga land, det brukar vara Vintereventet,
Våreventet, Sommarevent med årsstämman samt e� Fjällevent på hösten.
Än så länge lite sporadiskt förekommer lokala ak�viteter, som greenlaning eller grillfika, men med ökande
antal medlemmar kan sådana spontana ak�viteter bli e� mera permanent inslag i föreningens eventkalender.

Årets tre höjdpunkter har varit väl uppska�ade projekt, som uppska�ades av alla deltagare och lå�t oss vänta 
otåligt på nästa evenemang. Nu kommer Fjälleventet snart, som i år ska gå av stapeln i Gävleborgs län.
Hoppas a� flera av er ska haka på, även om jag inte kan vara med denna gången. Mer info på hemsidan.

Som alla föreningar står och faller även LRCS med medlemmarna och deras engagemang. Ju mer vi bidrar 
med något, desto roligare blir det i slutändan. Det måste inte vara mycket, även småsaker kan göra skillnaden: 
e� meka�ps kanske, värdefulla eller roliga erfarenheter från just Di� Land Rover-liv, e� spännande u�lyktsmål 
du har hi�at… raden kan göras långt. Det är vik�gt a� engagera sig för a� ha en levande förening. I gengäld 
kommer Du få varak�ga Land Rover-vänner som Du kan lita på när olyckan är framme och bakdiffen har rasat 
mi� i ödmarken.

Nu ser vi fram emot y�erligare e� spännande och roligt verksamhetsår.
Vi i styrelsen tackar för ert förtroende och ska göra vårt bästa för a� 'hålla oljenivån i föreningen' på rä� nivå
(för a� tala Land Rover-språk här).

Hör av er med synpunkter, förslag, råd och kri�k, så a� vi kan ta del av dem. Självklart tas även komplimanger emot! ;-)

Sådär, ’God tur’ på er alla, all�d lite lu� under di�lumpen (samt i däcken) …and keep your old Landy rolling!

// Johannes v. Rosen
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