
   

 
LAXI, Søndag den 31. juli 2011 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så lakker det mod enden på LAXI. 

Det blev en uge hvor gamle 

bekendtskaber og venskaber blev   

genoptaget og nye bekendtskaber og 

venskaber blev knyttet. 

Vi rundede lige præcis ikke de 250 

medlemsnumre. I skrivende stund 

har vi indchekket 248 medlemmer. 

De fleste er selvfølgelig fra 

Danmark, men vi har haft 

rekordstort besøg af 

LandRovervenner fra Tyskland – 

England – Sverige og, rigtig mange, 

fra Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blev også Landsarrangementet  

hvor vi udvidede aktiviteterne.  

Hvis vi for nogle år siden fortalte at 

der er frit internet og Zumba  på 

LandRoverarrangement ville ”de 

gamle” få et slagtilfælde. 

Vi mener dog at det er vigtigt at 

tilgodese så mange interesser som 

muligt. 

Selv for inkarnerede LR fans kan en 

uge udelukkende med Landrover blive 

rigeligt og for børn og ”bedre 

halvdele ligeså. 

 

 

 

 

 

 
 

laxi posten VIII 

Om lidt blir her stille 

om lidt er det forbi 

fik du set det du ville 

fik du hørt din melodi 

Om lidt, om lidt er vi borte 

vi ses måske igen 
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Landsarrangemet 

14:00 Afrejse og lukning af LAXI 
 

Hvad der skete i går 

LAXI havde lørdag besøg af vore 

venner i ånden nemlig nogle 

modelbilfolk der også kan se at 

LandRovere simpelthen er de 

fedeste biler  

 
 

Rene – Rasmus og Søren beundrer de 

utroligt naturtro modelbiler fra RC 

modelbilklubben. 

En flok rigtige mobilnørder fra hele 

landethar kastet deres interesse på 

landRovere. 

 

 

Carsten Holm fra klubben fortæller 

at de køber et kit med undervogn og 

karosseri, men som i vores verden 

udstyrer de deres biler individuelt. 

 

På adressen: 
http://www.rcgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=14639 

 

kan du se video af de naturtro biler 

køre i terræn. 

Man skal virkelig se godt efter – 

f.eks. på træerne for at se at det er 

modelbiler er kravler rundt. 

 

Der mangler intet. 

Selv mudderet er der.  

 

http://www.rcgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=14639
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Festmiddag 

 

Årest festmiddag på LAXI blev også 

årets brag af en fest. 

 

Allerede fra midt på eftermiddagen 

begyndte flittige folk fra 

midtjylland at pynte bordene til 

aftenens spisning. 

 
 

Da vi, i år har valgt at afsløre 

resultater og overrække præmier 

løbende blev der mere tid til aftens 

hovedopgave: 

At feste 

- Og festet blev der. 

Straks da folk begyndte at ankomme 

emmede luften tykt af mobning.  

 

 

 

Da vi havde spist vildsvin, så 

Asterix og Obelix ville skamme sig 

ankom orkesteret  

Just like rain 

 

De forstod vilkelig at give den gas. 

Straks da de slog første strofe an 

var der fyldt på dansegulvet. 

 
 

Da vi på forhånd var klar over at der 

ville blive: 

”Gang i æ sager og sang i æ gader” 

Havde vi inviteret de nærmeste 

naboer. 

10 naboer havde takket ja og de 

hyggede sig med os 
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Land Rover Experience 

Center - 4x4 off-road 

kørekurser og events 

 

 
Land Rover Experience Center er 

Danmarks eneste professionelle off-

road center. Vi tilbyder ud over 

events, en række forskellige 

terrænkurser enten i egen bil eller i 

en af Experience Centrets biler.  

Vi råder over et antal uddannede 

off-road instruktører, nogle af dem 

med mere end 30 års erfaring i 

terrænkørsel. Instruktørerne er 

uddannet i England på Land Rover 

fabrikkens Experience Center, 

Driving Academy.  

Vi tilbyder forskellige kurser, 

halvdags-, endags- og weekend 

kurser, og i forskellige niveauer.  

Vi tilbyder kurser i grundlæggende 

terrænkørsel, kurser for de øvede 

og det mere ekstreme.  

Vi har base på Tirsbæk Gods ved 

Vejle Fjord, og har rådighed over et 

smukt og stærkt kuperet terræn, 

der giver masser af muligheder og 

udfordringer hele året rundt.  

 

 

Gymkhana 

 

- mange fandt vej til de 8 baner, med 

forskellige udfordringer og 

sværhedsgrader. Der skulle fx. 

spilles crocket, og her så man mange 

flotte spillestile ud af vinduerne, 

nærmest som når man plukker 

jordbær, og der skulle sprænges 

balloner, hvilket skete både inde fra 

bilerne, men sandelig også fra 

kølerhjelm eller bagkofanger. Der 

var blindkørsel, hvor co-driveren 

skulle dirigere, med blandet succes, 

og der var ”bakke til trailer” hvor 

man skulle ramme bulls-eye for at 

opnå max point. Der var boldkast fra 

bil, velcro-kast udefra og ind til 

chauffør, kørsel med kartofler på 

ske og bægerflyt på pæle. 

 

Det var gode udfordringer for små 

og store, alle kunne være med, 

vejret var også med, så alle morede 

sig og havde en dejlig formiddag. 

 

Birthe Nielsen 

 

  

 

 

 

http://www.landroverexperience.dk/
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Glædelig jul 
 

Vi har sørme også et juletræ på 

campen. 

 
 

Træet er endnu ikke pyntet, men det 

forlyder fra pålidelig kilde at 

beboeren blev det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindere af gymnkhana blev : 

 

Krøj og Karina med 66 point 

 

 
 

Nr. 2 blev Børge Kiilerich med 61 

point,  

Derefter kom Ketil og Stein med 60 

point 

 

Den komplette resultatliste kan ses 

på opslagstavlen i info. 
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Minitrophy 

 
Årets minitrophy som var arrangeret 

af vore norske venner, løb af stablen 

lørdag eftermiddag. 

 
De havde lavet 4 øvelser som 

krævede omtanke-teamvork-styrke 

og snilde. 

I en bane skulle man, via en tovbane, 

hente så mange ting som muligt over 

en lavaflod. 

En anden opgave gik ud på at slå et 

søm i entelefonpæl på et bestemt 

antal slag med hammmeren. 

 
Man skulle også gennemgå en 

forhindringsbane med bind for 

øjnene og med vand i hånden. 

 
Gummistøvlekast hvor man kaster i 

forlængelse af hvor støvlen sidst 

landede. 

 

Stor tak til arrangørerne for nogle 

spændende og sjove opgaver…. 
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Vi fra Laxi siger tak til 

vore sponsorer: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

4WD.nu 

 

http://www.google.dk/imgres?q=glad+land+rover&hl=da&biw=1162&bih=610&gbv=2&tbm=isch&tbnid=1PrGB9F9UliQ2M:&imgrefurl=http://www.glad.dk/&docid=90KVr4uNMGPYAM&w=960&h=250&ei=vwQ0TojkOsiE-waFjdGiDQ&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?q=land+rover++experience&hl=da&sa=X&gbv=2&biw=1162&bih=610&tbm=isch&tbnid=keuxfBmtNQQNPM:&imgrefurl=http://www.gunsonpegs.com/shooting/buy-blogs/25-off-at-land-rover-experience-chilterns-and-south-east_38&docid=F3dGo3DDephajM&w=591&h=278&ei=AQU0TtX4II7tsgaZx7W5Ag&zoom=1
http://www.team-bertelsen.dk/
http://www.stark.dk/
http://www.google.dk/imgres?q=4WD-Danmark&um=1&hl=da&sa=N&biw=1162&bih=610&tbm=isch&tbnid=45xCUhA64HJQhM:&imgrefurl=http://www.4wddanmark.dk/da_c/aktuelt/&docid=P11y-ui0A0WnVM&w=241&h=342&ei=Ywc0TpzaAszssgam0by5Ag&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?q=Uniq-import&um=1&hl=da&sa=N&biw=1162&bih=610&tbm=isch&tbnid=afpinB5aVaZBmM:&imgrefurl=http://www.uniq-import.dk/information/&docid=NNhjwfajXpP-KM&w=110&h=150&ei=mgc0TvrDGsrLswbh4sC6Ag&zoom=0
http://www.4hunde.dk/catalog/product_info.php?products_id=33
http://www.trouwnutrition.net/displaypage.asp?page_key=417
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Børnenes side 

Kan du regne? 

Sidste udfordring med endnu lidt gangestykker: 

 
 

 

Keder du dig? 

Lav en sætning, hvor alle ordene starter med 

eksempelvis T. Lav sætningen så lang som muligt. Du 

kan også drille de voksne ved at sige alle ord med et 

bestemt bogstav for eksempel A. Du kan sige Aeg Ail 

Aerne Ave An As (Jeg vil gerne have en is) eller noget 

andet du finder på. En rigtig god leg til bilturen hjem! 

 

Find vej 

Nu er der kun edderkopspind tilbage på campen. Kan 

du finde vejen igennem? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad gemmer sig herunder?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens tegning 

Sidste bil i denne omgang er en 109” FC:  
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Land Rover historien 

•2004 Discovery 3 introduceres. Som Range Roveren 

får også Discovery modellen uafhængig hjulophæng, 

og massiv introduktion af elektronik.  

 
 

•2007 Defender gennemgår sin største opdatering 

siden overgangen fra seriebiler. Fra Ford hentes en 4-

cylindret CommonRail dieselmotor, hele karosseriet 

laves i stål, instrumentbordet ændres foruden en del 

andre ændringer. De karakteristiske luftklapper i 

torpedoen fjernes. 

 
 

 
 

•2009 Discovery 4 introduceres. Serie 4 af Discovery 

ligner en Discovery 3 men Land Rover har opdateret 

den på mere end 2000 punkter. 

 
 

•2011 Range Rover Evogue introduceres. Den er 

planlagt til at blive introduceret i den sene sommer, 

men er endnu ikke set på gaden.  

 
 

•2011? Hvad sker der mere i Krønikken? Det må du 

læse om en anden gang, da vi ikke ved mere, men tak 

for at du har læst med. Der er helt sikkert meget i 

Land Rovers historie, som ikke er med, men så kan du 

jo selv skrive til. 

 

  

http://www.cars-data.com/en/land-rover-defender-90-todo-terreno-2007-1312/foto14.html
http://www.cars-data.com/en/land-rover-defender-110-todo-terreno-2007-1315/foto4.html
http://www.cars-data.com/en/land-rover-discovery-todo-terreno-2009-1323/foto6.html
http://www.cars-data.com/en/land-rover-discovery-todo-terreno-2009-1323/foto16.html
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Lokalområdet 

 

Starup-Tofterup 

I den østlige del af Varde Kommune ligger 

Starup/Tofterup lige midt i den idylliske natur med 

store skove, heder og ådale.  

Byen er beliggende lige ned til den naturskønne 

Holme Å, som slynger sig gennem et varieret landskab 

med skråninger, enge, hedebakker og plantager.  

 
 

Holme Å er et yndet mål for lystfiskere samtidig med, 

at den byder på gode muligheder for kortere eller 

længere gåture i den smukke natur.  

 
 

Blåvand – Bække vandrestien følger Holme Å et 

stykke af vejen, hvor der findes flere gode 

overnatningsmuligheder og bålpladser. Brochuren kan 

fås på turistinformationer i lokalområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kyst-til-kyst stien kan man også hoppe på her. Oplev 

den smukke jyske natur fra Blåvands Huk til Vejle. På 

naturstien langs Varde Å, Holme- og Vejle Å kommer 

du tæt på naturen og langt fra trafik, stress og jag. 

Turen er samlet på ca. 120 km og der er langs hele 

ruten mulighed for overnatning på primitive 

lejrpladser med bålplads, vand og das. 

Parkeringspladser tæt på ruten gør det også muligt at 

gå mindre strækninger. 

 
 

Agerbæk 

Byen er en skøn lille plet på landkortet i den østlige 

del af Varde Kommune. Agerbæk har et driftigt 

forretning- og foreningsliv. 
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BAGsiden 

 

SUDOKU 

 
 

Er det godt eller skidt at have penge på lommen hvis 

man er nudist? 

 

Er det godt eller dårligt at være begravet i arbejde, når 

man er arkæolog? 

 

Er det godt eller dårligt at tabe næse og mund, hvis 

man er spedalsk? 

 

Er det godt eller dårligt at blink i øjet, hvis man er 

fisker? 

 

Er det godt eller dårligt at have bøjle på tænderne, 

hvis man står i et klædeskab? 

 

Er det godt eller dårligt at have dårlig mave, hvis man 

skal prutte om prisen? 

 

Er det godt eller dårligt at være inde i en død periode, 

hvis man er bedemand? 

 

Er det godt, eller dårligt hvis en bog om fiasko, sælger 

skidt? 

 

det godt eller dårligt at have sommerfugle i maven, 

hvis man er larveforsker? 

 

 

 

 

Er det godt eller dårligt at have gelé i håret, hvis man 

er bager? 

 

Er det godt eller dårligt at have grønne fingre, hvis 

man er maler? 

 

Er det godt eller dårligt at have noget på hjertet, hvis 

man er syg? 

 

Er det godt eller dårligt at have en klump i halsen, hvis 

man er pusher? 

 

Dagens skilt: 

 
 

'You should be ashamed,' the father told his son, 

Andy, 'When Abraham Lincoln was your age, he used 

to walk ten miles every day to get to school.'  

'Really?' Andy responded. 'Well, when he was your 

age, he was president.'  

 

A boss asked one of his employees, 'Do you believe in 

life after death?' 

 

'Yes, sir,' replied the new employee. 

 

'I thought you would,' said the boss. 'Yesterday after 

you left to go to your brother's funeral, he stopped by 

to see you.' 

 


