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INDSTIL EN
KLUBKAMMERAT TIL
TIN ROVEREN

FORÅRSGREENLANING
PÅ FYN

LEDER

OASEN
PRISERNES
HIMMELFLUGT
Priserne på Serie-biler og ældre
Land Rover Defendere skyder i
vejret - ikke kun i udlandet men
også herhjemme. Forleden
skiftede en Defender 110“
personbil årg. 1997 ejer for den
nette sum af kr. 248.000! Det er
en høj pris for en ældre bil, der
dog var i en meget velholdt
stand. Det er altså ikke alle
brugsbiler, der mister værdi med
årene.
Vægtafgiften på vore langtidsholdbare biler stiger også. Er
man så heldig, at man ejer en
110“ varebil med 1. registreringsdato før 2. juni 1998, ligger
afgiften på kr. 6.210 årligt. Efter
denne dato kommer privatanvendelsestillægget på kr. 5.920
oveni. ”Misundelsesafgiften”
kaldes tillægget i folkemunde.
Men det bliver værre, for er bilen
indregistreret første gang efter
25. april 2007, skal der betales kr.
17.590 i misundelsesafgift! Det
har ikke noget med virkeligheden at gøre! Vi bilister bidrager
med over kr. 40 mia. til
statskassen, men iflg. FDM er
”kun” ca. kr. 14 mia. relateret til
biltrafikken.

ADRESSEÆNDRING
DLRK’s medlemmer skal selv foretage
adresseændring til fremsendelse af Oasen.

Den grønne ejerafgift for
mikrobilerne er latterlig lav og
burde hæves væsentligt, mod at
afgiften sænkes tilsvarende i den
dyre ende. Uanset hvad, så
optager mikroberne også plads
på vejene, og pga. den lave
anskaffelsespris er der kommet
ekstra mange af dem på vejene.
Faktisk så mange, at de udgør en
stor del af stigningen i vejbelastningen. De fylder på vejene men
bliver nærmest belønnet for det.
Bilisterne har ikke nogen stærk
lobby på Christiansborg, fordi
biler af mange blot anses for at
være en malkeko. At bilerne har
bidraget til landets vækst,
overses alt for ofte fra politisk
hold.

Der er nok ingen bedring i sigte!
Paul Sehstedt

Det sker ved at logge ind på
www.dlrk.dk og derefter vælge menupunktet ”Adresseændring”.

FORMAND: Brian Nielsen
Tlf. 4078 6817
Sønderdalvej 35, 8765 Klovborg
E-mail: formand@dlrk.dk

MANGLENDE LEVERING
Er Oasen udeblevet, kontakt klubbens
postmester på:
E-mail postmester@dlrk.dk

SEKRETÆR: Jimmi Povlsen
tlf. 9310 1146
Vejle Landevej 34, 7000 Fredericia
E-mail: sekretaer@dlrk.dk

REDAKTION
Ansvarhavende redaktør: Mikael Friis,
Stenosgade 5, 4.tv.,
1616 København V
tlf.: 4114 1155
E-mail: redaktion@dlrk.dk

KASSERER: Ane Grethe Lund
tlf.: 2548 0514
Byens Mose 32, 4400 Kalundborg
E-mail: kasserer@dlrk.dk

REDAKTIONELT
Artikler, fotos, annoncer mv. skal være
redaktionen i hænde iht. produktionsplanen, som kan ses på klubbens hjemmesidewww.dlrk.dk under menupunktet
’Klubbladet Oasen.’

FORSIKRING: Jørgen Zeuner
tlf.: 6473 1072 / 4113 5953
Strandbyvej 56, Damsbo
5683 Hårby
E-mail: forsikring@dlrk.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i indsendt materiale.

GREENLANING: Paul Sehstedt,
tlf.: 2868 5533
Reberbane 29, 1. sal, 6200 Aabenraa
E-mail: greenlaning@dlrk.dk

Bladets indhold dækker ikke nødvendigvis
Dansk Land-Rover Klubs holdninger og
synspunkter.
Redaktionelt materiale, fotos, annoncer,
regionsindlæg mv. mailes til:
redaktion@dlrk.dk.

ANNONCERING
Ønsker du at annoncere i Oasen,
kontakt Oasens redaktør
(se herover).
ANNONCEFORMATER
(TIL KANT)
1/1 side 170x247 mm (210x297 mm)
1/2 side 85x247 mm (95x297 mm)
1/2 side 170x123 mm (210x148 mm)
1/3 side 170x82 mm (210x92 mm)
1/4 side 85x123 mm (95x133 mm)
1/4 side 170x62 mm (210x72 mm)
1/8 side 42x123 mm
(Annoncer til kant + 3 mm til beskæring)
ANNONCEPRISER:
1/1-side: kr. 2.000,1/2 side: kr. 1.200,1/3 side: kr. 900,1/4 side: kr. 700,1/8 side: kr. 400,Der er ingen tillæg for farver, ingen
tillæg for tryk til kant og ingen tillæg for
særplacering!
Til gengæld ydes 20 % rabat ved
6 indrykninger og 10 % rabat ved
3 indrykninger i 2017.
– selvfølgelig med mulighed for
udskiftning af annoncen undervejs!
Priserne forudsætter digitalt og trykklart
materiale i formatet PDF, TIFF eller EPS
og til tryk i CMYK-farver, men vi hjælper
også gerne med opsætning. Alle priser er
eksklusiv moms.

FORSIDEFOTO
Solnedgang på Fanø i marts 2018
(fotograf: Kenneth Lind #7934, reg. sjyl)
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DANSK LAND-ROVER KLUB

KLUBBENS UDVALG

IT-UDVALGET: Jimmi Povlsen
tlf. 9310 1146
Vejle Landevej 34, 7000 Fredericia
E-mail: it@dlrk.dk
KLUBBUTIKKEN: Jeanette Nielsen
Tlf. 28282400
Sønderdalvej 35, 8765 Klovborg
E-mail: klubbutik@dlrk.dk
VETERANUDVALGET: Hartley Nielsen
Tlf. 2029 6409
Jyllandsvej 20, 5500 Middelfart
E-mail: veteran@dlrk.dk
MEDLEMSSEKRETÆR: Mette Jacobsen
tlf: 30 26 25 66,
Sandbyvej 27, 4532 Gislinge
E-mail: indmeldelse@dlrk.dk
POSTMESTER: Jan Rosenberg Isaksen
tlf.: 3022 2371
Ulvedalsvej 31, 7470 Karup J.
E-mail: postmester@dlrk.dk
KØRSELS- OG SIKKERHEDSUDVALG
Steen Larsen, tlf.: 4032 3655
Skolevang 12, 2660 Brøndby Strand.
E-mail: sikkerhed@dlrk.dk
TEKNISK BIBLIOTEK: Kenneth Poulsen,
tlf.: 40381657, Ovenbyvej 2, Meelse,
4871 Horbelev
E-mail: tekniskbibliotek@dlrk.dk
KLUBBENS WEBADRESSE: www.dlrk.dk
BANK: Sydbank, Bredgade 29, Tørring
Reg 0570 Konto 0001297953
Swift: SPNODK22
IBAN DK94 0570 0001297953
LAYOUT: Rikke Lange,
www.langedesign.dk
TRYK: Cool Gray A/S
Tonsbakken 12, 2740 Skovlunde
CVR.: 3988 4216
OPLAG: 1.800 eksemplarer
DISTRIBUTION Post Danmark

INDHOLD

06

Kom til
tasterne, og
lær din Land
Rover bedre at
kende
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Påsketræf i reg.
Midtjylland

36

Regionalt

KALENDER

maj- juni

Region/arrangement

Dato

Lolland-Falster: Udeklubkaffe
2/5
Midtjylland: Klubaften Maj 2018
4/5
Nordjylland: Kørsel med fam. med kræftsyge børn
5/5
Østjylland: Kørsel med fam. kræftsyge børn
5/5
Nordsjælland: Befrielseskørsel
5/5
Sønderjylland: Giganterne mødes!
5-6/5
Vestjylland: Giganterne mødes!
5-6/5
Vestjylland: Åbne skovveje i Vestjylland
5-6/5
Lolland-Falster: Løvsprings-greenlaning
6/5
Vestjylland: Kristi Himmelfart i Hedeager
9-13/5
Fyn: Kr. Himmelfart i Sverige - nu for 10. gang
9-13/5
Sydsjælland: Kr. Himmelfart i Hovmanntorp
10-13/5
Østsjælland: Klubaften
17/5
Sydsjælland: Hollandsk LR-Klub 30-års jubi.
18-21/5
Nordsjælland: Livsstilsdage på Ledreborg
18-21/5
Nordjylland: Pinsetur langs vestkysten
18-20/5
DLRK: Landsråd 2018
26/5
Vestjylland: Lemvig Marked
1-3/6
Fyn: FM2
2/6
Lolland-Falster: Tur til Stevns Fortet
3/6
Lolland-Falster: Udeklubkaffe
6/6
Østjylland: Åbent Hus på Freecamp nr. 70
9-10/6
Vestjylland: Hyggekørsel og grill i skoven
9/6
Østsjælland: Værkstedsaften
12/6
Nordsjælland: Kørsel med syge børn
15-17/6
Nordvestsjælland: Midsommer i skoven
15-17/6
Østsjælland: Knuthenborg-tur
16/6
Lolland-Falster: Terrænkørsel
17/6
Sydsjælland: Sankt Hans
22-24/6
23-24/6
Fyn: Sankt Hans
Lolland-Falster: Sankt Hans
23-24/6
Nordsjælland: Iskagetur
24/6
29/6-1/7
Vestjylland: Efter Skt. Hans hos Laila og Henrik
Lolland-Falster: Udeklubkaffe
4/7
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Formanden har ordet
Kom til tasterne...
Indstil en klubkammerat
Sekretær til HB søges
Forårsgreenlaning på Fyn
Påsketræf i reg. Midtjylland
Naturens Dag
Skift af post- og e-mail adresse!
Klokken er mange...
Nu skal vi snart køre med børn igen!
Range Rover special...

Velkommen til Bornholm
Ole Meldgaard og Co...

Regionalt
Agenda

Sted
Et sted i regionen
Trine og Rasmus
Bertelsens grusgrav
Bertelsens grusgrav
Ledreborg
Rudbøl
Rudbøl
Mange steder
Et sted i regionen
Hedeager Offroad
Hallbogård
Sverige
Hytten
Holland
Ledreborg
Ejstrup strand
Sted kommer senere
Lemvig Flyveplads
Agernæs
"Cementen"
Et sted i regionen
Sønderdalvej 35, 8765 Klovborg
Ringkøbing havn
Gør det selv værkstedet
Høvelte
Klaus Heinrichson
Hytten og Knuthenborg mm.
Grusgrav
Nærmere oplysninger senere
Agernæs
Charlotte & Søren
Helsingør kulturhavn
AFLYST
Et sted i regionen

ANNONCER
05
07
09
11
17
19
21
23
25
38
40

Land Rover
Designa
Glad
Meldgaard & Co.
William’s
Sjelle
LR Parts
Tohuse
4WD Danmark
Roverbørsen
Klubbutikken
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Sommer kom frisk,
vi er KLAR!
fremover. Her er det vigtigt at forstå, at visionerne bliver ved
med at udvikle sig og ikke bare gror fast. Der er også blevet
arbejdet med en medlemsundersøgelse som - når denne Oasen udkommer - meget gerne skulle være udsendt til medlemmerne, og svarene være på vej ind. Hovedbestyrelsen skal
have noget nyt at arbejde med i månederne fremover.
FEJRING AF 70-ÅRET
Det samme gælder fejringen af 70-året for præsentationen af
den første Land Rover. Tilmeldingerne til fællesarrangementet på campingpladsen vælter ind, og hvis der er bare en lille
sammenhæng der, så bliver vi mange på pladsen under Lillebæltsbroen. Og også her er vi på vej i den rigtige retning. Vi
har inviteret klubber udefra til at deltage i vores arrangement,
og det er blevet værdsat. Det skal vi endelig gøre igen.
Det blev desværre også året, hvor HB-sekretæren gennem
de seneste godt tre år valgte at sige ”Jeg stiller ikke op igen”.
Øv med ØV på. Personligt har Jimmi Poulsen været en god
sparringspartner for mig, også selv om vi ikke altid har været
enige. Jeg håber dog til det sidste, at Jimmi vælger at tage tre
år mere, det ville være fedt. Jimmi har i sin tid som HB-sekretær fået sat rigtig meget i system og fået lavet rigtig meget
”kontor-nusseri”, så posten i fremtiden bliver meget nemmere
at bestride. Men alt mulig respekt for, at han gerne vil bruge
mere tid på at køre Land Rover og være sammen med familien.
Men jeg vil gerne låne ham tre år mere …

S

å er det blevet tid til at gøre lidt status. Lige om lidt skal vi igen
have Landsråd, og det er for mit vedkommende blevet tid til
at se på, hvad der er sket det sidste års tid.
Det er blevet tydeligt for mig, at vi er en klub med dybe rødder i fortiden, men samtidig med et stort ønske om at være en
del at fremtiden. Og det er helt sikkert noget, som skal være
tilstede i en klub som vores. Vi skal dog stadig arbejde på at
få disse kvaliteter til at passe sammen. Lidt som at lægge er
puslespil. Uden en ramme løber indholdet ud, og uden indhold er rammen tom. Det er noget vi skal arbejde videre med.
Ud over dette har bestyrelsen fået startet visionsarbejdet op
og har fået defineret nogle mål, som skal danne rammerne
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NY ILDSJÆL
Hvis det ikke lykkes, skal vi jo have en ny ildsjæl på posten, og
det må meget gerne være en, som ”lever i klubben” altså en,
som har snuden i sporet, og som deltager i arrangementer og
ved, hvad der rør sig, og som har klublivet inde under huden.
Det er, hvad vi har brug for, så kom frit frem. Hvis det er dig,
som vil bruge en del af den kostbare fritid der er til rådighed,
på at arbejde for at vores klub bliver endnu bedre, så kontakt
endelig den nuværende sekretær eller mig direkte og få en
snak om opgaverne.
Ellers er der vel bare tilbage at sige:
- Sommer kom frisk, vi er klar!
Brian Nielsen #8657
Formand, Dansk Land-Rover Klub

DISCOVERY SPORT

PRIVATLEASING
FRA KR. 6.495,- PER MÅNED*

EVENTYRET. EN DEL AF VORES DNA
Discovery Sport giver dig uovertruffen vejgreb på alle slags
underlag. Bilen er som skabt til eventyr. Kabinen oser af ægte
Land Rover luksus og når sæderne er lagt ned klarer det
rummelige bagagerum hele 1698 liter. Det gør Discovery Sport
til en af de mest alsidige kompakte SUV’er på landevejen eller
off-road, hvis du skulle få lyst.
Få et privatleasing forslag, der bedst matcher dine behov.
British MotorGroup København
Bistrupvej 122, 3460 Birkerød, Tlf.: 70 30 07 52

INKLUDERET UDSTYR
- 8” InControl touchskærm med navigation
- P-sensor bag
- 2-zonet klimaanlæg
- Fartpilot
- Regnsensor
- Bakkamera
- Xenon forlygter med LED Signatur

British MotorGroup Aarhus
Grenåvej 337, 8240 Risskov, Tlf.: 86 17 71 00
landrover.dk/privatleasing

A

Privatleasing: Discovery Sport 2.0L 150HK Diesel Man. Månedlig ydelse: kr. 6.495,-. 15.000 km pr. år og kr. 34.995,- i førstegangsydelse.
Aftalen er inkl. moms, serviceaftale, etableringsomk. samt lev. omk. kr. 3.880,- og ekskl. halvårlig ejerafgift. Priserne er baseret på
36 måneder. Totalomkostninger kr. 269.465,-. Leasing tilbydes af Jyske Finans. Priserne er vejledende og der tages forbehold for
evt. fejl og prisændringer. Forbrug 21,3 Km/l ved blandet kørsel. CO2 –udslip 123 g/km. Miljøklasse Euro 6. Kontakt din forhandler
for øvrigt ekstraudstyr. Bilen på billederne er vist med ekstraudstyr. Discovery Sport: Pris fra kr. 534.900 inkl. moms. Priser er ekskl.
leveringsomkostninger på kr. 3.880,-. Forbrug 11,9-21,3 km/l ved blandet kørsel. CO2-udslip fra 123-190 g/km.

TEKST OG FOTOS: REDAKTIONEN/MEDIEUDVALGET

Kom
til
tasterne
og lær din Land Rover
bedre at kende

Send dit bidrag og fotos til oasen@dlrk.dk. Ved årets
udgang udvælger redaktionen og medieudvalget i fællesskab de to bedste artikler i de to kategorier ”Rejse/
oplevelse” og ”Teknik”. Bidragyderne til de bedste
indlæg vil blive belønnet med et dagskursus
hos Land Rover Experience på Tirsbæk Gods.
LRE stiller venligt op som delsponsor for
...udvælges de
konkurrencen - og det kan jo aldrig skade
to bedste artikler
at lære sin egen Land Rover bedre at kende med hjælp af LRE-eksperterne?
i de to kategorier

Klubåret er i fuldt sving, og mange deltager i arrangementerne
rundt omkring i landet. Andre har været på rejse i udlandet,
har gjort sig erfaringer med nyt grej til bilen eller har teknisk
snilde og kender fif til, hvordan det ene eller det andet
tekniske problem lader sig løse nemt og billigt.
Fælles for aktiviteterne er, at de er spændende
at læse om for klubbens øvrige medlemmer.
Måske har du endda fotograferet undervejs
men beholder oplevelserne for dig selv eller
inden for en snæver kreds?

”Rejse/oplevelse”
og ”Teknik”

Kom til tasterne! Når du fotograferer,
så husk lige højeste opløsning, så billederne bliver skarpe på papir i Oasen. Og hvis
du oven i købet også husker at tage et par
billeder i højformat, får du måske dit billede på
forsiden!

Hvorfor ikke dele dine oplevelser og viden
med Oasens læsere og samtidig få muligheden
for at få en belønning for indsatsen? Det er ikke
kun redaktøren, der skal til tasterne hver anden måned for at fylde spalterne.

GODT DESIGN ER EN SMAGSSAG
Er du til farver og nye materialer eller det
enkle design?
Har du hang til hygge og romantik eller mener du,
at godt design handler om form og funktion?
Besøg DESIGNA i Horsens og få en uforpligtende
snak om dine muligheder.
... SÅ ER DU ALLEREDE GODT I GANG

DESIGNA GARANTIER

designakitchen

5år 10år 25år

BORDPLADER

SKABE OG
LÅGER

SKUFFER OG
HÆNGSLER

DESIGNA Horsens

BOOK ET UFORPLIGTENDE MØDE PÅ

DESIGNA.DK

TIL DIN HVERDAG

ORMHØJGÅRDVEJ 17 . HORSENS . TLF. 75 60 18 22
DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018
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Hvem skal hyldes for en ekstraordinær indsats?

Indstil en
klubkammerat til
Tin Roveren

8
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Hæderen bliver
overrakt på
Dansk Land-Rover Klub har siden 1987 haft en vandrepokal i form af en Land Rover 110” STW-model i tin
monteret på en fin opsats. Den har været tildelt en stribe
klubmedlemmer, der hver især har ydet en ekstraordinær
eller særlig indsats for klubben. I vandrepokalens barndom blev den overrakt på klubbens ordinære Landsråd.
Sidenhen har det ændret sig til, at den bliver overrakt på
årets traditionelle Landsarrangement, så der er flere til
at hylde den modtager, der fortjener hyldesten i form af
årets Tin Rover.

LA2018
i uge 30

Det smukke ved vandrepokalen er, at det er medlemmerne,
der indstiller kandidaterne til at modtage Tin Roveren. Efterfølgende er det klubbens Hovedbestyrelse, der træffer det
endelige valg blandt alle de indstillede kandidater.
Medlemmerne af Dansk Land-Rover Klub opfordres hermed
til at indstille værdige kandidater med tilhørende motivation
til Hovedbestyrelsen, så denne senere kan træffe valget.
Da hæderen bliver overrakt på Landsarrangementet i uge
30, skal indstillingen være Hovedbestyrelsen i hænde senest
den 15. juni 2018, så HB har tid til at behandle indstillingerne
grundigt.
Den motiverede indstilling sendes på e-mail til hb@dlrk.dk.
På vegne af Hovedbestyrelsen
Brian Nielsen
Formand

DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018
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TEKST: PÅ VEGNE AF HOVEDBESTYRELSEN BRIAN NIELSEN

Tiltrædelse 26. maj 2018:

SEKRETÆR TIL
HB SØGES
S

om flere sikkert allerede har bemærket, kommer vi til at
mangle en sekretær i Hovedbestyrelsen efter det kommende Landsråd. Jimmi Poulsen har lavet et kæmpe arbejde de seneste tre år, hvilket vi er meget glade for. Jimmi har
fået lyst til at bruge fritiden uden for HB i fremtiden og få kørt
noget mere bil selv. Og da han ikke genopstiller, har vi brug for
en ny ildsjæl på posten.
FUNKTIONSBESKRIVELSEN FOR HB-SEKRETÆREN:
Han eller hun passer på klubbens papirer, skriver referater af
møder, sørger for indkaldelser til alle typer møder, bestiller
lokaler og lign., sætter referater og lignende på nettet, sørger for at de forskellige tillidsposter og bestyrelsesmedlemmer har de rette adgange til klubbens systemer på nettet. Han
eller hun holder styr på, hvem
i regionerne, der beklæder
hvilke poster, samt sørger
for at disse indkaldes.

...Primær funktion
er altså

Han eller hun har løbende dagsordner i gang til kommende
HB-møde og næste Landsråd/Halvvejsmøde, hvor HB’s øvrige
medlemmer og andre medlemmer løbende fremsender ønsker
om emner. Endvidere er HB-sekretæren stedfortræder for klubbens formand, hvis denne ikke er tilstede. Primær funktion er
altså ”papirnus” og ”praktisk gris”.
SPØRGSMÅL?
Jimmi har de seneste tre år fået sat rigtig meget i system, så
opgaven nu bør være til at gå til. Skulle der være spørgsmål
til opgaverne, kan henvendelse rettes til sekretaer@dlrk.dk,
hvor Jimmi vil svare det bedste han kan. Yderligere spørgsmål
til arbejdet i HB kan rettes til formand@dlrk.dk.
Vi håber, at I ude i regionerne vil prikke den helt rigtige person
på skulderen, så vi finder en, der kan føre det arbejde, som Jimmi har startet op, videre på en god måde, så vi også fremover
kan være en klub med rødder i fortiden, der også kigger
ind i fremtiden.

”papirnus” og
”praktisk gris”

DANMARKS UAFHÆNGIGE

LAND ROVER CENTER

Ole Meldgaard & Co • Rønnebærvej 7-9 • 7400 Herning • Telefon: 97 12 50 11

✔
✔
✔
✔
✔

Service og reparation
Salg af reservedele
Renovering ombygning af 4x4
Salg af biler
/
m
å
p
o
så
.c dk
og
k
s
o
o
.
Leasing af biler
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TEKST OG FOTOS: KIM ZEUNER, #9452, REG. FYN

Forårsgreenlaning
på Fyn

...20 biler hilste
af med hinanden
og sagde:

På gensyn!

Dagen var søndag den 10. marts, og der var kaldt til forårs-greenlaning i Region Fyn.
Mødestedet var Ørbæk kl. 10.30, og der var lagt i støbeskeen til en fantastisk tur på
Østfyn under ledelse af Henrik Higgins. Vejret var dog ikke just forårsagtigt. Det var
gråt i gråt, men heldigvis er det ingen hindring for Land Rover-folket. Der var kaffe på
kanden, smil på læben og eventyr i blodet.

Turen blev sat i gang, og den lange kolonne af engelske firhjulstrækkere smøg sig gennem landskabet på Østfyn og
forbi områdets mange godser og herregårde. Vi lagde først
vejen forbi Ørbæklunde og gjorde et kort stop ved Glorup
med en kort fortælling om godsets historie. Derefter kørte vi
til Rygaard, som er at spore så langt tilbage som 1372. Her fik
Henrik endnu engang historiefortæller-hatten på til følgets
store begejstring.
BLÆSTEN VISTE TÆNDER
Vejen blev ligeledes lagt forbi Broholm og frokosten indtaget
i Lundeborg Havn -et dejligt sted, hvor folk krøb sammen og
nød kaffen mellem bilerne, da blæsten viste tænder. Det er
det, der er ved Land Rover-livet, man får altid det bedste ud
af situationen upåagtet af, hvad vind og vejr byder.
Efter frokost gik turen forbi Hesselagergaard, hvor vi gjorde
holdt på en lidt smattet græsparkeringsplads. Det var dog
ikke lige let for alle at komme rundt der. Den nyeste af alle biler havde lidt svært ved at stå fast på det våde græs til stor fornøjelse for tilskuerne. Det lykkedes dog slutteligt den afgående regionsleder at få Range Roveren væk fra græsplænen.
Turen sluttede ved Holckenhavn Gods, hvor vi takkede Henrik for en veltilrettelagt tur og en dejlig dag i godt Land Roverselskab.
20 biler hilste af med hinanden og sagde: På gensyn!

12
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ØVERST: Elsehoved.
ØVERST TIL HØJRE:
Holckenhavn
skov-strand.
NEDERST TIL HØJRE:
Ørsted - Mødestedet.

ØVERST: Holckenhavn
skov - Henrik fortæller.
MIDTEN: Hesselagergaard
græsparkeringsplads.
NEDERST: Glorup Herregård.

DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018
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Påsketræf

i reg. Midtjylland
Lige efter Sommertid Start i Seest arrangerede reg. Midtjylland Påsketræf

Assenbæk Spejder Center

med Camp på
.
Her blev der bl.a. kørt terrænkørsel i Lyne Grusgrav, fællestur til Oksbøl Kaserne,
Oplevelsesløb, Safaritur, Trial MidtCup mm.

Vi bringer her en lille fotokavalkade.

→

Fortsættes side 16

Venstre: Her kunne man også sidde fast.
Højre: Bulldozeren lavede nyt spor - det skal prøves.

14
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Læs mere om
arrangementet på
REGIONSSIDERNE
under
Reg. Midtjylland.

Påsketræf

i reg. Midtjylland

→
En Påske med sne.

Venstre: På vej mod
toppen.
Højre: En godt
kørende Disco.

Opmarch til
2. afdeling af
MidtCup Trial.

16
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→

Fortsættes side 18

Højre: Afgang mod
Kampvognsværkstedet i
Oksbøl Lejren.

Venstre, øverst:
Styrestangen skulle
lige rettes
ud - eller bruger
han bilen som dyne.
Venstre, nederst:
Safaritur i Varde
øvelsesterræn.

Vær med til at arrangere

Naturens Dag
Vi har modtaget nedenstående invitation fra Friluftsrådet.
Fra HB’s side skal der lyde en kraftig opfordring til, at regionernes lokale friluftsrepræsentanter tager kontakt til
de kommuner, hvori de er valgt for at høre, om der sker noget lokalt, og om Dansk Land-Rover Klub
kan bidrage med noget på dagen. Det kan være med til at åbne for dialog med de rette personer i
kommunerne og hvem ved … måske danne grobund for fremtidigt samarbejde.
Skulle der være regioner, der har lyst til selv at lave et arrangement, der passer ind i temaet på dagen,
kan de melde det ind til Friluftsrådet, så det kan komme med i kalenderen og give positiv omtale for klubben:

NATURENS FESTDAG
I år afholdes Naturens Dag den 2. søndag
i september. Den 9. september er naturens festdag, og foreninger, kommuner, naturformidlere og mange andre
inviterer lokalbefolkningen på hyggelige oplevelser i det fri. Sidste år var
330 friluftsforeninger, naturvejledere
og kommuner med.

Alle kan tilmelde et arrangement på
www.naturensdag.dk. Tilmeldingsmodulet åbnede den 1. april. Arrangører får hjælp til invitationer, PR, presse
og synlighed. Vi producerer beachflag, T-shirts og andet til lejligheden,
og så sørger vi naturligvis for landsdækkende PR.

Vi vil bede jer opfordre jeres lokale foreninger til at deltage med et sort eller
lille arrangement, hvor netop jeres interesser bliver promoveret lokalt.

Årets tema er Bevægelse i Naturen, og
her kan alle være med: invitér på fuglesafari, fisketur, dragedag eller noget
helt andet.

DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018
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Påsketræf

i reg. Midtjylland

→
Så gik det nedad.

HB-MØDE 22. APRIL
Klubbens Hovedbestyrelse har
afholdt ordinært møde den 22. april.
Læs referatet på klubbens
hjemmeside www.dlrk.dk.
Du finder referatet ved at klikke på
”Seneste opdateringer” på forsiden lige
under klubbens logo i øverste
venstre hjørne.

18

2018 · DANSK LAND-ROVER KLUB

Påsketræf

i reg. Midtjylland

Når batteriet er dødt.

Venstre: Skal vi den
vej - hmm.
Højre: èret
Påskemærke.

DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018
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SKIFT AF

post- og
e-mail adresse!

Når du som medlem af Dansk Land-Rover Klub skifter postadresse,
er det vigtigt, at du husker at gå ind på dlrk.dk,
logger dig på og retter adressen via
linket ”Adresseændring”.
Det samme gælder, når du udskifter din e-mail adresse.
Den skal rettes samme sted.

Husk det nu.

Det er for din egen skyld, da adresserne bl.a.
anvendes til distribution af Oasen samt
medlems-kommunikation fra
Dansk Land-Rover Klub.

20
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TEKST OG FOTOS: JØRN THOMSEN #8802, REG. NJY

Klokken er mange
du er tagen til fange
"Mistænkeligt køretøj observeret på Vester Hassingvej,
lidt syd for Holtegård. Angiveligt en firehjulstrækker uden nummerplader. Der har været en del indbrud i området,
så den er nok værd at kigge nærmere på.”
til patruljerne fra Dronninglund Politihundeforening,
da de en fredag aften i februar afviklede den årlige natøvelse.

Sådan lød en af meldingerne

...jeg overvejer en
professionel karriere

flugtbilschauffør...

som

D

arco og jeg var blevet spurgt, om vi ville stille op i Land-Roveren og agere banditter. Da dette jo faldt os ret naturligt,
sagde vi selvfølgelig ja. Vi skulle holde og se mistænkelige ud, så den fik hele armen med slukkede lygter og tildækkede
nummerplader.
Når patruljen så dukkede op, startede der en reel biljagt, med
fuldt blus på alle lamper inkl. arbejdslys bagud gennem en
større juletræs-plantage. Undervejs skulle jeg stoppe op og
Marco springe ud af bilen, løbe et stykke og så gemme sig mellem træerne.

22
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Patruljerne bestod af to hundeførere og to hunde. En hundefører med hund skulle så eftersætte, finde og visitere Marco.
Der skulle også findes en for hundeføreren ukendt genstand,
som her var en skruetrækker.
FLYGTER I PÆN FART
Efter den lidt hastige afsked med Marco flygter jeg videre i pæn
fart, da jeg formodes eftersat af den anden hundefører og skal
have lidt forspring, inden jeg forlader bilen og forsøger at nå
ud af området, inden hunden indhenter mig. Det lykkedes
ret godt trods rygerlunger og nulstillet kondital, idet kun to

hunde fandt mig, hvorefter hundeføreren anhold og visiterede mig. Ingen fandt min skruetrækker.
Det gik faktisk så godt, at jeg overvejer en professionel karriere som flugtbils-chauffør, blot skal jeg nok holde mig fra
motorvejen.
Desværre måtte vi omlægge ruten, da hjulspor fra traktorer
og en smule mudder var for meget for de udsendte patruljers
små familiebiler. Den første måtte hives fri men nåede dog at
blive fint pyntet med mudder. Deltagerne fra Politihundefor-

eningen gik op i det med liv og sjæl og gav den gamle L-R
kamp til stregen i en forrygende biljagt mellem juletræerne.
Det var skide skægt for begge parter. Vi manglede bare, at en
rigtig politipatrulje dukkede op for at se, hvad der foregik, og
så skulle de have fået den store rundvisning.
En forrygende og fornøjelig aften sluttede med varm suppe og
pointoptælling i Politihundeforeningens dejligt varme klubhus. Dronninglund Politihundeforening har velvilligt stillet
deres terræn til rådighed for DLRK Region Nordjylland, så kan
vi give dem en hjælpende hånd, gør vi det gerne.

DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018

23

TEKST: MORTEN FREDERIKSEN, #5727, REG. NSJ

NU SKAL VI SNART KØRE

med børn igen!
... gør en indsats
for de

syge børn
lørdag den

16. juni...

24
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Husk det er lørdag den 16. juni,
hvor vi skal give de sygdomsramte børn og deres familier
en fed oplevelse. Det sker i militærterrænet i Høvelte. Lige nu
vælter det ind med tilmeldinger
fra familier, der glæder sig til
den store oplevelse, som vi er
med til at give dem.

at gøre klar til dagen efter. Der er ingen terrænkørsel denne
dag, men til gengæld vil der være tændt op i grillen fra ca.
kl. 18. Desuden byder vi på lidt aftensmad og hygge lørdag
aften, hvis du bliver og hjælper med at rydde op, efter gæsterne er sendt hjem. Der vil være mulighed for overnatning
i eget telt eller campingvogn. Obs. Der er ingen terrænkørsel
søndag.
Er du selv rede til at yde en indsats for de syge børn lørdag
den 16. juni, skal du tilmelde dig på arrangementets hjemmeside www.kørselmedbørn.dk.

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, opfordrer vi til, at det
sker nu. Vi skal bruge mange medlemmer af Dansk LandRover Klub, som vil bruge deres bil og nogle timer til at køre
en tur i terrænet med passagerer i tidsrummet kl. 9.00-16.30,
eller i øvrigt vil give en hånd som hjælpere. Alle biler kan
bruges, og hvis man har et børnesæde, må det meget gerne
medbringes. Alle chauffører skal være til stede ved morgenbriefingen kl. 9.00.
Vi starter allerede fredag, hvor det er muligt at komme og slå
telt eller campingvogn op fra kl. 17, hvis man vil være med til

Fristen for tilmelding er den 8. juni. Af hensyn til arrangementet vil tilmeldingen være bindende. Til gengæld får du
en livsbekræftende oplevelse. Du skal ved tilmeldingen også
oplyse, om du bliver og spiser aftensmad med. Det er gratis for chauffører, der har lagt bil til i løbet af dagen. Familie og venner kan spise med mod en mindre egenbetaling
på kr. 50 pr. person.
Vi har i alle år lavet et godt og sikkert arrangement, når vi
selv skal sige det, men har i år besluttet at alene biler med
sikkerhedsseler kan køre med gæster på vores baner i terræn.
Alle chauffører skal have grønt terrænbevis.
Vi glæder os til at se jer alle til
endnu et fantastisk arrangement.

DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018
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Velkommen til Bornholm
Landsarrangement 2018

Bornholm byder på et væld af oplevelser. Mulighederne
strækker sig lige fra ture i naturen, hvor både klima og geologi på mange måder skiller sig ud fra det øvrige Danmark til
oplevelser af enhver art, der passer ind i familier, eller bare i
mennesker der ønsker at se andet og mere, end det de har
derhjemme. Hammershus, Nordeuropas største borgruin –

De smukke sandstrande, hvor Dueodde nok er den mest berømte – Skovene, Almindingen hvor bisoner går frit i naturen
– Ringebakkerne, Danmarks største granitbrud, hvor naturen
nu har taget over – der er masser af muligheder for både at
få et skønt landsarrangement helt ”efter bogen” og samtidig
tage en ordentlig bid af Bornholm som gæst.

Uge 30
22. juli - 29. juli 2018
Program
SØNDAG, DEN 22. JULI 2018:
Indskrivning i teltet fra kl. 12.00
Fællesgrill, er klar kl. 17.30
Fælles briefing, kl. 20.00 i teltet
MANDAG DEN 23. JULI 2018:
Frikørsel i Aadalen, kl. 10.00 tl 14.00
Winch recovery på Hullegaard, kl. 11.00 til 15.00
Greenlanning, kl. 10.00 ti 13.00
Fællesgrill, er klar kl. 17.30
Fælles briefing, kl. 20.00 i teltet
TIRSDAG DEN 24. JULI 2018:
Trial i Aadalen, kl. 9.00 tl 16.00
Greenlanning, kl. 10.00 ti 13.00
Fællesgrill, er klar kl. 17.30
Fælles briefing, kl. 20.00 i teltet
ONSDAG DEN 25. JULI 2018:
Frikørsel i Aadalen kl. 10.00 ti 14.00
Nat orienteringsløb, kl. 20.00 til ???
Fællesgrill, er klar kl. 17.30
Fælles briefing, kl. 20.00 i teltet

Priser for deltagelse i LA2018
Dagsgæster v. deltagelse i dagens kørsel
eller ved overnatning på allerede
betalt camp-enhed pr. person over 12 år

kr.

200,00

Camp 1 uge inkl. Strøm

kr.

1.300,00

Voksen ugegebyr (over 12 år

kr.

275,00

Barn ugegebyr (5-11,99 år)

kr.

100,00

Barn ugegebyr (0 - 4,99 år)

kr.

0,00

Festmiddag voksen (over 12 år)

kr.

200,00

Festmiddag barn (4 -11,99 år)

kr.

100,00

T-shirt uanset alder og str.

kr.

75,00

Eksempler på deltagerbetaling ved LA 2018
inkl. 1 t-shirt pr. person, plads til telt eller campingvogn,
festmiddag og strøm for hele ugen.
1 voksen

kr.

1.850,00

2 børn mellem 5 og 12 år og 2 voksne

kr.

2.950,00

2 børn over 12 år og 2 voksne

kr.

3.500,00

Se flere priser inde på tilmeldingssiden
www.dlrk-la.dk/tilmelding

TORSDAG DEN 26. JULI 2018:
Frikørsel i Aadalen, kl. 10.00 tl 14.00
Greenlanning, kl. 10.00 ti 13.00
Fællesgrill, er klar kl. 17.30
Fælles briefing, kl. 20.00 i teltet
FREDAG DEN 27. JULI 2018:
Trophy på Hullegaard, kl. 8.00 ti 18.00
Greenlanning, kl. 10.00 ti 13.00
Fælles afensmad kl. 18.00
Fællesgrill, er klar kl. 17.30
Fælles briefing, kl. 20.00 i teltet,
Efter briefing underholdning i teltet.
LØRDAG DEN 28. JULI 2018:
Gymnkhana på Pilevang, kl. 9.00 til 12.00
Mini trophy, Raghammer, kl. 13.00 til 16.00
Borddæknings konkurrence kl. 16.00 til 17.00
Festmiddag kl. 18.00 – ???
SØNDAG DEN 29. JULI 2018:
Sammen pakning og oprydning
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Ole Meldgaard & Co
er i live og
har det godt

I 2007 startede mekaniker Jonas Grønbek på
værkstedet hos den daværende Land Roverforhandler Ole Meldgaard i Herning.
I 2014 etableredes firmaet Ole Meldgaard & Co,
hvor det er Jonas Grønbek, der gemmer
sig bag ”& Co.”-tilføjelsen i firmanavnet.
Efter nogle års glidende generationsskifte
fik Jonas Grønbek foden under eget bord i fjor,
mens grundlæggeren Ole Meldgaard har
startet en ny forretning med handel og
leasing biler i eget regi.
28
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Navnet på Jonas Grønbeks forretning på Rønnebærvej 7-9 i
Herning er dog stadig Ole Meldgaard & Co, for han ønsker at
bygge videre på den velkendte gode service og det store kundeunderlag, som han har været med til at opbygge
gennem de seneste mange år.

Værkstedet hos Ole Meldgaard & Co råder over i alt fem reparationspladser, hvoraf der er lifte ved de fire.

Forretningen beskæftiger ud over Jonas, der er 34 år, endnu
en uddannet mekaniker samt en lærling. Det er 32-årige Søren Thomsen, der er udlært i forsvaret og har repareret store
terrænkøretøjer i mange år. Han har arbejdet i forretningen
i otte år. Dertil kommer mekanikerlærlingen Nicolai Nielsen,
der forventes at få sit svendebrev til august.

- Det kræver specialkendskab til bilerne at vurdere den tekniske stand og værdien på bilerne. Der er stor forskel på 4x4biler, så det er ikke bare at slå bilerne op i en brugtdatabase på
nettet. Vi assisterer gerne med rådgivning, hvis vores kunder
ønsker ekstra sikkerhed i forbindelse med en bilhandel, slutter Jonas.

- Vi holder os opdateret med den sidste nye software
og hardware til Land Rover og Range Rover gennem en samarbejdspartner i England. Vi udfører
alle typer diagnose og fejlfinding på hele mo- Vi vil selvfølgelig gerne vokse og udvide, men
...Som uafhængigt
delprogrammet, så vi kan hjælpe kunderne
det vigtigste for os er at fastholde og vedligeværksted er det vigtigt med programmering af alt fra motorstyring
holde vores store kundeunderlag med trofaover tyverialarm til luftaffjedring, fortæller
ste kunder fra hele Danmark. Det skal vi gøre
at holde sig
Jonas.
ved at fortsætte det høje serviceniveau, som
opdateret på mange
forretningen er kendt for, siger Jonas GrønOPDATERET PÅ MANGE OMRÅDER
bek.
områder...
Ud over at holde sig opdateret på det elektroniske område, deltager medarbejderne også
FRA TOYOTA TIL LAND ROVER
jævnligt på kurser i de seneste reparationsmetoder
Han blev som nævnt udlært mekaniker i 2004. Det
og teknik. Det sker gennem bl.a. de store autokæder FTZ
skete hos Toyota i Herning, hvor han arbejdede meget
og Autoparts.
med bl.a. Toyota Landcruiser. Det gav et stort kendskab og
interesse for 4x4-biler, og derfra var springet til Land Rover
- Som uafhængigt værksted er det vigtigt at holde sig opdaikke langt.
teret på mange områder. Vi skal kunne hjælpe kunderne med
mange forskellige biler og kan ikke tillade os kun at fokusere
- Terrænbiler er det bærende i vores forretning. Vi reparerer
på ét mærke, fastslår han.
og servicerer selvfølgelig også ”almindelige” personbiler, men
det er 4x4, der fylder mest. Vi både reparerer, servicerer, reUd over værksteds- og reservedelsaktiviteterne er Ole Meldnoverer og ombygger 4x4-biler, og det er især Land Rover og
gaard & Co også aktiv inden for handel og leasing af biler. GenRange Rover, fastslår Jonas Grønbek.
nem det store tekniske kendskab til Land Rover og 4x4-biler
generelt assisterer Jonas gerne kunderne med rådgivning
- Og så sælger vi også reservedele og udstyr til Land Rover og
omkring bilhandel i dette specielle segment.
andre terrænbiler over disk, tilføjer han.
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REGIONALT

Reg. Nordjyllands strandrensning ved Rødhus Strand
(fotograf: Jørn Thomsen #8802, reg. njyl)

Regionssiderne bringer indlæg fra Dansk Land-Rover
Klubs 12 regioner. Regions-indlæg inkl. evt. fotos
skal fremsendes iht. produktionsplanen, som kan ses
under ”Klubbladet Oasen” på www.dlrk.dk.

Reg.
njyl.

Reg. Nordjyllands strandtur 2017 i Løkken
(fotograf: Jørn Thomsen #8802, reg. njyl)

Deadline for regionsindlæg til næste nummer er
fredag 8. juni. Indlæg og fotos fremsendes som vedhæftede filer pr. e-mail til redaktion@dlrk.dk i hhv.
Word- og jpg-format.

Reg. Nordjyllands
strandtur i Løkken
(fotograf: Jørn
Thomsen #8802,
reg. njyl)

Nytårstrial i Nordjylland
(fotograf: Jørn Thomsen #8802, reg. njyl)

NORDJYLLAND
Regionsleder: Pia Nielsen #9296
Kasserer: Gregers Gregersen #9151
Sekretær: Stinna Nielsen #9126
Bestyrelsesmedlem: Ib Nielsen #3014
Bestyrelsesmedlem: Rico Nielsen #8521

Sekretærens tanker: Da jeg
købte min bil for efterhånden nogle år siden, var det slet ikke med
den tanke, at jeg skulle lave bestyrelsesarbejde. Nej det var for at
kunne tilbringe en masse tid sammen med dejlige og glade mennesker, jeg havde mødt. Til de folk,
der spørger mig i dag om hvilken
bil jeg har, svarer jeg uden at tøve:
”En lille rød bil med smil på læben”,
for en 90” er jo ikke så stor igen .
Og ja, hvem havde troet, at en sygeplejerske synes det er fedt at stå
og vedligeholde sin egen bil? En
ting, der er helt sikkert er, at lige
meget hvem man er, og hvad man
laver til daglig, så er det lige meget
i klubben. Vi har vores passion for
Land Rover tilfælles. Selv om min
bil har givet mig lidt sorger undervejs, har den bestemt givet mig
mere glæde. Nu venter jeg spændt
på, at det bliver uge 29, for da starter min ferie, og i år skal jeg have
selskab i bilen, når vi drager mod
Bornholm til LA 2018.
AFHOLDTE
ARRANGEMENTER
24. februar – blev der afholdt
værkstedsdag hos Ib. Der blev
lavet lidt forskelligt på bilerne, og
der var nogen som kiggede forbi,
da grillen blev tændt og kaffen
serveret. En hyggelig dag for alle
fremmødte.
30
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9.-11. marts – var der mulighed
for at komme til Hedager og
”lege” i terrænet. Der blev kørt
lidt trial.
17. marts – var der planlagt
værkstedsdag hos Helge Kallehauge. Det blev desværre aflyst
pga. sygdom
KOMMENDE
ARRANGEMENTER
5. maj – Kørsel med Familier
Med Kræftramte Børn. Det er i år
blevet flyttet, da det desværre
ikke er muligt at komme ud at
køre i Hvorup Øvelsesterræn i år.
Arrangementet er flyttet til Bertelsens grusgrav ved Randers.
Der bliver mulighed for at være
med til at give børn og deres familier en uforglemmelig dag.
Regionen er vært ved morgenbrød, du skal selv have kaffe/te
med til morgenbrødet og Familier Med Kræftramte Børn giver
frokost.
For børnene vil de ikke kunne
mærke nogen ændring andet
end stedet, da der vil være mulighed for at køre med foreningens
egne ATV’er. Militæret kommer
med tre biler, og der vil være
hoppeborg tilstede. Ja, og så håber vi på et stort antal glade Land
Rover-ejere, der vil være med til
at give børnene og deres familier
en dejlig dag.
Tovholder i region øst er sekretær Charlotte Mølgaard Abel.
Der vil være ca. tilmelding til arrangementet med hensyn til
mad. Tilmelding til arrangementet: Stinna Nielsen på mail stin-

nafaerch@hotmail.com eller
sms til tlf. 2624 3395. Vi håber på
en dag med godt vejr.
19. maj –den traditionsrige pinsetur for guderne må vide hvilken gang. Da der kommer en del
nordmænd til pinseturen om
fredagen den 18. maj på Tornby
Strand Camping, vil det være
muligt at starte med social hygge allerede om fredagen, og følges til startsted om lørdagen.
Pinseturen starter den 19. maj på
parkeringspladsen ved nedkørslen til Ejstrup Strand, Sandmosevej. Vi mødes kl. 10.00, derefter
kører vi op langs kysten. Vi kører
langs stranden til Blokhus, hvor
vi holder vores første lille pause
med mulighed for at strække
ben, drikke kaffe, besøge toiletterne eller spise frokost. Så kører
vi videre langs stranden til Løkken. Vi fortsætter ad stranden og
kører op ved Nr. Lyngby og fortsætter ad små veje til Lønstrup,
hvor der er mulighed for at komme på toilettet eller købe is. Efter
et kort besøg i Lønstrup kører vi
ad små veje til Nørlev Strand og
fortsætter det sidste stykke langs
kysten til Tornby Strand Camping.
Du skal selv sørge for at kontakte
Tornby Strand Camping, hvis du
ønsker at overnatte på pladsen.
De vil sørge for, at vi kommer til at
ligge samlet så oplys, at du er
med DLRK reg. Nord. Om aften
spiser vi medbragt mad og hygger. Traditionen tro vil regionen
være vært ved morgenmad søndag morgen, inden vi kører videre mod Hirtshals og på stranden igen og fortsætter langs

kysten. Så må vi se, om Uggerby
Å-udløbet kan passeres. Vi holder et kort stop ved Det Blå Ishus
og toiletterne i Tversted, inden vi
har fælles afslutning ved Råbjerg
Mile. Da vi ikke ved, hvordan vejret har ændret kysten/stranden,
kan der ske ændringer i, hvor der
køres. Men én ting er sikkert, det
bliver en hyggelig weekend, så
kom ud og nyd det gode selskab
blandt andre lidelsesfælder
langs vestkysten og helt til Råbjerg Mile, med overnatning,
fællesspisning og aftenhygge.
Der er ingen tilmelding til arrangementet, så bare mød op.
9. juni – Isens dag. Sidste år blev
vi inviteret til Isens Dag ved Aabybro Mejeri, Ryå is, og det var en
rigtig hyggelig dag. Vi blev
spurgt på dagen, om vi ville komme igen i år, og vi takkede selvfølgelig ja. Følg med på hjemmesiden, da dagen stadig er under
planlægning.
LR-hilsen
Stinna Færch Nielsen

MIDTJYLLAND
Regionleder: Anders Martinsen, tlf. 20 28 44 69
Kasserer: Jørgen Kristian Sørensen, tlf. 23 69 10 32
Sekretær: Lars Grøngaard, tlf. 27 64 78 90
Chefinstruktør: Alex Nielsen, tlf. 81 61 65 68

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
4. maj: Klubaften
Denne gang skal vi til omegnen
af Jelling - til Ådalvej 51 og besøge Trine og Rasmus. Det er
også vores første klubaften i år
med grill, så husk vi mødes kl.

Bålbygning på
oplevelses løb

Rå-båndsknob
med kogt spaghetti
Reg.
mjyl.

En Disco på vej.

Ankomst til Grusgraven
Reg.
mjyl.

Fælles nedtagning af fællestelt.

18:00, hvor grillen tændes, og
den medbragte mad kan tilberedes. Det bliver spændende at se,
hvilke projekter Trine og Rasmus
har gang i med husbyggeri og
biler.
18.-21. maj: Pinsetræf
Vi arbejder på sagen. Vi vil forsøge at komme til Seest Grusgrav
(og fortsætte lidt Motoriseret Naturpleje, hvis dette er muligt) eller eventuelt komme på Tirsbæk
Gods. Hvad det ender med, ved
vi ikke på nuværende tidspunkt.
Når vi finder arealet, vil program
og sted oplyses på hjemmesiden, og der vil blive sendt en sms
ud på vores sms-service.
1. juni: Klubaften:
Denne gang skal vi besøge nogle
af vores trofaste medlemmer
gennem mange år, Dorthe og
Knud Hørlyck i den østlige del af
regionen - Børkop mere præcist.
Vi er meget sikre på, at denne aften vil blive ganske speciel, da
der er forlydende om, der skal
fejres en lille begivenhed.
Som sædvanligt i sommerperioden starter vi kl. 18.00, hvor grillen tændes, så det medbragte
mad kan tilberedes. Så husk kaffekurven, bord, stole og en glad
sangstemme.
Du finder Knud og Dorte på Ladegårdsbakken 120, 7080 Børkop.
Juni 2018: Sankt Hans
Hvem kunne tænke sig at holde
Sankt Hans?
Hvis du/I kunne tænke jer at holde Sankt Hans-weekend, har du/I
muligheden nu. Blot kontakt re-

gionen, og vi vil informere på
hjemmesiden og via vores SMS
service.
KRYDS I KALENDEREN
4. maj Klubaften.
18.-21. maj Pinsetræf.
1. juni Klubaften.
Sank Hans Endnu ikke planlagt.
SIDEN SIDST
Marts startede med klubaften
ved Rie og Frimodt. Igen en rigtig
hyggelig aften i deres hyggelige
og varme stue med flot tilslutning. Som altid er der gang i en
masse spændende projekter
både i det ene og det andet værksted. Vi kan kun anbefale at tage
til klubaften. Hvis man ikke har
prøvet, kan vi kun opfordre til at
komme afsted.
Så fik vi atter gang i terrænsæsonen med Sommertid Start i Seest
Grusgrav. Som altid er der stor tilslutning og fremmøde. Man kunne næsten mærke, hvordan alle
længtes efter at komme i gang i
terrænet og få lidt ”mudder” på
dækkene.
Vi fik også besøg af mange medlemmer fra vores nabo regioner tak for det og husk, at alle er velkommen til at besøge os, det er
bare at møde op. Weekenden
startede med Motoriseret Naturpleje, som denne gang var meget
hurtigt overstået, da kommunens biologer gerne ville vente
med at se resultatet senere på
året. Vi har dog stadig et lille
”hængeparti” ved en af søerne,
hvor der skal fjernes en masse nye
skud efter forrige års oprydning.

Julen varer lige til Påske.

Lørdagen blev mest brugt til en
spændende Safaritur, hvor bilernes spil blev brugt en smule for at
hjælpe hinanden videre. Der var
enkelte, som fik lidt små buler,
nogle fik i taget og andre i deres
forskærm. Det var nu ikke værre,
end de kan rettes. Nu var terrænet
også ganske ”fedtet” enkelte steder, og det var også starten på
sæsonen. Søndagen gik med 1.
afdeling af Trial MidtCup. Her var
der stort fremmøde fra både egen
men også fra vores naboregioner.
Lige efter Sommertid Start i Seest
var det muligt at tage direkte til
Påsketræf med Camp på Assenbæk Spejder Center. Et rigtigt
lækkert sted med læ og sol, fornuftige toiletforhold og mulighed for at lade både ens egne
samt campingvognens eller mobilbatterierne op. Der var masser
af muligheder for, at børnene
kunne lege frit, hundefolket kunne gå nogle dejlige ture, og motionister kunne løbe sig en tur i
skoven.
Arrangementet startede torsdag
med en tur til Lyne Grusgrav, hvor
mange kunne få deres lyst styret
med både let samt noget mere
spændende terrænkørsel. En rigtig fin og spændende dag.
Fredagen startede med fællestur
til Oksbøl Kaserne, hvor vi besøgte Forsvarets værksted for deres
kampvogne. En rigtig god og meget spændende oplevelse. STOR
TAK til Mads og Tanja, som arrangerede besøget.
Om eftermiddagen havde Lasse
Thorsen arrangeret et ”Oplevelsesløb”, hvor vi kom rundt i omegnen af Varde. Turen bød på for-

En hård dag i DLRK Midtjylland.

skellige opgaver, som skulle
ordnes, før man kunne vende tilbage til Lejren, hvor flere meget
idérige oplevelser og opgaver
skulle løses. En STOR TAK til Lasse
for et rigtig godt ”Oplevelsesløb”.
Det kan godt gentages.
Lørdagen foregik i Varde Øvelsesterræn, hvor vi tog på Safaritur.
Det blev til en længere tur end
forventet - det tog lige ca. 3 ½-4
timer. Mange af de spor, som blev
kørt, var der udlagt jordbunker til
opfyldning af spor lavet af bæltekøretøjer. Det gav en masser
spændende udfordringer for alle
som deltog. Så spillet blev brugt
nogle gange for at hjælpe hinanden videre.
Søndagen var tilegnet 2. afdeling
af vores Trial MidtCup. Dejligt at så
mange vil deltage - igen med deltagelse fra vores nabo regioner.
Herfra vil vi sige tak for et fantastisk godt Påskearrangement.
Dejligt at se så mange glade mennesker som også hjælper til - også
i værkstedet. Der blev kun lavet/
skiftet to kardankryds, en styrestang og en enkelt tog hjem med
knækket stikaksel (heldigvis kom
bilen på egen medbragt trailer).
Hvad med vejret? – Joh… det
startede i den kolde ende med
sne og frost men sluttede mandag i fuld solskin og varme. Hvad
kunne man mere ønske sig? Se
fotokavalkade fra Påsketræffet
andetsteds i denne Oasen).
Vi ses derude - Blink & Vink
LR-hilsen
Anders Martinsen
Regionleder
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Reg.
øjyl.

Trophy på LA17 i Randers
(fotograf: Charlotte Abel #9700, reg. øjyl)

ØSTJYLLAND
Regionsleder: Søren Kristensen, #5630
tlf.: 25 35 38 26
Sekretær: Charlotte Abel, #5046, tlf.: 71786210
Kasserer: Hans Martien Sørensen, #4770
Best. medlem: Jimmi Nygaard Henriksen, #4715
Best. medlem: Mads Hansen, #6777
Suppleanter: Henning Kjærgaard (web) #9020
Rasmus Olsson, #5046
Peder Koue, #9175
John Dalin, #9043
Asbjørn Lindberg #9510

AFHOLDTE
ARRANGEMENTER
Regionsforsamling
20 stemmeberettigede medlemmer var mødt op til regionsforsamling i Randers, hvor der
om formiddagen var mulighed
for frikørsel i Bertelsens grusgrav.
På valg var regionens kasserer,
sekretær samt bestyrelsesmedlem Mads Hansen. Alle modtog
genvalg. Alle suppleanter genopstillede og modtog ligeledes
genvalg.
Eneste strukturelle ændring skal
findes i udvalget for Trophy Cuppen, hvor Peder Koue indtræder
i samarbejde med Jimmy Nyggard Henriksen og Jørgensen.
Vi i bestyrelsen synes, at vi i øjeblikket har en god konstellation,
som arbejder med et bredt udvalg af tilbud til vores medlemmer, men vi modtager gerne
gode forslag og støtter gerne
gode initiativer. Eksempelvis
blev ”klubkaffemøder” taget op
på regionsforsamlingEN. Bestyrelsen støtter op omkring det
32
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Trophy på LA2017
(fotograf: Charlotte Abel #9700, reg. øjyl)

gode initiativ med kr. 200 til den/
de, der vælger at holde en klubaften. Så har du lyst til at være vært,
skal du blot oprette en begivenhed på Facebook-gruppens side.
Kørsel med Familier
med Kræftramte Børn
Den 5. maj samarbejder vi med
vores nordjyske naboklub omkring arrangementet Kørsel med
Familier med Kræftramte Børn
i Bertelsens Grusgrav. Dagen
har til formål at give disse familier et afbræk i en hverdag, hvor
kræften og behandlingen heraf
fylder rigtig meget.
Hvis man medregner Team Bertelsen og Sjelle Autoværksted,
er vi i regionen tilmeldt med
12 biler, og det er dejligt, at så
mange har været klar til at støtte
op om dette arrangement.
Åbent Hus på freecamp nr. 70
Jeanette og Brian Nielsen inviterer til hyggelig weekend på
deres Freecamp den 9.-10. juni
2018. Der er plads til 10-15 biler
med tagtelt og masser at telte.
Til de hurtige er der plads i vores
shelter.
Der vil blive tændt bål, så der er
mulighed for at lave noget lækkert bålmad eller grille en god
bøf.

VESTJYLLAND
Formand: Henrik Odgaard #5892
Kasserer: Michael Sylvestersen-Platz #5152
Sekretær: Mats Sellner #4391
Best. medlem: Klaus Gadegaard #8729
Best. medlem: Peter Foldager #7666
Chefinstruktør: Klaus Gadegaard #8729

Har du spørgsmål, forslag, oplysninger m.v. til regionsledelsen
så skriv en mail til sekretæren på
mats.sellner@gmail.com, og ellers så ses vi forhåbentlig snart
derude og tager gerne en snak.
SIDEN SIDST
Det bliver en tyndt kop kaffe denne gang. Ingen billeder og ikke
ret meget at fortælle fra regionalforsamlingen eller åbent hus ved
4WD Danmark i Viborg. Jeg var
ikke selv tilstede til andet end selve
regionalforsamlingen, og har ikke
fået nogle ”efterretninger” fra hullet i Hedeager eller fra Viborg.
Regionalforsamlingen havde nogenlunde den samme tilslutning
som vi plejer og forløb stille og roligt, men som noget nyt havde vi
HB-formand Brian Nielsen på besøg. Det opfattedes som et godt
initiativ fra HB’s side at deltage
i regionalforsamlinger og både
fortælle om HB’s tanker og planer
og ellers deltage aktivt i snakken,
hvor det gav mening. Det ser vi
gerne igen men forventer ikke,
at HB medlemmerne kan nå at
komme rundt til alle regionalforsamlinger hvert år.
Vi ses derude
Mange LR hilsner
Mats Sellner

Ja, fint ser det ud, meeen 37" gør ikke
noget godt for køreegenskaberne.
Så tilbage på 33" (fotograf: Simon
Boye Jensen #8299, reg. vjyl)

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Hold øje med online kalenderen
på dlrk.dk. Der kan ske ændringer,
rettelser og aflysninger med kort
varsel.
5-6 maj: Giganterne mødes!
Med udgangspunkt i Rudbøl i det
sydvestligste hjørne af Danmark
mødes Region Sønderjylland og
Region Vestjylland til et fælles arrangement. Alle typer af LR er
velkomne, der kræves ikke grønt
bevis.
Thomas Petersen er guide på
turen rundt i det sønderjyske. Vi
kommer rundt på en masse små
veje og grusveje, op og ned, lidt
til venstre og lidt til højre. Det bliver en sjov, flot og lang tur på ca.
100 km, inden vi kommer frem til
en bålplads ved Gels Å i Stenbæk
Plantage. Her står Morten Olsen
klar med grillede pølser og en
kold til halsen, som regionerne
giver. Der bliver også forskellige
pitstops undervejs til at strække
ben, spise frokost og hyggesnakke.
Bålpladsen er også vores lejrplads for natten med toiletter
500-700 meter derfra. I hvert fald
for dem som sætter pris på primitivt campingliv. Hvis man ikke
er til tagtelt mv., så er der også
muligheder for at overnatte her
http://www.enderupskovcamping.dk de samme ca. 700
m fra bålpladsen.
Søndag morgen overtager Morten Olsen guidejobbet og viser
rundt i Stenbæk Plantage. Det
bliver en kortere tur på 30-40
km og varighed på max. 3 timer.

Nyrenoveret 8274. Det bliver spændende …
(fotograf: Simon Boye Jensen #8299, reg. vjyl)

Mindre operation i forbindelse med knastskift. Hjemme på
værkstedet (fotograf: Simon Boye Jensen #8299, reg. vjyl)
Reg.
vjyl.

Reg.
vjyl.
Der var lidt blødt i mudderhullet i efteråret i Salling
(fotograf: Simon Boye Jensen #8299, reg. vjyl)

Mødetid lørdag kl. 11.00 ved
Rudbøl grænseovergang på
den lille P-plads. Ankomst til
bålplads/lejr ca. kl. 17.00. Søndag er der afgang kl. 10.00 for
turen rundt i Stenbæk Plantage.
Forventer at være tilbage ved
udgangspunkt senest kl. 13.00.
Ingen deltager betaling. Tilmelding til Thomas Petersen (på
Facebook eller tlf. 2339 0632)
eller Kim Bugge (på Facebook
eller tlf. 2467 9145).
Vel mødt!
Thomas Petersen,
Morten Olsen og Kim Bugge
5-6. maj: Åben skov i Naturstyrelsens områder. For dem, der
vil køre rundt på egen hånd på
ellers lukkede skovveje, er der
Åben Skov i mange af Naturstyrelsens skove denne weekend. I
hvert fald i Vestjylland og Midtjylland. Der kommer mere info
om hvor på Naturstyrelsens
hjemmeside, når tiden nærmer
sig, og så lægger vi et link ind i
online-kalenderen og på Facebook. Der arrangeres ikke noget
i klubregi i denne forbindelse, da
vi har "Giganterne mødes" samme weekend.
9-13. maj: Kristi Himmelfart i
Hedeager. Mulighed for miniferie med camping, fællesgrill,
frikørsel og Trial eller noget andet køresjov. Grillen tændes kl.
18 onsdag til lørdag. Mere info
kommer senere.
18-21. maj: Pinsen. Vi arrangerer
ikke noget i Region Vestjylland
men opfordrer alle til at besøge
de andre regioners udmærkede
pinsearrangementer. Til seneste
halvvejsmøde kom der invitatio-

ner fra alle kanter, så det er bare
med at komme afsted. Hold øje
med de andre regioners kalendere, når vi kommer tættere på,
og eventuel fælleskørsel aftales
nok på Facebook.
1-3. juni: Lemvig Marked.
Camp med udstilling af biler m.v.
på pladsen sammen med Jeepfolkene. Frikørsel i grusgraven.
Alle er velkomne at kikke forbi
og gerne parkere sin Land Rover
i udstillingen uanset hvor kort/
lang tid man bliver. Sted: Lemvig
Flyveplads, Ringkøbingvej 127,
7620 Lemvig. Vi kan campere på
pladsen allerede fra fredag aften, og vi har fællesgrillen med.
Nærmere info kommer senere.
9. juni: Hyggekørsel og grill i
skoven. Ølstrup grusgrav, greenlaning og grillhygge hos Mette og
Kim i skoven. Mødested er kl. 10
ved Ringkøbing Havn. Sluttid kl.
16 i skoven. Samlet køredistance
på greenlaning er 25-30 km. Kørsel i grusgraven er med instruktør
fra region Vestjylland, og der vil
være mulighed for lidt trialkørsel for alle. Kun 2-3 lettere baner.
Derefter greenlaning mod No og
afslutning i skoven, hvor grillen
tændes. Der rundes af med kaffe,
og måske kan vi lokke nogen til at
bage en kage. Der er plads til 15
Land Rovere. Tilmelding er først til
mølle efter den 1. maj og senest
torsdag den 7. juni.
Deltagerbetaling 100 kr. per person, som inkluderer kørsel i grusgraven med instruktør, pølser og
brød til grillen, en øl eller en vand,
og kaffe/kage. Yderligere kød til
grillen og drikkevarer medbringes. Betaling på MobilePay 2467

9145 samtidig med tilmelding til
Kim Bugge på mail kb@creinhardt.dk eller pm på Facebook.
Venlig hilsen
Mette og Kim
29. juni-1. juli: AFLYST - Efter
Sankt Hans ved Laila og Henrik – AFLYST. Vi springer lige over
denne tradition i år, da det passer
dårligt med Henriks behandlinger.
Uge 28-29-30: Ferieåbent i Hedeager Offroad. Her kan man
campere og lege med 4x4 i alle
størrelse og af alle slags. Se mere
på www.hedeageroffroad.dk.
Uge 30: Vi tager til LA2018 på
Bornholm. Mere info om eventuel fælleskørsel kommer senere.
5. august: International Land
Rover Day (Ingen detaljer aftalt
endnu). Nærmere info om tider,
aktiviteter, tilmelding, deltagerbetaling m.v. kommer senere.
11. august: Made in Great Britain – Classic Motor Show. MIGB
afholdes I år ved Strandet Hovedgaard på Skiveegnen. Se mere på
www.made-in-gb.dk eller på
Facebook: made in great britain
- classic motor show. Eventuelt
deltager vi med en klubstand/
udstilling lige som sidste gang.
Mere om dette senere.
25-26. august: Åben skov/Tyttebærweekend i Klosterheden
Plantage mv. For dem der vil
køre rundt på egen hånd, på ellers
lukkede skovveje, så er der Åben
skov i mange af Naturstyrelsens
skove denne weekend. I hvert fald
i Vestjylland og Midtjylland. Der

kommer mere info om hvor på
Naturstyrelsens hjemmeside, når
vi kommer tættere på, og så lægger vi et link ind i online-kalenderen og på Facebook. Vi prøver at
arrangere noget fælles aktivitet,
men en greenlaning giver måske
ikke mening, når man kan tøffe
rundt i skoven, som man har lyst
den dag. Med tanke på alle andre,
som også kører rundt på skovvejene, så er det lidt upraktisk med
en lang kolonne Land Rovere.
Måske bliver det mere i retning
af et aftalt samlested med tips
til gode ruter fra de lokalkendte
medlemmer, samt noget fælles
spise-komsammen med grill/bål.
Nærmere info kommer senere.
12-14. oktober: Weekend i Salling ved Tina og Simon. Lejren
er åben fra fredag eftermiddag.
Der er plads til campingvogne,
tagtelte, telte osv. Der er strøm i
begrænset mængde, og der opstilles toiletvogn. Fredag aften
tænder vi op i nogle webergriller
og man tilbereder selv medbragt
mad. Lørdag er der forskellige aktiviteter og om aftenen arrangeres fællesspisning. Søndag er der
rig mulighed for noget terrænkørsel. Vi har eksklusiv adgang
til en godt kuperet terræn på ca.
20 tdr. land. Arealet er kun åben
for 4x4 denne ene dag om året,
og der er noget for en hver smag.
Nærmere info om tider, aktiviteter,
tilmelding, deltagerbetaling m.v.
kommer senere.
Uge 42: Hedeager Offroad og
øvelsesterræn holder åbent
i efterårsferien. Her kan man
campere og lege med 4x4 i alle
størrelse og af alle slags. Se mere
på www.hedeageroffroad.dk.
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Hjemme med endnu et læs brænde sidste vinter med 88"
S3og en Fendt 930 Vario S3. Sandager
(fotograf: Henrik Higgings Sanderhus #5343, reg. fyn)

Reg.
fyn.

Reg.
fyn.

26-28. oktober: Der er tradition
for at nogle vestjyder deltager i
Midtjydernes Sommertid Slutarrangement. Se mere om sted,
tider, motoriseret naturpleje
og sidste afd. i MidtCup Trial på
Midtjydernes kalender.

11:00 til 6/5 kl. 13:00 i 6280 Rudbøl. Kørselsvejledning: Rudbøl
grænseovergang på den lille Pplads. Kontakt vedr. arrangementet: Thomas Petersen og
Kim Bugge, telefon: 23390632
eller 24679145, samt info på FB.

10. november: Værkstedsdag
ved Henrik og møde i regionsledelsen. Nærmere info kommer
senere.

• 	18-20. maj:
Pinsetræf med Trophy.
	Arrangeres af Thomas Petersen
og Brian M. Christensen, nærmere tilgår, når de er klar.
• 	5. august:
International LR-dag.
	
Afholdes på Als, Thomas Asmussen arrangerer og vender
tilbage med info.
• 	16. september:
Søgaard efterår.
	
Terrænkørsel på Søgaardlejerens områder, mulighed for alle
regioner at tilmelde sig. Kan
være begrænsning på totalt antal køretøjer i terræn samtidigt.
• 	Sort Sol-tur kan forhåbentlig arrangeres i 2018.
• 	Jule tur med forhåbentlig masser af sne.
• 	Greenlaning-ture kommer løbende, når der findes en anledning.

2. december: Juletur. Nærmere
info kommer.

SØNDERJYLLAND
Regionsleder: 7227 Claus Nørgaard Hansen,
tlf. 4026 7904, e-mail: claus.pedersen@gmail.com
Sekretær: 8676 Mogens Torp, tlf. 2993 6555
e-mail: mogensgennerstrand@hotmail.com
Kasserer: 7880 Thomas Asmussen, tlf. 2191 7431
e-mail: dengamlestald@bbsyd.dk
Best. medlem1: 6471 Brian Mærsk Christensen
tlf. 2810 2429, e-mail: brianmaersk1973@gmail.com
Best. medlem2: 0027 Paul Sehstedt,
tlf. 28685533, e-mail: thomasbnpetersen@live.dk
Suppleant1: 8715 Thomas Petersen, tlf. 23390632
e-mail: paulsehstedt@picturepilots.dk
Suppleant1: 8934 Kent Rostgaard Johansen,
tlf. 20489577
e-mail: rostgaard-johansen@bbsyd.dk

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Programmet for resten af 2018
kommer til at se ud som følger,
med mulighed for ændringer og
tilføjelser, hvorfor det er vigtigt at
følge med på hjemmesider og
Facebook:
• 	5.-6. maj: Greenlaning med
Reg. Vestjylland.
Giganterne mødes. Fra 5/5 kl.
34
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Der følges op med eventuelle ekstra arrangementer, så husk at kigge forbi på DLRKs hjemmeside
under Sønderjylland samt på
Facebook-siden (søg på dlrk sønderjylland).
Dette for nu!
Mange LR hilsner til jer alle.
Mogens Torp #8676

En snetur til Svelmø i det Sy’fynske
(fotograf: Lynge Tømmerholt #9336, reg. fyn)

FYN
Regionsleder: Christian Kohsel-Rusche,
e-mail: : christian.rusche@gmail.com,
tlf. 2261 2852
Kasserer: Lise-Lotte Philip,
e-mail: philipisallinge@gmail.com
Sekretær: Christian Lundrup Greve,
e-mail: lundrupgreve@gmail.com
Suppleant 1: Lars Jacobsen,
e-mail: marit@jacobsen.mail.dk
Suppleant 2: Niels Lysebjerg,
e-mail: niels@lysebjerg.dk

SIDEN SIDST
Ved regionalforsamlingen i
Skyttehuset den 24. februar
blev der skiftet godt ud i regionens bestyrelse, og de tilbageværende fik fornøjelsen af en
omgang stoledans. Stor tak for
godt arbejde til Jørgen Zeuner,
Henrik Higgins og Lars Thinesen. Sidstnævnte fortsætter
dog det redaktionelle arbejde
på regionens hjemmeside.
Som ny regionsleder indtræder
tidl. kasserer Christian KohselRusche. Kassererposten overtages af tidl. menige bestyrelsesmedlem Lotte Philip. Tidl.
suppleant Christian Lundrup
Greve overtager posten som
sekretær. Lars Jacobsen bliver
1. suppleant, mens Niels Lysebjerg bliver 2. suppleant.
Den 10. marts arrangerede
Henrik Higgins vinterhyggetur
til Holckenhavn, hvor omkring
20 deltagere på denne vintergreenelaning fik set lidt til det
østligste Fyn.

Mens denne Oasen er i produktion, afvikles FM1 den 14. april,
og vi fejrer Land Roverens 70
års fødselsdag under den nye
Lillebæltsbro den 29. april.
KOMMENDE
ARRANGEMENTER
I Kristus-fór-til-himmels-ferien inviterer Jeppe & Karin for
10. gang på hygge i det svenske
forår. Der er ankomst onsdag
den 9. maj på Hallsbogård. Fredag drager vi mod Kollsbo, og
arrangementet slutter søndag
den 13. Der findes mange flere
detaljer i Kalenderen på dlrk.
dk og på regionens hjemmeside. HUSK tilmelding til Karin på
tlf. 2464 9585.
Den 2. juni er vi klar med 2. afdeling af FM i trial. FM2 afholdes
på Agernæs, og vanen tro er regionen vært med morgenkaffe
og -brød kl. 9.30. Når vi har fået
slukket den værste kaffetørst,
sætter vi trialbaner. Mød tidligt
op og hav indflydelse på, hvor og
hvordan banerne skal sættes.
23.-24. juni afvikler reg. Fyn
Sankt Hans på Agernæs. Det bliver naturligvis den 23.-24. juni,
hvor vi benytter årets korteste
nat til at sende heksen til Bloksbjerg og nyde Nordfyns fred under åben himmel i godt selskab.
Regionen sætter gang i grillen,
men husk forplejning af både
vådt og tørt. Der mulighed for
overnatning fra lørdag til søndag.
7.-8. juli er der Sommerkomsammen hos Christian & Tina
Kohsel-Rusche, hvor den nye

Havde et par fantastiske timer med
min Land Rover i weekenden.
Winterwonderland et sted på
Sydfyn (fotograf: Anja Robanke
#9708, reg. fyn)

Freelander 2'er i rim og frost i Ravnsholt Skov
(fotograf: Rasmus Gericke #9635, reg. nsj)

Tidlig morgen i Sälen i Sverige i 12 graders frost, høj sol,
ingen vind (fotograf Cathrine@holten.nu #2660, reg. nsj)

Havde Fætter BR bare haft denne til salg, da
mine børn var 4! Set i Groningen i Holland
(fotograf: Morten Rudkjær Jørgensen #7668, reg. nsj)

regionsleder på Fyn med frue
inviterer til sommerfest. De
nærmere detaljer kendes endnu ikke, men når Lærke, Christian og Tina står bag, skal det
nok blive godt! Sæt kryds i kalenderen og få en hyggelig
weekend i juli. Der kommer
mere information i Kalenderen
på dlrk.dk og på regionens
hjemmeside senere.
Udover de ovennævnte arrangementer, er der selvfølgelig flere
arrangementer på bedding, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen ved følgende datoer:
En weekend i august afholdes
der FM3. Den præcise dato er
endnu ukendt, men regionen
kan allerede nu afsløre, at afdelingen bliver afholdt i nyt terræn. Lav en helgardering og sæt
kryds i august, så du kan være
med til indvielsen af nyt FM-terræn. Der vil være mulighed for
overnatning fra lørdag til søndag. Der kommer mere information på regionens hjemmeside
og i Kalenderen på dlrk.dk, så
snart en dato bliver fastsat.
4. oktober, hvor der afholdes
informationsmøde for nye
medlemmer, men hvor alle
medlemmer selvfølgelig er velkomne.
6. oktober, hvor der afholdes
FM4. Udover de datofastsatte
arrangementer brygger bestyrelsen på et nyt arrangementskoncept, der jævnligt vil foregå
i løbet af foråret/sommeren på
vores fine Fyn. Det anbefales
derfor jævnligt at holde øje
med regionens hjemmeside og

Kalenderen på dlrk.dk, der altid
vil indeholde den nyeste information om regionens arrangementer.
Vi ses derude!
Christian Lundrup

LOLLAND-FALSTER
Regionsleder: Leif Olsen, Tingstedvej 4 		
4800 Nyk. F. tlf: 5486 8435
Sekretær: Kenneth Poulsen,
tlf: 40381657
Kasserer: Tom Nielsen, tlf: 2715 4508
Best. medlem: Jacob Jørgensen, tlf: 2513 0037
Best. medlem: Henrik Leon Hansen,
tlf: 5495 2607

SIDEN SIDST
Den 25. februar havde vi regionalforsamling. Det gik som vanlig med copy/paste på tillidsposterne, og de to forslag fra HB var
også hurtigt overstået. Selv den
stegte flæsk med persillesov var
som den plejede, rigtig god.
Den første onsdag i måneden i
april var den 4., og det var så årets
første ”udeklubkaffe”. Der mødte
seks medlemmer i tre biler og en
menneskebil. Det var samtidigt
den lokale Freelanderklub, der
mødte op, Leif og Beate i FL2,
Tine med fru mormoren i FL1 og
Kenneth i FL1 serie 2. Kent var
med i sin menneskebil, da serie
IIA-projektet hjemme lige mangler det sidste.
Da vejrudsigten var lidt skummel,
endte vi under tag i madpakkehuset ved Virket Hus i Hannenov
Skoven. Det var rigtigt hyggeligt i
olielampens skær, da det jo hur-

Reg.
nsj.

tigt bliver mørkt. Så husk: den
første onsdag i måneden er der
”udeklubkaffe”. Turen er der - alt
andet er høflig og venlig selvbetjening.
KALENDEREN
Den første onsdag i maj er den 2.,
og så er der ”udeklubkaffe”. Du
får nærmere mødested i en nyhedsmail. Den 6. maj er der Løvsprings-greenlaning. Nærmere
om tid og sted i en kommende
nyhedsmail.
Den 27. maj har vi tur til Stevns
Fortet, et historisk tilbageblik på
den kolde krig. Der er tilmelding
til turen, så vi kan købe en gruppebillet og få en guidet rundvisning. Der er muligvis entré-betaling. Tilmelding til Kenneth på
mail landrover109stw@gmail.
com eller sms til tlf. 4038 1657
senest søndag den 21. maj.
Onsdag den 6. juni er der ”udeklubkaffe”. Der kommer nærmere om mødested i en nyhedsmail.
Den 17. juni har vi terrænkørsel kl. 11:00 på Bækkeskovvej 4,
4892 Kettinge. Grillen er med,
og der er pølser og sodavand til
alle.
Lørdag den 23. juni holder vi
Sankt Hans hos Charlotte og
Søren på Grønjægervej 3, 4792
Askeby, Møn. Der er mulighed
for at campere primitivt på
ejendommen til søndag. Regionen giver maden, der er mere
om Sankt Hans bål og tidspunkter og andet i en kommende
nyhedsmail. Der er tilmelding
senest onsdag den 20. juni til

Kenneth på mail landrover109stw@gmail.com eller på
tlf. 40381657.
Den 4. juli er der ”udeklubkaffe”.
Mødested i en kommende nyhedsmail.
Uge 30 er der Landarrangement
på Bornholm.
Ellers er kalenderen på regionssiden opdateret, og der kan komme mere til undervejs.
Vi ses derude - lige pludselig.
Mvh.
Bestyrelsen

NORDSJÆLLAND
Regionsleder: Lars Ellgaard #3926,
regionsleder@landrover-nordsj.dk
Sekretær: Jakob B. Vind #2873,
sekretaer@landrover-nordsj.dk
Kasserer: Brian Skindersø #4255,
kasserer@landrover-nordsj.dk
Best. medlem: Stefan Nielsen #7221
Best. medlem: Mads Bak Petersen #5391
Suppleanter: Peter Hageman #7418,
Torben Pleman #5037, Kim Villadsen #5467,
Niels Hall Thogersen #9058
Andreas Haubroe #9506
Hjemmeside: http://landrover-nordsj.dk
Regionsmail: nordsjaelland@landrover-nordsj.dk

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Tjek altid med regionens hjemmeside for sidste nyt, og tilmeld
dig til de spændende arrangementer samme sted! Er der blandt
medlemmerne andre ideer, så vil
vi gerne høre om det - skriv en
mail til regionsmailen nordsjaelland@landrover-nordsj.dk
DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018
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Reg.
nvsj

Serie bil på job i Dønneland
(fotograf: Jens Modin #1833, reg. nvsj)

Efter vedtægternes § 14, stk. 6
kan regionen sætte begrænsninger til kørearrangementer overfor grupper af medlemmer. Personer, der uden fornøden
tilladelse har kørt i terræn, som
regionen normalt har arrangementer i, kan således ikke deltage i regionens arrangementer.
Alle arrangementer er gratis for
regionens medlemmer.

Torsdag 20 september
Klubaften kl. 19-22.

Lørdag 5. maj
Befrielseskørsel. Ledreborg Terrænbane, Ledreborg Alle 2, 4320
Lejre, kl. 10-15. Vi fejrer Danmarks
befrielse, derudover trial og frikørsel.

Søndag 9. december
Juletur.

Fredag 18.-mandag
21. maj (Pinsen)
Livsstilsdage på Ledreborg. Vi bemander endnu en gang vores terrænbane og køre med gæster.
Det er meget vigtigt, at der er
medlemmer, der slutter op, så vi
kan få besat alle dage. Gratis adgang for folk på standen.
Fredag 15.-søndag 17. juni
Kørsel med syge børn. Vi stiller op
og gør klar om fredagen. Kørsel
om lørdagen. Nedpakning om
søndagen. Mere info og tilmelding
via hjemmesiden.
Søndag 24. juni
”Iskagetur” på Helsingør Kulturhavn kl. 13.00. Vi mødes, sparker
dæk og spiser is. Nærmere info
følger.
Uge 30
Landsarrangement (Bornholm)
Fredag 17.-søndag 19. august
”Store Høvelte”(måske på Møn eller i Sverige).
36
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Søndag 28. oktober
Østby. Trial og frikørsel.
Onsdag 14. november
Grønt bevis (Teori).
Søndag 18. november
Høvelte. Trial og frikørsel.

SIDEN SIDST
...har vi afholdt regionalforsamling. Vi sagde farvel og mange
gange TAK for indsatsen til regionsleder Mads Hansen, kasserer
Bent Møller og bestyrelsessuppleant Morten Frederiksen. Bestyrelsen ser fremover således
ud i en ny stærk opsætning: Regionsleder Lars Ellegård, sekretær
Jacob B. Vind, kasserer Brian
Skindersø, bestyrelsesmedlemmer Stefan Nielsen og Mads Bak
Petersen.
Desuden er Torben Pleman, Kim
Villadsen, Peter Hagemann, Niels
Hall Thogersen og Andreas Haubroe valgt ind som suppleanter.
Vi siger dermed goddag og hjertelig velkommen i bestyrelsen til
Niels Hall Thogersen #9058 og
Andreas Haubroe #9506 som nye
suppleanter.
8. marts havde vi Klubaften med
foredrag om Intercontinental
Rally 2015-2017. Bo Degn fra regionen har deltaget to gange.
Første gang i en D3 og anden
gang i en 110”. Bo havde haft en
masse oplevelser, som han delte

ud af, krydret med billeder. Vi var
cirka 20 personer med 40 store
ører. Der blev lyttet intenst, og
flere var allerede ved at udtænke,
hvordan ideen skulle sælges på
hjemmefronten, og om den
gamle bør kunne udstå strabadserne.
Da Bo blev spurgt om budgettet
for sådan en tur (optimistisk sat),
blev de fleste klar over, at det
krævede mere end en buket
blomster fra tankstationen at
overbevise dem derhjemme om
den fantastiske idé om, at far/
mor skulle køre et løb i Afrika og
fyre 100 +/- 30 klik af. Men uanset
hvad, er det et fantastisk spændende om end ret krævende løb
at deltage i.
En opfordring herfra til medlemmerne: Hvis du har været på løb
eller tur med din Land Rover og
har lyst til at fortælle os andre om
det, så kontakt gerne bestyrelsen, så hjælper vi med lokaler og
det praktiske.
Vi ses derude!
#5391 Mads Bak Petersen

NORDVESTSJÆLLAND
Regionsleder: Jens Modin #1833
Kasserer: Jørgen Lund #6366
Sekretær: Morten Flittner #9410
Best. medlem:: Jonny Jacobsen #6694
Best. medlem: Peter Jørgensen #0003

SIDEN SIDST
Værksted klubdag og rejsegilde
på det nye telt med gril og pølser. Der blev også lavet lidt på
værkstedet. Et klubmedlem
hjalp med hjelmbeslag på en
88”.
En god dag inde i varmen hvor ti
medlemmer mødte op.
Mvh.
Jens Modin

Så fik jeg en 109" hjem i stuen
(fotograf: Ole Reinholdt #8955, reg. ssj)

SYDSJÆLLAND
Regionsleder: Jim Bo Johansen, tlf. 57642808
Sekretær: Claus Ernst, tlf. 55547424
Kasserer: Elisabeth Gaardsøe, tlf. 2528 8181
Best. medlem : Sonja Segato, tlf. 60460895
Best. medlem : Nicolai Gaardsøe, tlf. 40533821
Chefinstruktør: Jim Bo Johansen,
tlf. 57642808

SIDEN SIDST
Ved regionalforsamlingen den
25. februar var det er par nyvalg
til bestyrelsen. Elisabeth Lundstedt valgte at stoppe som sekretær og afløstes af Claus Ernst.
Dermed skulle der vælges et nyt
bestyrelsesmedlem. Det blev
Nicolai Gaardsøe, og så var der
en ledig suppleantplads. Her
valgtes Søren Christiansen som
2. suppleant.
Her skal lyde en stor tak til Elisabeth for godt udført arbejde i
regionen: Du har jo været en
større yder end nyder, så endnu
engang tak for indsatsen! Og fra
den nye sekretær skal også lyde
en stor tak for et velorganiseret
materiale, der nu ligger i min varetægt.Så må jeg prøve at holde
det lige så godt opdateret.
Ellers er året startet lidt, som det
plejer. Langsomt men sikkert
vågner regionen op til dåd, og
de første arrangementer er løbet af stablen.
Den 18. marts var der værkstedsdag hos Rasmus Olsen,
den 1. april var der Trophy Cup i
Randers, hvor et par biler deltog.

Den 10.-13. maj besøger vi
igen Per i Hovmanntorp i Sverige, og den 18.-21. maj afholder
den hollandske Land Rover Klub
sit 30-års jubilæum også med
deltagelse af nogle af regionens
medlemmer. Og ellers er der jo
ingen undskyldning for ikke at
lufte Land Roveren eller komme
ud og være social ved de mange
arrangementer i de forskellige
regioner.
Vi ses derude.
Land-Rover-hilsen
Claus Ernst

ØSTSJÆLLAND
Regionsleder: #2189 Erik Petersen,
tlf. 43620515,
email: ehp2189@gmail.com
Sekretær: #2793 Knud Mogens Jensen,
tlf. 43966256/20164353,
email: kmjensen@familie.tele.dk
Kasserer: #3673 Christian Ohm- Hieronymussen,
Tlf.: 3888 5007, email: ohmhsiv@gmail.com
Best. medlem : #9200 Henrik Rosenbech,
Tlf.: 44685578, 27157112, 40249987,
email: hh.rosenbeck@privat.dk
Best. medlem : #7885 Steen Hansen,
Tlf.:30234177, email: steen7885@gmail.com
Suppleant: : #7597 Bjarne Nielsen,
Tlf.: 6076 6354,
email: bjarne@roskildeskytten.dk
Chefinstruktør: #0411 Steen Larsen,
tlf. 40323655

SIDEN SIDST
Har vi været på juletur til Svendstrup Gods. Denne tur var velbesøgt, og der var masser af gaver.
Vi siger mange tak for de mange
sponsorgaver til: Glad, Au2parts,
GDS Gør det selv-værkstedet i
Bådehavnsgade 4, Stego ApS,
Denrex ApS Prolan, Sanistål og
Valvoline.
Den 8. februar blev der afholdt
Regionalforsamling, hvor Eddie
var den strenge men formelle dirigent. Vi siger endnu engang tak
for det. Der også planlagt en tur,
men mere om det i næste nummer af Oasen.
KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Torsdag 17. maj kl. 19. Klubaften hvor vi mødes hytten til kaffe

og brød og får lidt orientering
om turen til Knuthenborg den
16. juni.
Tirsdag 12. juni kl. 17-21: Klubaften/værkstedsaften.
Der afholdes værkstedsaften på
”Gør det selv-værkstedet” i Bådehavnsgade 4, 2450 Kbh. V.
Vi har været heldige at få lavet
en aftale med ”Gør det selvværkstedet”, hvor vi får en hal for
os selv med lifte og gulvpladser.
Tilmelding til Erik Petersen på email eph2189@gmail.com eller tlf. 4362 0515 senest fredag
8. juni med oplysning om, hvad
du skal lave, og om du skal bruge lift.
Lørdag 16. juni: Tur til Knuthenborg. Vi starter i hytten og kører
samlet til Knuthenborg. Klubben giver et tilskud til entré til.
Knuthenborg. Priserne er kr.
135 for børn 3-11 år og kr. 225
for voksen.
Dagens program:
Kl. 9.00-10.00: Morgenmad i
klubhuset.
Kl. 10.00-12.00: Kørsel 136 km
(turen derned forestiller jeg mig
som hurtigste rute).
Kl. 12.00-12.45: frokost
- medbragt?
Kl. 12.45-15.15: Safari.
Kl. 15.15-15.30: Farvel og tak.
Kl. 15.30-??: Hjemkørsel eller
aktiviteter efter eget ønske, måske greenlaning?
Tilmeldingsfrist den 2. juni til
Christian på mail ohmhiernymussen@gmail.com eller tlf.
4061 5007.

DANSK LAND-ROVER KLUB · 2018

37

Ny toiletvogn i reg. Bornholm.

Der leges i sneen.
Reg. Bornholm.

Smuk udsigt på Bornholm.

Næsten lige så meget sne
i bilen som under bilen.
Reg. Bornholm.

BORNHOLM
Regionsleder: Henrik Nielsen #6878
Kasserer: Rikke Nielsen #6878
Sekretær: Lars Nygaard #8835
Best. medlem 1: Christian Nielsen #9319
Best. medlem 2: Simon Novrman #9474
Suppleant1: Lars Nygaard #8835
Suppleant2: Stella Kuhre #9017

SIDEN SIDST
Årets første måneder bød på
masser af sne, og det fik flere
medlemmer til at se muligheder
for at komme lidt ud og prøve
kræfter med elementerne. Derudover har der været afholdt
møde vedr. opgaver til årets
Landsarrangement, og det var
dejligt at se, hvor mange, der var
mødt frem for at deltage. Regionsledelsen arbejder lige nu
med de planer, der skal sikre, at
38
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hele arrangementet kører på
skinner i uge 30 - og foreløbig ser
det rigtig godt ud.

men først skal den lige sættes i
stand, gøres klar til syn og godkendes.

Der har været travlt med færgebestillingerne, og der har været
travlt på tilmeldingerne til LA18.
Faktisk er vi allerede nu så heldige, at hele 110 pladser af de 130
er besat. Det er altså meget godt
gået, og det ser ud til, at vi får et
fantastisk LA på Bornholm.

Vi ses i klubben!

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
I den nærmeste fremtid kommer
tiden til at gå med endnu mere
klargøring. Derudover har vi lidt
kørsler, se meget mere om det i
kalenderen. Endelig kan vi fortælle, at regionen nu efter flere
års søgen har fået sin helt egen
toiletvogn. Det betyder, at vi
fremover vil kunne se den i terrænet til de forskellige kørsler -

Mvh.
Lars Nygaard, #8835
Sekretær Reg. Bornholm

ROVERBØRSEN:

Søger 109 V8 Hi Cap Pickup
Jeg ved der i hvert fald er importeret én til DK i 1982
- oprindeligt grøn/lysegrøn. Også meget gerne bare
info, hvis du kender nogen, der kender nogen :-)
Kontakt: Michael Bøjstrup #6653, reg. ssj.
Tlf.: 2620 3262, e-mail: michaeln67@gmail.com

AGENDA

for 2018

Se også KALENDEREN for maj-juni på side 3
REGION

ARRANGEMENT

DATO

STED

Udeklubkaffe
Klubaften Maj 2018
Kørsel med fam. med kræftsyge børn
Kørsel med fam. kræftsyge børn
Befrielseskørsel
Giganterne mødes!
Giganterne mødes!
Åbne skovveje i Vestjylland
Løvsprings-greenlaning
Kristi Himmelfart i Hedeager
Kr. Himmelfart i Sverige - nu for 10. gang
Kr. Himmelfart i Hovmanntorp
Klubaften
Hollandsk LR-Klub 30-års jubi.
Livsstilsdage på Ledreborg
Pinsetur langs vestkysten
Landsråd 2018
Lemvig Marked
FM2
Tur til Stevns Fortet
Udeklubkaffe
Åbent Hus på Freecamp nr. 70
Hyggekørsel og grill i skoven
Værkstedsaften
Kørsel med syge børn
Midsommer i skoven
Knuthenborg-tur
Terrænkørsel
Sankt Hans
Sankt Hans
Sankt Hans
Iskagetur
Efter Skt. Hans hos Laila og Henrik
Udeklubkaffe
Ferieåbent i Hedeager Offroad
Sommerkomsammen
Landsarrangement på Bornholm
Landsarrangement på Bornholm
Udeklubkaffe
International Land Rover Day
ILD International Land Rover Day
Made in GB – Classic Motor Show
Store Høvelte
Tur til bushistorisk museum
Rødvig Motormuseum
Åben skov/Tyttebær i Klosterheden
Greenlaning på Møn
Udeklubkaffe
Terrænkørsel
Klubaften
Intro for nye medlemmer
Udeklubkaffe
Informationsmøde for nye medlemmer
FM4
Weekend i Salling ved Tina og Simon
Efterårsferie i Hedeager Offroad
Terrænkørsel
Østby
Værkstedsdag
Grønt bevis (Teori)
Høvelte
Juletur/julefrokost
Juletur
Juletur

2/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5-6/5
5-6/5
5-6/5
6/5
9-13/5
9-13/5
10-13/5
17/5
18-21/5
18-21/5
18-20/5
26/5
1-3/6
2/6
3/6
6/6
9-10/6
9/6
12/6
15-17/6
15-17/6
16/6
17/6
22-24/6
23-24/6
23-24/6
24/6
29/6-1/7
4/7
7-29/7
7-8/7
22-29/7
22-28/7
1/8
5/8
5/8
11/8
17-19/8
19/8
19/8
25-26/8
2/9
5/9
16/9
20/9
24/9
3/10
4/10
6/10
12-14/10
13-21/10
14/10
28/10
10/11
14/11
18/11
25/11
2/12
9/12

Et sted i regionen
Trine og Rasmus
Bertelsens grusgrav
Bertelsens grusgrav
Ledreborg
Rudbøl
Rudbøl
Mange steder
Et sted i regionen
Hedeager Offroad
Hallbogård
Sverige
Hytten
Holland
Ledreborg
Ejstrup strand
Sted kommer senere
Lemvig Flyveplads
Agernæs
"Cementen"
Et sted i regionen
Sønderdalvej 35, 8765 Klovborg
Ringkøbing havn
Gør det selv værkstedet
Høvelte
Klaus Heinrichson
Hytten og Knuthenborg mm.
Grusgrav
Nærmere oplysninger senere
Agernæs
Charlotte & Søren
Helsingør kulturhavn
AFLYST
Et sted i regionen
Hedeager Offroad
Oplyses senere
Ikke fastsat endnu
Se opslag andetsteds
Et sted i regionen
Sted kommer senere
"Cementen"
Strandet Hovedgaard
Se opslag andetsteds
Skælskør
"Cementen"
Sted kommer senere
Ikke fastsat endnu
Et sted i regionen
Grusgrav
Oplyses ved tilmelding
Aarhus
Et sted i regionen
Oplyses senere
Agernæs
Simon Boye Jensen
Hedeager Offroad
Grusgrav
Østby
Henrik Odgaard
BOX Aauto
Høvelte
Et sted i regionen
Sted kommer senere
Oplyses ved tilmeldin

2018
LOLLAND-FALSTER
MIDTJYLLAND
NORDJYLLAND
ØSTJYLLAND
NORDSJÆLLAND
SØNDERJYLLAND
VESTJYLLAND
VESTJYLLAND
LOLLAND-FALSTER
VESTJYLLAND
FYN
SYDSJÆLLAND
ØSTSJÆLLAND
SYDSJÆLLAND
NORDSJÆLLAND
NORDJYLLAND
DLRK
VESTJYLLAND
FYN
LOLLAND-FALSTER
LOLLAND-FALSTER
ØSTJYLLAND
VESTJYLLAND
ØSTSJÆLLAND
NORDSJÆLLAND
NORDVESTSJÆLLAND
ØSTSJÆLLAND
LOLLAND-FALSTER
SYDSJÆLLAND
FYN
LOLLAND-FALSTER
NORDSJÆLLAND
VESTJYLLAND
LOLLAND-FALSTER
VESTJYLLAND
FYN
LOLLAND-FALSTER
NORDSJÆLLAND
LOLLAND-FALSTER
VESTJYLLAND
LOLLAND-FALSTER
VESTJYLLAND
NORDSJÆLLAND
NORDVESTSJÆLLAND
LOLLAND-FALSTER
VESTJYLLAND
LOLLAND-FALSTER
LOLLAND-FALSTER
LOLLAND-FALSTER
NORDSJÆLLAND
ØSTJYLLAND
LOLLAND-FALSTER
FYN
FYN
VESTJYLLAND
VESTJYLLAND
LOLLAND-FALSTER
NORDSJÆLLAND
VESTJYLLAND
NORDSJÆLLAND
NORDSJÆLLAND
LOLLAND-FALSTER
VESTJYLLAND
NORDSJÆLLAND
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Nye tider i

DLRKs Klubbutik?
Som ny bestyrer af DLRK’s Klubbutik er mine vision, at
den fremadrettet udelukkende skal være en webshop.
Jeg har ikke kørekort til Klubbutikkens store trailer og
har ikke fysikken til at stille telt o. lign. op. Det giver ikke
mening, at kørselsudgifter skal æde et overskud op, så
en fysisk butik er ikke vejen frem. Overskuddet skal i stedet bruges på indkøb af spændende produkter. Jeg ser
hellere ikke, at shoppen kun skal være for medlemmer
af DLRK.
Efter det netop overståede udsalg af lagervarer, og når alle
de forskellige formaliteter er på plads, åbner webshoppen
igen. Der vil både være nye og velkendte varer på hylderne, og så siger vi farvel til andre varer, det gælder f.eks. olie,
walkie-talkies, antenner, tov og lign. Vi skal som udgangspunkt ikke konkurrere med det sortiment, som vores gode
samarbejdspartnere markedsfører, så i stedet vil vi satse på
at få nogle gode rabatter hjem i deres webshopper, så DLRK’s
medlemmer stadig kan købe de pågældende varer til fornuftige priser.
Vi løfter sløret for det nye sortiment, når webshoppen atter
åbner, men jeg kan da allerede nu afsløre, at de to fokusgrupper, som vi har testet nogle af produkterne på, har givet tommel op.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg - foruden at være gift med
DLRK’s formand Brian Nielsen - har været aktiv i foreningslivet
i over 15 år, og jeg har en stærk forståelse for foreningsliv. Jeg
har en økonomisk uddannelse, er stærk på de sociale medier
og har et udpræget shopping-gen. Det er gode kvaliteter,
når man ønsker at drive en velfungerende webshop videre.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og om ikke
før, så ses vi til LA18 på Bornholm, hvor Klubbutikken deltager i en noget anderledes udgave end tidligere.
Blink og Vink til jer
Jeanette Nielsen
Klubbutik-bestyrer

