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Hej!

 
 

Nu har vi varit igång en �d
och kan kalla oss en rik�g förening - LRCS

 
 

Jag vill hälsa alla nya medlemmar välkomna!

 
  

LRCS är en ideell sammanslutning av Land Rover

 

tekniskt och historiskt intresserade 
människor, med uppgi� a� verka för a� gamla eller tekniskt intressanta 
Land Rover och Range Rover modeller �llvaratas och bevaras.

 
 

Nu har vi ha� lite träffar under året, bl.a Vintertälteventet som Jens Henriksson
ordnade för oss.

 
 

Vi träffades hos Jens 16 februari och begav oss ut i skogen närmare bestäm där den stora 
skogsbranden var 2015 Snö och åter snö fick upplevas, vissa ��ade lite väl djup i dikena…

 

med avåkning som resultat. Tältade gjorde vi och vi fick se Jens ”nya” portabla kamin, finns
lite bilder i galleriet på hemsida.

 
 

Några av medlemmarna åkte �ll LROs möte i Danmark i maj. 

 
 

LRCS Sommarevent gick av stapeln i Ke�lsås en mil utanför Vetlanda.

 

20180824 - 20180826

 
 

16st. medlemmar blev vi �ll slut, tältning i backen och �llgång �ll kök/toale�er/dusch
så alla bekvämligheter fanns på denna mycket bra anläggning;
Fredag camp se�es upp avslutades vid brasan under kvällen.
Lördagen startad vi med gemensam frukost och rask avfärd på e� gruvbesök.
Kleva Gruva, där vi blev guidade och fick uppleva historien bakom gruvbrytning.
Svårt a� ta in vilket hårt liv/arbete som dom hade förr, mycket intressant.
Lunch lagades och intogs sedan vid bilarna.
Årstämman inleddes med e� förmöte där vi kunde diskutera fri� och ven�lera det mesta.
Årsstämman genomfördes däre�er under gemytliga förhållande och vi var nog alla
väldigt överens a� LRCS behövs och uppfyller e� uppdämt behov.

Mer info om event, en fin ar�kel och alla protokoll kommer
upp snart på hemsidan.

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

Jag vill hälsa alla nya medlemmar välkomna!



 

  

 

 Nästa års Sommarevent/Årstämma blir i Skuggebo Småland i slutet augus� 2019 så
passa nu på a� prel. boka de�a i era kalendrar.

Vid 2018 års Årsstämman valdes:
Tore Eriksson Ordförande
Gunnar Larsson Sekreterare
Micce Wickman Kassör
Johannes Von Rosen Ledarmot
Lasse Råhlander Ledarmot

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Kvällen avslutades med gemensam middag och prisutdelning
däre�er intog vi posi�on vid brasan �ll sent inpå na�en.

 
 

 

Söndagen - träffen avslutades med gemensam frukost och städning, däre�er avfärd.
Jag vill tack Er alla som kom �ll de�a första vik�ga Event och Stämma.

Det var lite om vad som har hänt nu �ll det som är ännu roligare och det är �ll
vad som skall hända framöver ...

 
 

Nu under hösten kommer vi a� ha vårt första Fjällevent 20181025 - 20181028
Vi träffas i Idre däre�er går färden upp �ll tältplatsen på drygt 1000m höjd,
förbered er på a� det kan bli kallt och a� man måste vara helt självförsörjande.
Sedan kommer vi a� köra mot Tännäs och där kommer vi träffa Myskoxar och 
prova öl på det lokalt bryggeriet. Mer om de�a på hemsidan och Facebook.

Tälteventet 2019 kommer a� genomföras i slutet av Februari 2019 info kommer.

Gargageevent kommer på e� par olika ställen har jag hört från medlemmar,
mer info kommer såklart i god �d innan om var och när!

För a� få info om Event finns Eventkalendern på hemsidan och alla läggs ut på
Facebook såklart.

För Er som inte har Facebook så är hemsidan eller helt enkelt kontakt med någon i styrelsen
eller såklart vår Eventsamordnare Andreas Larsson det absolut bästa sä�et a� få informa�on.

 

 

 
 

Med vänlig hälsning Ordförande Tore Eriksson

www.lrcs.sewww.lrcs.se
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