I detta nummer…
- Årsmötet som kommer.
- Lance i Bulgarien.
- Onboard air.

Några ord från styrelsen!

Redaktion

I dagsläget är vi drygt 200 medlemmar och vi hoppas givetvis på många

fler under resten av året. Framförallt så hoppas vi att de som var
medlemmar 2005 och som ännu inte betalat avgiften för i år kommer att
göra det.

Agneta Jernberg
Jonas Larson
Fredrik Steen
För insänt material ansvaras ej. Bilder
& text är skyddade enligt upphovsmannalagen och ägs av Jeep
Club Sweden om inget annat anges.

Som säkert de flesta av er känner till så anordnas det lokala träffar på
några orter i landet och vi hoppas att någon är intresserad och drar
igång träffar även på andra orter. Information om träffarna finns på vår
hemsida under rubriken Lokala Träffar. Är du intresserad av att dra
igång träffar i ditt område och vill ha tips och råd, kontakta styrelsen via
mail info@jeepclubsweden.se.

e-post
info@jeepclubsweden.se
Adress
Jeep Club Sweden
Odalvägen 29
653 50 Karlstad

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. Har du tips på något
företag du tycker vi ska kontakta? Skicka i så fall ett mail med ditt tips till
info@jeepclubsweden.se

www.jeepclubsweden.se

Den 20 maj 2006 kl 12.00 har vi vårt ordinarie årsmöte i samband med
att det är TT på Brändåsen i Kumla. Mer information och handlingar
inför mötet kommer att mailas ut till alla medlemmar senaste 30 dagar
före mötet.

© Jeep Club Sweden

Har du några frågor, förslag eller synpunkter?
Maila i så fall till info@jeepclubsweden.se

Vill du vara med i redaktionen för JCSM?
Vi behöver bli fler personer i redaktionen för Jeep Club Sweden Magazine som hjälper till att sammanställa en tidning 4
gånger om året. Vi behöver framförallt hjälp med att skriva artiklar, översättningar, notiser eller varför inte en krönika.
Inget sättnings eller layoutarbete behöver göras, bara skrivande, tyckande och komma med uppslag om hur tidningen
skall se ut och vad den ska innehålla. Var du bor i landet spelar ingen roll i dessa e-mail och internettider.
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Föreningen och hur du blir medlem
Jeep Club Sweden, JCS, startades på sensommaren 2003. Första halvåret gick lite trögt
då det inte var många som kände till oss. Vid årsskiftet 2003-2004 var vi knappt 50
medlemmar men sen har ”det tagit fart” och nu är vi över 200 medlemmar. Både styrelsen
och medlemmar har aktivt arbetat för att marknadsföra föreningen och det har ju som vi
ser gett resultat i form av ökat medlemsantal.
Vi arbetar också aktivt med att utöka antalet sponsorer som lämnar medlemsrabatter.
Medlemsavgiften för 2006 är 200 kronor för enskild medlem och 250 kronor för
familjemedlemskap. Avgiften betalas in på JCS postgirokonto 245939-4 och i samband
med att du betalar in avgiften skickar du in blanketten medlemsuppgifter som du hittar på
våran hemsida www.jeepclubsweden.se under rubriken Bli medlem.
Våren och sommaren börjar närma sig och i maj startar vi upp de lokala ”trivselträffarna”
som vi brukar ha på olika platser i landet, Göteborg, Stockholm och södra Skåne.
Den 20 maj 2006 har vi vårt årsmöte i samband med att det är TT på Brändåsen i Kumla.
Efter sommaren anordnar vi vår alldeles egen träff, den sk Steenträffen.
Förutom att du kan utnyttja de medlemsrabatter som våra
sponsorer lämnar får du tillgång till JCS medlemssidor på
hemsidan där du bla kan läsa/ladda hem vår medlemstidning
som kommer ut med 4 nummer per år. Du får också tillgång till
"Sveriges mest aktiva forum om Jeep", JCS diskussionsforum,
som är avsett enbart för våra medlemmar och där det råder ”en
härlig stämning” och alla är kompisar och hjälper varandra. Du
får också möjlighet till ett eget galleri där du kan ladda upp dina
jeepbilder och kanske viktigast av allt - du får ett varmt och
hjärtligt mottagande av "likasinnade".

www.jeepclubsweden.se
info@jeepclubsweden.se
Organisationsnr: 802414-1015
Adress: Jeep Club Sweden
Odalvägen 29
653 50 Karlstad

Postgiro: 24 59 39-4
Hemsida: www.jeepclubsweden.se
E-post: info@jeepclubsweden.se
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Finn fem fel

Finn fem fel
På bilden till höger är det fem olika detaljer som skiljer sig från den vänstra bilden.
Leta rätt på vilka det är och maila svaret till info@jeepclubsweden.se
Bland de rätta svaren lottar vi ut en t-shirt

Artikel

Modell

Pris

Klistermärke

Rund logotype

20 kr

Tygmärke

Rund logotype

20 kr

Keps Svart eller beige

Klassisk modell

125 kr

Keps Svart

Trucker

125 kr

Keps Svart eller grå

Lågprofil

125 kr

T-shirt, vit, med JCS-logo

S, M, L, XL, XXL

120 kr

Bildekal sk ”stripes”. För in- eller utvändig
montering

Vit text www.jeepclubsweden.se
70 x 960 mm

120 kr

Bildekal sk ”stripes”. För utvändig montering

Vit text www.jeepclubsweden.se
35 x 400 mm

75 kr

Maila din beställning till info@jeepclubsweden.se
och betala samtidigt in på postgirokonto 24 59 39 - 4
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Onboard air
Text och foto, Mikael ”Patrol” Korhonen
Alla som kört lite i skogen tufft eller smugit runt med familje
jeepen vet att det är lättare att få ur luft ur däcken än vad det är
att få tag i luft.
Det har Jimmy Johnsson i klubben tagit fasta på.

Eftersom ac-kompressorn inte får någon smörjning utan
kylmediet så monteras en dimsmörjare som förser kompressorn
med olja. Det är tabbe nr 2 att gå på, glöm inte smörjningen.
Luftintaget till kompressorn sker via den befintliga luftburken så
luften passerar luftfiltret så smuts inte följer med.
Det hela började med en artikel i 4weel drive nr. 10 2005 .
Den trasiga ac´n gjorde valet lätt. Det blir lite lättare att kapa
slangar och "modda" när utrustningen ändå inte fungerar.
Det blev ännu lättare när den lilla kompressorn i gargaget
började krångla.
Så av två inte bra fungerande kompressorer kan man få till en
fungerande kompressor, som till råga på allt sitter i bilen.

Tryckvakten styr kompressorn, en brytare har även monterats
inne i bilen.
Vid motorn på 1900 varv/minut laddar den gamla ac
kompressorn optimalt.
Så en femkrona är lagom att spärra upp gasreglaget med.

För er andra så behöver det inte alls bli dyrt men det finns några
tabbar att gå på.
Det enklaste är att handla en billig liten kompressor typ biltema.
Då får man dom flesta delar som går åt.
Man kommer att behöva en tryckvakt, en backventil, en
övertrycksventil, slang, slangklämmor och lite nipplar. En tank
får man på köpet om man handlar en kompressor.
En backventil monteras mellan ac kompressor och kondensor.
Man använder kondensorn som kylare eftersom komprimerad
luft blir varmt.
Det var tabbe nr 1 att gå på. Luften blir het och använd slangar
avsedda för ändamälet, åtminstånde mellan kompressor och
kondensorn (som nu är kylare).

Kostnaderna för hela kitet är ungefär 1500kr
Kompressor (tank, tryckvakt och backventil) 995kr
Dimsmörjare 47kr
Slangar 50kr
Slanklämmor 80kr
Div nipplar 200kr
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4 wheel drive i Bulgarien
Text och foto, Henrik ’Lance’ Norbäck
Visst har alla hört talas om Bulgarien, men om man väl börjar ställa lite frågor till folk, så
visar det sig att folk i regel inte har en susning om vad det är för ställe... möjligtvis har de
hört talas om sol och salta bad kring svarta havskusten! Att huvudstaden Sofia är mer modern än Stockholm kan man väl inte tro, men när man ser hela raden av Armani- och
LouisVitton butiker på Vitocha Road, inser man att man måste bege sig till Milano, eller
möjligtvis Paris för att hitta något liknande. Glöm Stockholm i sådana sammanhang!
Men nu var det ju Off-Road detta skulle handla om (så mer om Bulgarien i fotnoten nedan)
och då undrar nog många hur man kunde komma på idén att köra Off-Road i Bulgarien(!)
av alla ställen. Och det skall jag tala om för er, att någon sådan idé hade jag överhuvudtaget inte alls! Jag råkade få ett konsultuppdrag i Bulgarien, att under en tid göra en s.k. audit av samtliga GSM Radiobasstationer i
landet, varvid jag ofrivilligt tvingades till
Off-Road körning (för annars kommer
man aldrig fram visade det sig). Dessa s.
k. GSM-siter är utplacerade i miljöer dit
man aldrig kommer, vare sig till fots, eller
med normala fordon. Bulgarien är ett relativt litet land och i norr (uppåt Rumänien) sträcker sig de välkända Balkanbergen,
från väster till öster ända till svarta havskusten. I söder (ända mot Grekland) ligger
en nästan likadan bergskedja som heter Rodopibergen som också sträcker sig från
väst till öst. Mitt emellan dessa bergmassiv finns huvudstaden Sofia i ”en gryta” omgiven av berg som alltså uppnår 2.500-2.900 meters höjd. Men då skall man beakta
att själva staden Sofia faktiskt ligger kring 700 meters höjd.
Jag blev redan första dagen upphämtad i ett
fyrhjulsdrivet fordon (tyvärr ingen Jeep, utan
en Ford!) – hade hoppats på en gammal rysk
6 Wheeler för sådana finns det gott om där,
men vi fick hålla till godo med en Ford (!). Chauffören Ogi (som står för Ognian) och som sedermera skulle visa sig bli en riktigt god vän, visade sig syssla med Off-Road till vardags (i sitt
yrke!). Han körde ryska bandvagnar, militärfordon, 4-axliga 8-hjulsdrivna lastekipage m.m. i
bergen, men hade valt företagets
Ford(!) för att vi alla skulle åka behagligt även på de s.k. motorvägarna och på cerpentinvägarna mellan
bergstopparna. Liksom övriga hade
jag ingen aning om vad Bulgarien
var för något (mer än ett land någonstans söderut). Att vintrarna är att
likna vid de kalla ryska vintrarna kom
som en överraskning (på samma
breddgrad ligger ju faktiskt franska
Rivieran, men förstås inte på samma
höjd över havet!). Somrarna är dock olidligt varma (kring 40 grader i skuggan är ingen omöjlighet). Hjälp, varför valde vi att göra detta jobb under vintern?
Redan på väg till första site, var det kraftigt snöoväder, men klarnade så
småningom upp. Snart skulle det visa sig att det nog inte är helt fel med fyrhjulsdrift. Vägarna blev sakta men säkert allt mindre framkomliga, för att så
småningom bli helt omöjliga att att beträda. Jag är dock oerhört förvånad och
faktiskt imponerad av bilens egenskaper. Inte riktigt som en Jeep, men ändå!
Vi kom fram till ett ensligt beläget hus på ca 1.800 meters höjd, där en man
kom ut och undrade vad vi gjorde där med vår bil.
”-Till den radiobasstation måste ni gå till fots, för förra veckan var det en bil
som försökte köra upp till toppen, men den voltade hela vägen ned igen”,
sade mannen. Inga större skador dock, mer än på fordonet, fick vi veta. ”Visst visst” sa Ogi, och trampade på och lyckades på 20 minuter slira upp på
något som man kunde möjligtvis ana var en traktorväg på sommartid, men nu
gick den inte alls att urskilja.
Väl uppe på toppen var den stora frågan hur vi skulle lyckas vända bilen
(efter sitebesöket) och ta oss ned igen.
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Det gick trotsallt ganska
bra och vi började tro att vi
kunde ta oss fram var som
helst i detta landskap. Ett
tag trodde vi nog att vi rattade omkring i en bandvagn faktiskt. Det visade
sig att Ogi hade svart bälte
tredje dan i att hantera bil i
denna terräng, så vi andra
satt bakåtlutade och tog
det lugnt. Men inte så
länge till.... vi skulle snart
hamna i Serbien Montenegro utan tillstånd – lyckades till slut förhandla oss
fram till att få behålla bilen.
Någon dag senare hade vi bråttom och begav oss iväg i en ny färdriktning. Till denna site skulle det finnas traktorväg, men det hade
nyligen börjat töa en aning, varvid snön börjat släppa och leran börjat bli lös. Eftersom vi fortfarande ansåg att vi rattade en bandvagn, fanns det inget som kunde stoppa vår framfärd. Full rulle med andra ord, vilket slutade med att vi fick gå resterande 5km till
fots med all packning. Bilen var nu obrukbar.
Bilen? Ja, tre timmar senare hade vi lyckats vinscha oss loss med hjälp av en kollega (som självklart i motsats till oss, hade vinsch
på sin bil).

Bulgarien
Bulgarien var en gång det mäktigaste riket i Europa. I
Bulgarien skapades för länge länge sedan det ryska
språket och det kyrilliska alfabetet, men man tog avsked
från Sovjetunionen 1990. Naturen är oerhört vacker och
orörd – fick känslan av Lappland när jag var i bergsområdena. Samtidigt finns väl utbyggda skidcentra (t.ex. Bansko) som ser ut som vilket Charmonix som helst. Det är
billigt att leva här – en bra måltid för tre, med förrätt,
varmrätt och två öl var, landar på ca 70 kr för hela sällskapet (ca 14 Leva som valutan heter). Bulgarien är kontrasternas land.. när man nickar
”Ja” menar man nej, och tvärtom. Det är fortfarande ett fattigt land, men polisen kör gärna
Porsche C4 Turbo Cabriolet. Såg faktiskt även en MB SL 500 polisbil, där blåljusen satt på
en targabåge! Men som sagt, kontrasterna är stora, varvid man fortfarande kan hitta traditionella polisbilar i landet!
”Hubawoo Mumitche”, betyder vacker flicka och sådana finns det verkligen gott om i Bulgarien. Helt plötsligt börjar man minnas att de faktiskt brukar placera sig i den främre regionen på diverse Beauty Contests världen över. Efter att nu ha varit där några månader, är
jag inte längre så förvånad över detta.
Jag berättade för Ogi att jag var medlem i Jeepklubben i Sverige och brukade stundtals
plocka ut bilen på lite snällare Off-Road. Därmed väcktes idén att man kanske skulle
plocka ihop ett gäng en vacker dag och utforska Balkanbergen med våra Jeepar? Från
Göteborg är det ju trotsallt bara ca 180 mil till Sofia! Ogi blev alldeles till sig och menade
att han kunde sy ihop ett program, med dels Off-Road, därtill Vinprovning i vindistriktena (har inte hunnit
skriva om det fina Mavrut-vinerna). Avslutningsvis några soldagar på ostsidan, där man avnjuter de kanongoda ölsorterna ”Zagorka”, ”Aztika” eller ”Kamenitza”!
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Mer pulver i dieseln!!
Text och foto, Mikael ”Patrol” Korhonen
Alla vi som använder våra dieslar i terrängen och på vägen vet att det finns vrid i botten men det är inga kraftpaket.
Dieseln är optimal för att smyga runt över stock och sten med. Man kan tuffa runt på tomgången ca 5-600 varv/min men när man
kommer till sand eller lös lera och vill ha en mer explosiv motor så saknas det något i dieselmotorn. Drar man tex ett tungt släp kan
det vara skönt att slippa skotta i en lägre växel så fort vägen börjar luta lite uppför. Det går att råda bot på det ganska enkelt. Har
man en jeepdiesel från -98 och framåt så kostar det en slant. Då är dieselpumpen elektroniskt styrd. Den kräver en liten elektronik
"box". Det finns idag en uppsjö olika märken men kcr känner dom flesta igen, dom är väl beprövade och fungerar utmärkt, kostar ca
4000 kr. Diesel jeeparna innan -98 finns med två olika motorer. Dom tidigare jeeparna har en 4-cyl 2,1 liters oljebrännare från Renault. Den senare 2,5 liters dieseln har en VM motor. Gemensamt för samtliga är att dom är turboförsedda, vilket genast gör det enkelt att öka effekten. Och visst är det manligt att ryka lite svart i skogen, man får ta det med måtta för svart rök betyder ökad bränsleåtgång och ökad värme vilket är skadligt för motorn. Men ökad effekt tar hårdare på motorn och ökar temperaturen i förbränningsutrymmena. Ska man öka effekten kan det vara läge att se över kylningen av laddluften. Jeeparna har långa silikonslangar från turbon till Intercoolern och från intercoolern till insuget. Det medför ingen vidare värmeavledning från laddluften. Siliconslangarna isolerar nämligen värmen.
Så här ser slangen ut som går från turbon till intercoolern, ca 1m lång (bilden till vänster ).
Ett enkelt sätt att sänka temperaturen på insugsluften är att ersätta slangarna med rör i metall
som avleder värmen bättre. Vill
man gå ännu ett steg så monterar man dit en större eller en till
intercooler.
Eftersom speciellt VM diesel är
temperatur känslig så tycker jag
att man ska se över kylningen
innan man börjar öka effekten,
annars kan det kosta mer än det
smakar. Det är lekande lätt att
skruva upp röktätheten på
dieselpumpen. Men man ska inte
skruva mycket.
Ett kvarts varv på justerskruven
ökar turbotrycket till 1,1 bar vilket
gör en enorm effektstegring.

Så här ser dieselpumpen ut på en VM diesel (bilden nedan). Och bakom dieselröret sitter justerskruven för röktätheten. Det sitter en
liten plastplombering över stoppmuttern som man får bryta bort med en liten mejsel. Muttern släpps med en 13 mm nyckel och man
skruvar in justerskruven medsols med en 7mm nyckel eller en mejsel.
Ett halvt varv (medsols) på dieselpumpen är jättemycket, så skruva med förstånd. När man ställt på pumpen så ökar också tomgångsvarvet. Det kan man skruva ner på baksidan av pumpen, mellan topplocket och pumpen sitter det en justerskruv. Man släpper
en stoppmutter med 10mm nyckel och skruvar ut justerskruven motsols med en mejsel till man sänkt varvet till en okej
nivå.
Om bilen ryker svart efter justeringen så har man skruvat för
mycket. Det kan också bero på igensatt luftfilter eller en motor
som sett sina bästa dagar. En frisk motor ska kunna ladda
minst 1bar utan att ryka svart.

Slutsats:
Jag är precis hemkommen efter en dags provkörning på Brändåsens offroadområde med påställd oljebrännare. Det fungerade över
förväntan, ett kvartsvarv på en fjuttig skruv och jeepen orkar helt plötsligt skotta tungrodd lera på tvåans växel. Det kan tilläggas att
efter ha monterat större däck så blev bilen tröttare och femmans växel kändes överflödig. Helt plötsligt så används femmans
växel igen och jeepen känns inte alls trött längre.
XX
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Vinnaren i förra numrets bildtävling
Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson
Då har ytterligare en sällat sej till skaran som kan titulera sej vinnare i bildtävlingen. Bo-Göran ”BG” Persson från Trelleborg blev
med lottens hjälp segrare i förra numrets bildtävling. Dom rätta svaren var följande:
- Jeepnamnet på röda jeepen sidan borta.
- Blinkers skärmbreddare vita jeepen borta.
- Vindrutetorkare vita Jeepen borta.
- Trädtopp bakom vita Jeepen borta.
- Fel regnummer på cherokeen.
Vi som var med på HC i somras minns väl denna glada skåning lite speciellt från
det eget konstruerade mudracet efter skogsslingan. Detaljen att stänga taket på
softtopen glömdes liksom av varvid både BG och co-driver Stiffe fick agera levande
sätesskydd för inredningen. Jag tror att BG tillhörde dom mest fotograferade på HC
denna eftermiddag efter detta tilltag. Det har funnits 2 YJ i BG’s ägo varvid den
ena, -89:an, nu är såld. Det var väl även meningen att jag skulle sälja 91:an för att
köpa en nyare TJ att bygga på, men natten innan den nya ägaren skulle komma
och försäljningen skulle äga rum sov jag väldigt dåligt och hade ont i magen på
morgonen berättar BG. Det gick liksom inte att skiljas från en kompis. Jag hade
dessutom just monterat en diffspärr i framaxeln och den ville man ju prova först.
Efter provet som ägde rum på Bråt i Borås blåste jag av skilsmässoplanerna, fortsätter BG. I övrigt berättar Bo-Göran om sina första strapatser utanför vägen som nybliven JCS:are 2004. Var med David och Meijer
i Hovdala. Hörde på radion hur David ropade till Meijer att ”vi skulle ta den vanliga rundan”. Begrep ju direkt att dom skulle vara så
vänliga och låta mej köra fast men icke. Det blev inga skratt från denna duo vid detta tillfälle men väl en annan gång i Hovdala. Satte väl mej i sörjan med högt vatten runt om och det var ju bara att hala av sej brallorna och kliva ner i drickat för att fästa dragstroppen. Jublet och hejaropen från åskådarna och speciellt någras fruar var väl ganska högt när ’Björn Borg’ underwear collection visades. En t-shirt är nu på väg till BG med posten.

JCS:s fikaträffar har börjat för säsongen
Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson

Sommaren kommer även om man har svårt att tro det just nu. Ett säkert tecken är dock att Jeep Club Swedens fikaträffar drar igång
igen. Premiären i Göteborg var söndagen den 1 april vid Röda Sten. Vi var 7 JCS:are som trotsade vinden och samlades för en
stunds fika och gemensamt snack kring Jeepar och Jeep Club Sweden. Vi hade även sydligt besök denna gång vilket uppskattades. Christopher Ralston från Lund, ståendes längst till höger i bild, var genom jobbet på besök i Göteborg och visade upp sin häftigt modifierade YJ. Träffarna vid Röda Sten fortsätter under säsongen första söndagen varje månad kl 12.00 med semesteruppehåll i juli och augusti. Även i Stockholm kommer vi att dra igång fikaträffar och vi återgår till Pampas Marina där vi hade träffarna
2004. Första träffen blir i maj men datum är inte bestämt än så håll utkik på forumet. I Skåne drar man igång i juni. Även här kommer det att annonseras på forumet.

Skall du åka till Phuket, Thailand ?
Text , Jonas ’Hoss’ Larson
Foto, Barbro ”Svärmoran” Kristiansson
Skall du åka till Phuket i Thailand så kommer här ett litet tips på en affär att besöka. Svärföräldrarna har precis varit där och berättade om en Jeep affär i shoppingcentret Central Festival som ligger i Kata Beach. I affären kunde man köpa Jeep kläder och alla möjliga olika saker där det stog Jeep på. Dock fanns det inga reservdelar eller liknande.
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Träffkalender
JCS sponsorer

April

Rindab AB
Datum

Aktivitet

Ort

Information

Mekonomen/Carmek
Kungälv

15

Terräng Touring

Ökna, Vetlanda

Sweden Offroad

16

Terräng Touring

Vånga, Kristianstad

Sweden Offroad

SKRC Event Tuvängen

29

Terräng Touring

Sandlycke, Strängnäs

Sweden Offroad

Karby Däck och Fritid

Jannes Bildelar i Hasslarp

Maj

Autoteamet i Fosie AB

Datum

Aktivitet

Ort

Information

V8-shopen

6

Terräng Touring

Olerum, Söderköping

Sweden Offroad

20

Terräng Touring

Brändåsen, Kumla

Sweden Offroad
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Innan du åker på någon träff kontrollera alltid så att
träffen inte ställts in eller flyttats till annat datum.
Vad är Terräng Touring, TT?

Läs mer om
medlemsförmånerna och
vad de olika företagen
erbjuder på vår hemsida
www.jeepclubsweden.se

På sin hemsida, www.swedenoffroad.com, skriver Peter Öjeskog, som är ansvarig
för arrangerandet av TT följande:
”Terräng Touring är utbildningsträffar i terrängkörning för ägare av fyrhjulsdrivna
fordon av standardtyp. Terräng Touring välkomnar särskilt nyörjare och familjer.
Upptäck vad du och din terrängbil kan klara i terrängen. Alla 4x4-ägare kan vara
med.
Ingen föranmälan, det är bara att komma. Avgiften är 300* kronor per fordon.
Anmälan och betalning görs på plats mellan kl 9 och 10. Körningen och
utbildningen börjar kl 10 och avslutas kl 16. En gemensam safari körs kl 14.
Bilarna måste vara personbils– eller lastbilsregistrerade, skattade, försäkrade,
besiktade och ha en totalvikt av max 3,5 ton. Godkänd brandsläckare och
förbandslåda bör finnas i bilen. Terränghjulingar är inte tillåtna.”
* Redaktionens kommentar: För dig som kör Jeep är avgiften 150 kronor
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En liten krönika på hur det
kan gå när man släpper
loss sina tankar bakom
tangentbordet.

Avslutningssliret……..
Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson

Så, då var den här förbannade sommaren på väg hit igen även
om kung bore stretade emot in i det sista. Va tänker ni säkert nu,
jo jag skall förtydliga mej. Inte för att jag har något emot sommar
och sol egentligen, men det finns vissa saker som liksom tillkommer i den normala vardagen under sommarhalvåret. Jag tänker
närmast på trädgården. Jag lovar på heder och samvete att så
länge vi i våran familj bott i vårat hus har inga gödningsmedel
kommit innanför denna tomtgräns men nog tusan växer allt så
det knakar i alla fall. Gräsmattan måste faras över med 5-6 dagars mellanrum för att inte se ut som bondes omställningsåker.
Nästan 50 meter häck måste hållas i skick 2-3 gånger varje sommar ( bara ett förtydligande till Andreas. Det är varken min eller
frugans bakdel jag åsyftar med häck utan buskaget som omger
domänerna ). Det finns även ett gäng buskar och annat grönt skit
som skall ansas och INGET av detta kan man göra med en
Jeep ! Gjorde ett tappert försök för några års sedan genom att
bredda garage uppfarten till en mindre tennisbana. Nog för man
blev av med lite gräsmatta, några vinbärsbuskar och en lönn
men inte märks det på svettpärlorna i pannan när man far runt
med slåttermaskinen direkt. På vintern kan man i alla fall sköta
’snöskottningen’ med XJ:n. Man skiter helt enkelt i att skotta och
bara kör fram och tillbaka på garageuppfarten tills all snö är ordentligt nertryckt. Funkar kanonbra och man har en hal och fin
tjock isskorpa på asfalten en bra bit in på våren som måste bearbetas med tösalt för att inte ligga kvar till midsommar. Nog har
sommaren sina ljuspunkter men trädgårdsarbete tillhör definitivt
inte den kategorin enligt mitt tycke. Okey man får väl erkänna då.
Jag är ingen botanist om nu ni till äventyrs hade trott det däremot
en storförbrukare av round-up. Köpte på mej ett rejält lager av
denna varan innan det blev förbjudet för privat bruk för några år
sedan. Gjorde slut på det sista i augusti och nu är det bara något
miljövänligt ättiksluktande skit som inte funkar som står till förfogande i trädgårdshandeln. Gröna round-up flaskor finns väl fortfarande, men innehållet är väl mera besläktat med sockerdricka
än riktigt bekämpningsmedel. Det är väl som allt annat i Sverige,
vi skall vara så förbenat lagoma med allt som finns oavsett om
det gäller bilval (där vi Jeepägare sticker utanför normen med
våra fordon) eller bekämpningsmedel för ogräs. Det skall varken
vara för mycket eller för lite utan just lagom. Förresten, ordet lagom vad är det egentligen? Kan inte hitta motsvarande ord i något annat språk. Slår man i ett engelskt lexikon får man upp en
hel drös med flerordiga förslag som just right, sufficient ( som för
övrigt betyder tillräckligt ) eller suitable-sized. Försök att hitta
motsatsen till lagom om ni kan (såg just denna fråga på en reklampelare för ett tags sedan). Skulle väl vara olagom då. Hur
som helst så är kanske våra Jeepar enligt den engelska översättning ’just right’ även om nu någon med det anglosaxiska språket
som modersmål skulle göra en annan tolkning än just ’lagom’.
Gjorde även en annan fundering nyligen (med förra numrets avslutningsslir i färskt minne). Hur skall golfarna göra nu när fågelinfluensan drabbat vårat land. Jag menar, någon birdie eller eagle
kan väl knappast vara aktuellt för dom längre. Jag kanske är helt
fel ute, men är det inte så att om golfaren lyckas skjuta ner en
oidentifierad fågel med sin stenhårda golfboll då är det väl en birdie. Skulle bollen däremot träffa en örn så är det väl en eagle!!
Vill även minnas att det finns något som heter albatross men
oavsett verkar det alltså bara finnas 2-3 fågelsorter för golfare,
eller jo..hmmm..ja kanske bara en dvs örn eller möjligtvis då albatross. Allt annat fjäderfä är tydligen bara ’fåglar’. Lite som dom
Engelsktalande då som tydligen bara har mushroom när vi har
både kantareller, Karl-Johan, flugsvamp osv. Men okey, om nu
en golfare råkar få in en fem-etta på en fågel, skall golfbanan
spärras av och saneras då utifall att fågel bar på fågelinfluensan?
Ytterligare en anledning alltså att lite fint tuffa fram med sin Jeep
på golfbanans drivingrange i stället för att golfbanan används för
skridskolös sommarbandy med järnklubba.

För att ytterligare spä på mina
vid det här laget välkända fördomar mot golfare och konsekvenserna det kan bli om man
inte kan den riktiga golf terminoligin, kommer här en liten
historia ( valde medvetet att
inte översätta ).
A man staggered into a hospital with a concussion, multiple
bruises, two black eyes, and a
five iron wrapped tightly
around his throat. Naturally,
the Doctor asked him, "What
happened to you?"
"Well, I was having a quiet
round of golf with my wife,
when at a difficult hole; we both sliced our balls into a cow pasture. We went to look for them and while I was looking around I noticed one of the cows had something white at its rear end." "I walked over, lifted its tail, and sure enough, there was a golf ball with
my wife's monogram on it - stuck right in the middle of the cow's
arse. Still holding the cow's tail up, I yelled to my wife, "Hey, This
looks like yours!" "I don't remember much after that."
Tror inte jag vågar skriva något mera om golfare efter detta (jo
kanske lite) utan avslutar med ett tänkvärt citat som kom på email för ett tags sedan. ”När saker och ting i Ditt liv nästan har blivit för mycket för Dig att hantera, när dygnets 24 timmar inte
känns nog, kom ihåg majonnäsburken och två koppar kaffe: En
professor stod inför sina filosofistudenter med några föremål på
bordet framför sig. När lektionen började lyfte han under tystnad
upp en mycket stor och tom majonnäsburk av glas och började
fylla den upp till kanten med golfbollar. Han frågade sedan sina
studenter om burken var full. Studenterna samtyckte till att den
var det. Då lyfte professorn upp en ask med småsten och hällde
dem i burken. Han skakade den lätt. Småstenarna rullade ner i
tomrummen mellan golfbollarna. Återigen frågade han studenterna om burken var full. De höll med om att den var det. Därefter
lyfte professorn upp en ask med sand och hällde sanden i burken.
Naturligtvis fyllde sanden upp resten av tomrummen. Han frågade
ännu en gång om burken var full. Studenterna svarade med ett
enhälligt "ja". Då lyfte professorn fram två koppar kaffe som stått
under bordet och hällde hela deras innehåll i burken, vilket effektivt fyllde upp det återstående tomrum som kunde finnas kvar
mellan sandkornen. Studenterna skrattade. "Nu", sa professorn
medan skratten klingade ut, "vill jag att ni påminns om att den här
burken representerar ert liv. Golfbollarna representerar de viktiga
sakerna. Familj, barn, hälsa och annat som ligger passionerat i
ert hjärta. Sådant som - om allt annat gick förlorat och bara dessa
återstod - ändå skulle uppfylla och berika ert liv. Småstenarna representerar andra sakerna som betyder något, som ett hem, jobb
och bil. Sanden representerar allt annat - småsakerna. "Om ni
lägger sanden i burken först", fortsatte professorn, "går det inte
att få plats med golfbollarna eller småstenen. Samma sak är det
med livet. Om du lägger all tid och energi på småsaker finns det
inte plats för det som är viktigt för dig. Så... var uppmärksam på
det som är oumbärligt för din lycka och förnöjsamhet. Umgås med
dina barn. Ta med din partner ut på middag. Ägna en omgång till
åt det som gör dig passionerad. Tids nog kan du städa huset och
annat som är mindre viktigt. Ta hand om "golfbollarna" först - sakerna som verkligen betyder något. Återställ det som är viktigast i
ditt liv. Resten är bara sand." En av studenterna räckte upp sin
hand och frågade vad kaffet representerar. Professorn log. "Jag
är glad att du frågar. Kaffet finns med för att visa er; att hur fullt
och pressat ert liv än känns, så finns det alltid plats för en
fika med en vän."
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