
   

 
LAXI, Tirsdag den 26. juli 2011 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Oplev en spændende tur til den lille 

vadehavsø som ligger i Ho bugten.  

Man kører i den traktortrukne naturbus 

over vaden til den lille ø. 

 
Der vil på turen blive fortalt om området, 

man kører igennem.  

Når man ankommer til øen og efter en lille 

pause, kan man tage med på en vandretur 

rundt om øen. På vandreturen er der 

næsten garanti for at iagttage rigtig mange 

sæler.  

Medbring mad / drikke og evt. kikkert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen køres tirsdag d 26 juli kl. 16.00 og 

starter ved Thomas Lange haven ved Ho 

kro. 

Prisen er 100kr. for voksne og 50 for børn 

under 14 år. 

Tilmelding på Tlf: 72543000 Email: 

BLH@nst.dk 

Turen er ikke egnet for gangbesværede og 

småbørn i barnevogn eller klapvogn 

 

 

Oksbøl området 

Oksbøl militærterræn, som vi har lejet 

hele ugen er meget stort der er derfor 

vigtigt at tage det udleverede kort med 

derud så man kan orientere om hvor man 

er. 

Man kan dog alligevel uforvarende komme i 

tvivl om hvor man befinder sig. 

Et godt fixpunkt er skorstenen der står 

nogenlunde midt i området og kan ses på 

lang afstand. 

Koordinaterne på skorstenen er: 

N 55o 38’ 29’’ 

E  8o 10’ 42’ 

Eller  

N 55o 38. 867 

E 08o 09.572 

 

 

laxi posten iIi 

Tur til Langli 
            Den nordligste ø i vadehavet 
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Nyheder / leder 

 

Rengøring af toilet og badevogne 

 
Foregår dagligt: 

9.30 – 10.00 

14.00 – 14.30 

19.30 – 20.00 

 

I disse tidsrum er toiletter og baderum 

lukkede. 

Rengøringspersonalet kan ikke rengøre 

ordentligt hvis de hele tiden bliver 

forstyrret. 

 

Grill 

 
Grill foregår på fællesgrill ved teltet. 

Dels af hensyn til brandfaren, men også på 

grund af det sociale. 

 

GPS løb 

GPS løbet under LAXI 2011 kan køres af 

alle. 

Det kan køres hele ugen indtil lørdag kl. 

14:00 

Det foregår for det meste på fastbanet 

vej. 

Positionsformat er hddd mm.mmm` 

Kort WGS 84. 

I skal nok afsætte en hel dag til turen, da 

den er ret lang. 

Der er vedhæftet et rettelsesblad, så i 

selv kan rette opgaverne. 

Ved tvivl spørgsmål kan i ringe til mig  

22 37 01 50. 

Håber i får en god tur. 

LARO hilsener. 

Lasse 

  

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 

 

Tirsdag d. 26/7 

08:00 Morgenbrød afhentes i teltet 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk kort) 

09:00 Trial 

09:00 Greenlaningtur 3 

14:00 Greenlaningtur 1 
14:00 Grønt bevis for børn (Max 12 år) 

16:00 Tur til Langli 
18:00 Fællesgrill er klar til brug 
18:00 Seneste tidspunkt for bestilling af 
morgenbrød 
21:00 Resultater for Trial & orientering om 
dagen i morgen 
23:00 Nat GPS løb 
Hele dagen: GPS løb 

Hele dagen: 4wd.nu challenge 2011 

 
 

Hvad der skete i går 

Så åbnede terrænet 
Mandag formiddag var det endelig blevet 

tid til at få sand under- og luft ud af 

dækkene. Nu skulle terrænet i Oksbøl 

udfordres efter flere år uden adgang. For 

nogen startede dagen med lidt teori og 

praktiske øvelser til grønt bevis, mens 

andre med det samme skulle teste de 

jomfruelige spor. 

Jeg var med som passager og var meget 

imponeret efter 4 timer i området. Ikke to 

gange kørte vi det samme sted to gange, 

sporene var også meget forskellige. Der er 

områder med bakker, tætte nåleskovs 

spor, spor med vand, spor over hedearealer 

og racerspor (læs  de lange 

kampvognsspor). Sjovt er især sporet langs 

vejen til Vejers, hvor vi kom kørende med 

vandet stående til alle sider, op og ned, 

mens måbende turister sagtnede farten 

for se, hvad vi havde gang i. 

Så se at få fundet de lave gear og kom ud i 

terrænet. Der er underholdning nok til en 

hel uge.  

Og husk, fra i dag er pølsevognen på plads 

ved skorstenen ca. midt i området. 

 

Kronhjortetur 

Torsdag aften vil vi forsøge at organisere 

en tur ud i terrænet for at prøve om vi kan 

opleve  kronhjorte i fri natur. 

Området er hjemsted for landets største 

bestand af kronhjorte og vi får lokalkendte 

folk ( Liselle og Lars Kragh ) til at vise vej, 

så chancen for at se de smukke 

majestætiske dyr er stor, men der er 

selvfølgelig ikke 100% garanti. 

Der er kun plads til 20 biler så tilmelding 

er nødvendig, ligesom en kikkert vil være 

en god ting.  
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Hunderally 

 
 

 

I går var det hundenes dag. Vi har nemlig i 

år valgt at sætte hundene på programmet,  

så der er arrangeret Rally for vores kære 

firbenede. Det var både store og små, unge 

og gamle. Hunderally er nemlig for alle, 

bare de kan lide at arbejde sammen med 

deres hund. Det foregår over 2 dage, hvor 

der i går var træning, og på torsdag 

afholdes selve konkurrencen.  

20 hunde og deres ejere var mødt op for at 

få en god dag. Først var der godbidder fra 

www.4hunde.dk til alle, hvorefter der blev 

undervist i disciplinen. Da alle havde øvet 

sig og lært disciplinerne, var der sat en 

rigtig bane op. Her prøvede hundene banen 

igennem. Det var en god dag hvor 

hundeejerne fik sved på panden, og 

tilskuerne kunne nyde solen, mens de så på 

de dygtige hunde.  

På torsdag er hundene på banen igen, hvor 

der konkurreres om rigtig gode præmier. 

Der er fodersække fra Arion, 

godbidsspande fra Olivers samt 

foderprøver på højkant. Så der er bare om 

at komme ud og være med, for alle kan 

deltage – også selvom man ikke har været 

med i går. 

 
 

På torsdag er der træning på selve 

konkurrencebanen kl. 13:00 og kl. 14:00 

starter konkurrencen. Tilmeld dig i baren 

eller mød blot op. Hold øje på 

opslagstavlen, hvor konkurrencen afholdes.   

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.4hunde.dk/
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ZUMBA 

Onsdag kl. 16.00 har vi fået en af danmarks 

dygtigste zumbainstruktører Louise til at 

forestå zumbatræning. 

Louise vil gerne – så nogenlunde – vide hvor 

mange der deltager, så derfor kommer en 

tilmeldingsliste på info-tavlen. 

Der er helt sikkert første gang i Dansk 

Land Rover Klubs historie, så kom ikke og 

sig at LAXI ikke tilbyder noget for alle. 

 

 

Måling af akselvandring 

 

 

Som en sjov lille konkurrence er der lavet 

en rampe til RTI challenge. 

Der er sat 4 støddæmpere på højkant til 

den der vinder konkurrencen. 

For de uindviede kan jeg fortælle at det 

står for Ramp Travel Index. 

Øvelsen går i al sin enkelhed ud på at køre 

så lang op ad rampen som muligt indtil et 

hjul slipper underlaget. 

Man får så en hjælper til at måle hvor 

langt centrum at hjulet er kørt op ad 

rampen. 

For at kompensere for akselafstanden på 

vore biler bliver der udregnet index. 

Det du skal gøre er at: 

 Køre så langt op du kan 

 Få en hjælper til at måle afstanden 

til jorden. 

 Skrive tallet – dit navn og længden 

på din bil på en seddel i info og 

lægge sedlen i ”skattekisten” 

Peter Struntze vil så udregne index og den 

med det højeste index skal bevise bilens 

duelighed på lørdag hvorefter vinderen får 

overrakt præmien. 

Greenlaning.

 
 

Så er de 2 første greenlaningture kørt ad 

små listige veje rundt i det smukke 

vestjydske landskab.  

Der var næsten fuldt booket på begge ture 

så der var nogle vestjyder der var ved at 
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dreje hovedet af led ved synet af 25 

LandRover i kortege. 

Børnenes side 

Kan du regne? 

Så få firkanten til at passe 

 
 

Keder du dig? 

Flyt vand 

Find nogle andre børn, en spand, en kop og et 

sugerør til hver. Fyld vand i spanden. Stil et krus 

til jer hver nogle meter fra spanden. Nu konkurrer 

I om hvem der først får fyldt sit krus med vand fra 

spanden. 

 

Find vej 

Åh nej. Gadelyset er gået, så 160” skal frem og skifte 

en pære. Kan du hjælpe? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad gemmer sig herunder?  

 

Dagens tegning 

109” er lige blevet færdigrenoveret. Hjælp med at 

male den: 
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Lokalområdet 

Oksbøl var i efterkrigsårene 1945 – 49 Danmarks 6. 

største by efter som den tyske flygtningelejr blev 

opbygget her. I dag er Oksbøl en centerby med flere 

dagligvare-butikker og en række 

specialvareforretninger. Her findes desuden 

postkontor, bibliotek og turistkontor.  

I Oksbøl kan man besøge Aal kirke, som er fra 

1100tallet. Kirken er især kendt for sine kalkmalerier, 

som viser scener fra Nicolauslegenden, da kirken er 

indviet til Sct. Nicolaus. I den østlige del af Aal 

Plantage, hvor flygtningelejren med ca. 36.000 tyske 

flygtninge var, findes der i dag et smukt mindeanlæg 

med hundredvis af stenkors. Dette mindeanlæg vest 

for Oksbøl på Præstegårdsvej blev anlagt for 

flygtninge, der døde i Oksbøllejren på flugt fra 2. 

verdenskrig. 

Museer i Oksbøl: 

På Ravmuseet i Oksbøl er det muligt på nærmeste 

hold at iagttage en af de mest imponerende samlinger 

af rav i alle afskygninger og man bliver meget klogere 

på, hvad rav er, hvordan det er dannet og hvor man 

kan finde det. 

Museet Danmarks brandbiler omfatter verdens 

største samling af Triangel brandbiler samt en samling 

af hestetrukne og håndtrukne brandkøretøjer som går 

tilbage til ca. år 1800. Denne samling er så omfangsrig, 

så den er optaget i Guiness Book of Records. Udstilling 

rummer herudover slukningsmateriel som er brugt 

gennem de sidste 100 år, samt udstyr som hjelme, 

uniformer, emblemer mm. Der findes desuden en stor 

samling modelbrandbiler og slukningsmateriel i alt ca. 

2500 forskellige. 

I den vestlige hal på Museet Danmarks Brandbiler har 

Hærens Kampskole midlertidigt opbygget en samling 

af køretøjer og uddannelsesmateriel, anvendt af den 

danske hær efter 2. Verdenskrig. Temaet for 

udstillingen er køretøjets historie. Mange af 

køretøjerne er i køreklar stand, mens andre er i en 

sådan forfatning, at restaurering er er her findes både 

køretøjer i køreklar stand og andre, der står overfor 

en restaurering. Samlingen omfatter primært de 

tunge pansrede køretøjer, der igennem tiden har 

været anvendt på det militære øvelsesterræn. 

Udstillingen er midlertidig, da der satses på et 

komplet nyt Hærmuseum i tilknytning til Oksbøl 

Lejren. 

 
 

Præstesøen.  

Oksbøl er beliggende op til det store skovområde med 

afmærkede vandrestier der bl.a. går forbi Præstesøen; 

et meget fredfyldt og naturskønt område.  

I hundeskoven er en 19 ha stor del af skoven 

indhegnet til vore hundevenner. Her kan hunden frit 

løbe omkring uden snor, når blot den er under fuld 

kontrol af ejeren. 

Skovlegepladsen ligger umiddelbar tilknytning til 

hundeskoven, og her findes borde og bænke samt 

toilet (foruden selvfølgelig skovlegeredskaber!). 

Jegum, der er beliggende lidt nord for Vrøgum, er et 

fredeligt feriehusområde. I området findes restaurant, 

indkøbsmuligheder, minigolf, tennisbaner samt en 

stor legeplads. Der er afmærkede cykel-og 

vandrestier, som giver gode muligheder for at opleve 

det naturskønne område.  

 

Vrøgum, en dynamisk landsby, ligger i umiddelbar 

forbindelse med Oksbøl. Her har adskillige 

kunsthåndværkere slået sig ned og inviterer gerne 

gæster indenfor i værkstederne.  

Med indkørsel fra Baunhøjvej i Vrøgum, findes et stort 

rekreativt område, kaldet Ballonparken, med 

legeplads, overdækket grillplads med borde og bænke 

samt gode toiletforhold. 

 I skoven, som Ballonparken grænser op til, er der 

afmærkede vandrestier. I Vrøgum er der desuden en 

Put and Take sø. 
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BAGsiden 
Daily quote: 

“Why is a Land Rovers rear windows heated? So your 

hands are warm when you push them” 

SUDOKU 

 
Dagens opskrift: Whiskykalkun 

Man køber en kalkun på fem kilo (til seks personer) og 

en flaske whisky. 

Dertil salt, peber, olivenolie og spækstrimler. 

Kalkunen belægges med spækstrimler, den snøres, 

saltes og pebres og overhældes med lidt olivenolie. 

Sæt ovnen på 200 grader. Skænk så et glas whisky og 

drik en skål på det kommende gode resultat. Læg 

kalkunen i en bradepande og skub den ind i ovnen. 

Skænk to hurtige glas whisky og drik igen på det 

kommende gode resultat. 

Indstil termostaten efter 20 minutter på 250 grader, 

så den får et ordentlig pulver. Skænk yderligere tre 

glas whisky og drik dem. 

Efter en hal tsims tid vænner du fulen og blir ve mæ at 

hilde øje med stajningen. Griw vissskyflaschken å tsa 

en lill EN. 

Eftr ænnu en hal tsims schlændrr du laaaangshormt 

hæn til åvnnn å vænnnr kaaahaaalkunnn. PASCH PÅ 

att du hik brændr hånnen på den schide åvvvn. 

Å sschhå tsar vi ænnnu fæææhææm-schyw 

sjisskkywusser mænns piiihiiipfulen schtajer widre 

iæææn trææhææ tsimer (schhirka - åp i ræwwwen 

mæ de!) Huuuschk å piss vær tiiihiiinde minut! 

Kaaahaan de overhOOOdet la saj gør schå kryw hæn 

til åvvn å prøvvv nåkkkngang å få kræææææet UD! 

Samml så den satansforbanddde piiihhiipfuuul op fra 

døøøhøøørkn og smid den påå et faahhad. PASCH på a 

du ikkk gliiiiiiiiiiderr på det skidefedtede køøøøøkngål! 

Kann du ikkk uuundddgå de, schå prøvvv igen 

åååopppogssccchtådengikscchkuikkktihihihahischkuås

sspissslimajet. 

Tag en lur. 

Spis næste dag kalkunen kold med mayonaise og 

asperin. 

God fornøjelse med madlavningen! ----- og 

velbekomme 

 

Dagens skilt: 

 
Walking up to a department store's fabric counter, the 

pretty girl said, "I would like to buy this material for a 

new dress. How much does it cost?" "Only one kiss 

per yard," replied the male clerk with a smirk. "That's 

fine," said the girl. "I'll take ten yards." With 

expectation and anticipation written all over his face, 

the clerk quickly measured out the cloth, wrapped it 

up, then teasingly held it out. 

The girl snapped up the package, pointed to the old 

geezer standing beside her, and smiled, "Grandpa will 

pay the bill." 

 


