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Vad händer i Föreningen?
- VårEvent .... hur var det?

- SommarEvent .... vad väntar oss?

- HöstEvent .... dax a� anmäla dig! 

... och vad har Tore gjort sen sist?



Vi samlades vid ICA i Kaxholmen, däre�er åkte vi �ll Vista gårdsrosteri. 

Där fick vi vara med på en rostning av kaffebönor och fick en genomgång
om hur olika böner från olika delar av värden påverkar vad det blir för kaffe.
Även a� alla böner har samma storlek när man rostar dom är vik�gt för
smaken på kaffet.

Däre�er åkte vi �ll na�platsen där det fanns en stuga som det gick bra a�
sova i, e�er tältresning och middag blev det prat runt elden �ll ganska sent.

Lördagen, började med frukost och däre�er åkte vi mot Huskvarna och
Huskvarna museum, Anders Odegran leda oss på gator i Huskvarna, hade
ingen aning om a� det var så branta gator i Huskvarna. På museum fick vi
en guidad tur, kul a� se Husqvarnas utveckling genom åren. Från vapen �ll
symaskiner �ll hushållsmaskiner och motorcyklar.
Rekommenderar e� besök där!

Däre�er åkte vi och lunchade med utsikt över vä�en, e�er det åkte vi �ll
na�platsen. Blev samma som na�en före, e�er tältresning och middag
blev det prat runt elden. 

På söndagen åt vi frukost och däre�er packa vi ihop och åkte hemåt.
Vi var 12 medlemmar som var med under helgen!

// Micce 

VårEventet 6 �ll 8 maj 2022VårEventet 6 �ll 8 maj 2022



Ja nu är sommaren här och då skall man ta det lugnt....
Men det är väl en stor lögn, vet inte vilken års�d det är
så mycket a� göra.
Själv fick jag åka �ll Gotland för a� fixa pass �ll semestern.
Men givetvis har man lite Land Rover projekt har börjat på
en 80" fullt fungerande men med ros�g torped och kass
kaross, har beställt kapell från England med vänte�d upp
�ll 6 mån. Tänker lackera den i RAF blå så kanske �ll vinter
är den klar.

Vi har ha� våreventet med god uppslutning men ...

glöm inte Sommareventet!!
In och anmäl er för vi kommer a� ha en hel del a� erbjuda.
Se info och planeringen på nästskommande sidor.

Hösteventet kommer a� hållas 14-16/10 i Sörmland med
bland annat e� besök på museum.
Vi tältar på trevliga ställen med fokus på
samvaro runt lägerelden. Mer info sista sidan.

// Tore Eriksson ordförande i Land Rover Classic Sweden

Glad sommar på er alla och välkomna nya medlemmar.

www.lrcs.se



Vackra Värmland på sommaren, väl värt e� besök!

Lite bilder på campen och sevärdheten....

SommarEventet 2022

Kommer vara norr om sjön TVÄLLEN ca 31 km från Gunnarskog, Värmland.
Mer informa�on finns på nästa sida.

Anmälan måste göras �ll de�a Event och vill du bo inomhus i stuga ange de�a
vi har 8 inomhusplatser a� �llgå.
Camping, frukost och gemensam middag lördag ingår, 
lite tävlingar (trial mm) gör a� vi som vanligt har e� fullt prisbord!

Grillplats kommer finnas de kvällar som man fixar mat själv.
Men du ta med ved så vi kan elda brasa!

Välkomna! // Ullis



SommarEventet 2022 - planen för eventet

Torsdagen 25 augus�:
ankomstdagen, från kl. 12.00 är ni välkomna �ll Tvällens Fri�dsstugors område i Gunnarskog.

Fredagen 26 augus�:
1. Frukost från kl. 08.00 �ll 09.00
2. Avfärd från campen kl. 10.00 för lite körning i skogarna för a� sedan stanna på bra plats för a�
äta vår medhavd lunch. (Vi är ute hela dagen så ta med mat och fika)
3. Från kl, 13.00 militärhistorisk genomgång i Eda-trakten.
En historisk genomgång i terrängen enl. följande:
Start vid gamla  bron vid Eda Glasbruk omfa�ande; stridsplander för försvaret av  Värmland,
skansutbyggnad i Värmland (123 st), stridsvagnshinder m m samt stridens tänkta förande
vid e� tyskt anfall. Genomgång av skans 154 Bäckeliden (2 km V skansen Hultet).
Genomgång av skans 153 Hultet. De�a tar total ca 3 �mmar.
4. När de�a är klart avresa hemåt mot campen.

Lördagen 27 augus�:
1. Frukost från kl. 08.00 �ll 09.00
2. Under dagen kommer vi a� hålla �ll på campen och i närområdet med bl.a
    Workshop med teknik och annat kul
    Trailbanor och lite vänskaplig tävling
    Tipsprommenad frågor

3. Förmöte kl. 14.30

4. LRCS Årsstämma kl. 15.30

5. Gemensam mål�d kl. 18.00 (medtag egen dryck)

Söndag 28 augus�:
1. Frukost från kl. 08.00 �ll 09.00
2. Avslut och hemresedagen!

Mer info kommer finnas på plats.

Tänk på a� du skall hålla med mat och va�en själv när du är ute och åker.
Se även �ll a� ha med drivmedel.
Mataffär och besinsta�on finns 31 km söder om campen i Gunnarskog.

Välkomna alla medlemmar!

Anmälan på www.lrcs.se



Hej!

I år är det min tur a� hålla i årets HöstEventet!

Eventet sträcker sig från fredag �ll söndag den 14-16 Oktober.
På fredagen träffas vi kl 15:00 vid Ingo-macken i Malmköping. 

Vi kommer e�er det a� hålla oss i närheten av Malmköping för 
camping och på lördagen åker vi i gemensam trupp �ll
Munktell-museumet i Eskilstuna för a� kolla på gamla klenoder.

I övrigt hoppas vi på härligt umgänge och bra väder!

Väl mött , Edvin

Som vanligt är man
självförsörjande på mat,
va�en och drivmedel.
Ta med ved som är
träffavgi�en! Och du
glöm ej anmälan!
www.lrcs.se
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