
Hej LRCS medlemmar!

Hoppas att ni har det bra och fortfarande klarat er undan Corona.
Jag har fått båda sprutorna så är ganska trygg att få träffa er alla.

Jag har skruvat en hel del på mina Land Rover under våren, men givetvis går inte som man hoppats,
beställde delar från John Craddoc 20200802 fick leverans 20210623 så nästan ett år !!! Så det kanske inte blir 
80” i år heller, är det inte Coronan som spökar så är det Brexit!!  

Ni har väl inte glömt att anmäla er till Sommareventet!!!
Tony och Nisse kommer att ha denna tillställning, mer info se nedan och nästa sida.

Under våren har vi haft Vintereventet som gick av stapeln i Glasskogen, Värmland 19-21 februari
detta hölls av Ulrich Hartman, vi träffades i Arvika och åkte ut på 2st tältnätter i snö och minusgrader.
Vägarna var bra d.v.s dåliga och mycket hala, alla trivdes och eldarna värmde oss på kvällarna.
Vi gjorde besök en av Sveriges märkligaste bilskrotar, Ivanssons bilskrot i Båstnäs. Bilar överallt i alla
stadier, detta var väl värt ett besök. Tack Ulrich för en trevlig träff.

Våreventet gick av stapeln 23-25 april med Andreas Larsson, träffen startade med samling i Sommen där vi 
inväntade Odegran som gjorde entré med bravur genom att köra ett Green Cargo tåg och tutade välkomnade till oss.
Träffen tog oss runt i skogarna första dagen och övernattning vid en sjö där vi tältade och eldade pagåd.
Lördagen inleddes med körning och lunch i naturskön upplevelse därefter gick färden till Nääs gårdsbryggeri i Ydre,
här blev vi mottagna med kaffe och Andreas hade fixat så att vi kunde campa utanför bryggeriet vid deras egna sjö,
mycket bra. Efter campen var klar gick vi till bryggeriet där vi inledde med ölprovning och förevisning av bryggeriet,
vi avslutade med mat och öl i deras restaurang och sen gick vi till campen. Obligatorisk eldning fick avsluta träffen.
Tack Andreas för ett trevlig Event.

Sommareventet blir av stapeln 19-22 augusti 2021 i Lerdala - in på hemsidan och anmäl dig!

Tony och Nisse håller i träffen dom har hittat ett bra ställe med plats för oss alla.
Fredag ägnas åt en heldagsutflykt med många sevärdigheter,
Lördagen är inte spikad ännu med ev mer sevärdigheter eller lite LR-teknik .
Årsstämman går av stapeln 15:00 därefter gemensam middag.
Föreningen bjuder på frukost under träffen och gemensam middag på lördagen.
För dom som vill finns även övernattning inomhus.
Ingen avgift för camping eller övernattning.

Höstevent går av stapeln 24-26 september 2021 i Åtvidaberg - in på hemsidan och anmäl dig!
Mer info kommer senare på hemsidan och Facebook, Lelle sköter om detta Event!

//Tore Eriksson er Ordförande i alla typer av hjulspår!

Medlem! Skaffa appen, länk överst på hemsidan.
Den är bra för anmälan till Event och snabbinfo för

Er som inte använder t.ex Facebook.

Glad Sommar på Er alla!

Ni har väl skaffat Er Appen som vi har? Den finns att ladda ner på hemsidan!!!

Glad Sommar på Er alla!



Samlingslokal ute under tak

Kök i huset med sovplatser

Grill och eldplats

Toa och duschar

Dansbana

Jag (Tony) och Nisse Holmström har spånat lite om utflykter under eventet. Vi tänkte ev fredagen skulle ägnas åt en 
heldagsutflykt runt det blommande berget Kinekulle där vi bla har Råbäcks hamn, munkängarna, Blombergs hamn
där vikingaskeppet Sigrid storråda ligger i hamn. (Vi får se hur tidsschemat blir och vad vi hinner med). 
Vidare mot Lidköping ut mot Läckö slott,(vi får se lite hur det ser ut med pandemi) om det ev går att ordna en 
visning av slottet, det är även lite beroende på om det pågår något annat evenemang där.
Där finns även Viktoriahuset (som jag har varit med och bygg ) Ska även kolla om vi kan fota bilarna framför slottet.
Sedan har vi några kilometer från Läckö det fina fiskeläget Spiken, där man kan köpa sig rökt fisk,glass och
naturligtvis fika. Ska se vad vi kan knöka in av detta under en dag. Lördag förmiddag kanske en tur till Varnhem 
klosterkyrka och Kata gård som ligger bara någon mil från Lerdala.

Gröna Lund där vi har vår camp ligger naturskönt strax utanför Lerdala by som även är Markus Hellners hemvist.
Badplats finns vid Flämsjön någon kilometer från campen, bad finns även på andra sidan Lerdala vid sjön Lången.

Detta är alltså så som vi spånat, redigt schema kommer sen, På hemsidan och så, Välkomna till Västergötland!

In och anmäl Er nu på hemsidan!! Detta kan ni inte missa!!    // Tony & Nisse
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