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Nu kan vi se fram emot 2023 och vad det kan ge oss i Föreningen!

Vi är ca 50st medlemmar, och det är oss det handlar om, vi som vill
bevara gamla Land Rover, intresse för allt från teknik �ll äventyr.

SommarEventet var höjdpunkten under året hoppas ni kommer på 2023 års Event.

Vi i Styrelsen tar gärna emot förslag om vilka typer av Event som ni vill delta i,
skall vi utöka med Tekniska Event eller bara fokusera på längre Event?

2023 börjar med VinterEventet som är på Öland, det blir 2st överna�ningar
som ger oss lite kultur och mycket snack runt brasan.

Hoppas a� få se fler av Er, det vore något!

//Tore, eder egen Ordförande-tomte varje jul

God Jul & Go� Ny� År!
Nu kommer vintern med stormsteg så
det är tur a� man kör Land Rover!

Var och hämtade ved på lördagen sen
slog vintern �ll med nästan 50cm snö!
Sopade av 109", den tog mig sen fram
utan bekymmer, tur a� jag by� �ll
vinterdäck helgen innan.

Önskar Er alla en fantas�sk Jul och e� go� slut!
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Hej alla glada Land Rover entusiaster!

Nu är det vinter igen och vi kan se fram emot några fina svängar på snörika eller
ishala vägar. Ingen verklig utmaning för våra fordon, eller hur?
En eller annan granne eller stackars bilist, som man får dra ur diket eller snödrivan,
där de si�er fast med sina vardagsbilar. Då blir man återigen glad a� få åka omkring
i e� exemplar av 'Solihull's finest'. Om den bara vill starta...

För två veckor sedan lyckades jag besikta min TombRaider och fick återigen
en rak e�a (det är väl snart 10 år i rad med liknande betyg) samt en komplimang om
hur fint bilen är. Besiktningsmannen hade nog smak och rä� a�tyd. Dock var det på
hårsmån, då det var besiktnings�den vid den första rik�gt kalla perioden i år och då
vill inte dörrarna gå i lås (jag fick fak�skt hålla fast dörren på vägen �ll besiktningslokalen
så det inte öppnades vid svängning).
Men e�ersom besiktningsmannen uppenbarligen inte ville underkänna e� såpass fint
fordon, fick vi smälla dörrarna e� antal gånger �lls han �ll sist kunde godkänna bilen.
Då hade den kanske stå� i värmen �llräckligt länge för a� det skulle räcka.

Nu är det iallafall e� år lugn och ro på denna fronten, men jag ska absolut se �ll a�
besikta mina rullande engelska ska�er enbart under den varma års�den framöver.
Tänk på de�a när ni ska boka era besiktnings�der. You have been warned!!!

 God Jul på er alla
och e� Go� Ny� År!!

//Johannes
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Årets julklapp!
... som en äkta Land Rover-åkaren bara måste ha ...

Den äkta Australiska va�enpåsen

Dessa kommer med fullständiga instruk�oner om hur du får din va�enpåse a� ge många års tjänst.

Fraktkostnad
ingår.

du beställer den på hemsidan.

539:-
/st
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Sekreteraren Event-informerar!

Anmälan görs på hemsidan!

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 och plats:
27 - 29 oktober 2023  tanken är Dalarna/Jämtland

Finns det någon medlem som vill hålla i de�a Event?

Hör av dig nu! Tack!
- anmälan obligatoriskt
- självförsörjande är man
- vi campar i det fria
- ved tar alla med sig
- du får alltid en Eventdekal
- alla medlemmar välkomna
- vi har ingen Eventavgift!

Tid och plats:
03 - 05 mars 2023 vi är då 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 finns på hemsidan!
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