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Hej alla !

Hoppas att ni har det bra.

Vi har ha� VinterEventet som gick av stapeln i Kilsbergen utanför Örebro,
vi fick uppleva ganska mycket snö, så tyvärr var en hel del vägar oframkomliga.
Som vanligt en genomgående trevlig träff med lagom av allt och vi hade fint
väder och lagom kallt om nä�erna!

VårEventet står nu på tur - in och anmäl dig
på hemsidan eller i appen. När då? jo ... 6-8 maj
och denna gång på plats i skogarna öster om Vä�ern.
Men även inkluderar en del historia i Husqvarna, något du inte vill missa!

Om ni inte har varit på någon event ännu så slå �ll och kom på SommarEventet i år. 
Vi kommer a� hålla �ll i Värmland med camping och stugor för dom som vill sova inomhus,
fina naturupplevelser samt skön körning och med historiens vingslag från 40-talet!
Såklart kommer vi även ha trail för dom som vill.
Gemensamma frukostar och avslutningsmiddag. 

Gänget som gärna campar på vintern!
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med Årsstämma på
lördagen den 27 augus�

alla medlemmar inbjudna!

HöstEventet är inte allt
klart med ännu så fortsä�
håll utkik på Eventkalendern!

!
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fortsä�ning nästa sida .....

Jag har börjat med vårbruket men det skulle man inte ens tänkt på,
för moder jord tyckte inte som jag, aprilväder är spännande!



Jag kör min gamla 109a åretrunt nu för�den, frugan tog
110an, här är lite minnen från i�ol ... 

Året inleds med snö och givetvis  måste vinterdäcken på
och dom jävlades med punktering i kylan.
Lasse hjälpte mig med byte av däck samt bjöd på lunch!

Våren inledes med vedjakt och lite slavarbete.

SommarEventet behövdes besökas av en körduglig 109a
så avgasrör och bromsarna bak by�es. Lite kompisar kom
på besök och lämnade �ll och med en kusin.

Så var det dag igen för dubben igen puh.

Under julen by�es alla oljor och bromsarna justerades,
och �ll slut tog jag mig i kragen och by�e huvud och
slavcylindrar �ll kopplingen, ja ja den har levat på över�d
nu några år, samt nya innerskämar monterades och e�
värmepaket så nu åker man med en väldig komfort.

Bränslemätaren har inte fungerat  på ca 20 år men även
den fick jag igång e�er lite klurande.

Det var de�a året och 109an har fungera hela �den, åkt
ca 700mil under året och visst finns det a� göra, fram och
bak�ädrar står och väntar på byte, men det roliga som
kommer under året är en 200tdi som nu skall monteras. 
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Mvh Tore - eder ordförande i sol & snö!
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Nu nalkas våren och det är tydligen Land Rover-�d.

Äntligen kan man rulla ut ur garaget/verkstaden och hoppas
a� alla mek�mmar inte varit helt förgäves.
Visst, den en eller annan läcka kan man ju leva med, men man
får ju hålla tummarna a� den nyss by�a torkarmotorn inte
lägger av innan midsommar redan.

Med de varmare temperaturerna blir det också lite lä�are a�
hålla verktygen, som annars lä� kan frysa fast i de redan
stelfrusna händerna.

Så här års kommer en Land Rover �ll ändamålsenlig ny�a när
man kör allt vinterbråte från gården �ll sop�ppen,
hämtar odlingsmaterial och annan växtlighet inför säsongen
och äntligen kan göra 'greenlaning' på rik�gt.

När det är lite lerigt får bilen också rä� skrud på sig,
som står i viss motsats �ll de övriga fordon, vilka bara
blänkar nytvä�ad i vårsolen.

Snart är det dags för vår förenings VårEvent, som ska ge oss
möjligheten a� använda våra fina bilar i rä� Land Rover-anda
och njuta av umgänge med liksinnade (andra kanske tycker 'galningar').
Dessutom blir det intressanta ak�viteter denna helg.

Då är det ganska uppenbart a� våren defini�vt är Land Rover-�d.
Å andra sidan: vilken års�d är inte Land Rover-�d???

Cheers
Johannes
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