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Info från styrelsen
Några ord från styrelsen!
Det är nu drygt ett år sedan vi startade JCS. Ett för både föreningen, styrelsen och
medlemmarna händelserikt år. Många var skeptiska och flera trodde inte att
föreningen skulle få uppleva sin ettårsdag. Men det gjorde vi och vi blir fler och fler
medlemmar. Efter ett halvår var vi knappt 50 medlemmar och på ettårsdagen drygt
150 och vi hoppas givetvis på många fler.
Vi har ett stort antal sponsorer som lämnar rabatter till medlemmarna och vi försöker
hela tiden knyta fler till oss. Ju fler vi är desto större chanser har vi att förhandla fram
fördelaktiga avtal.
Både styrelsen och många medlemmar jobbar aktivt med att ”göra oss kända” vilket
vi också lyckats bra med genom att dels ”lappa bilar” och dels genom att vara med ute
på olika evenemang och genom att själva ha JCS-dekaler på våra jeepar.
Vi kommer under hösten att närvara vid olika terrängkörningar. Där kommer vi att ha
ett tält med info om föreningen och vi hoppas att många både medlemmar och icke
medlemmar kommer till vårt tält och tar en kopp fika och pratar jeep.
Som flera av er säkert känner till så anordnas det lokala träffar på några orter i landet
och vi hoppas att någon är intresserad och drar igång lokala träffar även på andra
orter.
Vi har genom en medlem fått möjlighet till samköp av jeepdelar från en grossist i
USA. Vi hoppas att många nappar och drar nytta av den möjligheten då priserna är
mycket lägre jämfört med i Sverige. Många delar finns inte ens att få tag på här.
Har du några frågor, förslag eller synpunkter? Maila i så fall till
info@jeepclubsweden.se

Jeep annonserar en aggressivare 
prissättning på nya WK:n.

Den 16 augusti presenterade Jeep prissättningen på nya Grand 
Cherokee WK. Jämfört med 2004 är prissättningen cirka $2000 
lägre än motsvarande nypriset på en GC av 2004 årsmodell trots 
att från 2005 är Granden en helt ny modell med mera omfattande 
utrustning. Lite beroende på utrustningsvarianterna kan det vara 
svårt att göra några direkta prisjämförelser, men helt klart är pris-
sättningen aggressiv jämfört med tidigare.
Vid introduktionen kommer Jeep att erbjuda två modeller, Laredo 
och Limited. Overland-modellen som introducerades 2002 finns 
inte med just nu och det spekuleras i om den kommer senare i år 
eller först 2006. Man tror även att den då kanske kommer som en 
speciell ’Performance edition’. Kunder kan nu beställa en WK 2005:
a för leverans i mitten av oktober -04. Priserna i USA på WK:n 
kommer att se ut så här:
Jeep Grand Cherokee Laredo 4 x 2 $26,775
Jeep Grand Cherokee Laredo 4 x 4 $28,745
Jeep Grand Cherokee Limited 4 x 2 $32,100
Jeep Grand Cherokee Limited 4 x 4 $34,690
Jeep Grand Cherokee Limited 4 x 4 $37,860 (Hemi) 
Det återstår att se vad priserna hamnar på i Sverige och om ovan 
nämnda prisaggressivitet även kommer att ske här.
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Träffkalender
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Lokala träffar
Vi har ett antal lokala trivselträffar runt om i 
landet som anordnas av engagerade med-
lemmar. Det är inte offroad som gäller
utan att träffas och prata Jeep och byta 
ideer. 
För närvarande är det Stockholm, Göteborg 
och Skåne som har lokalträffar. 

Pampas Marina - Stockholm
I början av varje månad ordnas en lokal träff vid 
Pampas Marina i Stockholm. Inplanerade träffar är 
den 6 oktoberoch den 3 november. 
Vi träffas kl 18.00 på den stora gästparkeringen 
direkt till vänster när man kommer in på området. 
Sen går vi ner till fiket på marinans område och 
tar en kopp fika och pratar jeep.
Har du frågor om träffen skicka ett mail till 
info@jeepclubsweden.se 

Rimbo Grusgrop
Den 25 september anordnar klubben Wild Wäsby 
offroadkörning i Rimbo Grusgrop. Vi är ett flertal 
JCS-are som kommer att åka dit och vi kommer 
att köra i karavan. Första träffpunkten är stora 
Shell-macken vid Täbyavfarten kl 8.00. Därifrån 
åker vi till Roslagsstoppet som är andra träffpunk-
ten, för vidare färd mot grusgropen. 

Röda Sten - Göteborg
Första söndagen varje månad kl 12.00 anordnas 
en träff vid Röda Sten i Göteborg. Du hittar alltid 
aktuell info samt vägbeskrivning här: 
http://jeepclubsweden.se/drupal/node/view/39 

Södra Sverige
Den 16 september kl 18.00 anordnas den första 
“Skåneträffen”. Träffen hålls på Café Stallet, väg 
108 mellan Yddinge och Klågerup. För mer info:
http://jeepclubsweden.se/drupal/node/view/39 

September
Datum Aktivitet Ort Information

4 Ärtsoppeträffen Borås Borås Jeepklubb

5 Lokal träff Röda Sten 
Göteborg

Träffen anordnas av JCS-medlemmar i 
Göteborg

11 Terräng Touring Brändåsen, 
Kumla Sweden Offroad

12 Öppen Träff Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4WD Motorklubb

16 Lokal Träff Skåne Träffen anordnas av JCS-medlemmar i 
Södra Sverige

18-19 Jeep Academy Grythyttan Chrysler - Jeep

25 Terräng Touring Björnås, 
Falkenberg Sweden Offroad

26 Öppen träff Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4WD Motorklubb

Oktober
Datum Aktivitet Ort Information

2-3 Jeep Academy Grythyttan Chrysler - Jeep

3 Lokal träff Röda Sten 
Göteborg

Träffen anordnas av JCS-medlemmar i 
Göteborg

6 Lokal träff Pampas Marina, 
Stockholm

Träffen anordnas av JCS-medlemmar i 
Stockholm

10 Öppen träff Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4WD Motorklubb

16 Terräng Touring Sandlycke, 
Strängnäs Sweden Offroad

24 Offroaddagen Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4WD Motorklubb

November
Datum Aktivitet Ort Information

3 Lokal träff Pampas Marina, 
Stockholm

Träffen anordnas av JCS-medlemmar i 
Stockholm

6 Terräng Touring Ekeby, 
Stockholm Sweden Offroad

7 Öppen träff Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4WD Motorklubb

7 Lokal träff Röda Sten 
Göteborg

Träffen anordnas av JCS-medlemmar i 
Göteborg

13 Terräng Touring Ökna, Vetlanda Sweden Offroad

20 Terräng Touring Brändåsen, 
Kumla Sweden Offroad

21 Öppen träff Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4WD Motorklubb

27 Terräng Touring Boasjö, 
Karlskrona Sweden Offroad

December
Datum Aktivitet Ort Information

5 Öppen träff Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4WD Motorklubb

5 Lokal träff Röda Sten 
Göteborg

Träffen anordnas av JCS-medlemmar i 
Göteborg

19 Öppen träff Rosersberg, 
Stockholm Rosersberg 4WD Motorklubb

26 Annandagsträffen Borås Borås Jeepklubb

26 Tomtejakten Hallsberg Hallbergs mk

Värva nya medlemmar!
Den medlem som fram till årsskiftet personligen värvar fem nya medlemmar belönas med en keps. 
Värva en medlem och maila sedan namn och adress på den du värvat till info@jeepclubsweden.se. 
När du värvat 5 nya medlemmar och dessa har betalat så får du en snygg keps med JCS-logon på

5 nya =JCS-KEPS

w
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Wrangler Rubicon
Jeepen som försvann

Säg Wrangler Rubicon och det lyser något 
speciellt i ögonen på en äkta Wrangler 
fanatiker. Varför då? Jo, det är Wranglernas 
Wrangler och det häftigaste man kan hitta 
inom Wrangler-familjen. Wrangler Rubicon 
är namngiven efter den berömda  22 miles 
långa, och av många ansedd som den 
mest krävande offroadsträckan i Amerika, 
”Rubicon trail” i norra Karlifonien. 
För att citera Craig Love, Vice President - Activity 
Vehicle Product Team, DaimlerChrysler Corporation. ” 
2003 års modell av Wrangler Rubicon har alla speciella 
tekniska offroadegenskaperna, som bara Jeep kan 
utveckla, som möjliggör för den mest fanatiska off-
roadentusiasten att köra en Wrangler Rubicon genom 
dom mest extrema offroadlederna i USA, och sen 
fortsätta och köra den hem på vanlig väg.” 

Vad sägs om Tru-Lok diffspärrar både fram och bak som 
under drift på lågväxel i max ca 5 km/tim kan kopplas 
in på bakaxeln och med hjälp av en pneumatisk pump 
reglerad av föraren via en så kallad ’rocker switch’, 
separat under drift  spärra diffen i framaxeln/bakaxeln 
om man behöver. Det är Dana 44 axlar fram och bak 

med 4.10:1 ratio, Rock-Trac fördelningslåda med 
4:1 lågväxel (2,72:1 är ’standard’ på Jeeps övriga 
fördelningslådor). Både drivaxlarna och drivknutarna 
är kraftigare och robustare. Det sitter Goodyear 
Wrangler MTR (Maximum Traction/Reinforce) 31:or på 
från början monterade på 16 tums aluminium fälgar. 
Däcken är punkteringsskyddade med Good Years ’Dura 
Wall puncture resistance technology’. 

Det är skivbromsar runt om som är självrengörande 
off-road och erbjuder kortare bromssträcka on-road. 
Motorn är den raka 4.0 liters sexan på 190 Hk med 
en manuell 5 växlad låda eller automat. Förstärkta 
diamantslipade trösklar är monterade utanpå 
Wranglerns originalkarosströsklar. Den klarar att 
klättra uppför en brant stenig bergskant i 45.1 graders 
vinkel. Börjar man bli sugen eller?

En av de mest eftertraktade modellerna, Wrangler Rubicon, 
importeras ej till Sverige. En skogsbuse utan dess like...

Jonas ”HOSS” Larson har provkört och börjat spara...
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 ”Den här kombinationen ger den 
typiske hemmafixaren som vill ha 
det bästa av det bästa inom offroad, 
en Jeep som redan från början 
är färdig att klara dom svåraste 
proven utan modifikationer”, säger 
Craig Love. Jo jag tackar ja.

Invändigt är det också lite förändringar 
jämfört med de ’vanliga’ Wrangler- 
modellerna. Stolarna kan justeras 
längre, skyddspaddningen interiört är 
det mer av och av tjockare material 
men det lull-lullet är kanske inte det 
som gör att man vill ha en Rubicon. 

Låter ju helt klart som om grabbarna 
i Toledo har gjort någonting alldeles 
extra. Då är det väl bara att prova då, 
och det har jag gjort. I somras fick jag 
möjligheten att provstyra en Rubicon i 
Kanada, dock enbart på vanlig väg och 
grusvägar så den kom väl inte riktigt 
till sin rätta. 
Måste säga att jag hade förväntat mej 
en ’klumpig’ sak att köra med på vägen, 
men det gick riktigt bra upp i farter runt 
100 Km/tim. 

Väl inne på grusvägar provades 
både lågväxel och Tru-Lok 
diffarna.
 Det  är en markant skillnad på 4:1 
lågväxel jämfört med den ’normala’  
2,72:1 som sitter i Jeeps övriga 
fördelningslådor. Ett tryck på ’rocker 
switchen’ så är diffen i på bakaxeln. Ett 
tryck till på ’rocker switchen’ så ligger 
den även i på framaxeln. 
Indikeringslampor på panelen visar så 
fint att nu är båda axlarna diffade. För 
att koppla ur tru-lok diffarna kan man 
antingen trycka på ’rocker switchen’ igen 
eller helt enkelt lägga ur lågväxeln.

  
Man kände sej helt salig att nu få 
tillhöra en förmodligen ganska liten 
skara Svenskar som fått köra Rubicon. 
Full av entusiasm berättar jag ivrigt för 
fruns Kanadensiska kusin (tillika 4x4 
fanatiker) om Rubicon när han tvärt 
avbryter mej med ett väldigt förvånat 
ansiktsutryck. 

-Va sa du, sitter det
 pneumatiska diffar i Rubicon? 
Men herregud, varför gör Jeep på detta 
sättet, fortsätter han. Använd dom på 
vintern efter diverse turer i surhål så 
får du se vad som kan hända. Det kan 
bli kondens i luftslangarna som fryser 
till is. 
Sätter sej detta i själva diffen trycker du 
luft i hela klumpen med påföljd att det 
kommer att läcka olja pga övertrycket. 
Fruns kusin är ingen Jeephatare på 
något sätt, han har haft flera stycken 
Jeepar även om det står en Land Rover 
i garaget nu. 
För honom är det elektroniska diffar 
som gäller. På nya WK:n (den nya 
Granden som kommer från och med 
2005) sitter det just en variant med 
elektroniska diffar, varför använde 
sej inte Jeep av denna typ av diffar i 
Rubicon också, undrar han. Nu är man 
svarslös då dessa uppgifter om kondens 
osv är totala nyheter för mej. Då man 
dessutom totalt saknar egen erfarenhet 
av pneumatiska diffar får man väl helt 
enkelt lämna frågan till någon som har 
använt sej av typ ARB-diffar någon 
vinter. Detta får bli en framtida artikel i 
denna tidning.

Drivsystemet har en
utväxling som skulle få den 
mest kräsne att krokna...
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Vad är nu problemet då? 
Jo, den säljs inte i Sverige, bara i Tyskland som enda 
europeiska land. Daimler-Chrysler i Sverige säger så här:
”Anledningen till att vi inte tar in Jeep Wrangler Rubicon till 
Sverige är bland annat att den inte är helfordonsgodkänd. 
Tyskarna har alltså själva löst en del av godkännandet. 
Vilka modeller som ska finnas tillgängliga styrs också av 
hur marknaden och efterfrågan ser ut i Sverige”.
Daimler-Chrysler tror alltså inte det skulle sälja så många 
Rubicon i Sverige så det skulle löna sej för dom att ta in 
den.
Kan man åka till Tyskland och köpa en som man privat 
importerar till Sverige ? 
Daimler-Chrysler i Sverige säger så här:
”Vår erfarenhet är att det inte ska vara några problem att 
importera en Rubicon från Tyskland, förutsatt att den har 
varit permanent registrerad där. Bilprovningen kräver inte 
att importerade bilar ska vara ”typade” eller motsvarande 
i Sverige”.

Jaha, och vad säger Svensk bilprovning om detta, jo: 
”Privatimport inom EU -området (undantg de senaste nya 
länderna) kräver i normalfallet endast det aktuella landets 
registreringshandling i original samt uppgift att fordonet 
varit permanent registrerat i något EU-land. I dessa fall 
finns inget krav/behov av helfordonsgodkännande.”
Fritt fram alltså att åka till Fritzerrike, köpa sej en begagnad 
tyskregistrerad Rubicon och sedan registreringsbesiktiga 
den i Sverige, bara man har med sej det Tyska 
registreringsbeviset vid Svenska registreringsbesikt-
ningen. 

Helfordonsgodkänd, vad är nu detta? 
Jo SBP säger så här: ”Från och med den 1 januari 1998 
(personbilar) är det inte längre tillåtet att utföra nationell 
typbesiktning för dessa fordonsslag som Wrangler Rubicon, 
utan det är EG-typgodkännande som ska gälla. Tanken är 
vidare att alla nya personbilar, motorcyklar och mopeder 
som omfattas av ett s k CoC-dokument  ska registreras med 
stöd av detta. CoC -dokumentet (Certificate of Conformity 
- det utfärdas av tillverkaren) bekräftar att fordonet 
uppfyller alla de krav och regulationer som erfordras 
inom EU-området. Fortfarande finns emellertid en formell 
möjlighet för tillverkare/generalagent/registrerad importör 
att från början välja vilken dokumenttyp man använder 

som grund för registreringen av dessa fordon. (det är väl 
förmodligen detta tyskarna valt att göra för att kunna sälja 
Rubicon i Tyskland).
Nu får man dekryptera detta lite och göra det till något 
man begriper. Helfordonsgodkänd omfattar allt från hur 
bilen kan återvinnas fördelat på olika material som plaster, 
olika metaller osv. Det omfattar även miljöaspekter på 
hur mycket avgaser den släpper ut till hur vätskor som 
olika oljor skall kunna tas tillvara vid en skrotning. Vidare 
regleras krockvänligheten mot gång och cykeltrafikanter 
och en hel drös med andra mer eller mindre obegripliga 
regler. Uppfyller bilen allt detta sammantaget, är den 
helfordonsgodkänd.

Hur hittar man en Rubicon i Tyskland? 
Som jag skrev i föregående numret av JCSM så finns det 
två bra hemsidor att leta på, http://se.mobile.de/ och 
http://www.autoscout24.de/ Nu skall man dock veta att 
det finns ingen uppsjö av begagnade Rubicon i Tyskland 
heller till salu. Vid min testsökning nyligen fick jag bara 
23 träffar. Priset låg runt 265 000 Kr sedan tillkommer 
registreringsbesiktning i Sverige och allt det där. För att 
återknyta lite till min testkörning av Rubicon i Kanada, 
kostade den beggade Rubicon 2003 med 6000 mil på 
mätaren som jag provade cirka 145 000 Kr. Men glöm allt 
drömmande om att själv importera en Rubicon från USA 
eller Kanada, i alla fall om man hade tänkt att registrera 
den i Sverige i dagsläget. Att köpa den där och frakta den 
till Sverige är inga som helst problem, men då det saknas 
ett helfordonsgodkännande inom EU på modellen och DC i 
Sverige inte i dagsläget vill göra som DC i Tyskland är det 
total kört. 
 

Motor 4.0 liter PowerTech(TM) I6

Växellåda Automat Manuel

Fördelningslåda NV241OR med 4:1 Låg växel

Axlar Dana M44 4.10 ratio
Diffarna i och urkopplingsbara via 
elektroiskt\pneumatiskt
låsning i  axlarna fram och bak

Hjulbas 93.4 (2373)

Total Längd
(inklusive reservhjul)

156.1 (3966.3)

Total bredd 68.2 (1734.6)

Höjd 70.8 (1800.3) hard top
72.0 (1831.6) soft top

Track (fram/bak) 57.6 (1463) / 57.8 (1470)

Markfrigång 10.2 (259.0)

Ramp ”Breakover” vinkel 25,8 grader

Höjdvinkel backande 34,4 grader

Höjdvinkel framåt 45.1 grader

Invändig höjd (fram/bak) 41.3 (1050.4) / 39.5 (1004) hard top
42.5 (1080.1) / 39.7 (1008.6) soft top

Benutrymme (fram/bak) 40.9 (1040.3) / 35.3 (896.1)

Tjänstevikt 3745 lbs. (1699kg)

2003 års preliminära specifikationer Wrangler Rubicon
Måtten är i tum med mm inom parantes om inget annat anges.

Artikelförfattaren själv 
som ser något nöjd ut....
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Lördagen den 12 juni firade Sjölands Bilservice i 
Göteborg,  http://www.sjolandsbilservice.com/  
sitt 45-års jubileum med en Jippodag för Jeep och 
Chryslerkunder. 
Sjölands som är en auktoriserad Jeep och Chrysler- 
verkstad hade till detta jubileum bjudit in PT Cruiser 
Club Sweden, WPC Chrysler Club Sweden och 
Jeep Club Sweden att närvara under dagen som 
märkesklubbar. 

Vi var 5 st JCS:are som samlades några km 
innan Sjölands och dekorerade våra Jeepar med 
uppförstorade JCS märken för att sedan åka kolonn 
fram till Sjölands beväpnade med vårat infoblad 
och värvar hatten på. Ytterligare medlemmar dök 
upp på platsen.
Vi fick en väl synlig uppställningsplats och showen 
kunde börja. Mellan 10.00 och 16.00 som det hela 
pågick, varvades burnouter från en duktigt trimmad 
V8:a Cheva med teståkningar i Viper. 
Sjölands ställde upp med gratis reparation av 
stenskott i framrutor under dagen samt bjöd på 
mat/dryck och underhållning. Vi informerade om 
Jeep och speciellt JCS där en del infoblad delades 
ut. 
Vi har nu etablerat samarbete med Sjölands. 
15% rabatt på service och delar får alla 
JCS,are.

JCS inbjudna till 
Sjölands 45-års jubileum Stöldskydda din Jeep

Det finns väl inget tråkigare än att upptäcka att bilen blivit 
stulen. Ilskan och adrenalinet når fullständigt sin toppnotering 
i dessa lägen. Skulle dessutom bilen aldrig komma tillrätta 
igen, är ju kaoset totalt. Man kanske har lagt ner hundratals 
timmar på att modifiera sin Jeep med diverse tillbehör och 
höjningar till ingen nytta. Försäkringsbolagen är ju 
inte alltid så roliga att ha att göra med vid 
dessa tillfällen heller då oftast förståelsen 
för denna extrautrust- ning i deras 
ögon värderas mini- malt. Det finns 
några enkla men väl så f u n g e r a n d e 
sätt att undvika att Jee- pen blir stulen, och 
då tänker jag inte på att parkera inuti ’Fort 
Knox’ eller lik- nande.

Ett sätt är att märka rutorna 
med Jeepens registrerings-
nummer. Detta är en metod där man etsar in 
reg-numret i bilens samtliga rutor. Detta kan man enkelt göra 
själv och varje ruta tar cirka 15 minuter. Ett komplett kit till 
detta kan man beställa via SBM Fordonsmärkning, 
http://www.sbmfordon.se/ för 199 Kr. En del försäkringsbo-
lag kräver även att detta är gjort om man skall försäkra en 
importbil.

Ett annat bra sett är att köpa en godkänd rattkrycka. Med 
rattkrycka på ratten är det i princip omöjligt att köra iväg med 
bilen. Men jag har ju imobilizer (startspärr) på bilen, räcker 
inte detta? Joda, det är jättebra, men tjuven har ju oftast då 
redan tagit sej in i bilen och gjort en massa åverkan innan 
imobilazern gör sitt jobb. Sitter det en rattkrycka där undviker 
nog tjuven att ens pröva sej på att stjäla bilen.
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Skriv gärna ett par rader och 
skicka in till oss! Vi behöver upp-
slag och tips om vad du vill ha i 
tidningen. 
info@jeepclubsweden.se



Äventyret börjar 
där vägen slutar...
Två dagars intensivt Jeepliv i skogarna 
kring Grythyttan. Två oförglömliga dagar.

Jeep Academy är en 
utbildning för Jeepägare.
Omfattar både off & on-road.
Anordnas för tredje året.
Banorna är specialbyggda av 
Webber Arnold för Jeep.
Passar alla standardutrustade 
Jeepar.

Att få tillbringa ett par dagar med Jeepentusiaster är mycket 
trevligt. Att dessutom få tillbringa dessa dagar på Jeep Academy i 
Grythyttan gör att den optimala tillfredställelsen åtminstone i 
Jeephänseende är så nära fullbordad som möjligt.
Vi som var där skall försöka sammanfatta och summera ett par fantastiskt trevliga 
och lärorika dagar.
Jeep Academy, som är en förarutbildning för Jeepägare, arrangeras av Daimler/
Chrysler. Utbildningen avser terrängkörning, både hinder och terräng samt bankör-
ning på asfalt med broms- och undanmanövrar. Den är förlagd till det anrika Grythyt-
tan som med sin mat och miljö får de flesta att må väldigt bra. För att inte snacka om 
hur härlig parkeringen såg ut som var överfylld av Jeepar. 
Peter Öjerskog samt Magnus Hellekant var instruktörer. Inte helt obekanta i Jeep 
och offroadkretsar. En stor eloge till dem för att allt fick ta den tid det tog och ingen 
upplevde tillstymmelse till stress och för deras förtroendeingivande lugn även i de 
mest ”kniviga” situationer.  
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Vem vill inte köra Jeep i 
terräng och äta en god 
middag på Grythyttan?

Jeep Academy ger dig båda möjligheterna.
Första dagen inleddes med en 
presentation och en teoridel. 
Intressant var att höra Magnus Hellekant, 
teknisk expert hos DC, berätta om Jeepens 
konstruktion och vad som gör den unik. Bl.a. 
elsystemet som är placerat högt upp. Oljetrå-
get som gör att motorn får olja även under 
kraftig lutning. Detsamma med bensintanken 
som har en liten innertank som förser bilen 
med bränsle vid lutning, även om det finns 
lite bränsle i tanken.
Smarta lösningar som inte syns utanpå, då en 
modern Jeep lätt smälter in i mängden ute i 
trafiken. En genomgång av underredet visar 
också hur konstruktörerna tänkt till ordent-
ligt. Vitala delar som är förstärkta samt skyd-
dade av balkar och hasplåtar.
Drivsystemets alla beståndsdelar och varia-
tioner togs upp på ett mycket bra och peda-
gogiskt sätt. Diffarna är ju en av de saker 
som gör Jeepen mycket kompetent och fram-
komlig vid körning offroad.
Likaså hur fördelningslådan fungerar och 
framförallt hanteras. Inte helt självklart då 
många ej prövat lågväxeln tidigare. 

Efter lunchen var det 
dags att ge sig ut och köra. 
Gruppen delades upp så att hälften skulle 
köra offroad och hälften bankörning. Vi JCS-
are som var där tillhörde offroadgruppen.
Offroadområdet låg några mil från Grythyttan 
och vi körde i karavan dit vilket tilldrog sig 
många nyfikna blickar från mötande trafik.
Området var mycket inbjudande med varie-
rad terräng, ren skogskörning och grus och 
stenbana. 
När vi kom fram stod både fika och läsk fram-
dukat och korvarna låg på grillen.  
Som uppvärmning inför dagens prövningar 
körde vi en uppbyggd teknikbana med stock-
hinder och olika ramper.  För att klara ram-
perna krävdes att en person dirigerade med 
de olika tecken som vi fick lära oss. 

En fröjd att sedan bege sig ut i skogen och 
få känna hur Jeepen utan tvekan övervinner 
precis allting. Givetvis med en viss försik-
tighet samt med tungan rätt i mun då vissa 
passager såg näst intill omöjliga ut att ta sig 
igenom. Med infällda backspeglar så gick det. 
Branta backar mellan granarna som skulle 
besegras. Stubbar som skulle bestigas. Men 
det gick. Att det är en nödvändighet att ha 
någon som rekar framför bilen och dessutom 
ger föraren instruktioner om vägval, insåg vi 
snart. Dessutom att disciplin är ett måste. Av-
slutningen med den berömda berghällen som 
mandomsprov var en upplevelse vill jag lova. 
Alla klarade utmaningarna galant och ingen 
”bucklade till” eller körde sönder bilen. 
Snacka om att få blodad tand, för att i fort-
sättningen vara skogsmulle i Jeep.
Vi hade också väldig tur med vädret för det 
var relativt soligt och lagom varmt och det 

var nog en av de få dagar det inte kom något 
regn den månaden.

Kvällen.
Kan inte låta bli att berätta om den eminenta 
förläggningen på gästgiveriet Grythyttan.
Riksbekant för sin goda mat samt vinkällare.
En fyra rätters meny stod på programmet. 
Och det var ju inte helt fel att sätta sig i lugn 
och ro på kvällskvisten för att smälta dagens 
övningar. Mycket prat och livliga diskussioner 
som till huvuddelen hade en röd tråd, nämli-
gen Jeep.
Trots att en del åkt på terräng tidigare så 
fanns det ändå en beundran för hur flexibel bi-
len egentligen är. Tyvärr fanns inga Wrangler 
med denna gång utan Cherokee samt Grand 
Cherokee av skiftande årsmodeller. Äldsta var 
en 93:a och nyast var en 03:a. 
En sak som var mycket positiv var att en DC-
handlare själv åkt dit med delar av sin perso-
nal för att lära sig bilen och dess möjligheter.
Kan väl knappast vara en bättre grund för en 
Jeepförsäljare. Snacka om att kunna tala för 
sin produkt.

Dag två gick i asfaltens tecken.
Först en liten teorilektion och sedan var det 
dags att ge sig ut på banan i regnet. 
Undanmanöverprov med all kraft på brom-
sen. Skönt att få ge ABS:en lite övning också. 
Funkade förträffligt.
Sicksack bana på tid….med JEEP. 
Inte underligt att roadracingförarna på Gel-
leråsbanan stannade för att kika vad i hel-
skotta vi höll på med. Kan man köra så med 
en Jeep utan att volta? Jajamensan, inga som 
helst problem. Kul var att alla blev bara mer 
och mer modiga ju längre dagen gick.
Sällan man ser en Grand Cherokee med upp-
ställ på en asfaltsväg…he..he….
Oerhört nyttigt. Borde vara obligatoriskt för 
alla att under ordnade former testa sin bil till 
gränsen. För att våga och kunna undvika in-
cidenter i trafiken. Speciellt undanmanöver-
provet.

Sammanfattningsvis så var detta två dagar 
som vi absolut inte skulle vilja ha ogjorda.
Kan bara varmt rekommendera alla att någon 
gång få ta del av denna helt fantastiska kom-
bination av god mat, fin miljö samt huvudsyf-
tet att få lära sig behärska sin Jeep i all möjlig 
terräng. Dessutom med mycket trevligt Jeep-
folk runt omkring.
Tilläggas skall att ingen bil fick 
någon som helst skada under dessa dagar.

Vårt skogsläger vid banorna...

Lite stenigt, man får ta det lugnt...

Jeepen visade sin bästa sida....

Ett grustag är till för att besegras

GC,n visade sig vara helt fantastisk....
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Hur uppstod idén 
med Jeep Academy?
Jeep Academy har funnits i USA 
under ett antal år och 2002 star-
tades JeepAcademy i Sverige. Kon-
ceptet var då nytt och unikt för den 
svenska marknaden. 
Syftet är att ge befintliga Jeepäga-
re möjligheten att lära känna sin bil 
både off-road och on-road samt att 
förstå skillnaden på Jeep och 
SUV:ar. 
Under en helg får kunderna en 
förarträning som dag 1 erbjuder
onroadutbildning med bl.a.  halk-
körning, undanmanöverprov och 
bromsprov i sin egna Jeep. Dag 2 

får  kunden testa sin Jeep och sig 
själv off-road på olika timmerhin-
der och specialgjorda banor- allt 
byggt av den amerikanske offroad 
experten Webber Arnolds.
Det första kundeventet hölls 11-12 
maj 2002.
Hur ser framtiden ut?
Under 2003 och 2004 har vi ut-
vecklat konceptet. Nya banor och 
svårigheter har tillkommit- allt för 
att möta kundernas behov. 
Under våren 2004 har tidigare 
deltagare erbjudits en fortsätt-
ningskurs där de bland annat fått 
möjligheten att vinscha sin Jeep 
i svårtillgänglig terräng, testa de 
nya svårare banorna samt också 
fått en mer fördjupad, teknisk ge-
nomgång. 
Som planen ser ut just nu kommer 
vi att vidareutveckla fortsättnings-
kurserna eftersom intresset från 
kunderna är stort. Vår banexpert 
Webber Arnolds kommer ansvara 
även för dessa delar. 
För de som är intresserade av att 
anmäla sig till nästa år eller få mer 
information kan ni besöka vår hem-
sida, www.jeep.se

Intresset från
kunderna är stort!

Hur länge har du hållt i utbildningen?
Sedan starten 2002 har jag varit huvud-
instruktör för terrängkörningen, dock ej 
bankörningen
Skiljer sig utbildningen
något nu jämfört med starten?
Vi har också infört vidareutbildning, steg 
2, där vi kör offroad båda dagarna och 
även har winchövningar. Det kommer att 
bli fler steg och därmed möjlighet att 
vidareutbilda sig.
Vad är ditt roligaste 
minne från Jeep Academy ?
Att Jeep-deltagarna är så glada och tack-
samma för att få ta del av Jeep Acade-
my-upplevelsen. För många är det årets 
händelse. Samt att alla deltagare blir så 
imponerade och stolta över hur mycket 
deras Jeep kan klara i terrängen.
Har det skett någon 
större skada på någon bil? 
Någon enstaka extrautrustning i form av 
sidofotsteg eller sidorör har fått sig en 
touch.
Vilken Jeepmodell 
klarar banorna bäst?
Enligt min mening Jeep Grand Cherokee 
med Quadra Drive-systemet med själv-
låsande differentialer. Tyvärr har vi inte 
haft möjlighet att testa Jeep Wrangler 
Rubicon än!

 
Peter  Öjerskog 
har varit huvud-
instruktör sen 
starten 2002.Den svenska Generalagen-

ten DaimlerChrysler ser 
eventet som en viktig del i 
arbetet med kundrelationer.
Vi ställde frågor om bl.a 
framtiden för Jeep Academy.
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Sätt pallbocken före bladfjäder-
fästet 

Åtkomst utan uppallning Åtkomst med uppallning 

Steg1 
Så fort du bestämt dig för att byta styrstötdämpare är det dags att 
börja spraya rostlösningsmedel (typ 5-56) på bultarna. 
Upprepa gärna med någon dags mellanrum. 
Steg2 
Lyft bilen och sätt pallbockar vid dom främre pallbockspunkterna 
(se bild). Man behöver ej lyfta hela bilen men åtminstone ena sidan 
måste lyftas för att man ska komma åt bulten på styrstaget. 

Steg 3 
Tålamod och gott humör.
Att lossa bulten som sitter vid axeln är sällan några problem, men ibland måste man ta till lite våld. 
Se till att bulten lossnar men skruva ej ur den ännu! 

Det som tar tid är att få loss stötdämparen från styrstaget då den har en konad tapp som sitter hårt! Ta bort 
saxsplinten med en tång och lossa muttern ett par mm (så den kommer i jämnhöjd med gängtappen). Om du 
tar bort muttern kommer stötdämparen att flyga iväg rejält när den lossnar. 

Sätt på en avdragare och dra åt den så mycket du orkar. Ta en stor hammare eller liten slägga och knacka på 
”örat” på styrstaget. OBS du ska inte slå på bulten el dyl det är vibrationerna som får den konade tappen att 
lossna. Lossnar det inte tar du och drar åt avdragaren ytterligare och går iväg och dricker kaffe…. 

Tillbaks till bulten. Om den fortfarande inte lossnar kan man ta en 
fast nyckel och sätta mellan stötdämparen och styrstaget (jag tror 
det var 17mm) knacka försiktigt med en hammare och stötdämpa-
ren lossnar! Lossa bägge bultarna och ta bort stötdämparen. 

Avdragaren på plats

Steg 4 
Att montera är mycket roligare! 
Ta den nya stötdämparen och följ instruk-
tionerna för hur styrstagsinfästningen ska 
göras. Om det ej finns låssplint på den nya 
skadar det inte att ta på lite gänglåsnings-
medel (Typ Loctite). 
Fäst stötdämparen och skruva fast bultarna 
men dra ej åt dom med nyckel. 

Steg 5 
Sänk bilen så den står på hjulen. 
Drag åt bultarna med 74Nm. 

Byte av styrstötdämpare
Att byta styrstötdämpare är mycket enkelt men kräver tålamod. 
Christer Lindström visar att det går att göra själv. 
Här ger han dej en steg för steg beskrivning.

Text & foto Christer ”chli” Lindström
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Många ställer sig frågan om det är nödvändigt att 
motortvätta bilen. Frågan kan enbart besvaras med 
JA, DET ÄR NÖDVÄNDIGT. Motorn blir smutsig och 

för att minimera risken för driftstörningar så behöver den 
tvättas. Fördelen med en ren motor är också att 
man lättare upptäcker ev läckage. 

Det finns ett flertal olika motortvättsproduk-
ter på marknaden. De flesta i sprayburk. Läs 
på burken och köp det du tycker passar dig. 
Läs också varningstexten för vid användan-
de av vissa produkter rekommenderas väl 
ventilerade utrymmen och för en del rekom-
menderas handskar. 

Förutom själva motortvätten behöver du till-
gång till slang och vatten. Tänk på att de 
flesta motortvättmedel är skadliga för miljön så var noga 
med var du ställer bilen. Har du inte tillgång till en tvätthall 
med godkänd avrinning för miljöfarligt avfall kan du lägga 
exempelvis ett tjockt lager tidningspapper under motorn 
för att samla upp det mesta. Pappret samlar du sedan ihop 
och lämnar till en miljöstation som tar emot ”farligt avfall”. 

Läs på burken hur länge medlet ska verka innan du sprayar motorn. 
Undvik att spraya på fördelare, relä och andra elkomponenter. Ev kan du försöka täcka över dessa med 
plast. När medlet har verkat den tid det står på burken spolar du av det med lågt vattentryck. Om du när 
du spolat av motorn ser att det fortfarande finns olja eller annan smuts kvar får du upprepa sprayningen. 
Det kan vara svårt att spraya i alla vinklar och vrår och där kan du försöka använda dig av en pensel. 
Spraya på penseln och pensla sedan på medlet på de ställen sprayen inte kom åt och låt det verka innan 
du spolar bort det. 

Motortvätt.

Sweden Offroad Tour – SOT 
Årets SOT startade i Falkenberg den 10 juli och avslutades i Kiruna den 25 juli.
Några från redaktionen var i Kumla och i Strängnäs och det är dessa två dagar vi kort 
skriver om. På båda ställena var det även ett flertal andra JCS-are och vi värvade ett par nya 
medlemmar. Vi hade tur med vädret för båda dagarna bjöd på fint väder med strålande sol. 
Den stora överraskningen både i Kumla och 
Strängnäs var det stora antalet utländska deltagare, 
både engelsmän, tyskar, holländare och danskar. 
Mest uppseendeväckande bland bilarna var nog den 
Rubicon som kom från Tyskland. Egentligen så var 
det väl inget speciellt med den – annat än att det 
var en Rubicon. 
I Kumla var det förvånansvärt torrt trots det myckna 
regnet som kommit veckorna innan. Men det fanns 
några riktiga surhål som flera envisades med att 
försöka ta sig igenom. Några få lyckades medans 
andra fick vinschas loss. Riktigt illa gick det för en 
Wrangler som ”dök” ner i en rejäl vattenpöl och tog 
in vatten i motorn.

I Strängnäs var det däremot lite blötare. En stor 
rejäl gyttjepöl blev mångas ”lekstuga” och för några 
slutade det riktigt illa. 
Vi JCS-are körde tillsammans med ett 10-tal andra 

runt en slinga i karavan under ledning av Peter 
Öjerskog. Han tog oss på slingrande skogsvägar 
genom trånga passager mellan stockar och stenar, 
uppför stenhällar, genom rejäla vattenpölar och 
genom riktig sankmark där en GC fastnade och fick 
vinschas loss. 
Efter Strängnäs fortsatte färden för många mot 
Ekeby där även en del JCS-are var med och körde.

www.swedenoffroad.com12



Förväntningarna är stora när 
man sitter i en Jumbo på 
10 000 meters höjd på väg 

mot Kanada nynnandes på den 
gamla Thomas Ledin hiten 
’På vingar av stål’. 
Det blir fel direkt i första textraden då 
New York inte är destinationen utan 
det är Ottawa via Montreal som gäller. 
Någon Dry Martini blir det inte heller 
däremot ett antal GT (blir så jordens 
pinkenödig av att sitta på ett plan och 
hinka bira). 
I stället för att kolla in vad som 
sker drömmer man sej bort mot  
provstyrningar i en Rubicon eller varför 
inte en WK. Några direkt flotta fåtöljer 
finns det inte heller i turistklass däremot 
är det en känsla av rock ’n roll även om 
frun och ungarna trodde det berodde 
på mitt hinkade av GT. Väl framme blir 
vi mottagna av släkten i stället för att 
behöva ta en taxi in till Time Square 
(hade i och för sej blivit en något lång 
taxiresa…).

Kollar för fullt efter Jeepar när man 
smälter in i Ottawas sköna flyt, och 
visst finns dom, det fullkomligt bara 
dräller av dom överallt. Efter en lite 
’jetlaggad’ nattsömn är man ivrig att 
få åka och hämta sin hyrbil, en Jeep 
förstås. Nu hade frun kokat ihop med 
en kusin att färden ner till Toronto och 
Niagarafallen skulle ske i en gemensam 
’större’ bil istället för i två bilar så det 
fick bli  en Cheva Venture Van med plats 
för 7 personer, hmmmm. 

Dagen efter började vi rulla söderut 
dom cirka 55 milen via Toronto till 
Niagarafallen.

Efter bara någon halvtimme tyckte 
passagerarna att jag kunde tänka 
tyst då jag högljutt berättade om alla 
Jeepar vi mötte eller passerade, samt 
hålla ögonen på vägen istället.

Vid det här laget insåg jag i 
vilken minoritet jag var...
Körandes en Cheva med totalt 
Jeepointresserade passagerare, 
längtandes efter att få köra i en Jeep och 
ruskigt entusiastisk över att konstatera 
att Jeep var lika vanligt i Kanada som 
Volvobilar i Göteborg. 
So what, hörde man bara från baksätet. 
Väl vid Niagarafallen hittade jag en 
själsfrände i form av kocken som stog 
vid en pastabuffé på hotellet. Han la 
märke till min JCS-keps. Genast var 
snacket igång och på något naturligt 
sett kändes det plötsligt mycket bättre. 
Själv åkte han Wrangler. Det skall sägas 
direkt att i Kanada existerar i princip 
inte namnet Wrangler i dagligt tal utan 
här säger man TJ eller YJ. 

Kocken var en riktig offroadälskare och 
berättade ivrigt om sina leräventyr. Nu 
började även familjen inse fördelarna 
med Jeep såtillvida att det blev VIP-
mottagande vid pastabuffen när ungarna 
sprang mellan poolen och middagen 
under dom 4 dagarna vi var där. Själv 
lyckades jag tömma hotellbaren på alla 
Molson Canadian öl under dessa dagar 
i den 30-gradiga värmen med nästan 
100% luftfuktighet.

Väl tillbaka i Ottawa igen åkte jag 
genast och bytte Chevan till en Jeep 
Liberty, äntligen. En stuga vid Golden 
Lake, ca 15 mil nordväst om Ottawa, 
var nu bokad för en vecka och Libertyn 
blev knökfull med alla grejor som skulle 
med. Under Golden Lake veckan åkte 
kusinens gubbe och jag till Beer Store i 
princip varje dag med förevändning att 
vi skulle handla mat 
(vilket vi också gjorde, men bara för en 
dag i taget). 

JEEP I KANADA
”Jeepar är precis lika vanliga 

här som Volvo är i Sverige!”

JEEP I KANADA
”Jeepar är precis lika vanliga 

där som Volvo är i Sverige!”
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I Kanada behöver dock inte 
ägarna oroa sig så mycket för 
besiktningen.
Under dessa turer passade jag ju 
naturligtvis på att spana på Jeepar och 
upptäckte då att det glider omkring 
väldigt många Comanche, dvs. pick-
up modellen av XJ, speciellt ute på 
landsbygden. Mej veterligen slutade 
Jeep med Comanche i slutet av 80-
talet.
Detta kunde man även se då dessa 
Comanche såg väldigt slitna och 
medtagna ut då dom används som 
packåsnor. 
De skulle förmodligen  aldrig gå igenom 
en Svensk bilbesiktning. I Kanada 
behöver dock inte ägarna oroa sej så 
mycket för besiktningen. 
Det är enbart krav på att en bil måste 
besiktas ur säkerhetssynpunkt (bromsar 
osv) när en bil byter ägare. I övrigt räcker 
det med en avgaskontroll vartannat år. 
Detta innebär även att man helt lagligt 
kan slänga på vilken höjning som helst, 
inom vissa ramar, och köra med vilka 
däckdimensioner som helst  så länge 
bilen har samma ägare. 
Inget onödigt krångel alltså. Bilarna 
är ju även generellt mycket större i 
Kanada och USA, och Liberty räknas väl 
nästan som en småbil. Tittar man på 
parkeringsplatserna vid en stormarknad, 
är ju parkeringsrutorna minst en meter 
bredare och längre jämfört med här 
hemma. 

Att man sedan snackar om att man har 
dyr bensin, cirka 4.50 kr per liter, är ju 
nästan skrattretande för en annan. En 
väldigt trevlig sak är att ordet stadsjeep 
inte existerar överhuvudtaget. 

Att höja bilskatten för en Jeep 
skulle ingen politiker komma 
på om han nu inte gick i 
självmordstankar.
Här skulle man inte kalla någon annan 
bil än Jeep för en Jeep. Man använder 
begrepp som SUV men det vanligaste 
är att man helt enkelt säger bilens 
modellbeteckning som ’Explorer’ om en 
Ford exempelvis. Lite lustigt är även att 
Chrysler Voyager heter Dodge Caravan 
eller Dodge Grand Caravan i Kanada. 
Det är bara vanliga  personbilar som bär 
Chrysler namnet. Dom lite större heter 
Dodge. Vidare skulle den politiker som 
kommer på något idiotiskt förslag om 
att höja bilskatten för en Jeep eller SUV 
baserat på markfrigång, inte ha någon 
som helst framtid inom politikeryrket 
längre.

Nåväl, efter en vecka vid Golden Lake 
åkte vi tillbaka till Ottawa igen där jag 
hade bokat en heldag med en kusins 
”exgubbe”. En dag enbart dedikerad 
för Jeep.  Det finns 5 st Jeep handlare 
enbart i Ottawaområdet och vi besökte 
4 av dom. Vilken kontrast att komma in 
hos en Jeephandlare här jämfört med 
Daimler-Chrysler i Sverige. 
Hos vissa av Jeephandlarna fanns det 

säkert över 100 både nya och begagnade 
Jeepar till salu. Kunde inte låta bli utan 
ringde till redaktören för JCSM för att 
äckla mej lite samtidigt som jag gled 
omkring bland alla Jeepekipagen. 
Hos ALLA av dessa Jeephandlare fanns 
det Rubicon, och det blev självklart en 
provstyrning.(läs Rubiconartikeln /red) 
Frågade även ivrigt efter den nya 
WK:n, men denna skulle komma till 
Kanada först i oktober sa dom.

Med en vrålande lust och med 
stålar i brallan gick jag in i 
reservdelsbutiken.
Jag behövde köpa en ny multi function 
switch till min XJ, dvs. handtaget till 
vänster om ratten där cruise controll och 
vindrutetorkarfunktionerna sitter. Hos 
DC i Sverige fanns det ju naturligtvis 
inte, men dom kunde beställa men det 
skulle nog bli dyrt. Hos Dilawri, som 
var en av Jeephandlarna i Ottawa, hade 
dom detta på hyllan på samma sätt som 
Systembolaget har en kvarting explorer 
inom en ’halvböjs’ avstånd. Pris 61 Can 
$ (cirka 350 Kr). 

Kort om Kanada
30 miljoner invånare
Yta: 9,984,670 km2

 (Sverige är 450,000 stort)

25 miljoner bilar

JEEP I KANADA
Vissa Jeephandlare hade säkert 
över 100 nya och beg,  till salu.  
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Noterade även att man gick mera efter VIN-numret än 
årsmodell, något jag fick en förklaring till senare. Passade även 
på ekipera mej med diverse 
Jeep t-shirts, jeansskjorta och 
keps.  
Det var med en sugande otålig 
feeling man åkte till nästa 
Jeephandlare bara för att 
konstatera att den var ännu 
större. 

Var man i 
himmelriket eller..? 
Här stog det nya Wrangler 
Unlimited. Detta är den 
förlängda Wranglern (cirka en 
halvmeter längre) där man 
både kan ha i ett baksäte 
samtidigt som man har lite 
bagageutrymme. 
Tyckte faktiskt att den såg lite 
konstig ut, men smaken är väl 
som baken. Vidare upptäckte 
jag att Libertyns flaggskepp i Kanada har beteckningen 
Renegade. Den är bestyckad med sidesteps och ett helt 
paket med extralysen ovanför vindrutan. 

Fälgarna såg även ’fräckare’ ut, och jag vet i tusan om det 
inte satt fetare sulor på den också. Libertyn finns även i en 

Grizzly Edition, en Limited 
och en Sportmodell och det 
är bla här som VIN-numret 
kommer in i bilden när man 
skall ha grejor i framtiden. 
En Liberty Limited kan 
exempelvis finnas med både 
selec-trac och command-
trac och detta gäller för dom 
flesta modeller. 
Det är alltså bara via 
VIN-numret som en 
reservdelsshop vet vad som 
passar. 
Appropå reservdelsshopar 
behöver man inte åka några 
längre sträckor innan man 
hittar firmor som säljer i 
princip allt i reservdelar och 
tillbehör till dom flesta bilar. 
Den största reservdelskedjan 

är Canadian Tire (typ Biltema och Mekonomen fast väldigt 
mycket större) men det fanns gott om andra firmor över allt. 
Det finns ca 500 Jeephandlare. 

I Kanada likväl som i USA åker 
man omkring i ’trucks’ dvs. 
fläskiga pick-up:er. 
Det är väldigt populärt att modifiera dessa 
på alla möjliga och hemska sätt med delar 
från ’truck shops’. 
Såg sänkta ’trucks’ med bara några 
centimeters markfrigång där man hade 
monterat neonlysen under bilen så det såg 
ut som dom flöt omkring på en neonkudde 
när dom kördes på kvällen. Såg inte klokt ut 
i mina ögon. 
Samma GMC-modell hade någon annan höjt 
till skyarna och det torde vara totalt omöjligt 
för det kvinnliga könet att komma upp i den 
med en snäv kjol utan att ställa till med en 
skandal vid parkeringen. 
Vänta lite, det kanske är på detta sättet som 
killarna får ha sina trucks ifred från sina 
fruar. Att däremot kalla en Jeep för en truck 
förekom inte. Jeep är ett begrepp i Kanada 
och USA och på samma sätt borde det vara 
i Sverige.

Tittar man sedan på begagnatmarknaden 
på Jeepar i Kanada får man ju ett habegär 
utan dess like. En begagnad XJ –99 med 11 
000 mil på mätaren kostade cirka 57 000 
Kr. Lite förvånande var att begagnade äldre 

Wrangler YJ betingade ett högre värde en 
betydligt nyare TJ. Anledningen till detta 
sades vara att YJ var bättre byggd med 
mindre flex än TJ vid offroadkörning. Vet 
inte om jag är ute på djupt vatten nu, men 
det är väl så att YJ har bladfjädrar medans 
TJ har fjäderben. 
Detta gillades inte speciellt inom Jeep 
kretsar i Kanada. Självklart fanns det gott 
om Grand:ar också. På dessa förekom inte 
’styling’ så ofta utan det var ’rena’ Limited, 
Laredo och Overland. Man pratade väl en 
del om nya WK:n men 5,7 L Hemi-motorn 
var ingen nyhet. Den sitter redan i Dodge:
ar idag där den tydligen är väldigt omtyckt 
av sina ägare. 
Försökte ta reda på vad det kostar med 
bilförsäkring i Kanada, och det var ingen lätt 
uppgift. 

Om vi tycker att det är cirkus 
bland försäkringsbolagen här 
hemma med premien, var det 
nästan värre där. 
Tydligt var dock att man gick väldigt mycket 
efter skadefria år. Hade man dock fyllt 30 år, 
hade många skadefria år och bodde utanför 
storstan kunde man landa på 3000-4000 Kr 
för motsvarande en helförsäkring på en nyare 
TJ per år. Jeep har även infört ett begrepp nu 

i Kanada och USA som är ”Trail Rated”. Trail 
Rated innebär att varje Jeep måste klara 
specifikationer på flex i hjulupphängningen, 
markfrigång, manöverduglighet, vadning 
och framkomlighet. Alla nya 4x4 Jeep i 
Nordamerika (glöm inte att Jeep säljer cirka 
25% 2 hjuls drivna bilar också) är Trail 
Rated. Slogan är 
”IF IT’S NOT TRAIL RATED, IT’S NOT A JEEP 
4X4” 

www.jeep-club.org/main.html
I Kanada fungerar det så att det finns en 
stor nationell Jeep klubb där mindre lokala 
klubbar är anslutna. Kom i viss mån i kontakt 
med Ottawas lokala Jeep klubb http://www.
jeep-club.org/main.html. 
Tyvärr hade dom inget möte eller träff under 
min tid i Ottawa, då hade jag garanterat åkt 
dit. Kan dock notera att deras träffar när 
det inte var körning var på en Irländsk pub. 
För övrigt finns det gott om Jeepklubbar och 
körområden i hela Kanada. 
Såg även en i mitt tycke väldigt bra 
reklamslogan som man lätt förstår om man 
själv åker Jeep och ser sej som etta. ”Att 
vara tvåa är helt ok om man står i en rad 
med loosers”. 

JEEP I KANADA
Jeep är ett begrepp i Kanada 
och USA. 
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Butiken
Dekaler Kepsar

Klistermärken
T-shirt

KLIPP UR OLIKA 
JEEPFORUM

Roliga citat hämtat från lite här och där, bla JCS: forum

- ..jag hade tänkt åka en hel del i Norrland i vinter, och där 
kan det gå åt en del lyse. 

Vad syftas det på här ? Går det åt mera ’hårdvara från vårt 
kära alkoholmonopol’ för att bli på lyset i norrland eller är det 
ett konstaterande att det är mörkt i norrland pga det inte varit 
tänt på länge?

- en liten fråga bara.....jag har bara 1 vajer och ett länkage till 
min TB, vad går den 3:e vajern till (närmast kylaren)? 

Han hade väl bara en vajer va…. Hur hade han tänkt att fästa 
en 3:e vajer som inte finns ? Undra vad han gör med den 2:a 
som heller uppenbarligen inte finns ?

Vad är det för fel, motorn startar när den är kall och varm 
men låter du motorn svalna ca 1.5 timme så vill den inte gå 
igång. 
Svar: Går startmotorn runt? 

Öh, genomtänkt svar. Tyder på viss kunskap inom 
startmotorernas värld.

Trots många försök så tror jag inte att mekarkunskaper landar 
så många tjejer... 

Ett konstaterande gjort efter att han fått igång en ’död’ GC 
inför en ’offert presentation’ på det motsatta könet.
Efter att ha fått lite mothugg och kommentarer på forumet, 
kryper han till korset och medger följande:

Jag menade inte att jag skulle imponera på henne... Jag 
menar bara att mekarguden i himlen skulle nicka gillande. 

Nice try…..

Jag är övertygad om att Cherokeen är sladdbenägen direkt 
från fabrik.. 
Men lägg i fyrhjulsdriften på grusvägen så uppför den sig 
annorlunda, stadig och fin som en Zorn dalkulla 

Vilken poetisk formulering av Jeeps 4-hjulsdrift av en konst- 
intresserad.

Artikel Modell Pris

Klistermärke Rund logotype 20:-

Tygmärke Rund logotype 20:-

JCS-keps Rund logotype fram 125:-

T-Shirt, vit S, M, L, XL, XXL
Med logotype fram

120:-

Bildekal www.jeepclubsweden.se
70 x 960 mm

120:- NY
Maila in din beställning till info@jeepclubsweden.se
Betala samtidigt in på postgiro: 24 59 39 - 4

Finns både för utvändig och invändig montering

Beställ NU!
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