
   

 
LAXI, Torsdag den 28. juli 2011 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag på LAXI var som de andre 

dage præget af alskens forskelligt 

”tidsfordriv” Onsdag var 

14 friske piger-tøser-damer-kvinder-

lækre kællinger gav den gas til en 

omgang zumba. 

Der blev shoppet – kørt frikørsel – 

leget turist – kørt til stranden og - 

ikke mindst – hygget i det fine vejr i 

campen. 

Vore 2 flotte brandbiler førte an for 

en kortege af LandRovers der valgte 

at aflægge et besøg på 

brandbilmuseet i Oksbøl. dagen hvor 

konkurencerne Team og Winch 

recovery løb af stablen. 

 

 
 

laxi posten  V 

Winch-Recovery  - frikørsel - 

Brandbilmuseum – Zumba - 

legoland 
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Parkering 

Husk at der kun må stå 1 bil ved hver 

plads på campen. 

Der er blevet gjort opmærksom på 

at brandmyndighedernes krav om kun 

1 bil ved hver plads ikke i alle 

tilfælde overholdes. 

Det er tilladt kortvarigt at 

læsse/aflæsse etellerandet ved 

”boligen” meeeeen der ses bil nr 2 

holde ved patriklen hele dagen. Hvis 

beredskabsmyndighederne kommer 

på besøg kan de kræve campen 

lukket aldeles omgående, så vi må 

henstille til: 

Kun en bil pr. plads.

Dagens Program 

 

Torsdag d. 28/7 

08:00 Morgenbrød kan afhentes i 

teltet 

08:00 Frikørsel i Oksbøl  

 

 

 

 
 

14:00 Greenlaningtur 3 

18:00 Fællesgrill er klar til brug 

18:00 Seneste tidspunkt for 

bestilling af morgenbrød 

21:00 Resultater for hunderally 

& orientering om dagen i 

morgen 

22:00 Kronhjortetur.  

 

 

Zumba 

Zumba er de sidste år blevet en del 

af det daglige på mange af landets 

fitness centre og i div. 

Idrætsforeninger. 

 Zumba Fitness blev skabt i midten 

af 90'erne af sydamerikaneren 

Alberto “Beto” Perez, som træner 

http://www.google.dk/imgres?q=parkering+forbudt&um=1&hl=da&biw=1162&bih=610&tbm=isch&tbnid=xi3LT7Gu1JBpXM:&imgrefurl=http://www.wh2oslo.no/%3Fp%3D119&docid=jQmpumv1M919mM&w=200&h=300&ei=HhcwTv_DMI3CtAb4hcnzDw&zoom=1
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berømtheder, og som er koreograf 

for internationale popstjerner. 

Inspireret af den traditionelle 

cumbia-, salsa-, samba- og merengue-

musik, som han voksede op med, 

kombinerede Beto sine foretrukne 

latinamerikanske rytmer med sine 

hotte internationale dansetrin, som 

hans elever elskede, - og Zumba 

Fitness blev skabt!  

 
Så blev årets landsarrangement ramt 

af zumba bølgen. Vi var flere der 

allerede efter opvarmningen havde 

en vældig sund kulør i kinderne. 

Instruktør Louise opmuntrede 

deltagerne til at give sig fuldt ud 

man kan roligt sige at der blev 

arbejdet hårdt. Under Zumba skal 

man svinge hofterne og der var flere 

tilskuere (mænd) der stod med store 

smil.  

Der var tre præmier, en for bedste 

stil, en for den der prøvede mest og 

sidst men ikke mindst, en til den der 

så sjovest ud.  

Man kan roligt sige at Zumba på 

landsarrangementet er en klar 

succes og  vi ser frem til lignende 

tiltag    
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Hvad der skete i går  

Nat GPS løb 
 

Da mørket var brudt frem mødtes 

der en ordentlig stribe af Land 

Rovere bagerst på lejren.  

Fælles for dem alle var at de skulle 

ud på GPS løb i natten. Hvad man 

ikke vidste på forhånd, var at man 

skulle være en ørn til orientering. 

For Lasse have tabt kortet, hvor 

posterne var indtegnet, ned i en 

hulmaskine.  

Så inden man kunne komme i gang 

måtte man først pusle med at få sat 

de små kortudsnit ind på det rigtige 

kort.  

Det kan være noget af en opgave at 

få sat den lille prik ind i det store 

hele. Men efterhånden kunne man 

høre bilerne tage af sted, og så 

gjaldt det bare om at køre stærkt. 

 

 

 

 

 

 

Over stok og sten det gik, ud til vandet og 

ind imellem træerne. Når man så var 

ankommet til destinationerne var det ud af 

bilen og op med lygten, for der skulle 

findes små sedler der var sat på 

træer, stakit osv.  

Når man havde fundet det lille kort 

fik man et tal til at sætte ind i 

koordinatet til skatten.  

Men nemt skulle det jo ikke være, 

for man fik jo ikke af vide på den 

nemme måde hvor den skulle stå.  

Nej man skulle kende flagene for fx 

Orkneyøerne, Bornholm, Vendsyssel, 

Jyske Flag osv. Og først når man 

kendte alle disse flag kunne man 

placerer tallene i koordinatet.  

Da alle tal var placeret gik et igen 

over stok og sten, ud til skatten.  

Den var godt gemt i en kasse.  

For skatten var en bog hvor man 

skulle skrive sig i når man havde 

fundet frem til den.  

 

Det lykkedes kun for 8 biler at finde 

frem til skatten. En dejlig tur på ca. 

3 timer var endelig gennemført.  

 

 

 

 

 

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 resultater 

Placering Nummer Nummer   Navne Point 

Nr.1 1276 1318   Niels Andersen + Henrik Petersen + Niels Marcussen 45 

Nr.1 4554 5037   Henrik + Torben + Peter Struntze 45 

Nr.3 5334 5467   Frank + Kim 40 

Nr.4       Alf & Nicolai 35 

Nr.4       Jimmi Dall + Anne Kragh + Per J 35 

Nr.6 7578 4037   Ketil + Thorbjørn 30 

Nr.6       Jimmi Nygård + Karsten 30 

Nr.8 1629 5630   Lars + Runa + Sører 25 

Nr.9 4064     Morten + Lena + Axel 10 

Nr.10 8556     Søren + Jens + Jim 5 

            

Winch           

Placering Nummer Nummer   Navn RR-Disco Point 

Nr.1       Jimmi + Morten + Karsten 100 

Nr.2 5467 5037   Kim Villadsen + Torben Pleman 80 

Nr.3 5421 5027   Lena Friss + Morten F. + Peter Hajemann 60 

Nr.4 5334     Frank + Morens + Emil 50 

Nr.5 4246     Ida Boisen + Poul Jacob Boisen 41 

Nr.6       Olson + Jacobseb + ? 40 

Nr.6 7979     Ib Jensen + Christoffer D. Jensen 40 

Nr.8 4064     Axel + Morten + Anders 30 

 

 

 

 

Interregional udflugt til 

brandbilmuseet i Oksbøl 

 

Region Fyn, Nordjylland og Ærø 

 

 

I det omdelte materiale, vi fik 

udleveret ved ankomsten til LAXI, 

var der bl.a. en folder fra 

Brandbilsmuseet i Oksbøl. 

 Ved gennemlæsningen af folderen 

viste det sig, at der ud over gammelt 

brandmateriel og slukningskøretøjer,  

faktisk var en udstilling af 

forskellige pansrede køretøjer, som 

med tiden var blevet udrangeret fra 

det danske forsvar. 

Hvem af os deltagere på LAXI, har 

ikke som barn eller voksen drejet 

hovedet i retning at en 

udrykningssirene? Hvem af os har 

ikke stået ved vejen og benovet 

stirret på de knaldrøde brandbiler 
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der susede forbi med 30 km i timen, 

under stor opstandelse. 

 
Vi var i hvert fald nogle stykker, som havde 

interesser i begge retninger, -Nuværende 

brandbilejere og tidligere soldater. 

I min tid som fupper (soldat) var det 

faktisk hærens kampskole i Oksbøl, (tror 

jeg nok det hed) som lærte os det vi have 

behov for at vide, om taktisk snilde. Her 

lærte vi at køre kampvogne, PMVér  osv. Vi 

lærte at skyde, vi lærte at sløre og vi 

lærte at køre vores vej, når det var på 

rette tid, - ja vi lærte at være rigtige 

soldater, syntes vi selv. 

 
De af os som har været soldater, har for 

de flestes vedkommende stødt på de 

ovennævnte køretøjer, på et eller andet 

tidspunkt. Andre har bare set disse 

monstrummer på fjernsynet, når der har 

været reportager fra de steder hvor 

Danske styrker er i indsats. 

Aftenen i forvejen, var det blevet aftalt at 

vi skulle mødes ved festteltet kl. 10.00, 

næste formiddag for at aflægge museet et 

besøg. Ophavsmændene var Deres 

udsendte medarbejder, samt Poul Meirum, 

som inden turen blev udnævnt til 

udrykningsleder. 

Vi var 8 ekvipager heraf 2 brandbiler Pouls 

og Hannes, som drog af sted til Oksbøl. 

Turen foregik i kolonnekørsel, med 

udrykningskøretøjerne i front, behørigt 

monteret med blå udrykningsglas over de 

roterende lamper på taget. Et smukt syn, 

der vakte en vis opsigt. 

Da vi ankom til museet, blev der forhandlet 

en grupperabat på plads som betød, at vi 

fik adgang til udstillingen formedelst 50,- 

kr. pr. person. Man skal være 20 personer 

for at opnå rabat, vi var 18 og de var flinke. 

Herefter fordelte vi os i de forskellige 

interessekategorier. Jeg selv røg, helt 

uretfærdigt, hurtigt forbi 

slukningskøretøjerne og ind i hallen med 

det militære isenkram. Her kunne jeg så se 

en imponerende kampvognssamling, efter 

danske forhold, forstås. 

Den røde tråd gennem samlingen, var 

Leopardkampvognens udvikling i det Danske 

forsvar, men der var også fine eksemplarer 

af andre kampvogne og former for 

bæltekøretøjer. 

Årsagen, til vi valgte netop onsdag til 

besøget var, at man kl. 11.00 og kl.13.00, 
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ville starte motoren på en af Leoparderne 

op. Motorlyden på en Leopardkampvogn, kan 

mht. signifikans sammenlignes med 

Spitfirens. Det er noget af den meste 

potente rå motorlyd man kan forestille sig. 

De af os som går til rockkoncerter her om 

sommeren, kender det sikkert når man er 

så tæt på musikken at bassen kan mærkes 

som rystelser i brystkassen. 

Sådan er det at stå ved siden af en 

Leopardkampvogn, når den er i gang og får 

lidt gas. 

Men ak. Den tyske skrotbunke kunne ikke 

starte. Hvor gerne man end ville, 

forklarede mekanikerne, så ville bæstet 

ikke starte. Som de sagde ” der må være 

en fejl på den” 

Den slags skarpsindighed forstår de fleste 

Land-Rover ejere, så vi drog derfra lidt 

skuffede, men i øvrigt i godt humør over 

hele oplevelsen. Så er der et par fritimer 

de næste par dage, så besøg 

Brandbilmuseet. 

Et personligt hjertesuk. Folderen viser en 

udstillet Centurion kampvogn. Den er 

desværre ikke på museet, Jeg havde håbet 

på at kunne få lov at klappe den gamle dame 

på udstødningen og sige tak for den tid der 

gik.  

Den slags skarpsindighed forstår de fleste 

Land-Rover ejere, så vi drog derfra lidt 

skuffede, men i øvrigt i godt humør over 

hele oplevelsen. Så er der et par fritimer 

de næste par dage, så besøg 

Brandbilmuseet. 

Et personligt hjertesuk. Folderen viser en 

udstillet Centurion kampvogn. Den er 

desværre ikke på museet, Jeg havde håbet 

på at kunne få lov at klappe den gamle dame 

på udstødningen og sige tak for den tid der 

gik.  

 

   

 

Endnu en dag på vores første 

landsstævne 

 

Af Line og Karsten Dehler + de 2 små 

 

Her på 3. dagen af vores første 

landsstævne, kan vi stadig ikke undgå 

at blive positivt overraskede. Min 

bedre halvdel og ungerne kom i går 

over frokost, hvor jeg selv ankom 

fuld af LandRover ”gå-på-mod” 

mandag eftermiddag. Da vi først 

sent søndag var retur fra udlandet, 

blev ankomsten til LAXI timet, så 

ungerne ikke gik glip af det grønne 

bevis til børnene. Vi var desværre 

blevet ”brændt af økonomisk” mht. 

at leje en campingvogn, og da min 

kone under ingen omstændigheder 

gider sove i telt, så ville hun og 

børnene deltage tirsdag og køre 

retur mod Horsens igen efter 

aftensmaden i går.  
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MEN, en kombination af LandRover 

paradis – ikke kun for voksne mænd, 

men også de ”rigtig” små legesjæle, 

godt vejr og super hyggelige forhold, 

gjorde at hun nu på 2. døgn har 

overnattet i telt – SÅDAN LAXI! 

 

I dag fik vi så flyttet autostolene 

over i den rigtige bil, og drengene 

(snart 2 og 4 ½) og jeg drønede af 

sted ud i det store terræn. Jeg 

havde en forventning om at vi skulle 

ud og se Team-kørsel i formiddags, 

men det faldt bestemt ikke i den 

yngstes smag, primært pgr. lyden fra 

motorerne. Pyt, vi teamede op med 

en flok på 5-6 flinke midtjyder, som 

vi kunne følges med på en ”lad os 

finde nogle stejle klitter og køre op 

og ned af-tur”, og som altid en 

fornøjelse at se hvad vores biler kan 

klare. 

 

Som altid her i livet, er man jo 

påvirket af den situation man er i. Vi 

er med små børn ”hensat” til en vis 

type aktiviteter, bl.a. hoppeborge og 

”vagt-ved-teltet”, men for pokker 

hvor vi glæder os… Alle de 

aktiviteter, som et sådant 

landsstævne byder på kan jo 

nærmest få tænderne til at løbe i 

vand, som når man rammer grill-

området ved 18:30-19-tiden. 

Allerede nu ser jeg frem til at 

ungerne bliver store nok til at vi i 

fællesskab kan deltage som hold i 

GPS-løb, vi kan investere i endnu en 

LandRover til min bedre halvdel, så vi 

kan stille et rigtigt familie-hold i 

Team-Trophy, og ungerne kan slås om 

hvilken bil de skal køre i – og ikke om 

hvem, de skal sove i telt med! 

 

Mht. den 2. LandRover skal det lige 

nævnes, at det ikke er fordi min 

kone ikke kan/må køre bilen, men 

med to autostole og undertegnede, 

mangler vi lige en lille ekstra fjerde 

plads - ”Skatte-far” har jo en helt 

anden holdning til hvad det skal 

koste at komme af sted hele familien 

i en lille bitte 90”  

 

TAK FOR ET KANON ARRANGEMENT 

FORELØBIGT – DET FØRSTE AF MANGE.  

/KD 

  



   

 

Børnenes side 

Kan du regne? 

Så prøv at løse denne firkant: 

 
 

 

Keder du dig? 

Så er det på tide at lave nummerpladebanko. Sammen 

med nogle andre børn laver I hver især en bankoplade 

med 4 rækker felter med 5 felter i hver række. Skriv 

nu 15 tal mellem 00 og 99. Gå i samlet flok rundt på 

pladsen og kryds af, hver gang I har et tal, som passer 

med de 2 sidste tal på en nummerplade. Den som 

først har krydset sin plade fuld, har vundet. 

 

Find vej 

Manden kan ikke huske hvor han stillede sin 80”. Vil 

du hjælpe ham med at finde vej? 

  

 

Hvad gemmer sig herunder?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens tegning 

I dag må du endelig få lov til at male på en Range 

Rover. Så det er bare om at komme i gang:  

 

 

 

  



   

Land Rover historien 

•1972 kommer Forward Control 101". En kraftig V8 

som sælger rigtigt godt i militærversion. Den viser sig 

usælgelig til civile formål, og bliver derfor kun 

produceret til militære formål.  

 
100” kommer som mange andre Land Rovers som et 

utal af versioner, men mest spektakulær er nok dens 

deltagelse i Sylvester Stallones film Judge Dredge, 

hvor bilen er forklædt som fremtidstaxi. 

 
•1976 produceres Land Rover nummer en milion. 

•1976-77 bygges en Range Rover med 109” karosseri. 

Bilen døbes 100” efter akselafstanden, men den bliver 

aldrig en succes, da militæret mener, at dne 4x4 med 

skivebremser, servostyring, permanent 4x4 og 

skruefjedre er alt for avanceret til deres brug. 

•1979   Stage One 109" V8 introduceres.  

    

Basalt set en 109” serie III, men med en ny flad front 

lånt fra militærprototypen 100”, så bilens motorrum 

blev stort nok til at kunne udstyres med en kraftig V8 

motor.  

•1983-84 De ærværdige seriebiler bliver erstattet af  

110" i ´83 og af 90” i ´84. Disse introducerer moderne 

udseende, skruefjedre og ikke mindst permanent 

firehjulstræk som på Range Roveren.  

 
Desuden introduceres en 130” ekstralang bil.  

•1985-86 bygges et forsøg på en minilastbil. Land 

Rover introducerer en Llama, men endnu et 

spændende bilprojekt når ikke længere end til 

prototypen, da militæret ikke har interessen. 

 
 

•1988 British Aerospace overtager Rover Group. 

•1990  Discovery bliver introduceret. Modellen var 

rettet imod det nye 4x4 familiemarked. Dog har 

modellen i modsætning til mange af konkurrenterne 

stadig off road egenskaber som de andre Land Rovers. 

 
 

  

http://www.pistonsnstuff.com/wp-content/uploads/2010/08/Land_Rover_Judge_Dredd.jpg
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Lokalområdet 

Vejers er en gammel badeby ved Vesterhavet. Det var 

her, de allerførste feriehuse blev bygget. Mange af 

husene fra dengang står stadig, og det er i Vejers 

lykkes at bevare meget af fortidens charme. Netop 

fordi ferieturismen her i Vejers er gammel, møder 

man feriehuse helt ud til de yderste klitrækker.  

Byen summer af liv, samtidig med at der er en 

afslappet atmosfære. Butikslivet er alsidigt og med P-

pladser lige uden for døren. 

 

 
 

Vejers strand er en af de få strande hvor man må køre 

i bil på stranden. Stranden er delt i 2 af en bæk som 

løber ud i vandet. På den ene side af bækken kan man 

køre i bilen og på den anden side, kan man kun 

komme frem til fods.  

 

 
 

Kunstgalleri:  På Strandgalleriet findes et stort udvalg 

af moderne kunst og skiftende udstillinger hele året. 

 

 
 

Grærup og Børsmose: Lidt nord for Vejers ligger 

Grærup og Børsmose, som begge er karakteriseret 

ved at være meget fredfyldte områder omgivet af 

strand, klitter, skov og hede.  

Grærup er et feriehusområde med egen fiskesø. 

 
 

Naturen omkring Vejers, Grærup og Børsmose er 

mest kendt for sine strande og klitter. Men det er kun 

en lille del af det hele.  

Baglandet med bl.a. Langsø og den gamle kystlinie fra 

Bronzealderen rummer nogle af områdets smukkeste 

landskaber med enestående muligheder for til fods, 

på cykel eller måske på hesteryg at udforske området. 

 
 

  



   

BAGsiden 

Daily quote: 

“ With a Land Rover you can't decide whether to park 

on a hill in case your starter fails or on the flat in case 

your handbrake fails” 

 

SUDOKU 

 
Præsten til fangen, der sidder i den elektriske stol 

umiddelbart før henrettelsen: 

- "Har du et sidste ønske?" 

- "Ja, hold mig i hånden" 

 

Hvad er forskellen mænd og kvinder? 

Kvinder vil have een eneste mand til at opfylde 

samtlige af deres behov. 

Mænd vil have samtlige kvinder til at opfylde eet 

eneste af deres behov. 

 

- "Goddag. Jeg kommer for at undervise dem i sang." 

- "Jeg har ikke bestilt nogen sanglærer." 

- "Nej, det har Deres nabo."  

 

En subsistensløs går tur i Århus, da han kommer for en 

container skynder han sig at kigge ned i den, for at se 

om der er noget han kan bruge. Der ligger et stort 

spejl på bunden og han skriger: - Hjælp der ligger en 

død mand i containeren. 

Politiet bliver tilkaldt og 25 minutter efter kommer de 

susende. En politimand går hurtigt hen til containeren 

og kigger derned, så vender han sig om og skriger 

rædselslagen til sin kollega: - For helvede, det er en 

betjent!  

 

I retten... 

- "Ok Frue... Deres mand er kommet til skade. 

Hvordan?" 

- "Jeg kastede tomater på ham." 

- "Kun tomater? Hvordan kan han så være så ilde 

tilredt, som han er?" 

- "Ja ok... dåsetomater."  

 

Dagens skilt: 

 
 

The two partners in a law firm were having lunch 

when suddenly one of them jumped up and said, "I 

have to go back to the office - I forgot to lock the 

safe!" 

The other partner replied, "What are you worried 

about? We're both here." 

 

A blind man was describing his favorite sport, 

parachuting. When asked how this was accomplished, 

he said that things were all done for him: "I am placed 

in the door with my seeing eye dog and told when to 

jump. My hand is placed on my release ring for me 

and out I go with the dog." 

"But how do you know when you are going to land?" 

he was asked. "I have a very keen sense of smell, and I 

can smell the trees and grass when I am 300 feet from 

the ground" he answered. 

"But how do you know when to lift your legs for the 

final arrival on the ground?" he was again asked. He 

quickly answered: "Oh, the dog's leash goes slack." 


