
   

 
LAXI, Mandag den 25. juli 2011 
 
 
 
  

 

 

 

Allerede fra morgenstunden begyndte de 

første gæster at ankomme  

 

 

 

Mette og Rene stod for indcheckningen 

hvor man blev regístreret og fik kort over 

campen så man kan se hvor ens region 

hører til.  

Bente og Henriette udleverede T-shirts og 

en pose med lidt oplysninger.  

Jørgen Kristian, Per og Alex  hjalp folk 

tilrette og forklarede om 

brandmyndighedernes krav til afstand 

mellem enhederne. 

Snart genlød pladsen af: 

Hvis i ligger der kan vi jo tage denne plads. 

Hvordan skal vi vende vognen 

Hvor er syd  

Hej med dig. 

Tak for sidst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I løbet af forbavsende kort tid rejste der 

sig en regulær campingplads. 

Campingstole og borde kom frem og snart 

duftede der af kaffe over hele pladsen. 

 

Klubbutikken 

 
Klubbutikken ”bor” lige ved siden af baren i 

teltet og har åbent 10-12 og 16-20. 

Kig forbi og gør en handel. 

Der er helt sikkert både ”nice to have” og 

”need to have” 

 

 

Info 

Udslagskumme til tømning af kassettetoilet 

fra campingvogn findes bag herrenes 

toiletvogn. Der forefindes også en 

vandslange så man kan skylle efter.  

laxi posten ii 

Store ankomstdag 
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Nyheder / leder 

Så er vi igang .  

Vi fra region Midtjylland vil gerne benytte 

lejligheden til at byde alle vore gæster og 

venner hjertelig velkommen til det 

Vestjydske. 

 
Vi har lagt arrangementet så langt vestpå 

som man næsten kan komme i Danmark. 

Det gør selvfølgelig at køreturen for 

mange er blevet rigtig lang. 

Vi synes dog at vi har fundet en fin plads 

til campen og en del af fornøjelsen ved 

klubbens landsarrangementer er jo at vi 

kommer rundt i hele landet og på den måde 

ser  nye egne af Danmark. 

Vi er derfor glade – og lidt stolte – over 

den store tilmelding der har været til 

LAXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næsten 200 medlemsnumre og langt over 

300 til festen på lørdag. 

Det sidste bevirkede at vi, i sidste øjeblik, 

måtte ud at leje et større telt. 

Vi har i lang glædet os  til dette tidspunkt 

men har også været spændte på om vi 

nåede det hele. 

Helt ærligt – en overgang så det hele noget 

kaotisk ud og uge 30 nærmerde sig hastigt. 

Vi tror dog at vi nu har styr på det meste 

og ellers  må vi jo improvisere.   

Der vil helt sikkert være ting der ikke går 

optimalt, men vi vil bestræbe os for at vi 

får nogle gode dage. 

Et LandRover landsarrangement er: 

Gensyn med gamle venner 

Lære nye venner at kende 

Få og give tips og ideer til og om vore kære 

biler.   

Se nye egne af Danmark – enten på egen 

hånd eller på greenlaning. 

Hyggekørsel i terræn  

Konkurenser. 

Og sidst men ikke mindst  HYGGE 

 

Med disse ord vil vi ønske jer alle   

hjerteligt velkommen 

 

 

 

 

 

 

Kolofon:  

 

LAXI posten er skrevet til Landsarrangement 2011.  

Ansvarshavende for bladet er regionsleder Benny Jepsen. 

Bladet er lavet af Flemming Thomsen og Thomas Holm Krogh. Forslag til indhold til kommende 

dages aktuelle stof kan indleveres i informationen  
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Dagens Program 

Mandag d. 25/7 

08:00 Morgenbrød  afhentes i teltet 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk kort) 

09:00 Greenlaningtur 1 

14:00 Greenlaningtur 2 

14:00 Hunderally træning 

18:00 Fællesgrill er klar til brug 

18:00 Seneste tidspunkt for 

bestilling af morgenbrød 

 
p.s. Af hensyn til småbørnsfamilier bliver 

der startet en grill op til kl.17,30 

 

Hvad der skete i går  

Lejrmandskabet fra region midtjylland fik 

de sidste forberedelser på plads. 

 Der blev pakket velkomstposer – opstillet 

telte til grill og rygere – baren/butikken 

blev færdiggjort – legepladsen blev 

etableret med sandkasser, stangtennis, 

hoppeborge m.m. 

 

- Og

 
Pissoaret blev pyntet så man kan 

lade vandet på Nissan eller Toyota. 

Jowjow der er gjort klar til en rigtig 

LandRover uge. 

Lokale beboere fra Ho og 

sommerhusgæster der var ude på en 

aften gå tur nu da var regnen 

stoppet gik MEGET langsomt forbi 

pladsen og de fik en forklaring på 

den pludselige aktivitet på pladsen 

der normalt kun bruges til Ho 

fåremarked. 

Vi har ellers sat plakatet op rundt 

omkring så de lokale er advaret om 

horder af vilde LandRover folk der 

invaderer deres normalt fredelige 

egn. 
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Vi skulle måske have anskaffet op opsat 

nogle af disse advarselsskilte. 

 

 
 

Spøg til side. 

Vi ved jo at der er personer der ser skævt 

til os der kører rundt i de smukke ædle 

britiske biler med det grønne logo. 

Der er faktisk folk der kalder vore biler 

for grimme lugtende co2 forurenende 

skrammelkasser. 

Vi må opfordre til at man tager mest mulig 

hensyn til de der bor og opholder sig her på 

egnen, så vi kan medvirke til at forbedre 

imaget omkring firhjulstrækkere. 

 

Brandbilmuseum 

Panser og brandbilmuseet i Oksbøl er helt 

sikkert et besøg værd. 

De har åbent mandag-fredag + søndag  

10-17. 

Onsdag kl. 11 og 13 starter de deres 

Leopard kampvogn op. 

 

 

Ud at spise 

 

Vi ved af erfaring at det, for nogle, 

efterhånden er en tradition at når men er 

på landsarrangement skal man en enkelt 

aften ud at spise.  

Enten alene, med gode LandRover venner 

eller en hel flok sammen. 

Det nærmeste er selvfølgelig Ho kro som 

kun ligger en hyggelig spadseretur fra 

campen.  

 

Ho kro er en gourmetrestaurant og i juli 

kører de med en menu hvor 2 retter koster 

275 kr. 3 retter 325kr. 

De kører dog hver torsdag i juli og august 

med en grillaften for 175kr. 

Det er absolut nødvendigt med 

bordbestilling. 

Et andet – noget billigere – forslag er 

Turisthotellet i Oksbøl. 

De har dagens ret til 65.00kr (75 lørdag-

søndag) 

Eller hvad med en skinkesnitzel til 125kr. 

Til familier med børn kan også anbefales 

Lønne Familierestaurant. 

De tilbyder frokostbuffet til 129kr. – 

aftenbuffet til 169kr. 

Børn under 5 år er gratis børn op til 12 år 

halv pris.    

http://gallery.hokro.dk/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=261
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Børnenes side 

Kan du regne? 

Så få firkanten til at passe 

 
 

Keder du dig? 

Skriv og tegn med sand 

Find en lille pind og en vandpyt. Skriv eller tegn 

på din krop ved at dyppe pinden i vandpytten og 

skriv/tegn et mønster med vand. Når du har 

tegnet lidt, hælder du tørt sand på, og enten 

puster eller ryster det sand væk, som ramte ved 

siden af det våde mønster. Tilbage er så 

mønsteret du tegnede med vandet. 

 

Find vej 

Hjælp 88” med at finde hjem  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad gemmer sig herunder?  

 
Dagens tegning 

En 101” med presenningsopbygning trænger til 

maling. Giv den en tur:  
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Land Rover historien 
•1933   Spencer Wilks bliver direktør. Wilks vender så 

at sige Rover på hovedet, og specialicerer firmaet I 

produktionen af prestige biler. Samtidig introducerer 

Wilks en optimering af produktionen, som blev 

forgængeren til moderne management principper. 

Spencer Wilks udpeger desuden sin bror, Maurice 

Wilks, til leder af designafdelingen.  

 
 

•1937-1945   Rover fabrikkerne deltager i 

produktionen af krigsmaskineri. Blandt andet 

produceres der motorer til tanks og fly i Rovers 

faciliteter i Acocks Green og Solihull. Efter slutningen 

på 2. verdenskrig fortsætter efterspørgelsen på 

Meteor motoren i Cromwell tanken, og Acocks Green 

overgår til kun at producere disse.  

 
I Solihull forbereder man sig på at producere biler 

igen. Rover planlægger at poducere 20.000 biler om 

året, men dette stoppes af regeringen, da der kommer 

rationering på stål.  

•1946   Maurice Wilks har en udslidt Jeep på sin gård. 

Der er store problemer med at finde reservedele til 

bilen, og der er intet britisk alternativ til denne 

alsidige bil. Han må indse, at den ikke kan længere 

efter krig og landbrug, og Maurice fandt sin Jeep så 

anvendelig, at han ser det hul der er i markedet for  

disse typer køretøjer. Han foreslår sin bror, at Rover 

skal lave en britisk kopi af den.  

 
•September 1947 “Land Rover” projektet blev gjort 

officielt. Referat fra et bestyrelsesmøde beskrives 

projektet som følgende “Universalkøretøj baseret på 

ideerne fra Willys-Overland post-krig Jeep ville være 

ønskeligt”. Der skulle anvendes P3 motor, gearkasse 

og bagaksel. I realiteten var de første prototyper 

allerede kørende, da designarbejdet var startet i 

foråret ´47.  
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Lokalområdet 

Nymindegab var oprindeligt et lille fiskerleje ved den 

sydlige del af Ringkøbing Fjord. Det gamle fiskerleje er 

i dag et fredeligt og populært ferieområde, som byder 

på brede, hvide sandstrande med høje klitter og højt 

til himlen. Området har gennem tiderne tiltrukket 

mange malere, som har ladet sig inspirere af den helt 

specielle natur og det smukke landskab. 

 

Nymindegab Kro: Højt på en klit med en fantastisk 

udsigt ligger Nymindegab Kro. Kroen har lange 

traditioner som landevejskro, og den var da også 

tidligere samlingssted for områdets mange kunstnere.  

 

Esehusene: kan ses lige nedenfor Nymindegab kro. 

Disse huse blev brugt til opredning af fiskegarn og 

opbevaring af fiskeredskaber samt bolig for 

esepigerne, hvis opgave det var at sætte madding (es) 

på linerne. I dag har man rejst 3 af disse huse igen, 

som en nøjagtig kopi af de originale, der er flyttet til 

Frilandsmuseet ved København.  

 
 

Nymindegab Museum og Frilandsområde arrangerer i 

ferierne levendegørelse og guidede ture i området, så 

man kan se, hvordan folk ved Vestkysten levede for 

100 år siden. 

 

 

 

 

På Frilandsområdet findes tømrerens hus, en savmølle 

og en nedgravet køkkenhave. Her kan man se og 

opleve, hvordan en håndværkerfamilie boede og 

levede i mellemkrigstiden.  

Museet har åbent hver dag fra kl. 10-15.  

 

Houstrup er et dejligt sommerhusområde i fredfyldte 

omgivelser, der ligger lige op til den smukke Blåbjerg 

Klitplantage, et stort fredet naturområde med 

pragtfulde klitter, blå søer, lyngklædte hedearealer og 

varieret skov. Her kan man gå på opdagelse, plukke 

bær, svampe og planter eller blot opleve naturen på 

"nært hold".  

Blot et par kilometer fra Houstrup finder man den 

lange, hvide sandstrand, der er skabt til både badeliv, 

spadsereture og drageflyvning.  

Der er også gode mulighed for ridning. 

 

Lønne ligger tæt på Vesterhavets herlige sandstrande 

og Ringkøbing Fjord samt klit-, hede- og 

plantageområder. Den smukke natur indbyder til 

masser af udendørs aktiviteter som for eksempel 

vandre- og cykelture, windsurfing, sejlsport og 

badning. Lønne er et roligt feriested med kun få km til 

gode indkøbsmuligheder.  

 
 

Ved Lønne ligger feriecentret, Dayz Sea West 

Nymindegab, som byder på et væld af aktiviteter for 

både store og små. Centret rummer både stort 

subtropisk badeland, wellness, bowling, indendørs 

minigolf, hoppeland, basketball og bordtennis.  
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BAGsiden 

 

Daily quote: 

“When putting a Land Rover portrait against the wall, 

remember to put some old newspapers on the floor 

to catch the oil leaks..” 

 

SUDOKU 

 
 

Til Damerne: 

Det er vigtigt at finde en mand der: 

Har en lækker krop 

Giver gaver 

Elsker at rydde op 

Passer børn mens man er i byen 

Laver aftensmad til ungerne 

Er sød og forstående 

Er stinkende rig 

Passer pengene 

Men det er især vigtigt, at de 8 mænd ikke kender 

hinanden! 

 

To demente er på tur til langelinie. 

Den ene siger: 

- Skal jeg ikke hente en softice til os?  

Den anden: 

Jo tak! Min skal være med drys.. Og husk det nu!! 

Der går så 20 min. så kommer han kommer tilbage 

igen, bærende på 2 stegte kyllinger 

- Jeg vidste det, sagde den anden, du har glemt 

pomfritterne! 

 

 

Spørgsmål: 

Hvorfor ligger den ordblinde hval på havets bund og 

griner? 

Svar: Fordi den har læst, at den er havets største 

pjattedyr!  

 

Dagens skilt: 

 

 

 
 

 

Paddy and his two friends are talking at a bar. 

His first friend says: "I think my wife is having an affair 

with the 

electrician. The other day I came home and found 

wire cutters under our bed 

and they weren't mine." 

His second friend says: "I think my wife is having an 

affair with the 

plumber the other day I found a wrench under the 

bed and it wasn't mine." 

 

Paddy says: "I think my wife is having an affair with a 

horse." Both his 

friends look at him with utter disbelief. 

"No, I'm serious. The other day I came home and 

found a jockey under our bed." 


