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Man efterlader IKKE folk i sneen!

Jule O-løb i Midtjylland

Fanø Bad.
(fotograf: Kenneth Lindenhoff #7934, reg. sjyl)
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KALENDER
DATO & REGION/ARRANGEMENT & STED
2/1

Nordsjælland: Nytårskur • Motocross banen (Jacob)

2/1

Nordjylland: Nytårstrial • Saltum Strand

7/1

Midtjylland: Klubaften • Heidi og Carsten

8/1

Sønderjylland: Nytårstur • Kommer senere

15/1

Midtjylland: Filmdag • Benny og Iben

15/1

Østjylland: Julefrokost • Lodshuset

22-23/1 Midtjylland: Vintertur/natorienteringsløb • Vingsted centret
4/2

Midtjylland: Klubaften • Dennis og Ina Bjerre

6-7/2

Nordjylland: Skovhuggerweekend • Jerup Mose

6/2

Sydsjælland: Regionalforsamling • Himlingøje Forsamlingshus

6/2

Østjylland: Regionalforsamling, tøndeslagning • RAS klubhus

12/2

Sønderjylland: Regionalforsamling • Stadionparken 5, Vojens

12/2

Nordjylland: Regionalforsamling • Mette og Carl

12/2

Lolland-Falster: Regionalforsamling • Oreby kro

13/2

Midtjylland: Regionalforsamling • Det Gamle Rådhus i Lunderskov

ANNONCER
5
7
11
13
17
19
36

4WD Danmark
Land Rover Danmark
William’s
4WD Danmark
LR Parts
Sjelle
Klubbutikken

18-20/2 LRK: Danske LR Ladies Weekend • Skovhuset
19/2

Fyn: Regionalforsamling • Skyttehuset

19/2

Nordvestsjælland: Regionalforsamling • Jens Modin

23/2

Nordsjælland: Regionalforsamling • Færgelundens Motel & kursuscenter
3
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LEDER

SIKKE ET ÅR VI HAR VÆRET IGENNEM …
Da vi for snart 2 år siden blev ramt
af den første Corona-nedlukning,
var der nok ikke mange, der regnede med, at det var noget, som vi
kom til at bruge flere år på. Men
sådan viste det sig at blive, og om vi
snart har set det sidste, er der ingen, der ved lige nu. Som det ser ud
i skrivende stund, bliver det endnu
en jul med begrænsninger og retningslinjer, der skal tages højde for.
En ting er dog sikkert, det bliver
noget som kommer til at berører os
alle noget tid endnu.
Men set herfra er vores medlemmer i de allerbedste hænder, for
ude i regionerne har I endnu engang bevist, at I er gode til at vise
hensyn og tage hånd om jer selv og
hinanden. Og det skal I blive ved
med, for det er på den måde, at vi
alle hjælper til med at komme om
på den anden side.
Regionalforsamlingerne står for
døren og starter forhåbentlig jf.
tidslinjen fra den 6. februar og
fremad. Regionslederne er inviteret til et forsinket Halvvejsmøde,
hvor vi skal kigge på nye/reviderede vedtægter sammen, så vi i fremtiden forhåbentlig ikke kommer til
at skulle tolke så meget, som der er
gjort de sidste år. Og så vi dermed
får nogle meget mere klare og enkle vedtægter at arbejde efter.
Planen er, at det bliver et helt nyt
sæt vedtægter - eller hvis omstændighederne byder det et sæt reviderede vedtægter - vi kommer til at
præsentere, og ikke kun en masse
rettelser/redigeringer/tilføjelser.
Som aftalt på Landsrådet har vi de
bedste folk på opgaven, og vi håber, at vi bliver klar, så vi kan gennemgå dem med regionslederne
på Halvvejsmødet og derefter på
regionalforsamlingerne, hvor vi
igen i år fra HB tilbyder at komme
rundt i landet og deltage aktivt i
dialogen. Opfordringen fra HB er,
at man i alle tilfælde følger de gældende retningslinjer, og at vi fortsat passer godt på hinanden. Og
hvis man ude i regionerne vurderer, at evt. gyldigt corona-pas, eller
frisk coronatest er adgangsbillet til
arrangementer, så er der fuld opbakning til dette fra HB.
4
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Desværre har vi også i det sene efterår og alt for tidligt mistet Flemming Thomsen. Flemming døde
meget pludseligt under en ferie i
Tjekkiet. Og uger senere fik rigtig
mange nære venner og klubmedlemmer sendt Flemming afsted på
hans sidste rejse. Ære være Flemmings minde! (se også nekrolog
andetsteds i denne Oasen).

desværre tabt en del oplysninger
både af historisk og konstruktionsmæssig værdi. Oplysningerne,
som man nok ikke vil gøre det store
for at finde igen, da opgaven skal
stå mål med udbyttet. Der er pt. ca.
4,8 millioner køretøjer i DK, godt
100.000 af dem er veteraner fordelt
med ca. halvdelen biler og halvdelen motorcykler og andet.

Flemming havde i en årrække siddet i Friluftrådet lokalt og var formand for klubbens Friluftsråd-udvalg. Det er en plads, som i de
kommende år fortsat bliver en vigtig post, da miljø, klima og natur
kommer til at spille en stor rolle for
den måde, vi som klub kommer til
at agere i. Skulle der sidde en derude, som kunne tænke sig at prøve
kræfter med denne opgave, så tag
endelig kontakt til HB.

Det er naturligvis ærgerligt, at historiske detaljer forsvinder, og tidligere godkendte konstruktive
ændringer ikke længere fremgår af
registret. Men en ting lovede direktøren dog, og det var at hvis ejeren
havde bare den mindste dokumentation på tidligere godkendelser, ændringer o.lign. så skulle det
komme ejeren til gode. Så frem
med gamle billeder, registreringsattester eller anden dokumentation og afsted til motorkontoret. Yderligere spørgsmål til
dette rettes til veteranformanden
eller direkte til MhS.

Vi arbejder også fortsat på udvikling af vores hjemmeside, og medieplatform. Helt konkret har vi
spurgt en virksomhed om at tilbud
på denne opgave, og dette er ITudvalget sammen med HB ved at
vurdere. Processen er lang og krævende, da vi skal have lavet den
rigtige løsning, som kan være med
til at løfte os med fremad, også på
IT- og mediefronten.
Og som man kunne se i sidste udgave af Oasen og også i denne, bliver Landsarrangement 2022 noget
andet, end vi plejer. Det skal blive
spændende at se, hvordan uge 30
kommer til at forløbe i 2022.
Det rygtes, at reg. Midtjylland
arbejder så blodet nærmest
sprøjter fra neglene for at
lave et helt specielt program til os alle, det bliver
spændende.
Der har også været årsmøde i Motorhistorisk
Samråd (MhS), og også
her blæser der nye vinde. Der er ”igen” kommet
ny direktør i Motorstyrelsen, han var på talerstolen
en lille ½ time for at fortælle
om bl.a. tabte/manglende
informationer med overgangen fra CMR til DMR, (centralt til
digitalt). Mange veteraner har

Og så er der vist kun tilbage at
ønske Glædelig BagJul og Godt
Nytår.
Vi ses i 2022!
På Hovedbestyrelsens vegne.
Brian Nielsen
Formand

MESSEUGE i uge 8
Hele uge 8 byder 4WD Danmark på ekstraordinære tilbud
med fri levering ved køb af min. 1.000,- kr.

50% på alle Land rover dele

Priseksempler

Priseksempler

Komplet udstødning

Komplet udstødning

90" 200TDI Netto kr. 1.133,-

110" 200TDI Netto kr. 1.044,-

90" 300TDI Netto kr. 1.155,-

110" 300TDI Netto kr. 1.283,-

Ekstra rabat

på T-Max spil og tilbehør

Gode dæk tilbud på
KUMHO KL71

B.F. GOODRICH MUD TM3

Pris eksempel: BA2612 Spil med fjernbetjening

Netto kr. 3.159,-

4WD - fler e besøg vær d
Fysisk I vores butik på Fanøvej 9 i Viborg
På hjemmesiden www.4wddanmark.dk
På mail: TL@4wddanmark.dk og bmp@4wddanmark.dk
Rabatter, priser og den frie levering er kun gældende fra den 21. februar til og med den 25 februar 2022. Priserne er ekskl. Moms.

4WD Danmark - Fanøvej 9C - Dk-8800 Viborg - tlf. 72 45 41 11
se mere på www.4wddanmark.dk

LA 2022
"
Så skriver kalenderen
2022, og vi er for alvor i
gang med planlægningen af
LA 2022. Flere har måske
allerede opdaget, at der på
hjemmesiden er åbnet for
tilmelding, nogle har måske
endda allerede tilmeldt jer.
Vi har en ugeplan på plads,
men der er selvfølgelig
mulighed for mindre
ændringer, såfremt der er
noget praktisk, der gør det
nødvendigt.

Vi vil også gerne løfte sløret lidt for det nye punkt, nemlig ”Regionernes Kamp”. Det bliver sådan, at hver region
stiller med et hold, som skal i dyst mandag, tirsdag og
fredag … og hvis de kvalificerer sig til finalen også lørdag.
Nu tænker I så, om det bliver noget, der kommer til at
overskygge hele ugen? Nej, det gør det ikke. Det er
bygget op omkring sammenhold og samvær, så der hele
tiden er fokus på, at familierne er på sommerferie og dermed skal kunne tilbringe mest mulig tid sammen.
I ”Regionernes Kamp” skal der kæmpes meget forskellige
discipliner - lige fra køreopgaver til tænkeopgaver eller
mystiske samarbejdsøvelser, der aldrig før er set i DL-RK.
Vi håber, at alle regioner og alle deltagere tager rigtig
godt imod dette initiativ og vil være med til at prøve noget helt nyt.
Hele ugen bliver der fokus på samvær, så som man kan se
på tidsplanen, så er der faste tider til de yngre deltagere,
så der vil hver eneste dag være noget nyt for dem. Alt
sammen bliver med afvikling på pladsen, så det er nemt
at deltage og nemt at være tilskuer.

⊲ side 8
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TIDSPLAN
Udlevering
morgenmad

Udlevering
morgenmad

Frikørsel

Udlevering
morgenmad

Frikørsel
Greenlaning

1

Pladsen åbner

Briefing

Greenlaning

2

Ungdoms
fodbold

Grillen er klar
Briefing
Regionernes kamp

Børne
time

Børne
time

Børne
time

Grillen er klar

Grillen er klar

Grillen er
klar

Briefing
Regionernes kamp

Briefing

Briefing

→

Regionernes
kamp

Børne
time

Grillen er
klar
Børnedisco

Briefing

Finale
Borddæknings
konkurrence

Grillen er
klar Festmiddag
Briefing
Amerikansk lotteri

Unge disco

Ro på pladsen

Alle skal være
ude af pladsen

Mini Trophy

Aben sendes videre

Nat O-løb
Ro på pladsen

Udlevering
morgenmad

Gymkhana

Briefing O-løb

Ro på pladsen

Udlevering
morgenmad

Pølsevogn
i terræn

Pølsevogn
i terræn

2

Grillen er klar

LR
Ladies

1

Greenlaning

Børne
time

Udlevering

Regioner- morgenmad
nes
kamp

Frikørsel
Greenlaning

Trial
Ungdoms
trial

Udlevering
morgenmad

Udtrækning af lotteri
Ro på pladsen

Ro på pladsen

Ro på pladsen

Ro på pladsen

Der er også
fokus på de
unge i dette års
LA, for ud over deres
eget telt får de også
deres egen
Trial-konkurrence

FOKUS PÅ DE UNGE
Der er også fokus på de unge i dette års LA, for ud
over deres eget telt får de også deres egen Trial-konkurrence. Det bliver dagen før den ”almindelige” Trialkonkurrence skal køres. På den måde håber vi, at der er
flere af de unge, der kommer afsted til Trial, både deres
eget, men også får blod på tanden til at komme afsted
dagen efter og køre mod resten.
LR-ladies har også fået plads i kalenderen, så der bliver
helt sikkert også lavet noget rigtig spændende til den
kvindelige del af klubben.
Sidst, men ikke mindst, vil vi fra regionens side gerne
sige en stor tak til klubbens hovedbestyrelse, som bakker op om dette lidt anderledes arrangement. Uden
deres støtte havde dette ikke været muligt.
Så få jer meldt til. Det bliver en fed uge med masser af
nye oplevelser for rigtig mange mennesker.
Vi ses derude!
På gensyn i reg. Midtjylland
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NY DISCOVERY SPORT PLUG-IN HYBRID

PLUG-IN TIL
LIDT MERE FRIHED
PRIS FRA KR. 674.900,-

Discovery Sport har alle dage været en ualmindelig alsidig
SUV. Det bliver der kun mere af i den nye version som Plug-in
hybrid. Udover den sublime komfort, kræfterne og det kendte
firhjulstræk, når du skal ud på eventyr, har du nu også friheden til
at køre elektrisk – helt op til 55 km.

BOOK PRØVETUR
LANDROVER.DK

British Motorgroup København
Dynamovej 12A, 2860 Gladsaxe, Tlf.: 70 30 07 52
Discovery Sport P300e Signature SE fra kr. 674.900 inkl. moms. Priser er inkl. leveringsomkostninger på kr. 4.180 og ekskl. halvårlig ejerafgift. Forbrug ved blandet kørsel
50 km/l. CO2-udslip 44 g/km. Opladning fra 10-80% på 3 timer og 20 min. (11kW lader). Forbrug er beregnet efter WLTP normen. Beregningen er baseret på producentens
WLTP estimater. Miljøklasse: Euro 6. Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr.

POMERANIA 53 & 54

"

FOTOS: TORBEN SCHMIDT HANSEN

Arrangørerne af det legendariske Pomerania-offroadløb i Polen
har sendt følgende til Dansk Land Rover Klub:

Land Rover Club PL inform with pleasure our
plans for 2022 which is as follows:
WINTER TREK: February 4-6
POMERANIA 53: April 22-24
POMERANIA 54: September 23-25

HUSK AT DER
SKAL BETALES
FORUDBETALING

INDEN

31. JANUAR 2022

We just started to register for the 53. edition of
Pomerania offroad event. It will take place from
22 to 24. April 2022. We invite you to take part in
this event. The number of starting numbers is limited
to 50 vehicles. We offer special discount of entry fee for
participants who reserve a starting number and pay
pre-payment before 31. January 2022.
Booking is necessary.
For booking and more information please contact:
Land Rover Club PL, e-mail: lrcpl@onet.pl
Kind regards
Joanna Zbrog
LRC PL
10
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Man efterlader
IKKE folk i sneen!
Gennem Facebook-gruppen ”Det sker i Aalborg” blev Bent
midt om natten opmærksom på en potentiel farlig situation, da en ung pige havde begivet sig ud på en mere end
10 km lang gåtur i snestormen fra Aalborg Busterminal
mod Vodskov. Pigen var strandet på busterminalen, da
busdriften blev indstillet, og der var flere timers
Som altid, når den første sne ventetid på en taxa. Hun gav sin bror besked på, at
nu begyndte hun altså at gå hjem, og det bekymrammer Danmark, går der ged i rede broderen så meget, at han lagde en besked
på Facebook og spurgte, om der ikke var en venlig
trafikken. Det skete også i år, da bilist, der kunne hjælpe.

"

store dele af Nordjylland - og
andre dele af Danmark - blev
ramt af massivt snefald i starten
af december. Det lammede store
dele af trafikken, men når sneen
ligger højest, er Land Roverhjælpen nærmest - i hvert fald
når man spørger DLRK-medlem
Bent Bjerre fra Aalborg.

Det kunne Bent, og efter at have fået kontakt med
pigen gennem broderen, startede Bent resolut sin
Land Rover Freelander V6 op og drog afsted gennem snestormen til et aftalt mødested. Pigen var i
mellemtiden nået til Nørre Sundby til fods, og her
samlede Bent hende op og kørte hende hjem til
Vodskov ca. 12 km nord for Aalborg.
Og at Bent ikke kun er en hjælpsom Land Roverejer men også en gentleman ses af, at han selvfølgelig havde taget varm kaffe med i bilen, så pigen
kunne få noget at varme sig på, da hun var blevet
samlet op.
MAN EFTERLADER IKKE FOLK I SNEEN
Sådan lyder det fra Bent, da Oasen fanger ham på
telefonen nogle dage efter snestormen.

- Jeg så Facebook-opslaget klokken 2 om natten. Jeg ved
ikke, hvorfor jeg var vågen lige der, men jeg læste, at
pigen var begyndt at gå i snestormen. Der er altså langt til
Vodskov, og der er ingen læ på den strækning, så derfor
tilbød jeg at hjælpe. Hun skulle da ikke være ude i det vejr,
fastslår Bent.
Han har de seneste 4 år arbejdet for Nordhavn A/S med
bl.a. skibsmotorer og nødstrømsanlæg. Det har tidligere
bragt ham til Grønland ad et par omgange, hvor han bl.a.
som motortekniker bl.a. har haft ansvar for hele 37 nødstrømsanlæg på Thule-basen.
- Når man arbejder på Grønland, lærer man at få man respekt for naturen. Derfor vidste jeg, at det var noget skidt,
at pigen havde begivet sig afsted til fods i snestormen.
Det er naturen, der bestemmer - og det gælder også i Danmark. Derfor tilbød jeg min hjælp, siger Bent.
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Han har mest sin Freelander V6 for sjov. Gennem sig
arbejde med at servicere og reparere motorer og generatoranlæg rejser han over store dele af verden,
og Freelanderen anskaffede han sig, da ”han kom til”
at byde på den. Det endte med, at han købte den, og
faktisk har han et par stykker mere. Og de er jo praktiske at have i en snestorm, fastslår han.
Bent afviser på det bestemteste at kalde sin indsats en heltedåd, men det er der
mange andre, der gør. Da B.T.
delte historien om Bent på
sin Facebook-side, fik den
JEG SÅ
over 5.000 likes og 360
FACEBOOK-OPSLAGET
kommentarer - stort set
alle positive - på under
KLOKKEN 2 OM
et døgn.

NATTEN. JEG LÆSTE,
AT PIGEN VAR
BEGYNDT AT GÅ I
SNESTORMEN
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JULE O-LØB

"

I MIDTJYLLAND

Så blev det endelig weekend, der var papkasser,
plastikposer, laminerede papirer og mandariner overalt.
Nu skulle det være …
TEKST: JIMMI POULSEN, REGIONSLEDER, REG. MIDTJYLLAND

Regionen var vært ved et Jule O-løb søndag
den 28. november, noget vi startede op
sidste år for at lave noget sjovt sammen
under skyldig hensyntagen til den
sundhedsmæssige situation. Lørdag
skulle der sættes poster op, og Poul
dukker op i kassevogn.
Vi får læsset stige, juletræ, grill,
gasflaske, kasser, stole osv. ind i
bilen, hvor der heldigvis er masser af plads. Inde i bilen var der
plads til kaffe, vand og strips …
masser af strips. Så var det ud og
sætte op hele dagen. Der var langt
rundt, men det var sjovt. Grillen blev

tændt, en tradition vi har lavet, at der altid skal
være tid til at grille, når vi laver O-løb.
26 poster blev sat op, så er det klart il at
deltagerne kommer søndag morgen.
Søndag har vi desværre fået 3 afbud. Folk har influenza, men ingen
tør tage en chance, så hellere blive hjemme og være sikker end at
smitte unødigt. Den første bil, der
ankommer, har valgt at tage campingvogn med, så er man klar til at
gå all-in. Der var julepynt overalt på
bilen, troede vi. De næste biler viste at
der tog vi fejl.

⊲ side 16
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JULE O-LØB I MIDTJYLLAND

→

Juletræer på taget, pakker
under træet og kravlenisser i
vinduerne, for blot at nævne
nogle af detaljerne på de næste biler. Deltagerne var, ligesom bilerne, totalt gået all-in
med juletøj. En sand fornøjelse
at se, hvordan medlemmerne
bare synes det er sjovt at være
sammen og hygge.
FLERE VALGTE AT KØRE TILBAGE
TIL START
Opstart med lidt fysisk bevægelse gav god
spredning i flokken fra start, og efter lidt tid
var alle klar, så vi kunne komme på plads de næste
steder. Nogle poster var bemandet, på andre skulle folk
klare sig selv på posterne. Jeg kørte selv ud til en post, hvor
folk opdagede, at de nok skulle have været lidt grundigere
på startposten, for flere valgte at køre tilbage til start og
kikke lidt på et juletræ, der stod på pladsen.
I løbet af formiddagen fik folk kørt en hel masse grusvej,
store og små, i skove og rundt ude på landet. Vi havde valgt
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at mødes til fælles
frokost for at skabe hygge og god
stemning. Da klokken bliver ca. 13.00
bliver holdene igen
sendt afsted efter
et nyt sæt poster.
Eftermiddagen
går
som formiddagen, og
da klokken er 16.30 er vi
alle samlet igen og får udråbt en vinder. Samlet set var
der 9 biler til slut og omkring 25
personer i alle aldre.
Fra regionen vil vi gerne takke for al den ros vi har fået,
tak for den store deltagelse, tak for al bestikkelsen og ikke
mindst, for alle de grin vi fik i løbet af dagen. Vi håber, at
folk er klar igen i 2022, for så laver vi da endnu et jule O-løb.
På vegne af Reg. Midtjylland
Jimmi Povlsen
Regionsleder

S01art switch
Denne supersmarte multifunktions-switch med
touch betjeningspanel gør montering af ekstra
tilbehør enkelt og brugervenligt.
Fra touch panelet kan du betjene 8 lys eller andre
accessories, i stedet for at være nødt til at montere
forskellige knapper og eldele, til hver funktion
Der medfølger 50 labels, så du kan skræddersy
touch panelet med de rigtige symboler
Outlets - 2 x 30amp, 2 x 20amp, 2 x l0amp and 2 x 5amp
Maximum Power - 600w -1200w
Maximum Current - 60A
Input12v to 24v
IP67 rated.

Tilbud
Bestil på www.lrparts.dk

Tilbuddene er gældende til 31. januar 2022.

2.500,00

Sean koden

Prisen er inkl. moms og ved køb på webshoppen er der
gratis fragt til pakkeshop eller erhvervsadresse i Danmark.
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LR-LADIES

"

INVITERER

Invitation til alle klubbens
kvindelige medlemmer
til en superhyggelig
LR Ladies-weekend i
Skovhuset på Bjerrevej 100,
8840 Rødkærsbro den
18-20. februar.

Programmet er endnu ikke helt
fastlagt men lyder nogenlunde
således:
Fredag 18. februar: Tjek ind fra kl.16. Vi spiser sammen, menuen bliver sikkert pizza (for egen regning)
eller hvis man selv har noget med.
Lørdag 19. februar: Morgenmad kl. 9. Fra kl. 10 til
ca. kl. 16 vil der være forskellige aktiviteter. Det gælder
bl.a. greenlaning, der ender tilbage på grunden ved
Skovhuset, hvor der vil der være mulighed for at blive
bedre ven med din bil. Vi har fundet et par dygtige folk,
der kommer og giver gode tips/tricks til at få max. ud
af din bil og hjælpe til, hvis man ønsker at blive bedre
til Trial eller prøve for første gang. Bemærk at det er
100 % frivilligt at deltage i alle aktiviteter. Man kan
deltage i lige dem, der giver menig for en. Kl. 18.30 er
der middag, som efterfølges at mega-hygge.
Søndag 20. februar: Morgenmad kl. 9.30. Derefter
evt. et foredrag men mere om det senere. Kl. 13.30
slutter vi af med rester og fælles oprydning/rengøring.
Overnatning kan ske på fællessale på madrasser, eller
man kan medbringe sit tagtelt, sin campingvogn eller
hvad man måtte ønske at sove i/på.
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BEMÆRK

det er 100 %
frivilligt at deltage i alle
aktiviteter.
Man kan vælge lige dem
der giver menig
for én

Tilmelding sker ved at skrive en mail
til netteparis@me.com, hvor man
blot skriver sit navn, medlemsnr.,
ankomsttidspunkt, og hvordan man
ønsker at overnatte. Det koster kr.
250,- at deltage hele weekenden, og det
inkluderer maden både lørdag og søndag.
Man medbringer selv drikkevarer, og skulle man
have lyst til at bage en kage, så giver man bare os
besked om det.

Sidste frist for tilmelding er den 10.
februar. Spørgsmål kan rettes til
enten Stinna (tlf. 2624 3395) eller
Jeanette (tlf. 2829 2400).
Vi glæder os til at
fylde Skovhuset af
alle jer fantastiske
LR Ladies!
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INVITATION
TIL DLRK
FORSOMMER-TRÆF
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SÆT ALLEREDE
NU, KRYDS I
KALENDEREN OG LAD
OS FÅ EN HYGGELIG
WEEKEND
SAMMEN!

FREDAG 22. APRIL - SØNDAG 24. APRIL
TEKST & FOTOS: BRIAN NIELSEN #8657 REG. ØSTJYLLAND
En hyggelig weekend i godt selskab, hvor programmet er helt
nede i første lav. Ankomst er mulig fra fredag eftermiddag
(eller tidligere) til fælles træfplads, hvor vi kommer til at ligge
sammen, hvis man deltager i egen campingvogn, tagtelt, telt,
eller hvis du bare snorker i bilen.
Campingpladsen har også et antal hytter og enkelte lejligheder. Alt dette skal du selv booke og betale for.
Lørdag er der arrangeret en tur rundt på Samsø med stor
undervejs starten er fra campingpladsen. Lørdag aften er
klubben vært med fællesspisning. Drikkevarer er for egen
regning. Der arbejdes stadig på en lille udflugt til søndag
formiddag. Herefter går det hjemad igen, samlet eller hver
for sig.
Tilmelding til fællesspisning for medlemmer af DLRK skal ske
på mail til mad@dlrk.dk med oplysning om medlemsnummer, navn samt antal kuverter.
INGEN TILMELDING = INGEN MAD!

Booking af plads på Sælvigbugtens Camping
foregår på egen hånd til nedenstående:
Sælvigbugtens Camping
Staunsvej 2, 8305 Samsø
Tlf. 8659 0707
E-mail: mail@saelvigbugtens-camping.dk
www.saelvigbugtens-camping.dk.
Husk at oplyse, at du deltager i DLRK’s træf.
Husk også at booke færgebilletter i god tid!
Evt. spørgsmål rettes til DL-RK’s formand Brian Nielsen
på e-mail formand@dlrk.dk eller
tlf. 4078 6817.
Blink og Vink
Dansk Land-Rover Klub

21
2 0 2 2 · DA N S K L A N D - R O V E R K L U B

En friluftsmand
ud over det sædvanlige
NEKROLOG SKREVET AF JIMMY POULSEN, REGIONSLEDER,
PÅ VEGNE AF REG. MIDTJYLLAND

"

Det var med stor
overraskelse og sorg, jeg
modtog besked om,
at vores gode ven,
klubkammerat m.m.
Flemming Thomsen pludselig
var gået bort. Flemming var
en fantastisk person.
Han var den type, der altid var
der og altid havde tid, og hvis
man skulle bruge hjælp, så
stod han forrest.
Flemming var meget engageret i Friluftsrådet, og han
var bl.a. regionens kontaktperson i Kolding Kommune,
en rolle der var naturlig, da Flemming allerede sad i
bestyrelsen for Friluftsrådet i kommunen. Og ikke bare
en passiv plads i bestyrelsen, nej Flemming var evig
og altid i gang for Friluftsrådet, uanset om det var til
møder, ude i børnehaver og fortælle om friluftlivet, til
flaghejsning når en strand fik blåt flag o.s.v. Flemming
var der altid.
Han var også hele klubbens udvalgsformand i forhold
til Friluftsrådet. Flemming var med i det hele, så dengang man besluttede, at man ville forsøge at lave et
landsdækkende projekt, ”Get Out”, så havde Flemming
en finger med i det. Det startede da også i Kolding
Kommune, hvor klubben fik en central rolle i friluftsfestivalen, som blev afviklet i kommunen.
Men ud over friluftslivet, så var Flemming så meget
mere … Han var en mand, far, bedstefar, nabo, ven,
klubkammerat, ja find selv på flere. Han var overalt,
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hele tiden, når folk havde brug for ham. Regionen havde traileren stående hos Flemming, og når man skulle
ned og reparere på traileren, så stod Flemming klar i
arbejdstøjet og med værktøj i hånden, for han ville da
hjælpe til.
Stod man og manglede en mand til f.eks. et Trophyhold, så stillede Flemming da bare op. Da regionen
manglede en kasserer, så var det også Flemming, der
trådte til. Det var også Flemming, der knoklede hver
nat i 2011 under LAXI for at deltagerne kunne stå op til
en frisktryk avis med gårsdagens nyheder. Flemming
var overalt, hele tiden.
Men pludselig gik det hele i stå … Flemming var taget med sin datter og svigersøn på en ferie til Prag og
sov stille ind i sengen. Jeg blev ringet op af hans kone
Bente og må erkende, dér gik min verden i stå. Der var
så mange ting, Flemming og jeg ikke var færdige med.
Vi havde så mange kopper kaffe, der stadig ikke var
drukket. Så mange historier der ikke var blevet fortalt.
Et tydeligt tegn på Flemmings store berøringsflade
kunne ses til bisættelsen, da omkring 200 personer
dukkede op i kirken for at sige et sidste farvel. Flemming vil blive savnet og aldrig glemt.
Æret være hans minde!
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Den nye Range Rover:

Ophøjet modernitet,
mageløs forfinelse
og uovertruffen kapacitet
TEKST: REDIGERET OG FORKORTET PRESSEMEDDELELSE FRA LAND ROVER.
FOTOS: LAND ROVER

Sådan indleder Land Rovers presseafdeling sin pressemeddelelse på hele 57 A4-sider om den nye Range Rover,
der blev præsenteret i slutningen af oktober 2021 (efter
deadline på Oasen 6-2021). Vi bringer derfor kun en kort
introduktion af Land Rover-koncernens topmodel, der i
Danmark lanceres med en startpris på DKK 2.272.900,.
Resten af introduktionsmaterialet kan findes på www.
landrover.dk/model-ny-range-rover.
Blandt andre punkter, som Land Rover fremhæver i sin pressemeddelelse, er den nye MLA-Flex karrosseriarkitektur
med standard- og forlænget akselafstand med luksuriøst
interiør med fire, fem eller syv sæder og en række elektrificerede drivliner.

Tro mod sine rødder:
Den nye Range Rover går foran
med et godt eksempel med
ophøjet modernitet, mageløs
forfinelse og uovertruffen
Land Rover-kapacitet
baseret på over 50 års evolution.
Den nye Range Rover er
defineret af nærvær og formalitet,
opnået af harmonien mellem
proportioner, overflade
og linjer.
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En fuld-elektrisk Range Rover får først premiere i 2024, så
indtil da må vi ”nøjes” med PHEV-versioner (Plugin Hybrid
Electric Vehicle) i kombination med hhv. 510 hk og 440
hk-benzinmotorer med op til 100 km elektrisk rækkevidde

⊲ side 26

I DANMARK
LANCERES DEN MED
EN STARTPRIS PÅ
DKK 2.272.900
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DEN NYE RANGE ROVER

STEMMESTYRING
FOR VALG AF
MUSIK, NAVIGATION
OG TRAFIKOPDATERINGER
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og CO2-emissiner under 30 g/km samt MHEV-versioner
(Mild Hybrid Electric Vehicle) i kombination med 6-cyl.
dieselmotorer (250, 300 og 350 hk) samt 6-cyl. benzinmotorer (360 og 400 hk). Den nye topmodel kan også leveres
med en ny 4,4-liters benzin-V8’er med dobbelt turbo på
530 hk, der muliggør 0-100 km/t på 4,6 sek.
Blandt andre avancerede funktioner er den indbyggede
Amazon Alexa-funktion, der hjælper med at minimere
distraktioner ved hjælp af stemmestyring for valg af musik,
navigation og trafikopdateringer, betjening af smartphones mm. Og så selvfølgelig har den nye Range Rover selvfølgelig et Cabin Air Purification Pro-system med PM2,5-filtrering og TM X-nanoteknologi, der hjælper med at reducere
lugte, bakterier, vira og allergener, inklusive SARS-CoV-2virus (Corona), markant…
Det er muligt at konfigurere sin egen nye Range Rover på
www.landrover.com/newrangerover.
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R E G I O N A LT
Regionssiderne bringer indlæg fra Dansk LandRover Klubs 12 regioner. Regions-indlæg inkl. evt.
fotos skal fremsendes iht. produktionsplanen, som
kan ses under ”Klubbladet Oasen” på www.dlrk.dk.
Deadline for regionsindlæg til næste nummer er

FREDAG DEN 4. FEBRUAR. Indlæg og fotos
fremsendes som vedhæftede filer pr. e-mail til
oasen@dlrk.dk i hhv. Word- og jpg-format.
Sommerferie i Tyskland . Lüneburg Heide (fotograf: Jeanette Nielsen #8657, reg. mjyl)

NORDJYLLAND
Regionsleder: Stinna Færch Nielsen
Kasserer: Martin Holten
Sekretær: Nicolaj Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Niels Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem: Helge Kallehauge
Suppleant: Casper Abildgaard Buur

SIDEN SIDST
Værkstedsdag ved Susanne og
Per. Her deltog syv besøgende
biler i et godt arrangement,
hvor der blev lavet bremser og
tjekket walkie talkies.
Grønt bevis i Østjylland. Her var
fem nordjyske kursister og to
nordjyske instruktører. Det var
et så godt arrangement, at Helge har aftalt, at vi forsætter med
at deltage i region Østjyllands
kursus.
Norsøen Oceanarium. Her deltog 22 personer, der fik en god
dag med rundvisning og flot
frokostbuffet. Vi takker Nicolaj.
Åbent bestyrelsesmøde i Region Nordjylland. Godt besøgt.
Det blev serveret kaffe og hjemmebagte boller.
KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Nytårstrial den 2. januar kl.
10.00 - se hjemmeside for yderligere information.
Regional forsamling afholdes
hos familien Lolholm, Fiskergårdsvej 10, Løgstør den 12. februar kl. 11.00. Klubben er vært
for smørrebrød, kaffe og kage.
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Greenlaning 10. april. Startstedet er ikke helt afklaret endnu, men vi ved allerede nu, at
det slutter ude ved Svinkløv
Camping, hvor der vil blive serveret kaffe og kage.
Kørsel med kræftramte børn
den 30. april. Arrangementet
afholdes Hvorup terræn ved Ålborg
Isens Dag den 11. juni fra kl. 13
til kl. 16. Vi udstiller vores fine
Land Rovers og spiser is. Adressen er Åbybro Mejeri, Brogaardsvej 148, 9440 Åbybro
Sommerfest
den
26-28.
august. Festen afholdes om lørdagen, hvor vi mødes på
Svinkløv Camping.

MIDTJYLLAND

		

Regionleder: Jimmi Povlsen, tlf. 9387 3933
Kasserer: Knud Hørlyck, tlf. 3072 0622
Sekretær: Lars Grøngaard, tlf. 2764 7890
Chefinstruktør: Benny Jepsen, tlf. 4091 1234

Så er 2021 slut. Et år som på mange måder ikke gik som forventet. I
Midtjylland har vi desværre måtte
sige farvel til flere aktive medlemmer. I marts måned mistede vi
vores regionsleder Anders Martinsen. I juni var det den evigt og
altid hyggelige Erik Meyer, vi måtte sige farvel til. Og i oktober var
det Flemming Thomsen, der sov
ind på en ferie i udlandet.
Det har været et hårdt år, hvor vi
har skiftet ud i regionsledelsen. Vi
har overtaget Aben (LA-arrangører) og kæmpet med restriktioner.

Men det er slut nu. Nu er det 2022,
og det bliver et helt vildt godt år!
Vi har lagt op til et fedt påskearrangement, vi arbejder på et legendarisk pinsearrangement, vi
har næsten alle rammer på plads
til et Landsarrangement, og i efteråret har vi planlagt et kæmpe
arrangement med den hollandske LR-klub, hvor vi skal til det
evigt fede Oksbøl og hygge os.
I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på LA-priserne, så
når du læser dette, er der forhåbentligt blevet åbnet for tilmeldingen til LA2022 … eller hvad vi
ender med at kalde det. Så 2022
bliver året, hvor vi får brug for alle
kræfter fra alle regionens medlemmer. Vi glæder os
SIDEN SIDST
… har vi haft klubaften hos Jan
Isaksen i november. Det er altid
hyggeligt at komme på besøg i
den nordlige del af regionen. I
slutningen af november, nærmere bestemt 1. søndag i advent,
gentog vi sidste års succes med
Jule O-løb, som du kan læse
mere om andetsteds i denne Oasen. Vi har også, traditionen tro,
været til klubaften hos Thomas
og Heidi. Sidst men ikke mindst
har vi haft den traditionsrige juletur, som i år blev lavet af Lars og
Anders.
Tak til alle for den store indsats
de har ydet i 2021.
Krydsikalenderen
Den 7. januar skal vi som altid til
Klubaften ved Heidi og Carsten.
Det er altid hyggeligt.
Den 15. januar har vi filmdag.
Det foregår som altid ved Benny

På tur med Bugge
(fotograf: Kenneth

i Håstrup, adressen kan ses i kalenderen. Har du nogle gode videoklip eller billeder, så tag dem
med og del den med os andre.
Regionen serverer suppe som vi
plejer sidst på eftermiddagen.
Den 22-23. januar laver vi et
vinter-natorienteringsløb, det
bliver vildt spændende. Lasse
har lavet en masse spændende
opgaver, som vi glæder os til. Tilmelding foregår direkte til Lasse,
flere detaljer i kalenderen.
Den 4. februar skal vi til klubaften hos Dennis og Ina. Der har vi
aldrig været før, så det bliver
spændende. De har en festsal, så
der er sørget for borde og stole.
Så er det bare kaffekurven, der
skal pakkes denne gang. Flere
info i kalenderen.
Den 13. februar er der regionalforsamling, den afholdes kl.
13.00 i det gamle rådhus i Lunderskov. Dagsordenen vil være
ifølge vedtægterne, som kan ses
på klubbens hjemmeside, www.
dlrk.dk. Under evt. vil der være et
større punkt, nemlig LA2022, så
mød talstærkt op og få indflydelse.
På vegne af regionen
Jimmi Povlsen

ØSTJYLLAND
Formand: Charlotte Abel
Kasserer: Hans Martien Sørensen
Sekretær: Tina Pleman Madsen
Bestyrelsesmedlem: Steffen Iversen
Bestyrelsesmedlem: Sven Åge Friis
2. suppleant : Michael Møllgaard

e, januar 2018 . Vejers
h Lindenhoff #7934, reg. Sjyl)

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Bag-julefrokost. Det er stadig
muligt at tilmelde sig bag-julefrokosten den 15. januar i Lodshuset, Ørsted.
I skrivende stund er vi 15 tilmeldte, men der er plads til flere
også under hensyntagen til Corona. Arrangementet er gratis,
men du/I skal selv medbringe
drikkevarer. Tilmelding skal ske
til Charlotte Abel, tlf. 7178 6210
eller på e-mail til Charlotte_
abel@live.dk senest 10. januar.
Regionalforsamling
Den afholdes 6. februar
kl. 13.00-16.00 i Randers Autosports klubhus, Borup Byvej
105, 8920 Randers NV.
Som noget nyt kombinerer vi
regionalforsamling 2022 med
fastelavn. Vi mødes til fælles frokost, hvor der vil være en menu
for familiens yngste og smørrebrød for os andre.
Mens vi voksne gennemgår
dagsorden, vil der være tøndeslagning for børnene udenfor
(under opsyn selvfølgelig). Af
hensyn til forplejning skal der
ske tilmelding senest den 1.
februar. Dagsorden jf. vedtægterne udsendes på mail til alle
klubben medlemmer.
I ønskes alle en glædelig jul og
godt nytår. Vi ser frem til mange
hyggelige timer i hinandens selskab i 2022.
Bestyrelsen i
reg. Østjylland

Når selv hunden rynker på snuden over fotografen…. Fanø
(fotograf: Kenneth Lindenhoff #7934, reg. sjyl)

VESTJYLLAND
Formand: Klaus Gadegaard # 8729,
e-mail: torsmarkklaus@gmail.com,
tlf. 2498 3880
Kasserer: Michael Sylvestersen-Platz #5152
Sekretær: Casper Heintzelmann # 9795
Best. medlem1: Jan Sadolin # 9109
Best. medlem2: Simon Boye Jensen # 8299
Chefinstruktør: Klaus Gadegaard #8729

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Indkaldelse til ordinær Regionalforsamling 2022 i Region
Vestjylland.
Søndag den 27. februar kl. 10.00
afholdes den årlige ordinære
regionalforsamling i Hedeager.
Adressen er Hedeager Offroad,
Hedeagervej 4, Skave, 7500
Holstebro. Kørselsvejledning:
se www.hedeageroffroad.dk.

Lys i mørket, profilen er letgenkendelig . Fanø
(fotograf: Kenneth Lindenhoff #7934, reg. sjyl)

Best. medlem-2 Simon Boye
Jensen. Modtager genvalg.
Den siddende regionsledelse
vil prøve at finde en sekretærkandidat, men kom endelig
frisk med egne forslag og grib
eventuelt selv chancen. Som sekretær har man fingeren på pulsen for, hvad der foregår i regionen og stor indflydelse på både
aktivitetsniveauet, og hvordan
regionen bidrager til og fremstår i klubbladet.
Det er vigtigere med flair for rettidig planlægning, lysten til at
løfte i flok, en smule ordenssans
og lidt ambitioner for regionens
aktivitetsniveau, end at kunne
skrive en masse tekst. Hvis man
ikke selv har evnerne til det store skriveri, så må man bruge lidt
krudt på at motivere resten af
regionsledelsen og andre medlemmer til at bidrage med tekst
og billeder i stedet.

Regionen er vært for kaffe og
rundstykker, og efter mødet
serveres der pølser fra grillen
og en øl eller sodavand til de
fremmødte. Terrænet åbnes for
frikørsel fra ca. 12.00 til 16.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne
på www.dlrk.dk - §16 stk. 4.
Forslag der ønskes behandlet
sendes til regionslederen på
mail,
torsmarkklaus@gmail.
com senest den 15. januar. For
at være stemmeberettiget skal
kontingentet være betalt.

Der er lidt formalia, der skal
overstås før, under og efter regionalforsamlingen samt til
møder i regionsledelsen, men
det er en overkommelig indsats. Vi har rigeligt med materiale, som kan genbruges med
lidt opdateringer år efter år og
drejebøger for diverse tilbagevendende opgaver. Derudover
bør man holde sig opdateret på
klubbens vedtægter, referater
m.v. fra HB-møder og Landsråd.

Følgende poster i regionsledelsen
med 2-årige perioder, er på valg:
Sekretær Casper Heintzelmann. Modtager ikke genvalg.
Kasserer Michael SylvestersenPlatz. Modtager genvalg.

Man samarbejder meget med
regionens formand, kasserer
og IT-mand, samt Oasen-redaktøren og forskellige arrangementsansvarlige. Ifølge vedtægterne indtræder sekretæren

som fungerende regionsleder,
hvis regionslederen er fraværende.
Vi vil gerne se så mange som
muligt fra Region Vestjylland til
regionalforsamlingen, og vi bliver naturligvis nødt til at leve op
til gældende COVID-19 anbefalinger. Mere info herom, når vi
nærmer os datoen.
Vel mødt!

SØNDERJYLLAND
Regionsleder: #8934
Kent Rostgaard Johansen, Tlf. 20489577,
e-mail rostgaard-johansen@bbsyd.dk
Sekretær: #8676
Mogens Torp, Tlf. 29936555,
e-mail mogensgennerstrand@hotmail.com
Kasserer: #7880 Marianne Asmussen
Tlf. 27225272, e-mail dengamlestald@bbsyd.dk
Bestyrelsesmedlem 1: #8715 Thomas Petersen
E-mail thomasbnpetersen@live.dk
Bestyrelsesmedlem 2: #9997
Lars Gehlert Johansen, Tlf. 20287649,
e-mail lars@stampenborg.dk
Best. suppleant 1: #6471
Brian M. Christensen, Tlf. 28102429,
e-mail brianmaersk1973@gmail.com
Best. suppleant 2: #7227
Claus Nørgaard Hansen, Tlf. 40267904,
e-mail: claus.pedersen@gmail.com

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Vi håber alle er vel. Program for
2022 kommer (måske) til at se
ud som følger, dog med mulighed for ændringer og tilføjelser, hvorfor det er vigtigt at
følge med på hjemmesider og
Facebook. Enkelte programsatte punkter er nu forhåbent29
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(reg. fyn)

(reg. fyn)

lig vel overstået og vi er i 2022
med nye tiltag:
• 9. januar: Nytårstur
• 12. februar: Regionalforsamling, Stadionparken 5 i Vojens kl. 10-15. Kontakt vedr.
arrangementet: Mogens Torp,
email
mogensgennerstrand@hotmail.com,
tlf.
5373 6018.

tro på Agernæs, hvor vi indtog
vores medbragte frokost. Herefter havde Bo og Åse planlagt
en fantastisk greenlaning. På
turen var der kørsel på smalle
skovstier, langs vandløb og på
markveje. Da vi var tilbage, var
der tid til dækspark og udveksling af div. erfaringer med vore
elskede Land Rovere.

Der følges op med eventuelle
ekstra arrangementer, så se
mere på hjemmesiden for region Sønderjylland og på
Facebook (søg på DLRK Sønderjylland), så HUSK at kigge
forbi.

Som det fremgår af et af billederne, var det ikke alle bilerne,
der kom helskinnet igennem turen, så derfor blev der udråbt en
vinder af den største bule, som
vandt en flaske champagne (øv
øv). Da grillen var klar, var det
tid til at spise vores medbragte
grillmad med tilbehør.

Pas på hinanden. Dette for nu
med mange LR-hilsner til jer
alle.
Blink og vink
Mogens Torp #8676

FYN
Regionsleder: Jørgen Zeuner, tlf. 4113 5953
Sekretær: Bjarne Bregenved Rasmussen,
tlf. 2095 1665
Kasserer: Kim Christensen, tlf. 2466 5523
Best. medlem 1:
Leif Jacobsen, tlf. 2819 4519
Best. medlem 2:
Christian Kohsel Rusch, tlf. 2261 2852
Suppleant 1: Ole Grønlund, tlf. 2049 1080
Suppleant 2: Poul Hult: tlf. 4010 2900

SIDEN SIDST
Sommer-/efterårsfest
Lørdag den 11. september
var det endelig muligt, at vi
kunne samles efter div. coronarestriktioner var blevet ophævet. Vi samledes traditionen
30
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Som sædvanligt gav regionen
div. drikkevarer, alkoholfri øl.
Da det var sengetid, kørte nogle
hjem, mens andre sov i deres
campingvogn og et enkelt par
overnattede i telt.
Alt i alt blev det en rigtig god dag.
Fyn er Fin
Onsdag den 15. september startede vi på parkeringspladsen
ved Lidl i Fåborg, hvor ca. 15 biler mødte op. Efter de obligatoriske dæksark startede en super
greenlaning, som Bjarne havde
tilrettelagt. Turen gik gennem
skovstier og små veje til ishuset
i Svaneke Bakker. Her gav regionen isvafler efter eget valg,
der var dog nogle der fik sig en
overraskelse, da de bestilte en
vaffel med tre kugler, som dog
indeholdt seks kugler.
Som sædvanlig en hyggelig tur,
når ” Land Rover-tosser ” mødes.

(reg. fyn)

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Hermed indkaldes til ordinær
regionsforsamling den 19. februar kl. 13.00 i Skyttehuset,
Egelundsvej 1, 5750 Ringe. Vi
starter med en greenlaning,
der varer ca. 1,5 time. Når alle er
samlet, starter Regionalforsamlingen, så mød talrigt op.
Efter Regionalforsamlingen er
regionen vært ved smørrebrød
med div. drikkevarer. Af hensyn
til bestilling af smørrebrød bedes I give besked om antal deltagere til Leif Jacobsen på e-mail
roennebaervej10@gmail.com
senest torsdag den 17. februar
kl. 14.00.
På vegne af regionsbestyrelsen.
Jørgen Zeuner

LOLLAND-FALSTER
Regionsleder: Leif Olsen, tlf: 20428435
leif.olsen0@gmail.com
Sekretær: Kenneth Poulsen,
tlf: 40381657, landrover109stw@gmail.com
Kasserer: Carsten Houkjær, tlf. 40713516 		
carstenhou@gmail.com
Best. medlem: Rasmus Winkel, tlf. 20819887
rwlazy@gmail.com
Best. medlem: Søren Kastrup, tlf. 2759 2922,
e-mail: soeren_kastrup@hotmail.com

VELKOMMEN I DET NYE ÅR
Allerførst:
Der indkaldes herved til ordinær regionalforsamling 2022 i
region 10. Det sker den 12. februar kl. 10.30 på Oreby Kro,
Orebygaard 2, 4990 Sakskø-

bing. Dagsorden i henhold til
vedtægterne, som kan ses på
klubbens hjemmeside, www.
dlrk.dk. Forslag til behandling
skal være regionsleder Leif Olsen i hænde senest den 15. januar.
Følgende er på valg:
Kasserer
#8931
Carsten
Houkjær, modtager genvalg.
Sekretær #0435 Kenneth Poulsen, modtager genvalg.
Best. medlem 1, #9204 Rasmus Winkel, modtager genvalg.
Konst. best. medlem 2, #9385
Søren Kastrup, modtager valg.
Alle regionens medlemmer er
meget velkomne til at stille op
til posterne, der vil så blive afholdt en afstemning ved
håndsoprækning, eller skriftlig afstemning, hvis ét medlem
forlanger det.
Regionen giver varm frokost,
så derfor er det nødvendigt
med tilmelding senest den
6. februar til Kenneth på
tlf. 4038 1657 eller landrover109stw@gmail.com.
SIDEN SIDST
Den 10. oktober havde vi
Grønt Bevis-kursus og frikørsel
i grusgraven i Kettinge. Fem
medlemmer var igennem chefinstruktør Morten Brendstrups
kyndige kursus, og alle fik efterfølgende lov til selv at køre i
grusgraven, med store øre-tiløre-smil. 18 medlemmer pelsede grillen, som altid er med til
gratis pølser og sodavand. Vejret var, som altid når vi har arrangementer, helt fantastisk.

Der bliver passet godt på italienerne. (Katedralen i Milano)
(fotograf: Mikael Friis #3481, reg. Nsj)

Den 16. oktober var vi ude med
Veterantogbanen til deres Halloweenkørsel og var enormt
hyggeligt uhyggelige. Vi var
ude i skoven med hvide lagner,
blinkende lygter, udskårne
græskarhoveder med blinkende lys og en masse andre uhyggeligheder, og det giver nogle
rigtig gode effekter, når toget
kører forbi i mørket ude i skoven. Vi har gjort det i nogle år
efterhånden, og banen synes
det stadig, det er en stor succes,
så vi er på igen til næste år. Det
er også super hyggeligt for os.
Den 20. november havde vi
vores traditionsrige juletur/julefrokost. Vi begyndte med en
tur ud ad de små veje, for at besøge et hyggeligt og velassorteret julemarked i Idestrup. Vi
kørte så ud til østkysten til Generalens Lysthus, hvor der er
hyggeligt, læ for vinden og en
flot udsigt ud over Østersøen.
Desuden var der udeæblekage
og medbragt varmt at drikke.
Derefter kørte vi hjem til Beate
og Leif og samledes i gildesalen
ovenpå snedkeriet. Der er kanon hyggeligt som vanligt og
flot dækket op til de 18 medlemmer, der skulle spise den
traditionelle julefrokost, som vi
fik leveret fra Schous i Marielyst.
Der var fru Olsens ris álamande
til og selvfølgelig også to flotte
mandelgaver. Så var der pakkeleg, og det kan nok være, at raflebæger og terninger røg rundt
på bordet og pakkerne skiftede
ejer i en konstant ombytning.
Det er noget medlemmerne

(reg. Nvsj))

går op i. En meget hyggelig
dag/aften.
Der er så småt med at være noget på 2022-kalenderen, så følg
med dér, ellers kommer der info
i en nyhedsmail.
Vi ses derude – lige pludselig!
Regionsledelsen.

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: Torben Pleman #5037
Suppleanter: Peter Hageman #7418,
Kim Villadsen #5467, Niels Hall Thogersen #9058
Andreas Haubroe #9506
Hjemmeside: http://landrover-nordsj.dk
Regionsmail: nordsjaelland@landrover-nordsj.dk

SIDEN SIDST
Årets juletur blev kørt søndag
den 5. december. Ca. 12 biler og
knapt 30 personer mødtes ved
Færgegården ved Kronprins
Frederiks Bro i Frederikssund.
Antallet var ikke så stort, som
det plejer, hvilket jo nok må tilskrives Corona-situationen.
Fra Kronprins Frederiks Bro gik
turen ad små snørklede veje,
der også indbefattede få km.
grusveje ned gennem Hornsherred, bl.a. ud til Kyndbyværket. Sneen var desværre næsten helt væk, men enkelte
steder kunne man dog se bunker, der var skrabet sammen.

(reg. Nvsj))

Turen gik først til en juletræsplantage, Fjordgårdens Juletræer, hvor der både var mulighed for at se og købe juletræer.
Derfra gik turen videre, dog
uden min deltagelse, frem til
Karleby Forsamlingshus, hvor
der var gløgg og æbleskiver
samt det sædvanlige julebanko med præmier sponseret
af Buchwald Park og Have.
Tak til Jacob. Jeg selv måtte nøjes med at tilrettelægge ruten,
og så køre den, lukket inde i
min egen bil, hvor jeg var anfører og guide på den første del af
ruten. Jeg var ikke rigtig kommet over Coronaen, så jeg måtte holde mig for mig selv. Så er
det jo godt at kunne være i sin
egen bil.
Lars Ellegaard
KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Indkaldelse til regionalforsamling. Den afholdes den 23.
februar på Restaurant Færgelunden, Skovnæsvej 2, 3630
Jægerspris. Dagsorden i henhold til vedtægterne, der kan
ses på klubbens hjemmeside
www.dlrk.dk. Regionalforsamlingen begynder kl. 19, men som
sædvanlig vil der blive serveret
stegt flæsk og persillesovs fra kl.
18.Tilmelding til spisning skal
ske enten til regionsleder@
landrover-nordsj.dk, på regionens hjemmeside eller på sms/tlf
til tlf. 2945 7465.
Fastelavnskørsel. Den afvikles 6.
marts kl. 10 hos Jacob (kendt
som Eg's "nabo"). Nærmere
adresse kommer på hjemmesi-

den og på Facebook. Vi har flyttet
Fastelavnskørslen til søndagen
efter Fastelavnsmandag bl.a. af
hensyn til børnefamilier.

NORDVESTSJÆLLAND
Regionsleder: Jens Modin #1833
Kasserer: Jørgen Lund #6366
Sekretær: Morten Flittner #9410
Best. medlem: Niels Marcussen #7827
Best. medlem: Peter Jørgensen #0003

SIDEN SIDST
Lørdag den 20. november blev
der afholdt Trial i en grusgrav
ved Bregninge. Der var seks biler til start og sat to baner, der
blev kørt begge veje. Undervejs var der hygge omkring grillen.
Morten Flittner, #9410
KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Regionalforsamling
Dato: 19-02-2022 kl. 14:00
Sted: Jens Modin
Adresse: Dønneland 1, 4400
Kalundborg
Kontakt vedr. arrangementet: Jens Modin, e-mail: tatra@
live.dk, tlf. 4012 2052
Beskrivelse: Indkaldelse Regionsforsamling
i
Dansk
Landrover Klub reg. NVSJ.
Forslag til behandling på regionsforsamlingen sendes til
regionsleder Jens Modin inden
15-01-2022.
Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan ses på www.
dlrk.dk.
31
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(rreg. ssj)

Venter på bedre tider. Bårse (fotograf: Jørgen Hansson #4977, reg. ssj)

SYDSJÆLLAND
Regionsleder: Jesper Ellegaard, tlf.: 40743878
Sekretær: Christina J. Kiær, tlf.: 51198650
Kasserer: Henrik Eisvang, tlf.: 40642348
Best. medlem: Sonja Segato, tlf.: 60460895
Best. medlem: Jode Anderson, tlf.: 42940321
Best. suppleant 1: Søren Eisvang
Best. suppleant 2: Tor Bo Johansen

Sikken et år 2021 endte med at
blive i regionen. Oven på 2020,
hvor der måtte aflyses det ene arrangement efter det andet, fik vi
fyret godt op under aktiviteterne
i 2021. Der har været afholdt
mange greenlaningture med
overnatning, Skt. Hans fest, tur til
Sverige, stort arrangement i Faxe
Kalk og en værkstedsdag her i
november:
Vi havde fået lov til at låne værkstedet hos Nicolai Gaardsøe, og
det blev godt besøgt af syv Land
Rovere plus fire medlemsnumre i
personbiler. Det var de grønne
110'eres dag på værkstedet, hvor
der både blev svejst ramme,
skruet spejle, tjekket lyde og
samlet spil. Alle opgaver blev løst
ved fælles hjælp, og det var rigtigt hyggeligt at gå og skrue
sammen.
Flere kom for at skrue, andre bare
for hyggens skyld - jeg tror, at alle
nød timerne sammen i værkstedet. Christina kom med hjemmelavet suppe og hjemmebagt
brød til alle. TAK for mad!
Og hvad lavede andre mon,
mens vi var i værkstedet? Juletræets pynt til juleturen, som vi i
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skrivende stund går og glæder os
til. Der er pt. 16 biler tilmeldt, mon
ikke også det bliver en dejlig dag.
2022 står for døren, og når regionsledelsen samles først i det
nye år, glæder vi os til at fylde kalenderen med nye spændende
arrangementer. Intro-/lær-hinanden-at-kende-dag er på tapetet først på året. Og senere skal vi
besøge Faxe Kalk igen. En tur til
Sverige, greenlaning og andre
spændende køreture kommer i
kalenderen ligesom en masse
andet, når vi har fået fintænkt
idéerne og fundet datoer til dem.
På vegne af regionsledelsen vil
jeg ønske jer alle en god og glædelig jul og et godt og lykkebringende nyt år. Pas godt på jer selv
derude og ikke mindst hinanden.
Jesper Ellegaard
KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Regionalforsamling
Dato: Søndag 6. februar kl. 13.00
Sted: Himlingøje Forsamlingshus, Himlingøje Bygade 16, 4652
Hårlev
Det sker: Regionen indkalder
hermed til ordinær regionalforsamling, hvor du har mulighed
for at sætte dit præg på klubben
og regionen. Bemærk at forslag,
der ønskes behandlet på enten
regionalforsamlingen eller det
efterfølgende Landsråd, skal
være hhv. regionsledelsen og
klubbens hovedbestyrelse i
hænde senest 15. januar!
Dagsorden vil være i følge klubbens vedtægter, der kan findes

På vej til Norge træf 2018. Der tankes(). Norge
(fotograf: Henrik Petersen #1318, reg. ssj

på
klubbens
hjemmeside
www.dlrk.dk.
Følgende er på valg jf. vedtægterne:
Sekretær Christina J. Kiær.
Kasserer Henrik Eisvang.
Bestyrelsesmedlem Jode Anderson.
Suppleant Søren Eisvang.
Suppleant Tor Bo Johansen.
Kr. Himmelfartstur til Sverige
Dato: Fra torsdag 26. maj til
søndag 29. maj
Sted: Sverige
Det sker: Regionen kører på Kr.
Himmelfartstur til Sverige fra
torsdag 26. maj til søndag 29.
maj. Nærmere info kommer, når
tiden nærmer sig.
Kalenderen på regionens hjemmeside: www.dlrk-ssj.dk/kalender. Husk at holde øje med
regionens hjemmeside, hvor
kalenderen opdateres jævnligt.
Facebook: Følg også regionen
på Facebook: www.facebook.
com/groups/dlrkssj. Seneste
nyt er altid at finde på regionens
hjemmeside, www.dlrk-ssj.dk.

SIDEN SIDST
Intet at berette.
KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Indkaldelse til
regionalforsamling
Regionalforsamling i Reg. Østsjælland afholdes tirsdag den
8. februar kl. 19.00. Det sker i
Hytten på Voldgade 21L (for
enden af vejen), 2605 Brøndby.
Dagsorden iht. DLRK's vestægter , som kan ses på www.dlrk.
dk.
Hold desuden øje med kalenderen på www.dlrk.dk.
Land Rover hilsen
Bjarne Nielsen

		

		BORNHOLM
Regionsleder: Simon Novrman
Sekretær: Christoffer Nielsen
Kasserer: Christian Nielsen
Best. medlem 1: Aksel Kristoffersen
Best. medlem 2: Niels Chr. Holst
Suppleant1: Andreas Mosegaard
Suppleant2: Morten Novrman

ØSTSJÆLLAND
Regionsleder: #2189 Erik Petersen,
ehp2189@gmail.com, tlf. 2172 9234
Sekretær: #7597 Bjarne Nielsen
bjarne@roskildeskytten.dk, tlf. 6076 6354
Kasserer: #3673 Christian Ohm-Hieronymussen
ohmhsiv@gmail.com, tlf. 40615007
Suppleant 1: #9023 Jesper Mynchau
mynchau@642.dk, tlf. 22310038
Suppleant 2: #9571 Svend Sanden Andersen
sandena@live.dk, tlf. 60822159
Chefinstruktør: #0411 Steen Larsen
tlf. 23627302

SIDEN SIDST
Lørdag den 16. oktober blev
der afholdt klipseløb på Pilevang. Der var mødt seks biler
op til start. Dagen bød på 10 poster i terrænet, nogle var mellem-svære, nogle svære og andre meget svære, så der var
noget for alle. Til middag blev
der grillet, og herefter blev de
baner, vi ikke havde nået, kørt.

(reg. nvsjl)

(reg. Bornholm)

Lørdag den 13. november blev
årets Nat-O afviklet. Christian
havde stået for afviklingen og
havde fundet på nogle rigtig
gode opgaver. Der mødte seks
hold op til start, og efter at have
løst første ledetråd blev alle
hold sendt afsted samtidig ud til
hver sin post.
De første seks opgaver blev kørt
i rækkefølge, alt efter hvilken
man startede på. Når alle seks
opgaver var løst, kunne man
fortsætte videre til post 7, hvilken man fandt ud fra en ledetråd, man fik med fra start.
Natten sluttede af på Rikke og
Henrik mark, hvor de sidste tre
opgaver skulle løses. Natten
bød på alt fra døde poster, præcisionsarbejde med minigraver
til at få lov til at trække i Toyota.
Natten sluttede af med en gang
pølser på grillen med tilhørende
øl eller vand.
Tak til Christian og hans hjælpere for et godt løb.
Lørdag den 27. november stod
den igen på kamp om vandrepokalen imellem Dansk Land
Rover Klub reg. Bornholm, 4x4
Klubben og Jeep Klubben. Traditionen tro foregik det i Ådalen, og det var denne gang Jeep
Klubben der havde arrangeret
dagens udfordringer. Hver klub
skulle stille med minimum to
hold med minimum to biler på
hvert hold samt en mindre udstyrsliste. Vi var lige akkurat
deltagere nok til at kunne stille
de to hold.

(reg. Bornholm)

Dagens udfordring lød på Oløb på rigtig spejdermanér.
Jeep Klubben havde nemlig
fået hjælp af den lokale spejdertrop og havde fundet på
seks levende poster samt fire
døde poster. Blandt de levende
poster skulle der løses opgaver
som bl.a. lød på pionering, kørsel efter kompas, bjærgning af
person over å-løb samt tænd et
bål med ståluld og startkabler.
Det var et rigtig godt og anderledes løb, men desværre gik
pokalen igen til Jeep Klubben.
Så den skal vi have vundet tilbage igen i det nye år.
Året er ved at være gået, og på
trods af Corona-nedlukninger
m.m. er det alligevel lykkedes
os at få afholdt en del arrangementer. Vi vil gerne takke alle,
der har bakket op om disse arrangementer og ikke mindst
dem, der har stået bag dem.
Regionsledelsen ønsker alle en
god jul og et rigtig godt nytår
og ser frem til et nyt år med
mange nye arrangementer.

Er ved at få mont. lad. hjemme
(fotograf: Jens Modin #1833, reg. Nvsj)

Kørte datteren til træning (spring på hest) og kom
i godt selskab. Fensmark, Sydsjælland
(fotograf: Benno Søndberg Clausen #5329)

Fik fint besøg i mit gamle hjem (freecamp). Hjemme
(fotograf: Benno Søndberg Clausen #5329)

KOMMENDE
ARRANGEMENTER
Arrangement:
Regionalforsamling
Dato: 19/2-2021
Sted: kommer
Kontakt vedr. arrangementet:
Christian, e-mail: chrisjan93@
gmail.com, tlf. 25 53 51 14.

90” 200 TDI med Auto box. Spøttrup
(fotograf: Klaus Gadegaard #8729)

Egeskov. Egeskov
(fotograf: Jens Modin #1833, reg. nvsj)

Gode venner gør klar til afrejse, Gamle Gule måtte donere sin strømfordeler.
(fotograf: Niels Lysebjerg #7732, reg. Fyn)
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AGENDA

SE OGSÅ K ALENDEREN JANUAR-FEBRUAR PÅ SIDE 3
REGION / ARRANGEMENT

DATO

STED

Nordsjælland: Nytårskur

2/1

Motocross banen (Jacob)

Nordjylland: Nytårstrial

2/1

Saltum Strand

Midtjylland: Klubaften

7/1

Heidi og Carsten

Sønderjylland: Nytårstur

8/1

Kommer senere

Midtjylland: Filmdag

15/1

Benny og Iben

Østjylland: Julefrokost

15/1

Lodshuset

Midtjylland: Vintertur/natorienteringsløb
Midtjylland: Klubaften
Nordjylland: Skovhuggerweekend

22-23/1
4/2
6-7/2

Vingsted centret
Dennis og Ina Bjerre
Jerup Mose

Sydsjælland: Regionalforsamling

6/2

Himlingøje Forsamlingshus

Østjylland: Regionalforsamling, tøndeslagning

6/2

RAS klubhus

Sønderjylland: Regionalforsamling

12/2

Stadionparken 5, Vojens

Nordjylland: Regionalforsamling

12/2

Mette og Carl

Lolland-Falster: Regionalforsamling

12/2

Oreby kro

Midtjylland: Regionalforsamling

13/2

Det Gamle Rådhus i Lunderskov

DLRK: Danske LR Ladies Weekend

18-20/2

Skovhuset

Fyn: Regionalforsamling

19/2

Skyttehuset

Nordvestsjælland: Regionalforsamling

19/2

Jens Modin

Nordsjælland: Regionalforsamling

23/2

Færgelundens Motel & kursuscenter

Fyn: Filmaften

4/3

Midtjylland: Klubaften

4/3

Midtjylland: Hjælper-/orienteringsmøde LA2022
Midtjylland: Sommertid start

19/3
25-27/3

Benny og Iben
I midten af det midtjyske område
Seest Grusgrav

Midtjylland: Klubaften

1/4

Hannah og Jonas

Østjylland: 2-bils Trophy

2/4

Oplyses snarest

Fyn: Greenlaning

2/4

Nordjylland: Greenlaning

10/4

kommer senere

Fyn: Greenlaning

11/4

Sallinge

Midtjylland: Påsketræf

13-18/4

Tirsbæk Gods

DLRK: Forsommertræf

22-24/4

Samsø
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N R . 1 2022

REGION / ARRANGEMENT

DATO

Fyn: Fyn er Fin I

27/4

Nordjylland: Familier med kræftramte børn

30/4

Lolland-Falster: Udeklubkaffe

3/5

Midtjylland: Klubaften

6/5

STED

Det militære øvelsesterræn i Hvorup

Rasmus Ravndal

Nordjylland: St. Bededagsferie i Hedeager

13-15/5

Hedeager

Midtjylland: St. Bededagestræf

13-15/5

Hedeager

Fyn: Fyn er fin II

18/5

Østjylland: Greenlane, istur

22/5

Oplyses snarest

Midtjylland: Kr. Himmelfartsarrangement

25-29/5

Et sted i Jyllands dejlige område

Sydsjælland: Kr. Himmelfartstur til Sverige

26-29/5

Sverige

Lolland-Falster: Udeklubkaffe

2/6-

Midtjylland: Pinsetræf

3-6/6

Midtjylland: Klubaften

3/6

Nordjylland: Isens dag ved Aabybro Mejeri

11/6

Midtjylland: Klubaften

1/7

Lolland-Falster: Udeklubkaffe

5/7

Midtjylland: LA2022
Midtjylland: Klubaften
Nordjylland: Sommerfest

24-31/7
5/8
26-28/8

Midtjylland: Klubaften

2/9

Lolland-Falster: Udeklubkaffe

6/9

Midtjylland: Efterårstræf med jollandsk LR-klub
Midtjylland: Klubaften
Midtjylland: Sommertid slut

16-18/9
7/10
28-30/10

Et sted i Jyllands dejlige område
Rikke og Johnny
Ryå Is, Aabybro mejeri
Poul og Gitte

LA2022pladsen-Stedeterfundet,kommersnart
Et sted i Jyllands dejlige område
Svinkløv Camping
Et sted i Jyllands dejlige område

Esbjerg Camping plads
Et sted i Jyllands dejlige område
Seest Grusgrav

Midtjylland: Klubaften

4/11

Et sted i Jyllands dejlige område

Midtjylland: Jule O-løb

27/11

Et sted i Jyllands dejlige område

Midtjylland: Klubaften

2/12

Et sted i Jyllands dejlige område

Midtjylland: Juletur

4/12

Et sted i Jyllands dejlige område

Midtjylland: Nytårskur

29/12

Seest Grusgrav
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DANSK LAND-ROVER KLUB. Brian Nielsen, Sønderdalvej 35, 8765 Klovborg

MAGASINPOST UMM
Id nr. 46526

KLUBBUTIKKEN
Byder 2022 velkommen med en

NYHED!

Vi er så heldige, at Klubbutikken er blevet forhandler af den svenske Omnia letvægtsovn, der kan
bruges på alle varmekilder bortset fra induktion. Den består blot af tre dele, der tilsammen giver
over- og undervarme.
Den kræver ingen form for installation og er meget nem at bruge.
Jeg glæder mig til at komme ud til træf og arrangementer og vise hvad Omnia’en kan.

Klubbutikken ønsker alle en god Land Rover-vinter

www.klubbutikken-dlrk.dk
Du finder os også på Facebook og Instagram
Blink og vintervink
Jeanette Nielsen
Klubbutiksbestyrer

