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Du håller i din hand det första numret av JCS Magazine 2007  - med helt ny layout, hoppas 
du gillar den!

Så vill vi ta tillfället i akt att hälsa er alla välkomna till ännu ett nytt JCS-år. 
Det är vår fasta övertygelse att 2007 kommer bli mycket spännande, sett ur föreningens perspektiv. 
Vi skall satsa alltmer på att förädla grundtanken i att vara just en märkesklubb för alla Jeepägare 
och intresserade. Därmed inte sagt att vi glömmer bort offroadingen - det är ju trots allt det Jeep i 
grund och botten står för! Men vi tycker det är viktigt att alla känner sig välkomna i klubben, 
även de som bara kör på asfalt,  det är intresset för världens bästa terrängbil, originalet, som för 
oss samman.

Klubbutiken har utökats med en hel del nya artiklar, både roliga och nyttiga, som vi hoppas faller 
er i smaken  - dessa presenteras på mittuppslaget i denna tidning.

Samarbetet med Daimler Chrysler kommer vidareutvecklas under året, bl.a. kommer vi medlemmar 
exklusivt få en inbjudan till förhandsvisning av nya Wrangler JK när den landat i Sverige! 

Vi har även börjat föra diskussioner med våra systerklubbar Jeep Club Norway och Jeep Club Denmark 
om samarbete i stort, men framförallt planeras det för det första Jeep Jamboree Scandinavia någonsin! 
Detta blir en jätteproduktion, varför vi dessvärre ej hinner kunna genomföra det förrän 2008  - men den 
som väntar på något gott… Tillsvidare har vi fått inbjudan till träffar både i Norge och Danmark, 
se under rubriken Träffar på forumet och i träffkalendern. Vill passa på att uppmana alla som inte 
vill dra sin Jeep ut i terrängen att komma ändå och smaka på gemenskapen  - det finns alltid någon 
terrängtok ni kan åka med!

Som vanligt ses vi på allehanda träffar under året, tematräffarna i Stockholmstrakten har blivit 
mycket uppskattade och vi hoppas dessa ynglar av sig över landet, likväl som fikaträffarna,  
där man träffas under avslappnade former och diskuterar Jeep och allt annat mellan himmel och jord!

Må gott & tread lightly!

Styrelsen
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Björn Carlstedt
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Andreas Sjökvist (vik)
Jonas Larson (tjänstledig)
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Jeep - Världens största lilla bil

Har Du kört Jeep ett tag så har Du säkert tillskansat Dig en del 
kunskap om bilmärket, fordonen i sig och deras historia. I förra 
numret av JCSM publicerades en artikel om när olika modeller 
tillverkats med samtliga modellbeteckningar alltsedan ursprungs-
Jeepen, Bantam.
Därtill skall läggas nedanstående produktioner av bl a cj-3, cj-5, cj-6,  
cj-7,  J20 och Gladiator, mm mm, som har monterats eller tillverkats 
i sin helhet på licens, i andra länder än ursprungslandet USA. 
Intressant är att i stort, över hela världen, har man byggt och 
utvecklat egna modeller, och Jeepägare över hela världen har 
customiserat och anpassat  sina bilar till på platsen rådande 
omständigheter.

Jeep® 
- Världens största lilla bil.

Jeep Australien

Willys Australien.
I Brisbane, Australien byggde man Jeepar av importerade delar, från 
1958 till 1968.
Konkurrensen i Australien har naturligtvis bestått av Jeep-kopian, 
Land Rover, som började tillverkas först 1948.

Asien

Mitsubishi  J20 Japan.
Omkring 30 Jeep modeller har tillverkats under licens i Japan, från 1953 
till 1998, tro det eller ej, av Mitsubishi. 

Korando Korea
Dong A acquired SUV maker Keowha började tillverka Jeepar under 
licen,. Koreaföretaget döptes om 1986 till SsangYong och fokuserade 
helt på 4x4. Bl a annat tillverkade man under 80 och 90 talet, riktigt fina 
Jeepar.
Alltjämt tillverkar företaget Jeep-liknande fordon med delar 
huvudsakligen från Mercedes.

Mahindra & Mahindra Indien. 
Mahindra & Mahindra började tidigt importera efterkrigs-Jeepar och 
senare under början av 60-talet startades egen tillverkning. Det går 
alltjämt att köpa en nytillverkad mahindra-Jeep ,till och med 4-dörrars 
med hardtop.

Nordamerika

Jeep Canada.
Naturligtvis har Jeep producerats i Kanada, först av Ford under 
2:a världskriget. 1959 byggdes den första egna fabriken.

Sydamerika

Vam Jeeps Mexico
Vam, Vehiculos Automotores Mexicanos.
Jeep började säljas i Mexico redan 1946. Montering av Jeepar kom 
igång 1953 för att sedan mynna ut i hel tillverkning av bl a Aero-Willys, 
J-serien, Wagoneer, Gladiator pickup och Jeepster Commando.
I mexico startades också AMC Jeeps. Tillverkningen avslutades 1986.

Jipes Brasilien.
Import startades 1954 och 1957 började man montera Jipes I Brasilien.
1960 började man tillverka egna Jipes. Alltjämt tillverkas Jipes bl a 
Troller T4 gjord av glasfiber och inte helt olik Wrangler.

IKA
Argentina IKA Jeeps Industri Kaiser Argentina startade montering  
1956 och tillverkning 1958.
Över 100 000 Jeepar har tillverkats i Argentina i huvudsak cj-5 och cj-6. 
På senare år har Chrysler tillverkat Cherokees och Grand Cherokees i 
Argentina. 

Willco Willyscolombia.
I Colombia rullar enligt obekräftade uppgifter över 30 000 Jeepar, de 
flesta av äldre modell, typ CJ-3. Jeep har tillverkats där alltsedan 50-talet 
fram till år 2000. 
I Colombia den 7 februari 2006 samlades 354 Jeepar för den årliga 
paraden Yipao, vilket såvitt undertecknad känner till är gällande 
världsrekord.
Något för oss i Sverige att försöka slå, genom JCS, tillsammans med 
Willys Jeepklubb, och andra hugade Jeepägare ?? 
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Europa

Jeep Sverige.
Jeep importerades och monterades I Sverige av Scania Vabis, från 1945  
1964.
Under den tiden uppstod också produktion i Sverige av 
eftermarknads-detaljer till Jeepen, exempelvis tillverkades hard tops. 

Willys Viasa
I Spanien startades montering 1960 av Viasa,  och senare kom bl a, Jeep 
Ebro, Jeep Avio, CJ-35 och CJ-65
Nissan köpte licensinnehavaren, Motor Iberica, 1985, och fortsatte 
bygga Jeepar fram till början på 90-talet.

Hotchkiss Frankrike.
På 50- och 60 talet byggdes Jeep I Frankrike av Hotchkiss under licens. 
Tillverkningen avslutades 1970.

Nekaf  Jeeps
Den 28 maj 1955 levererade, NEKAF, Nederlandse Kaiser-Frazer i 
Rotterdam den första NEKAF Jeep. 
Från 1958 till 1962 producerades Jeep av Dordrecht firm Kemper & 
Van Twist Diesel.

Jeep Sirecome S 38, CJ-5 Mediterranea Italien.
Jeep Sirecome och Mediterranea tillverkades I Palermo , Italien, under 
50 talet.

Türk Willys Overland.
Den första bil som tillverkades I Turkiet var en Jeep, den producerades 
av Tuzla Jeeps, 1954.
Fabriken finns alltjämt kvar och ägs idag av Turkiska staten.

Det är inte helt omöjligt att det finns, 1, Tuzla-tillverkad Jeep i Sverige.
För något år sedan importerades en Jeep från Turkiet till Sverige. Den 
kördes av ägaren utan hardtop och med nedfälld soft-top, via öst-
staterna hela vägen hem till Sverige. 

Närmare undersökning av omständigheterna kommer att företas och 
för det fall den är tillverkad i Tuzla kommer den att dyka upp i 
reportage vid senare tillfälle.

Är Du ute i världen och reser, ta gärna ett foto och skicka till JCS.
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Demontering av drivaxlar på en Dana 35
Om du har en Jeep försedd med en Dana 35 och nyttjar jeepen för lite 
tuffare körning, typ offroad-körning så finns risken att du någon 
gång råkar ut för ett drivaxelbrott. Om du har tur så räcker det att byta 
drivaxlarna och ta bort alla ev. metallflisor, då kan denna instruktion 
vara till viss hjälp. Detta är så enkelt att det skulle gå att utföra på plats 
om man bara har verktyg och reservdelar med sig. 

Denna instruktion är skriven för Jeep Wrangler TJ, men fungerar 
säkerligen till andra Jeepar försedda med en Dana 35 med  C-clips.

Det första steget efter att du har hissat upp Jeepen och placerat 
pallbockar under ramen är att demontera däcken och 
bromstrummorna. Placera sedan ett uppsamlingskärl under 
“diffklumpen” och lossa på diffkåpan, låt all olja rinna ut i 
uppsamlingskärlet. Rotera på differentialen tills låsskruven är riktad 
mot dig och skruva sedan bort den helt.

Text & Bild:  © Stu Olson www.stu-offroad.com
Översättning: Andreas Sjökvist

Här kan du se hur C-clipsen ser ut. När det blivit dags att montera 
tillbaka allting så glöm inte att använda någon form av gänglåsning 
(Loc-tite eller dylikt) på låsskruven.

Tryck försiktigt en av drivaxlarna inåt tills du kan se C-clipset som sitter i 
ett spår i änden av axeln. Ta bort C-clipset från axeln, du behöver inget 
specialverktyg för detta, det räcker med en mejsel och det sitter inte 
särskilt hårt. När C-clipset väl är borta så kan du dra ut drivaxeln ur 
axelröret, var försiktig bara så inte axeltätning eller lager skadas. Gör 
likadant på andra sidan.

Rotera på differentialen och låt axeln till differentialdreven glida ut, 
var försiktig så att inte dreven lossnar. Det sitter formade brickor 
under differentialdreven som måste passas in på rätt sätt igen om det 
trots allt skulle hända och det kan vara lite pilligt att få dit igen. 

6



BUTIKEN

Munkjacka, svart m. logotype 
fram/bak, 395:-
Art. nr: 16.

Vindjacka 100% polyester, 
svart m. text på ryggen, 295:-
Art. nr: 15.

T-shirt, 
armégrön m. 
text på 
bröstet, 95:-
Art. nr: 6.

T-shirt, svart 
m. text på 
bröstet, 
95:-
Art. nr: 6.

Jeep Club Sweden

T-shirt, 
tjejmodell, 
svart m. text 
på bröstet, 95:-
 Art. nr: 7.

T-shirt, 
barnmodell, 
svart m. text på 
bröstet, 70:- 
Art. nr: 8.

Sportflaska 
“lervälling”, 
svart m. vit 
text.
39:- 
Art. nr: 18.

Bildekal, JCS-
logga, 90mm 
diameter, 
20:-
Art. nr: 1.

Tygmärke, JCS-
logga, 60mm 
diameter, 
20:- 
Art. nr: 4.

Ej på bild:

Vindrutedekal  stor, 
text: “
Vita bokstäver, storlek 70x960mm, finns 
för utvändig eller invändig montering, 
120:- 
Art. nr: 2.

www.jeepclubsweden.se”,

Vindrutedekal liten, 
text: “www.jeepclubsweden.se”,
vita bokstäver, storlek 35x400mm, 
utvändig montering, 
75:- 
Art. nr: 3.

Keps, 
klassisk 
modell m. 
broderad 
text, svart, 
95:- 
Art. nr: 11

Keps, 
klassisk 
modell m. 
broderad 
text, vit, 
95:- 
Art. nr: 9.

Keps, 
camouflage 
m. LED-
lampor i 
skärmen, 
260:- 
Art. nr: 12.

Keps, 
klassisk 
modell m. 
broderad 
text, gul, 
95:- 
Art. nr: 10.

Army-keps, 
olivgrön m. 
broderad 
text, 
115:-, 
Art. nr: 13.

OBS! Porto/Frakt tillkommer.
 Sk ic ka  d in  b es tä ll ni ng  t il l info@jeepclubsweden.se så återkommer vi med totalkostnaden.

7

Army-keps, 
svart m. 
broderad 
text, 115:- 
Art. nr: 14.



BUTIKEN
Jeep Club Sweden

Fleecefilt m. fuktspärr av plast och 
förvaringspåse, 139:- 
Art. nr: 21.

Picknickväska 2 pers., m. 
kylbag, 249:- 
Art. nr: 23.Picknickväska 4 pers., 

sittunderlag, flaskkyl etc., 
395:- 
Art. nr: 22.

Första hjälpen-kit, ca. 15x15 cm. m. 
logga, 89:- 
Art. nr: 17.

Vildmarksstol, hopfällbar 
m. förvaringspåse, 139:- 
Art. nr: 19.

Dynamolampa, 2xLED-
ljus, personlarm, kompass, 
laddning mobiltelefon, 
USB-kontakt, svart-silver 
m. text, 245:- 
Art. nr: 20.

Jeep® 

T-shirt, sandfärgad m. 
grön logga, 
Medlem 95:-, icke-
medlem 115:- 
Art. nr: 26.

T-shirt, vit m. svart 
text, medlem 95:-, 
icke-medlem 115:- 
Art. nr: 27.

Jeep-keps, 
sandfärgad m. 
grön logga, 
medlem 95:-, 
icke-medlem 
115:- Art. nr: 25.

Fritidshatt, sandfärgad 
m. grön logga, 
medlem 95:-, icke-
medlem 115:- 
Art. nr: 24.

OBS! Porto/Frakt tillkommer.
 Sk ic ka  d in  b es tä ll ni ng  t il l info@jeepclubsweden.se så återkommer vi med totalkostnaden.
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Jeepen & jag

Jag har blivit ombedd att skriva några rader till medlemstidningen 
under en ny punkt där en medlem presenterar sig och sin Jeep . 

Jag börjar med att presentera mig själv lite kortfattat (om det nu går?).  
Infödd Malmöbo sedan snart 49 år, singel sedan 5,5 år tillbaka 
(en lycklig skilsmässa i samförståndets tecken). Pappa till 2 grabbar- 
21 och 24 år och ingen har ärvt mina intressen och har inte ens 
körkort!?  Jobbar sedan 10 år som VVS-ansvarig på ett familjeägt 
fastighetsförvaltningsbolag i Malmö med ca. 1200 lägenheter och en 
del lokaler. Innan dess har jag jobbat på byggen i ca. 20 år och varit 
lagbas, oftast på div. projekt, har alltid haft ett tekniskt intresse av det 
mesta från tidig ålder, såsom cyklar  mopeder  bilar  datorer  radio-
styrda flygplan  helikoptrar osv. Dock har mitt bilintresse sedan man 
fick familj legat i malpåse och det har varit ett antal (nästan utan 
undantag) Volvo kombibilar under denna tid.

Båda mina grabbar har lirat innebandy och jag var under rätt många år 
väldigt engagerad som ledare, tränare, styrelseledamot - you name it! 
Fortfarande är jag domare inom sporten som då delvis finansierar 
mina Jeepuppgraderingar… Ett annat stort intresse under snart 10 
års tid har varit jakt och att vara ute i naturen med hunden (som gick 
bort våren -06). 

Det var indirekt pga. jakten som jag hamnade i ”Jeepträsket” som 
vissa kallar det, jag hade en ganska intensiv jaktperiod som gjorde att 
jag började snegla på en 4-hjulsdriven bil som jaktbil - som vanligt då 
jag ska inhandla något så började jag söka av terrängen (haha, vitsigt!).  
Runt femtio tusen var jag beredd att satsa, vad jag kom fram till var att 
två alternativ fanns för att få något hyfsat bra för de pengarna (juni -
04 ),  Ford Explorer samt Jeep Cherokee. Jag sökte på nätet och 
ramlade över Jeepsweden.net och det var ju lovande med alla 
mekartips och vänliga själar som ställde upp med diverse tips, detta 
plus att reservdelspriser och utbudet -  det fanns många fler 
Cherokeer - gjorde att vågskålen vägde över till Jeep och med facit i 
hand är jag innerligt tacksam att det inte blev en Ford! Ok, nu gällde 
det att hitta en bra Cherokee, jag var runt i hela Skåne och tittade nog 
på 20 olika utan att det kändes rätt - diverse skavanker, växellådor allt 
möjligt. 

Började snegla på att plocka hem en från Tyskland och var på väg att 
åka upp till Karlstad en helg för att kolla på en då den dök upp, kom 
hem ganska sent och slog på datorn, in på Blocket och den verkade 
lovande! Den hade blivit inlagd ganska sent på kvällen och det var för 
sent att ringa, bara att ställa klockan och ringa så tidigt som möjligt 
följande morgon… Den fanns kvar och befann sig ca. tio mil från 
Malmö. Säljaren lovade hålla den till mig om fler ringde, det blev affär 
och jag hämtade den dagen efter i Helsingborg. 

Jag började hänga på Jeepsweden.net och lära mig så mycket som 
möjligt, fick tipset av någon där att gå med i JCS. Wow! Det fanns en 
märkesklubb - häftigt! Så började man hänga där också och upptäckte 
att det fanns en del medlemmar på ganska nära håll, det arrangerades 
en fikaträff   på hösten i Svedalatrakten som jag hängde på och 
träffade för första gången några andra JCS-are. Vi var väl ett 15- tal, 
däribland en gammal vvs-lärling till mig (Plummer).Det pratades 
mest om winschar, höjningar m.m. Och ärligt talat fattade jag inte 
speciellt mycket. 

Det var med lite blandade känslor jag körde hem efter det mötet, min 
första modifiering blev att bygga en egen bullbar, eftersom man ju är 
en gammal rörpulare! Detta var runt årsskiftet 04-05, kort därefter 
var det en körning arrangerad av SORK (Skånes Offroad Klubb) i 
Vinninge grustag  som jag såg på forumet skulle äga rum. Jag tog mig 
dit och träffade alla från fikaträffen, fick åka med Plummer och det 
verkade ju skoj - redan då blev man lite imponerad av vad bilarna 
klarade av! ”-Nästa körning ska jag prova att köra själv” tänkte jag. 
Nästa körning var i Ask Boarp med betydligt tuffare terräng än i 
grustaget. Lite ängsligt frågade man sina så kallade kompisar i JCS 
 ”-Kan man köra här med en standardutrustad Cherokee?” ”-Javisst, 
annars hjälper vi dig!” Och visst - jag körde kanske i tjugo minuter, 
resten var jag plog i gyttjan av folk som vinschade och bogserade mig 
runt!

forts. nästa sida...
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Som en fotnot så var det första gången som jag introducerade den 
numera berömda Stiffekörven som grillas vid alla träffar jag medverkar 
på i Skånetrakterna! 

Många har sedan erkänt att dom trodde det var sista gången man såg 
mig på någon offroadträff, särskilt som jag fått en buckla på ena 
baksidan… Men ack, vad de bedrog sig trots en något negativ första 
körning insåg man att lite höjning behövs. Så inhandlades en 
budgethöjning bestående av klossar bak och puckar fram - då blev 
plötsligt stötdämparna för korta! Ok, nya stötdämpare också, en ny 
styrdämpare monterades. Nu blev det lite bättre framkomlighet på 
körningarna. ”-Du måste ha bättre däck!” sade BG,  ”-Jag har 
begagnade du kan få köpa.” Så blev det ännu lite bättre, nu åkte man 
med på diverse träffar och började känna typerna i JCS Skåne - ett 
minst sagt skönt gäng!

Nästan alla hade komradio för att kommunicera på träffarna och på 
väg dit. Jag inhandlade en och det är att rekommendera så fort man är 
några stycken - inte minst när det är dags att fika! En Mooser 
frontbumper dök upp till rätt pris med plats för en winsch, byggde ett 
enkelt budget safaritakräcke, då började bladfjädrarna säcka baktill och 
vid det här laget var det så roligt med offroad att det kändes befogat att 
göra en större investering på ett bra höjningskit.

Efter mycket kollande på nätet bestämde jag mig för ett Rubicon 
Express Superflex 3,5”, där det ingick disconnects och nya bärarmar 
fram. Detta monterades i april -06 och i samband monterade jag även 
ställbart panhardstag. Då jag kom fram till att jag hade helt öppen diff 
bak, varpå en Lock-Right  mekanisk diffspär r monterades!

Nu började det likna något i terrängen och det blev ännu roligare med 
offroad. Så fattades det ju en winsch för att få lyftet fullt ut, i maj 
inhandlades en T-Max 4.3 ton och ett Optima Yellow top batteri så 
man kunde man ge sig ut på riktiga äventyr och framförallt - ta sig där 
ifrån själv! Det började saknas fler utmaningar och vi var några stycken 
som började åka till träffar längre bort, vilket ytterligare ökat intresset!

Nu började mina 31”-are bli ordentligt slitna och i september köpte jag 
32”-are på Blackspokefälgar då jag behövde annan backspace. Det 
senaste jag gjort är att även fram monterat diffspärr, vilket ytterligare 
höjt framkomligheten i rätt så avancerad terräng!

Avslutningsvis vill jag säga att min filosofi har varit att i takt med att 
offroadintresset växt ta ett steg i taget och med lagom takt för 
plånboken få ut så mycket som möjligt för pengarna och jag tycker att 
jag lyckats få en kompetent offroad-Cherokee, som klarar terräng som 
jag i min vildaste fantasi inte kunde drömma om när jag köpte den. 
Givetvis är den sociala biten vid träffar och den gemenskap man 
upplever inte minst nu när vi åker på lite längre träffar och övernattar 
samt all hjälpsamhet medlemmar emellan, en stor trivsamhetsfaktor i 
klubben man sällan upplevt innan.

Fler detaljer och bilder om utvecklingen finns på forumet under 
Projekt Hobbe.

Tack för ordet        Stefan ” Stiffe ” Nilsson      # 87
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4WD
Bilen driver på alla fyra hjulen och strävar efter att hålla 
så många hjul som möjligt på marken under färden. 
Hjulen skall inte spinna eller glida, för då förlorar du 
greppet!

UPP MED TUMMARNA!
Håll i ratten med tummarna på utsidan. Detta är 
mycket viktigt då ratten lätt slits ur händerna på dig när 
hjulen träffar något hinder. Detta kan ge allvarliga 
skador på tummarna som följd.

SLIRA INTE PÅ KOPPLINGEN!
Släpp och ta bort foten från kopplingen när du har 
växlat. På lågväxel går bilen mycket sakta, på ettan ca. 
2-3 km/h.

GRENSLA 
Grensla ett dike men inte en sten. D

r som är högre än bilens frigång.

PASSERA HINDER
Kör över diken, jordhögar eller trädstammar aningen 
snett. låt ett hjul i taget passera hindret, men akta dig 
för att fastna diagonalt  med ett framhjul och ett bak-
hjul diagonalt hängande fritt.

KÖRA NERFÖR
Frikoppla aldrig! Då rullar det bara fortare. Låt motorn 
bromsa dig nerför på lägsta växel. Växla aldrig i en 
backe. skulle det gå för fort, bromsa lätt, om hjulen då 
börjar kasa förlorar du styrförmågan, släpp då på 
bromsen!

u kan inte köra över 
en sten eller ett hinde

KÖRA UPPFÖR
Beroende på lutning, välj emellan ettan/tvåans växel. 
Växla aldrig i en backe! Ta en kort sats, anpassa farten 
på vägen upp. Krönet passerar du i promenadfart så att 
du inte förlorar fäste för framhjulen.

KÖR RAKT
Kör du upp eller nerför en lutning, kör alltid i rak linje. 
Försök låta bli att byta riktning. Kommer du snett kan 
bilen välta!

KONTROLLERA!
Kontrollera alltid vad som finns på andra sidan av ett 
hinder och studera alla svårare passager noggrant, 
innan du börjar köra.

KÖRA I LERA
Lera kräver lite högre fart. Bygg upp farten försiktigt 
innan du når leran och var beredd på en kraftig och 
plötslig fartminskning när däcken får kontakt. Gasa 
inte för mycket, hjul som spinner driver inte utan bara 
gräver ner dig allt djupare. Kör du fast, vrid ratten 
höger/vänster fram och tillbaka medan hjulen letar nytt 
grepp.

AKTA HÄNDER OCH KROPPSDELAR!
Alla kroppsdelar som befinner sig utanför fordonet kan 
lätt skadas eller klämmas mot träd eller stenar! Håll i er 
på insidan av bilen, i taket finns lämpliga bågar att hålla 
fast i när det guppar och gungar.

JCS Terrängskola
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JCS-Projektet ”Säker Fart”

Säker fart är ett JCS-projekt, framtaget och utarbetat av vår 
medlem Staffan ”Horrix” Ryden, där vi som medlemmar 
deltar frivilligt.
Tanken är att vi som grupp gemensamt skall bidra med vad vi 
kan till miljö och trafiksäkerhet. Vi har tryckt upp en 
bakrutedekal gällande detta som kommer skickas ut till alla 
medlemmar i samband med utskicket av medlemskort i 
februari.

Så man kan säga att säker fart sparar både liv och miljö. Du 
själv väljer om du vill ha dekalen på bilen men vi som väljer att 
ha denna vill inte se dekalen köra om oss i 130 på 90 väg så att 
säga, så snälla tänk över ditt val noga för det är vår innerliga 
förhoppning att ni som brukare verkligen känner att ni vill 
delta i det som denna kampanj syftar till att skapa och vill leva 
upp till innebörden i detta.

*Vi med Jeep framför fordon som är tyngre än normalbilen. Detta 
innebär att bromssträckan blir längre vid samma underlag. Att sänka 
farten skapar då en kortare stoppsträcka.

*Eftersom våra fordon oftast är den tyngre skadar vi motparten i en 
olycka väsentligen mer, därtill är vårt anslag mot en personbil högt 
över där kollisionsskydden finns.

*Vi Jeep ägare kör bilar som har rykte om sig att vara enormt bra på 
att ta sig fram. Sänker vi farten vid halt väglag kommer vår framfart 
att på verka andra att sänka farten detta skapar säker trafikmiljö.

*Sänker man farten från 90 km/h till 80km/h i en lastbil kan man 
nästan halvera bränsleförbrukningen. Samma sak gäller oss då vi har 
höga fordon även om inte resultatet blir så påtagligt stort.

*Tidsbesparingen om man färdas i 80 km/h  i stället för 90km/h är 
i verkligheten marginell det skiljer sekunder på en sträcka över en 
mil om du gör några svängar eller start och stopp.
Är sträckan Stockholm  Borlänge handlar tidsbesparingen kanske 
10 min. Orsaken är att du som förare hinner planera din körning 
bättre vilket gör den mjukare och effektivare.
Effekten är att du sparar bränsle slitage och stresspåslag utan att 
förlora tid och det mest värdefulla är att du är mer trafiksäker.

*Lyckas vi som Jeepägare sänka olycksstatistiken och kostnaderna 
där Jeepar är inblandade kanske vi på sikt kan skapa en bättre 
försäkrings miljö för oss själva, men minskade försäkringspremier i 
bästa fall.

*Kör du på större däck än vad bilen levererades med? Byt drev i 
växellådan. Den enda du lurar är dig själv om du inte gör detta. 
Bötesbeloppen är höga numera. Bränsleförbrukningen stiger med 
minst 1dl/mil vid fel drev för att växellådan får inte rätt värden. 
Och du tror att farten är lägre än den är så du åker inte med 
SÄKER FART
Ett drev kostar ca 250kr på hos närmaste Jeepåterförsäljare. Det tar 
ca 10 minuter att byta.
Och kostnaden för drevet är snabbt insparad.

*Skälen för att sänka farten kan vara oändligt många men Jeep Club 
Sweden hoppas att du som medlem väljer att sänka farten och 
därmed bidrar till både ökad Säkerhet och Miljö.
Var med och visa att vi vågar sänka farten för säkerheten och 
miljön. 

Jeep Club Sweden, 2007
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Kallelse till årsmöte 2007-01-27

Bästa medlem!

Ni kallas härmed till Jeep Club Sweden's ordinarie årsmöte 2007.

Föreningen avhåller ordinarie årsmöte lördagen den 27 januari 2007, kl. 12.00.
Plats: Västerås, Mälarstrand Krog & Café, Strandtorget 1.

Föreningen bjuder på lunch efter mötet och för att kunna beställa mat i tid vore vi 
tacksamma om ni meddelar Er ev. närvaro på mötet så snart som möjligt  antingen 
via anmälningslistan på forumet (under rubriken Träffar/Events) eller via email till 

  senast 23 januari vill vi ha Er anmälan! Anmälan är 
bindande, ev. avanmälan efter 23 januari meddelas till ovanstående emailadress.

Bifogat till denna kallelse följer dagordning för årsmötet.

Väl mött!

Styrelsen, Jeep Club Sweden

info@jeepclubsweden.se

Dagordning, Jeep Club Sweden Årsmöte 2007-01-27

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare.

3.. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.

5. Styrelsens berättelse.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Behandling av propositioner och/eller i stadgeenlig ordning inkomna motioner.

11. Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.

12. Styrelsens förslag till budget och avgifter för nästkommande verksamhetsår.

13. Val av styrelseledamöter, 2 st. på två år.

14. Val av en ledamot på 1 år i valberedningen för nästa ordinarie årsmöte.

17. Övriga frågor.

18. Mötets avslutande.
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Så börjar det bli dags att förbereda försommarens stora JCS-händelse: 

Jeep Club Sweden Beach Tour Denmark! 

Vi håller som bäst på planerar in ett litet äventyr i Danmark, som kommer 
att bära iväg 1:a helgen i juni. 
Vi kommer då att köra runt på stränderna längs Atlantkusten! Vi kommer 
att vara på Nordjylland (Lökken) och båten går från Göteborg, lördagen den 
2:a juni kl. 09:30 och är framme i Fredrikshavn 12:45. Vi kan då passa på att 
äta lunch tillsammans på båten. Båten går hem från Fredrikshavn söndagen 
den 3:e juni kl. 14:30. 
En av våra medlemmar, Jonas Larson, har tidigare skrivit en utmärkt artikel i 
vår medlemstidning om strandkörning i Danmark, där kan ni se lite närmare 
vad det handlar om! Ni kan ladda ner artikeln på vår hemsida.

Jag har inget färdigt program upplagt än, men gott och väl en liten plan att vi 
kör ett antal timmar för att sedan ta en paus och åka in till närmaste by/stad 
för att handla lite gott att dricka m.m. - ja ni vet, en sån där shoppingtur. Har 
vi även en korvgubbe med oss så kan ju han fixa ett antal goda korvar till 
oss lite senare på kvällningen. 

Intresseanmälan kan ni göra via email  eller via 
forumet, där ni även kan hitta mer information..

Hälsningar 
Lennie Sjölin, Äventyrssektionen

info@jeepclubsweden.se
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ANSLAGSTAVLAN

Kontaktpersoner

Här kommer en kort presentation av våra kontaktpersoner 
över landet, dessa kommer presentera sig själva lite närmare I 
kommande nummer. Vi vill gärna se fler personer i andra delar 
av landet med denna funktion. Främst skall dessa informera 
om klubben, fungera som en lokal kontakt för blivande och 
nuvarande medlemmar och välkomna dessa till fikaträffar och 
annat.

Nuvarande kontaktpersoner för JCS:
Dalarna:
Andreas Aldrin
 andreasaldrin@hotmail.com

Stockholmsområdet
Erik Lagerqvist
070-7511815
erik@christineberg.se

Skaraborg
Lennie Sjölin
0702-371784
Lex_swe@hotmail.com

Skåne
Micke Persson
0733-267247
Persson_micke@spray.se
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Tio-i-topp-listan med ledtrådar till om du är en Jeeper:
1. En ny buckla i plåten rätade faktiskt ut några gamla, eller så tycker du att den 

tillför karaktär.

2. Du kan minst tre telefonnummer till återförsäljare av Jeeptillbehör utantill…3. Du känner alla vid förnamn hos de lokala bildelsföretagen  och de känner dig!4. Du vill plocka itu saker och bygga ihop dem igen  även om de inte är trasiga.5. Du har värdet av en Mercedes SLK investerat, men ditt fordon ser fortfarande 

inte mycket ut för världen…

6. Du anser att upprepade startförsök är en del av rutinen.
7. Du äger ett fordon som väger mer än 500 kg mer än när det körde ur fabriken.8. Du tittar efter Jeepar i filmer och TV-serier och försöker identifiera modell och 

tillverkningsår.

9. Du är den typen av person som blir vansinnig om du fastnar i en motorvägskö 

mer än fem minuter, medan du å andra sidan kan spendera sex timmar i skogen 

för att köra några få kilometer  och anse det vara avkopplande!
10. Du förstår att Jeep är ett sätt att leva, inte bara ett sätt att ta sig fram.

ANSLAGSTAVLAN
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