
   

 
LAXI, Onsdag den 27. juli 2011 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tirsdag viste sommeren sig fra den allerbedste side. 

Baren fik pludselig travlt med at udlevere slush ice og 

is. Rundt omkring på campen gik tempoet helt ned på 

slow motion. 

Tøjet blev udskiftet til det letteste og luftigste der var 

medbragt. 

Rengøring af toilet og badevogne 

 
Foregår dagligt: 

9.30 – 10.00 

14.00 – 14.30 

19.30 – 20.00 

Der henstilles til folk ikke at ryge i 

toiletvognene. 

Rengøringspersonalet finder skod rundt 

omkring og det er ikke lækkert, hverken 

når man besøger vognene eller for dem der 

skal gøre rent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teen Zone 

Eller  ungdomsteltet

Hvad… Er der et ungdomstelt?? Hvor 
ligger det? 
Vi er en lille flok unge samlet i det vi kalder 
ungdomsteltet. Her undre vi os lidt over, hvorfor 
så mange unge, som vi ikke har mødt før, går 
rundt alene. Vi er sammen kommet til den 
konklusion at ingen ved hvor ungdomsteltet 
ligger, eller at det overhovedet er et. 
Ungdomsteltet er det røde telt der ligger på 
parkeringspladsen langs hovedvejen, ikke så 
langt fra det store telt. 
I teltet har vi både air hockey, høj musik og 
dejlige sofaer. 
Her holder vi til hver aften, og sommetider også 
hen af dagen. Det er ren råhygge, og vi har et 
hyggeligt sammenhold. Jo flere vi er, jo sjovere 
er det!  
Alle unge mellem 13-20 er velkommen.  
 
Hilsen ungdomsteltets crew. 

  

laxi posten iV 

Så kom sommeren til Ho. 
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Nyheder / leder 

Så er det blevet Trialdag.  

Tirsdag morgen tog en stor flok af sted til 

LAXI trial. Solen skinnede fra en skyfri 

himmel og næsten ingen vind. Der skulle 

køres i 7 klasser og vi skønner at der var 

100-120 deltagende biler. 

 
 Der var bygget 8 fine baner af forskellige 

sværhedsgrader. Banerne var godt fordelt 

rundt i det fantastisk store øvelsesterræn, 

nogle baner var bygget i lyng, andre var i 

Danmarks største sandkasse. 

 
 

 

 

 

Sikkerhedssele reglen trådte også i kraft 

mange gange. Man skal altid huske 

sikkerhedsselen og glemmes dette – gives 

der 0 point på den pågældende bane. Nogle 

måtte erfare, at det var dyre point at 

tabe. 

 
Skader blev der også lidt af… Nogle 

bukkede en stræberarm, andre mistede 

lige et bagtøj, en enkelt mistede en dyse på 

sin v8’er og nogle mistede blot lidt 

kofangerhjørner.  Så mon ikke de næste 

dage skal bruges til at reparere lidt. Men 

det er vel en del af charmen ved at 

deltage. 

 

 

 

 

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  



Onsdag den 27. juli 2011          

  Side 3 

Der var ikke mange tilskuere vi havde, men 

det var store øjne, der blev sendt af dem, 

der ikke kom fra Land Rover  verdenen.   

Frokosten blev indtaget ved skorstenen – 

leveret af en super god pølsemand, som 

kunne diske op med en bred palet af pølser. 

Det er helt sikkert et besøg værd – han vil 

være til stede på landsarrangementet hver 

dag, indtil lørdag.  

Greenlaning tur  

 
 

Mandag morgen vågnede børnene tidligt, 

selv om de var kommet alt for sent i seng, 

og efter lidt morgenmad jeg havde bestilt i 

baren, tog jeg en rask beslutning og skrev 

mig på formiddags greenlaning turen. Som 

jeg fik at vide skulle være ca. 90 km.  

Turen startede med lidt kørsel rundt i et 

hjørne af det militære øvelsesområde af 

rimelig faste veje, hvor alle biler kan være 

med. Herefter gik det ad små hyggelige 

landeveje rundt øst for fjorden, hvor vi 

kom gennem en hel del små grusveje. 

 
Der var også nogle mere udfordrende 

markveje hvor der var gode chancer for at 

få en lille souvenir ridse. 

Selv om vi var ca. 25 biler gik det 

forbløffende godt med at holde samling på 

flokken, selv mår vi skulle passere større 

veje og lyskryds. 

Undervejs hold vi en længere pause ved 

stranden, og nogle mindre tisse og strække 

ben pauser. 

Mine 2 børn på 8 og 9 syntes at det blev 

lidt kedeligt efter en times tid, men vi 

fandt lidt musik, og fik tiden til at gå. 

 
Men alt i alt en rigtig god greenlaning tur, 

med mange gode grus og jord og mark veje. 

Asger Jørnow. 

  



  Nyhedsavis for Region Midtjyllands Landsarrangement 2011  
 

Side 4 

 

Dagens Program 

 

Onsdag d. 27/7 

08:00 Morgenbrød kan afhentes 

i teltet 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk 

kort) 

09:00 Team recovery 

09:00 Fællestur til LEGO land 

11:00 Brandbilmuseet starter 

deres Leopard kampvogn kl. 11 og 13 

13:00 Winch recovery 

18:00 Fællesgrill er klar til brug 

18:00 Seneste tidspunkt for 

bestilling af morgenbrød 

21:00 Seneste tilmelding af 

trophyhold 

21:00 Resultater for Team, 

Winch & orientering om 

dagen i morgen 

 
Hele dagen: GPS løb 

Hele dagen: 4wd.nu challenge 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hvad der skete i går  

 

Undertegnede var med gode 

landrovervenner – og deres skønne børn 

ikke mindst – på greenlaning. 

At det blev greenlaning tur nummer 3 var 

simpelthen forbi tidspunktet passede 

bedst. 

Når der er så meget aktivitet som her på 

LAXI bliver man jo nødt til at prioritere. 

Turen var tilrettelagt af Jannik Tøttrup og 

hans far Kalle. 

Turen var en lidt utraditionel greenlaning. 

Den var ikke ret lang  ca. 70km. 

Den var derimod utrolig informativ. 

Første stop var Tirpitz stillingen få 

kilometer fra campen. 

Kalle fortalte om bygningsværket som var 

en del af tyskernes atlanterhavsforsvar og 

skulle beskytte indsejlingen til  Esbjerg. 

Bygningsværket blev aldrig færdig og 

rummer i dag museum og kunst.

 
Næste stop var Brikby – en øvelsesby 

bygget til militærets træning i hus til hus 

kamp. 
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Der var rekvireret en militærmand der 

levende fortalte om byen og dets betydning 

i træning af vore soldater. 

 
Derefter kørte vi ud på stranden ved 

Vejers, et af de få steder hvor der er 

tilladt at køre på stranden. Der var 

lejlighed til at få tæerne dyppet og vi var 

nogle der fik buksebenene våde. 

 
Vi var så et smut forbi engen, tilhørende 

Fiilsø gods, som til næste år bliver 

gendannet som en kæmpe sø. Kalle fortalte 

endvidere om egene hvor det meste af 

stammerne er op til 6 meter nede i sandet 

på grund af sandflugt. 

Vi sluttede af ved det der fra 1945 – 1952 

rummede danmarks største flygtningelejr.  

Utroligt at flygtningebyen rummede 36000 

flygtninge. 

Stor tak til Jannik og Kalle herfra for en 

yderst interessant tur. 

 

Grønt bevis for juniorer  
Vi fra LAXI er klar over at at er vigtigt at 

vi får vore unge deltagere til at 

interessere sig for LandRovere og kørsel 

med disse. 

Vi har derfor besluttet at lave grønt bevis 

kursus for vore helt unge deltagere. 

Hen over eftermiddagen blev der derfor 

afholdt instruktion og grønt bevis kursus 

for de helt unge deltagere. 

 

 
Her får Frederik instruktion af en af vore 

erfarne instruktører. 

 

Vore unge deltagere er jo vant til at se far 

eller mor bag rattet på de svære baner, og 

koncentrationen lyste da også ud af alle 23 

deltagere, i håbet om at erhverve (næsten) 

samme grønne bevis, som sidder i forruden 

på de større biler.  
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I den bagende sol blev den – ret vanskelige 

bane – kørt igennem igen og igen. De yngste 

deltagere fra både Norge og Danmark 

lyttede opmærksomt på instruktøren, og 

med et enkelt bak i ny og næ kom de også 

flot igennem banen.  

De lidt større børn var så dygtige 

LandRovere kørere allerede, at tempoet 

steg og steg, og både instruktør og official 

var efterfølgende glade for at have alle 

lemmer i god behold. Faktisk er det 

bemærkelsesværdigt at alle bestod den 

svære prøve i første omgang, og der er nok 

aldrig i klubbens historie blevet udstedt så 

mange grønne beviser på en dag. 

 

 
Her kører en meget koncentreret Frederik 

gennem den sidste port. 

Stort tillykke med det grønne 

bevis til alle de dygtige unge 

kørere   
 

Experience lokker med lækkerier 

 

Janni og Ib fra landroverexperience har 

opstillet en bod med diverse ting og sager. 

Er det for tidligt med ønskesedlen til 

julegaveønsker? 

Jeg kunne i hvert fald hurtigt lave et 

ordentligt dræn på kontoen. 

Der er dog noget for enhver pengepung. 

En nøglering eller en kuglepen der jo altid 

brug for.   

Kig forbi og få en snak med Janni og Ib. 

Et gavekort på et kørekursus på Tirsbæk 

til konen vil helt sikkert tage kegler. 
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Resultater fra trial 

Placering Nummer Navn 80-88" Point 

Nr. 1 4158 Jannik Smed 74 

Nr. 2 4773 Ernst Kragh 72 

Nr. 3 1659 Hans Blankenfeldt 69 

Nr. 4 Norge Frode Tverdal 68 

Nr. 5 7514 Verner Mortensen 65 

Nr. 6 Norge Anders Bjærhus 63 

Nr. 7 4773 Elna-Marie Skipper 62 

Nr. 8 Norge Christopher Arnell Madsen 62 

Nr. 9 2366 Henrik Eisvanng 57 

Nr. 10 8616 Jorgin Korman 49 

Nr. 11 6547 Tim 44 

Nr. 12 8521 Rico 31 

Placering Nummer Navn 109" Point 

Nr. 1 2128 Hartley 63 

Nr. 2 2763 Bo Hansen 49 

Nr. 3 8593 Rene 48 

Nr. 4 4424 Niels Lieberkind 32 

Placering Nummer Navn 110" Point 

Nr. 1 6455 Børge Kiilerich 74 

Nr. 2 Norge Ketil Elgethen 73 

Nr. 3 5368 Henrik Brodersen 67 

Nr. 4 3160 Lars Hermansen 66 

Nr. 5 1477 Kim Rasmussen 66 

Nr. 6 8621 Bjarke Sægaard Vest 63 

Nr. 7 5046 Rasmus Olsson 61 

Nr. 8 2870 Henrik Carlsen 60 

Nr. 9 Norge Inger Elgethen 58 

Nr. 10 6878 Henrik Nielsen 57 

Nr. 11 1318 Henrik Petersen 52 

Nr. 12 5586 Poul Würtz Yde 48 

Nr. 13 8284 Benny Post Jensen 43 

Nr. 14 6899 Anders Tommerup 43 
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Nr. 15 8777 Løvenstein 15 

Nr. 16 4148 Gaute Loftsgaard 9 

Nr. 17 4148 Karin Loftsgaard 2 

Placering Nummer Navn RR-Disco Point 

Nr. 1 8551 Nicolai Gaardsøe 68 

Nr. 2 8370 Steen Kjær 66 

Nr. 3 6666 Rasmus Gregersen 65 

Nr. 4 1851 Arath Jørgensen 61 

Nr. 5 2977 Leif 57 

Nr. 6 1500 Jan Hartvigsen 57 

Nr. 7 8084 Per 30 

Placering Nummer Navn Freelander Point 

Nr. 1 810 Klemen Kvist 67 

Placering Nummer Navn Special Point 

Nr. 1 2005 Peter Struntze 76 

Nr. 2 1276 Niels Andersen 75 

Nr. 3 4554 Henrik Glipstrup 75 

Nr. 4 5845 Alex Nielsen 74 

Nr. 5 Norge Endre Gribb 73 

Nr. 6 7798 Rene B. Christensen 72 

Nr. 7 6612 Truls Thomassen 71 

Nr. 8 5027 Morten Frederiksen 64 

Nr. 9 8172 Tommy Æstergaard 60 

Nr. 10 7544 Brian Ellgaard 59 

Nr. 11 6612 Reiden M Thomasen 57 

Nr. 12 5421 Lena Fris 54 

Nr. 13 3344 Alf Johansen 54 

 

Stor tak til: 

 

For gaver 

http://www.google.dk/imgres?q=landrover&hl=da&biw=1162&bih=610&gbv=2&tbm=isch&tbnid=oTqUXxvtCx8klM:&imgrefurl=http://automobile.wikia.com/wiki/Land_Rover&docid=8mNTazynAAGcrM&w=2476&h=1369&ei=XTEvTpnLCIiMswbezvQz&zoom=1
http://www.uniq-import.dk/


   

Børnenes side 

Kan du regne? 

Ole, Peter og Allan har alle penge i deres lommer. Hvis 

Ole giver Peter 2 kroner, så har de to lige mange 

penge. Hvis Ole giver Allan 2 kroner, så har Allan 

dobbelt så mange penge som Peter. Og hvis Ole og 

Peter hver giver Allan en krone, så har Allan ligeså 

mange penge som Ole og Peter tilsammen. 

 

Hvor mange penge har hhv. Ole, Peter og Allan? 

 

 

Keder du dig? 

Hemmelige Breve 

Find noget papir, en lille pensel og noget mælk eller 

citronsaft. Skriv en hemmelig besked til en ven på 

papiret med mælken eller citronsaften. Når grillen 

tændes i aften, kan din ven lægge beskeden på grillen, 

og læse den hemmelige besked. Hvis det haster med 

at læse beskeden, kan du også få dine forældre til at 

varme papiret for dig, så du kan læse den. 

Find vej 

Nu har manden slået sig! Hjælp ambulancen med at 

finde frem 

 

 

 

Hvad gemmer sig herunder?  

 
 

Dagens tegning 

 

Denne Discovery er hvid, men den må rigtigt gerne 

blive malet. Værsgo at gå i gang: 

  



   

Land Rover historien 

•1966 På grund af øgede krav til chassisstyrke blev 

Serie IIB Forward Control introduceret. Desuden blev 

IIB udstyret med den legendariske 6-cylindret 

rækkemotor, som i 1967 også bliver en option i 109” 

modellerne. Samtidig udstyres Forward Control 

modellen med Heavy Duty aksler og større hjul. En 

dieselmotor er også en option.  

 
 

•1967 Rover og Leyland fusionerer. 

•1968 1 ton modellen introduceres. Dette er en Heavy 

Duty 1-tonversion af standard serie IIA 109” bilen.  

 
 

•1970   Range Rover lanceres. Den mest avancerede 

4x4 i verden præsenteres, og Land Rover tager 

hermed et stort skridt til at være foran alle 

konkurrenterne. Det er den første firehjulstrækker 

med skruefjedre, skivebremser, permanent 

firehjulstræk og servostyring. Ting, som først de 

seneste år er blevet standard i andre 4x4 biler.  

 

 

 

 

 
 

•1971 introduceres Serie III. Serie III afløser serie II 

modellerne, og kommer med så rafineret detalje som 

synkroniseret gearkasse! Externt ligner bilen en Serie 

IIA bortset fra småændringer såsom den nye kølergrill 

og ikke mindst forlygterne.  
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Lokalområdet 

 

Selve Blåvand by består af et utal af shopping-

muligheder; adskillige mode-butikker for store og 

små. Dagligvarerforretningerne og de fleste øvrige 

butikker har åbent alle ugens syv dage hele året rundt.  

Her er også masser af familiespisesteder og cafeer. Så 

uanset om du har lyst til pizza eller en rigtig lækker 

gourmetmiddag - finder du det her. I Blåvand kan man 

besøge Blåvand Zoo. Tag madkurven med og nyd 

dagen sammen med de mange forskellige dyr i alle 

størrelser i dyreparken.  

I umiddelbar nærhed af Blåvand Zoo ligger Tirpitz-

stillingen; bunkeren der er åbnet som museum og 

hvor man kan gå rundt i gangene i selve bunkeren 

under jorden.  

Hos Blåvand Bolcher kan man lave sin egen slikkepind 

og se hvordan bolcherne bliver lavet.  

 

Ho: Kun ca. 6 km fra Blåvand ligger Ho; en lille by med 

kun få faste indbyggere, men med et dejligt og 

fredeligt feriehusområde lige ud til Ho Bugt. 

Aktivitetsmulighederne er mange i området omkring 

Ho. Blåvandshuk Golfbane ligger flot placeret med 

skyldig hensyntagen til naturen omkring sig. 

I Ho er der også mulighed for en ridetur i skovene. Hos 

Stutteriet Vestmose kan man leje heste, og som noget 

helt særligt kan man opleve en tur ved stranden på 

hesteryg. 

I Ho Feriecenter er der aktiviteter for hele familien. 

Her er ferielejligheder, samt feriecenter med 

badeland og bowlingbane.  

Ved Ho Fiskesø er der mulighed for at få en fisk på 

krogen. Ellers kan man købe fersk og friskrøget fisk 

hos Ho Fiskehus. 

I Ho er der mange små gårdbutikker hvor man kan 

finde lækre delikatesser, gaveartikler og garn og stof 

eller man kan tage på galleribesøg. 

 

Skallingen og Langli: Den ca. 10 km lange og 3 km 

brede og unikke halvø Skallingen udgør sammen med 

øen Langli den nordligste del af Vadehavet. Skallingen 

er udnævnt til naturvidenskabeligt referenceområde 

og er ligesom Langli fredet. Dette utroligt spændende 

stykke natur er nok det område i Vadehavet, der er  

 

 

 

mest upåvirket af mennesker, og som er af stor 

betydning som rasteområde og spisekammer for 

vandfuglene, idet der her findes store forekomster af 

planter og bunddyr. 

Arrangerede vadehavsvandringer med kyndige guider 

finder man i aktivitetskalenderen i Turistavisen ”Blå 

Stunder”, og under LAXI er det tilladt at gå de ca. 4 

km. på havbunden til den ellers fredede ø Langli. Det 

er vigtigt at være opmærksom på tidevandet. En 

højvandsoversigt og vejledning kan fås hos 

turistinformationen. På øen yngler ca. 10.000 

fuglepar; især terner og måger. Desuden findes her 

den tætteste bestand af strandskader i Europa. 

 
 

Blåvandshuk Fyr: På Danmarks vestligste punkt står 

Blåvandshuk Fyr, som et vartegn for hele området. 

Det hvide fyrtårn er 39 meter højt og har en 

lampehøjde (over havet) på 55 meter. Lyset fra 

fyrtårnet kan ses 23 sømil (42 km) væk.  

Fyret blev bygget i 1900, som afløser for et mindre 

fyrtårn fra 1888. Blåvandshuk Fyr skulle advare 

skibene mod Horns Rev, som strækker sig 40 km. ud i 

havet vest for Blåvandshuk. Horns Rev blev tidligere 

kaldt ”Djævlens horn”, fordi dette rev havde taget 

mange sømænd i hårdt vejr og blev betragtet som et 

af verdens farligste rev. 
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BAGsiden 

Daily quote: 

“Why did they use Land Rovers for the Camel trophy? 

To make things as difficult as possible for the 

contestants” 

 

SUDOKU 

 
 

Piloten sprang ud via katapultsædet. På vej ned mødte 

han en ældre dame, som også fløj. Piloten havde ikke 

mistet sit gode humør, så han råbte til damen: "Hej, 

bedstemor, har du ikke set min jetjager?" 

- "Nej, jeg har ikke, - men har du set mit gaskomfur?" 

 

En mand led af en frygtelig forkølelse og gik til lægen 

med det. 

Lægen gav manden nogle piller og bad ham se om 

ikke de hjalp. 

En uge efter kom manden igen - han var stadig 

forkølet. 

Denne gang gav lægen ham en indsprøjtning og bad 

han tage hjem og se om ikke forkølelsen forsvandt. 

Endnu en uge gik og manden kom igen, med sin 

forkølelse. 

Lægen rådede ham til at gå hjem og åbne samtlige 

vinduer og lægge sig til at sove uden dyne midt på 

gulvet. 

- "Jamen Hr. læge. Hvis jeg gør som du siger, ender 

det da med at jeg får lungebetændelse." 

- "Ja og det ved jeg hvordan man kurerer." 

 

 

Dagens skilt: 

 
 

 

Lawyer: I have some good news and some bad news. 

Client: Well, give me the bad news first. 

Lawyer: The bad news is that the DNA tests showed 

that it was your blood they found all over the crime 

scene 

Client: Oh no! I'm ruined! What's the good news? 

Lawyer: The good news is your cholesterol is down to 

130! 

 

A young bride tells her friend, “Paul keeps telling 

everyone he’s going to marry the most beautiful girl in 

the world.” 

“ What a shame! And after all the time you’ve been 

engaged!” 

 

 

The old man had died. A wonderful funeral was in 

progress and the town’s preacher talked at length of 

the good traits of the deceased, what an honest man 

he was, and what a loving husband and kind father he 

was. Finally, the widow leaned over and whispered to 

one of her children, “Go up there and take a look in 

the coffin and see if that’s your pa.” 


