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                               Några ord från styrelsen!  
 
Nu har JCS funnits i ett och ett halvt år och det har varit en mycket givande och lärorik tid 
då vi haft många trevliga och givande kontakter både via mail och telefon med både 
medlemmar och olika företag.  
Många var från början skeptiska till föreningen men den attityden har förändrats och nu 
känner många till oss. Vi har lärt oss mycket, bla att det går att driva en förening med 
medlemmar spridda över hela landet.  
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.  
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. 
Information om de lokala träffarna hittar du på vår hemsida under rubriken Lokala Träffar. 
Är du intresserad av att dra igång lokala träffar i ditt område och vill ha tips och råd, 
kontakta styrelsen via mail info@jeepclubsweden.se.  
 
Under hösten har vi fått förmånen att vara med och köra i Rimbo Grusgrop (strax utanför 
Stockholm) de lördagar föreningen Wild Wäsby har körning där. Dessa träffar har varit 
väldigt omtyckta och välbesökta av JCS-medlemmar.  
 
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2005. Årsmötet beslutade om oförändrad 
avgift, dvs 200 kronor för enskild medlem och 250 kronor för familjemedlemskap. Avgiften 
betalas in på JCS postgirokonto  
245939-4 och vi ser gärna att avgiften är JCS tillhanda senast den 20 december 2004.  
De som inte betalat medlemsavgiften före den 5 januari 2005 kommer inte att kunna 
använda sig av medlemssidorna och forumet på vår hemsida.  

 
Vi har redan en del planerade aktiviteter under 2005, bl a den sk Steenträffen som  
kommer att vara en träff för enbart JCS-are och vi kommer också att närvara vid olika TT 
och självklart vid SOT. Datum för Steenträffen och årsmötet kommer att fastställas och 
meddelas i början av 2005.  
 
Har du några frågor, förslag eller synpunkter? Maila i så fall till info@jeepclubsweden.se 
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Offroadkörning i natursköna Roslagen 
 
 

 
Under hösten har vi JCS-are fått förmånen att köra offroad i Rimbo grusgrop de lördagar som föreningen Wild Wäsby 
arrangerar körningar. 
Området ligger i natursköna Roslagen inte långt från Rimbo som ligger några mil norr om Stockholm. 
Vi har träffats efter vägen och kört i karavan dit vilket väckt stor uppmärksamhet från andra trafikanter efter E18. 
Speciellt den gången vi var över 10 jeepar. 

 
Området bjuder på mycket varierande terräng, från 
riktiga surhål där det krävs specialutrustade bilar, 
skogsslingor, stenhällar och en stor grusgrop. I 
både grusgropen och efter skogsslingorna kan man 
köra med såväl standardbilar som offroadutrustade 
bilar. De mest ”kniviga” passagerna har oftast även 
en enklare förbipassage.  
Offroaddagarna inleds alltid med en karavankörning 
över hela området så att alla får möjlighet att se 
vilka vägar och alternativa vägar som finns. 
Vid den allmänna samlingsplatsen finns alltid någon 
att fråga till råds eller bara stanna till och ta en kopp 
fika och vid lunchtid ”går grillarna varma” och alla 
träffas där och äter lunch och utbyter erfarenheter 
och snackar offroad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi ett tillfälle har det varit långväga JCS-are där och vi hoppas att fler ”hittar dit” då det är ett mycket trevligt och roligt 
område som passar alla, både vana och ovana offroadåkare. På hemsidan under Lokala träffar finns datum för 
kommande Rimbo-körningar och uppgift om samlingsplatser efter vägen. 

 
 
 
 
 
 
 

Text och foto, Agneta Jernberg 

Vad vill du läsa om i tidningen? Skicka in tips och förslag till 
info@jeepclubsweden.se 
Har du något du vill skriva om, modifiering av din jeep, ”gör 
detsjälvtips”, reseskildring eller annat bilrelaterat. Skriv och 
skicka din artikel till adressen ovan.



 
                   Med Jeepen på älgjakt 

 

Då satt man där i bilen, söndagen den 10 
oktober, och åkte norrut från Göteborg till 
dom Värmländska skogarna för årets älg-
jakt. Skillnaden denna gången var att man 
åkte i en XJ till dom regnvåta skogsvägar-
na på jaktmarken. Något man såg fram mot 
till skillnad från andra år, och det är tackva-
re dessa regnvåta sörjiga skogsvägar som 
jag faktiskt sitter i en Cherokee nu. För tre 
år sedan åkte jag till älgjakten i Värmland 
med en Opel Kadett av äldre årsmodell. 
Egentligen en perfekt jaktbil tyckte jag då, 
eftersom man inte behövde vara speciellt 
rädd om den. Det gjorde inget när det blev 
en repa någonstans eller om en blöt smut-
sig hund hade lagt en lerinpackning i hela 
skuffen. Hade även vid ett tillfälle en hel 
älgkalv där bak med nedfällda baksäten 
(ok, bakluckan gick väl inte att stänga 
helt…). 
 
Vad som hände med Kadetten var att en 
stor sten ’stack’ upp i mittremsan på en 
väg, väl dold i gräset, samtidigt som det var 
en vattenpöl (grop) i ett av hjulspåren. Ka-
detten gjorde tvärstopp med ett ljud som 
inte lät så där hejdarbra direkt. Oljetråget 
såg väl allt annat än friskt ut efteråt och 
växellådan gav ifrån sej ett ljud och vibra-
tion efteråt som kändes i ryggslutet även 
på låga farter. Blev till att kolla bensinen 
och tanka motorolja när det var dags för 
hemfärd. Snittförbrukningen låg på ca 0.3 
liter per mil, OLJA alltså, dom  ca 24 milen 
hem som blev fint fördelade utefter riksväg 
45 asfaltbeläggning söderut. Väl hemma 
var det bara att åka till skroten och gå och 
köpa sej en annan bil. Tanken väcktes nu 
om en 4x4 och valet blev ju som bekant en 
Cherokee som inhandlades förra senvin-
tern. 

Det var inte första turen Cherokeen hade 
gjort till dessa jaktmarker men det var 
den första älgjakten den skulle vara med 
på. 

Nu skulle det ut och spåras 
Väl på plats, några timmar efter lunch, 
skulle det ju ut och spåras skogsvägar 
och på något outgrundligt vis parkerade  
sej alla sej i min XJ. Även förarplatsen 
var upptagen av en som frågade varför 
jag tagit ur tändnings nyckeln ’det brukar 
du ju aldrig göra annars här uppe’ sa ve-
derbörande. Det hela slutade med att 
även en Volvo XC90 fick användas för 
att alla skulle kunna åka med. Färden 
gick på mer eller mindre sura skogsvä-
gar och XC90:n hängde faktiskt med för-
vånansvärt bra. Då vägen gick som ett U 
tyckte jag att det var onödigt att åka hela 
vägen tillbaka igen vid vändplanen när 
man kunde gena över en lerig stubbåker 
(som förövrigt samma XC90 satt med 
diagonalspinn förra året). Sagt o gjort. In 
med lågväxeln och sedan bar det av.   

Kunde konstatera i backspegeln att en viss 
XC90 stod kvar vid vändplanen och tveka-
de en stund innan den rullade samma 
skogsväg hela varvet tillbaka igen. Vi som 
åkte XJ passade på att kolla in ett pass vi 
har några hundra meter in utefter denna 
stubbåker innan vi passerade genom en 
kohage, över ett litet dike, och sedan var vi 
inne på en annan skogsväg för att fortsätta 
våran avspårning. Ord var överflödiga när 
XC90 ekipaget så småningom hann i kapp 
oss. Ödmjuk som man är sa jag inget, men 
ett och annat kyckling kackel kom väl från 
strupen….sedan visslade jag visst på en 
gammal Mats Rådberg sång också. Kon-
staterade även glatt att Jaktledaren Bengt, 
som nu anlänt, gått och handlat en Coman-
che 89:a. Blev väl en del Jeepsnack och 
vissa försök att värva honom till JCS utan 
större framgång. Comanchen skulle gå 
som arbetsfordon och packåsna på hans 
rörläggerifirma. Normalt åker han i en Mer-
ca Gelenderwagen, men den stod på verk-
stad nu så han hade tagit Comanchen till 
älgjakten. 
 
Klockan ringde 05.30 morgonen därpå och 
man vart klarvaken på en hundradel. Vid 
lottningen av pass kvällen innan hade jag 
fått ’Harethygget’. Sköt en älgkalv på detta 
hygget förra året så det skulle nog vara ok 
plus att det inte var mer än 600-700 meter 
att gå från våra jaktvagnar., men trodde väl 
inte riktigt på det som tidigt morgonpass 
innan hunden skulle gå igång några timmar 
efter soluppgången.  

Det är jobbigt med älgjakt ibland. En 
middags lur är aldrig fel 

Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson 
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Men men, är det premiärmorgon så skall man ju vara på plats minst 
en timma innan soluppgången i alla fall, så det var bara att hiva i sej 
några mackor och hälla kaffe på en termos och trava iväg. Att köra 
bil till passet, även om det nu skulle vara fullt möjligt, är lika med att 
man skrämmer bort det mesta av viltet, så den fick stå kvar. Tyckte 
jag kom ut hel ljudlöst till passet och den nordliga vinden var perfekt 
då den stilla kom i ansiktet så ingen vittring spreds åt fel håll. Satte 
mej tillrätta och bara njöt av den nya dagen som började att titta fram 
i mörkret. Runt sju-tiden såg man ganska bra och kikarspaningen 
blev väl lite intensivare. 

07.10 bröts tystnaden av min 
passgrannes 30-06:a.  
Någon minut senare förkunnade han över radion att en liten älgtjur 
var i backen, förövrigt på samma stubbåker som XJ:n hade passerat 
dagen innan. Vi bestämde att vi skulle sitta kvar på pass i några tim-
mar till innan jag och en annan passgranne skulle hjälpa honom med 
att köra älgen till slaktboden. Kaffet i termosen inmundigades utan 
att några älgar passerade mitt pass. Däremot kom det väl ett och an-
nat rådjur, som vi inte skjuter under älgjakten utan dom sparar vi åt 
en Drever. Som brukligt är startar ju kaffet vissa             processer i 
magen på morgonen så redan efter 1,5 timma avvek jag mot bi    len 
via utedasset. På radion meddelade jag Anders att han kunde ta 
traktorn med frontgafflarna så tog jag Jeepen till älgtjuren. Vilken 
härlig känsla att köra hela vägen fram över den leriga stubbåkern 
fram till Akke som var den stolta skytten. Nu genomgås en process 
som alla jägare väl känner igen. Akke skulle berätta i detalj och med 
en inlevelse som om det vore ett smärre världsrekord som satts hur 
älgtjuren hade kommit, hur han väntat in rätt       läge osv fram till att 
skottet föll. 

Och ja, det var bara ett skott den här gången. I och med att 
Akke inte är med i JCS (och förmodligen aldrig kommer att 
bli) kan jag väl berätta att det inte brukar vara många skott 
kvar i magasinet efter hans tidigare älgar. Dom brukar mer se 
ut som tesilar efter man flått dom. Jag tror rekordet ligger på 
7 skott i en trafikskadad älgko som vi döpte till halta lotta för 
fyra års sedan. Som tur var, med tanke på kanonarden, fick 
vi halta lotta struken från licensen det året då köttet var totalt 
otjänligt efter trafikskadan. Lite senare rullade en John Deer 
in på stubbåkern och vi kunde lasta på älgtjuren för vidare 
transport till slaktboden.  
 
Ödmjukheten kom väl fram lite igen på tillbakavägen då jag 
konstaterat att det bara var en John Deer och en Jeep som 
kunnat köra ut till skottplatsen samt att jag kunde ’guida’ trak-
torn den nya vägen över stubbåkern, genom kohagen och 
diket ut till den andra vägen som var mycket närmare till 
slaktboden. Älgtjuren hängdes upp och flåddes, en tidig 
lunch åts och sedan skulle hunden få jobba, trodde vi. Ok, 
hunden fick jobba men inte alls så som vi tänkt oss. Ett 
grannlag kom och sa att dom hade en skadeskjuten älgkalv 
som gått in på våra marker så det var bara att släppa allt och 
ägna sej åt detta. 6 timmar senare var älgkalven i backen ef-
ter ett ganska besvärligt eftersök. Jaktdagen var med detta 
slut så det var bara att inrikta sej på morgondagen.  
 
Nytt försök igen 
Dagen därpå gjorde vi på nytt en utsättning i gryningen, nu 
på ett annat område där planen var att gå på med hunden kl 
08.00. Runt sjutiden kom det en skabbfri ungräv förbi mej 
och då vi har ’rävplikt’ blev denna förpassad till dom sälla 
jaktmarkerna. Akke blev glad för nu fick han en rävsvans till 
att använda till sitt flugbinderi till laxfisket. Hundföraren gick 
på strax efter åtta och redan i första såten gick det loss älgar. 
Jan-Olof,  XC90 ägaren, var skytt den här gången på en kvi-
ga. 08.10 ropar det på radion från ett nytt grannlag att en 
skadeskjutning ägt rum på en tjur som gått in på vårat. Det 
här är inte sant tänkte jag när vi lät kvigan ligga kvar på mos-
sen och ägnade oss åt eftersök i 6 timmar igen över flera 
marker innan vi släppte det med en uttröttad labbe till ett an-
nat jaktlag. Kvigan skulle nu hämtas, men i denna vattensju-
ka mossen gick det inte att komma fram med något så det 
fick bli att dra i 400 meter fram till traktorn, transport till slakt-
boden och sedan var denna dagen slut. Slut var vi väl lite till 
mans också för 21.00 var det släckt i vagnarna och snark-
ningar hördes. Mönstret upprepade sej även på onsdagen 
med eftersök från grannar, något som vi började bli duktigt 
trötta på nu men oavsett hur trött och less man är måste det 
genomföras. På dom 10 år som jag jagat i detta jaktlaget har 
vi bara haft ett eftersök från grannlag tidigare, så rent mate-
matiskt borde det dröja 30 år nu innan det händer på nytt. 
Med dessa tankar i skallen åkte jag kors och tvärs med XJ:n 
på skogsvägar och traktorvägar över grannmarker för att sät-
ta ut pass-skyttar på  sista eftersöket. 

’Farbror’ Bosse med gråhunden. 

Efter ett lyckat skott är det lite att göra i 
Slaktboden. Jaktledar Bengt, med pipan 
i munnen’, övervakar Jan-Olof vid flåningen. 
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Dags för Pizza och bensin 
På kvällen åkte vi in till ’stan’ dvs Säffle för en piz-
za där jag även fick tanka upp Jeepen på nytt. 
Tusan, det var en ny upplevelse att nästa köra 
slut på en tank under 3 jaktdagar. Trippmätaren 
stod på 24 mil och jag fick i dryga 50 liter. Låg-
växelkörning och många småsträckor med kall-
starter drar soppa vill jag lova. På torsdagen blev 
det äntligen lite riktig älgjakt men nu lyste älgarna 
med sin frånvaro. Fredagsmorgonen gick och ing-
en skymt av älgar så vi beslutade att släppa en 
drever på rådjur i stället. Det är något speciellt att 
höra en drevers klingande skall i skogen även om 
ingen kom i läge att skjuta. Plötsligt ändrades 
dreverns skall likt ett nytt påstick och vi spekule-
rade lite i om det var räv den växlat till eller vad 
det kunde vara. Om det nu skulle vara räv bruka-
de det inte ta så lång tid innan den gick över på 
rådjur igen men det vi befarade var att den stött 
på ett lodjur, som inte är helt ovanligt på dessa 
marker, då skallet ändrade tonart i det nya pås-
ticket. Lodjuren har en förmåga att lura med sej 
hundar ett tag för att sedan lägga sej i bakhåll så 
vi tog det säkra före det osäkra och med hjälp av 
pejlen genskjuta hunden.  

En något stolt ’Hoss’ från förra årets älgjakt. 

Efter ca 45 minuter fick vi tag på hunden på en grannmark där grannens 
passkyttar senare kunde berätta att den drivit vildsvin. Det var första gången vi 
varit i kontakt med vildsvin på våra marker, något som säkerligen kommer att 
bli vanligt framöver. 
 
Så var det slakt och hemfärd. 
Lördagen ägnades åt slakt och med ca 40 kg färdigpaketerat kött för frysen var 
det hemfärd på söndagen. Det var bara att inse att det nu blir efterjakt på älg 
några helger framöver och att man förhoppningsvis då själv får äran att kröka 
finger på skogens konung  tänkandes på det fina ekipaget som kom framför 
bössan förra året. 
 
 

Akke efter en lyckad 
premiär morgon. 

Fakta 
 
Älgjakten i mellersta och södra 
Sverige börjar alltid andra 
måndagen i oktober. 
 
Det skjöts ca 110 000 älgar vid 
förra årets älgjakt. 
 
Det finns ca 300 000 jägare i 
Sverige.  

Finns det en mer ultimat bil 
än en Jeep vid jakt ? 
Knappast blir väl svaret. 
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”Själv är bästa dräng”

Vinterdäck 
Fr o m den 1 oktober är det tillåtet att köra med dubbade vinterdäck och fr o m den 1 december är det lag på vinterdäck om det
råder vinterväglag. Kravet på vinterdäck gäller alltså vid vinterväglag mellan 1/12 och 31/3. 
Vägverkets definition av vinterväglag är snö, is eller frost på vägbanan.  
 
Vinterdäck ska användas till 31 mars men dubbdäck får i vissa fall användas  t o m 30/4. Läs mer om perioder och undantag på
Vägverkets hemsida,  http://www.vv.se/templates/page3____2714.aspx 
 
Vinterdäck är med eller utan dubb och kan vara märkta ”Mud and snow”, M+S, M-S, M&S eller M.S. På däck fr o m år 2000 kan
märkningen vara en alptopp och en snöslunga. Minsta tillåtna mönsterdjup på vinterdäck är 3 millimeter.  
Tänk på att däck ”är färskvara” och att ett gammalt däck inte alls har samma egenskaper som ett nytt. Gummit hårdnar ju äldre
däcket är. Åldern på ett däck kan du utläsa på däcksidan. Om det t ex står 106 < betyder att däcket tillverkats v 10 1996.  < säger
att däcket tillverkades på 90-talet. 
På Däckbranschens Informationsråds hemsida  www.dackinfo.nu och på STRO´s hemsida www.stro.nu finns listor på de däck
som är godkända som vinterdäck i Sverige.  
Många amerikanska däck är märkta M+S utan att vara godkända som vinterdäck i Sverige. 
 
Kylarsystemet 
Kontrollera glykolhalten i kylarsystemet. Glykolmätare finns att låna på de flesta bensinmackar.  
Om du måste fylla på blanda vatten och glykol innan du häller i det i kylaren för annars är det inte säkert att det blandas ordentligt. 
 
Batteriet 
Kallstarter tar på batteriet. Kontrollera syranivån som ska vara ca 8 mm ovanför blyplattorna och mät syravikten som i ett fulladdat
batteri ska vara 1,28 kilo per liter. Syraviktsmätare brukar finnas att låna på bensinstationer. 
Se till att anslutningarna till både plus- och minuspol är rena. Stålborsta dem och smörj in med fett.  
Är batteriet dåligt är det idé att byta inför vintern.  
 
Torkarblad och spolarvätska 
Byt torkarblad om de torkar dåligt och se till att du har frostskydd i spolarvätskan. Ett gått råd är även att ha en dunk med
färdigblandad spolarvätska i bilen. Spolarvätskan brukar alltid ta slut när man är långt bort från en bensinstation eller annat ställe
där man kan köpa mera. 
 
Lås och Dörrar 
Se till att du har i låsolja i dörrlåsen så de inte fryser.  
Gör rent dörrlister och smörj in dem med det särskilda listskydd som finns så riskerar du inte att dörrarna fryser fast. 
 
Glöm inte att lägga i en isskrapa och en snöborste i bilen. Kör du i snörika områden kan en liten snöskyffel och en säck med sand
”vara räddaren i nöden” och startkablar kan också vara bra att ha. Även en bogserlina kan behövas när vi Jeepägare skall dra upp
någon annan mindre lyckligt lottat bilägare ur diket. 
 
Text och foto Agneta Jernberg 

Nu är vintern med kyla, snö och is här och då är det 
bra att vara förberedd. Mycket kan man göra själv! 

Du har väl sett att flera av våra sponsorer lämnar rabatter på bl a däck  
och batterier! 

Passa på att utnyttja rabatterna när du ska vinterrusta din bil så spar du 
många kronor.  



 
 

Byt vattenpump själv på din 4.0:a.  
 
                                                                                                                                            Text och foto, Daniel ”Vallan” Jonsson  

Lås remskivan med ett 6 mm borr. 

Det är både kul och enkelt. Ta hjälp av någon kompis, skramla ihop verktygslådorna och sätt igång. För mig och kompisen Johan 
tog det ca 4 timmar (inklusive provtur och letande efter tappade bultar och bortslarvade verktyg i augustimörkret). Varför inte glän-
sa lite på kafferasten? Vi hade tillgång till Haynes reparationshandbok ”Jeep Grand Cherokee 1993-2000 all models” och använde 
denna endast för att kolla remdragningen vid återmonteringen. Kollar man hur allt sitter innan man börjar så behövs inte ens en 
reparationshandbok. Bilen som bytet skedde på är en Jeep Cherokee Limited 4.0 HO -92 men alla Cherokee 4.0 och Grand Che-
rokee 4.0 har samma konstruktion. Skulle man stöta på något problem som inte finns med i denna beskrivning fråga på JCS med-
lemsforum. Det är flera som själva bytt vattenpump och sitter inne med kunskap.  

Innan vi börjar själva vattenpumpsbytet bör ca 10 liter kylarglykol (10liter när den är 
färdigblandad) och packningslim införskaffas, förutom själva vattenpumpen. Ameri-
kanska bilar har i många år haft tum (”) som mått på bultar och muttrar, men har un-
der den senaste 15-20-årsperioden börjat införa millimeter (mm). Jeep Cherokee har 
således både tum och mm bultar. Förutom några fasta ring-/blocknycklar och hylsor 
på spärrskaft (ibland med kort förlängare) användes hammare, Volvo 140 original 
navkapselborttagningsverktyg, polygrip och en 6 mm borr. En sladdlampa underlättar 
väsentligt lokaliseringen av bultarna. 
 
Kom ihåg under hela mekandet när du använder nycklar och spärrskaft. 
- Kylaren är känslig, slå inga verktyg hårt mot den. 
- Servopumpshjulet är i plast och går lätt sönder vid slag mot detta. 
- Sitter någonting fast så hårt att det inte går loss, kontrollera att du skruvar åt    rätt 
håll innan du tar till hammaren eller ett förlängningsverktyg. 

Remskivan är borta. 

1. 
Gör en motortvätt. Ni kommer bli lite smut-
siga i alla fall. Glöm inte att täcka fördel-
ningsdosan och säkringsdosan innan kall-
avfettningsmedel och vatten dränker mo-
torn. Undvik högtryckstvätt, då vattnet från 
denna tränger in på oönskade ställen. 
Spola gärna igenom kylsystemet med en 
vattenslang. Själv läckte min pump så 
mycket att jag startade bilen i ca 1 minut 
fyllde på vanligt rent vatten och körde igen 
några gånger och det som läckte ut såg då 
lite halvrent ut. Öppna aldrig någon kylar-
del medan motorn är varm, det tar ca 30 
minuter för den att svalna.  
2. 
Lossa kontakten till elfläkten. Skruva se-
dan bort de 2 skruvarna i överkant och lyft 
fläkten rakt upp. Skruva sedan loss de två 
skruvarna till plastskyddet för den remdriv-
na fläkten och lirka upp det lite försiktigt, 
annars går den gamla plasten lätt sönder. 
3. 
Lossa lite på de tre skruvarna som håller 
fast remspännaren (sitter så den spänner 
servopumpshjulet högst upp till höger 
(framifrån sett). Skruva sedan ut spännbul-
ten en bit för att få loss spänningen på 
remmen. Innan du börjar så känn vilket 
tryck det är på remmen så du vet ungefär 
hur hårt den skall spännas vid återmonte-
ring. Vi går närmare in på detta vid åter-
monteringen. 
4. 
Skruva ut bulten som sitter i mitten av fri-
hjulet till remmen. Det är hjulet som sitter 
högt något till vänster om mitten, framifrån 
sett. 
 
 

5. 
Visst kommer man nu ihåg hur rem-
men satt? Bra, då plockas den bort 
helt. 
6. 
Lossa nu på den grova kylarslangen 
från vattenpumpen (sitter lite på un-
dersidan). Slangklämman är av en 
irriterande modell som enligt böcker 
kräver ett specialverktyg, men en bra 
polygrip och bestämd envishet funge-
rar tillfredställande. Glykol är en giftig 
kemikalie som lätt dödar hundar och 
andra djur som slickar i sig den söta 
”drycken”. Så du ställde väl en 
”bebisbadbalja” eller liknade under 
innan du lossade slangen? 
7. 
Lossa nu den grova kylarslangen 
som sitter framför under topplocket, 
detta för att glykolen ska rinna ut och 
in i kylaren bättre under mekandet.  

Som du säkert ser är det en lika rolig slang-
klämma här och hade man tänkt innan så 
hade man skaffat en bättre modell till åter-
monteringen som alltid är den mest utmanan-
de biten. Ta också bort kylarlocket. 
8. 
Lossa på samtliga bultar till servopumpen, 
förutom de på och bakom själva hjulet. En är 
lite längre än de andara och en är lite mindre. 
Nu borde du kunna vrida hela servopumpspa-
ketet runt servopumpshjulsaxeln. Dessutom 
borde det gå att vicka lite på remspännings-
mekanismen. Om bultarna sitter hårt och är 
svåra att få loss, sätt rätt ringnyckel (viktigt för 
att inte pajja muttern) och knacka lite försiktigt 
men bestämt några gånger med hammaren 
på ringnyckelskaftet. Om det inte lossnar då 
så hamra lite hårdare men tänk på att många 
delar är i aluminium och andra i plast, dessa 
delar kan lätt spricka av ett slag med hamma-
ren. Missa alltså inte. 
9. 
Skruva nu loss skruvarna som sitter i hjulet på 
vattenpumpen. Det görs genom att sätta en 
ringnyckel på en skruv och lossa en annan 
med hjälp av spärrskaftet. När tre av de fyra 
skruvarna är loss hämta en 6-6,5 mm borr 
och stoppa in i ett tomt skruvhål. Snurra på 
hjulet samtidigt som du försöker trycka in bor-
ren lite löst genom hålet, när det inte går att 
skruva hjulet längre lossa den sista bulten 
och ta loss borren och sedan hjulet. 
10. 
Skruva nu ur skruvarna till servopump(kolla 
på den nya pumpen var skruvarna sitter), och 
kom på senare att man borde lossat röret me-
dan pumpen fortfarande satt fast, annars los-
sar man en rolig modell av slangklämma i  
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andra änden av röret. Lirka nu bort vat-
tenpumpen och se till att servopumpen är 
undanvinklad lite grann. Akta kylaren… 
 
11. 
Nu när nästan allt är bortskruvat, försök 
ta bort röret från den gamla pumpen utan 
att pajja/böja eller knäcka röret… Om 
ingenting annat hjälper, lägg pumpen där 
röret går ut mot ett stabilt underlag, ta 
hammaren och slå hårt på aluminium-
pumpen så det fastoxiderade rörets 
gängspår släpper från pumpen, prova 
sedan igen att skruva ut röret. Använd en 
ringnyckel för att inte förstöra muttern. Är 
man rörmokare bockar man lätt till ett 3/8 
galvat rör och låter det gamla följa med 
gamla pumpen. Hammarbehandlingen på 
den gamla pumpens aluminium skadar 
inte då denna del ändå är förbrukad och 
på väg till metallåtervinningen. 

22. 
Sådär, nu är ju allt på plats utom elfläk-
ten och kylarlocket… ok nu är även ky-
larlocket på plats. Kontrollera att allt ver-
kar sitta fint (vattenpump, alla tre slang-
arna, inga överblivna skruvar, remfläkten 
går att snurra på utan att skrapa i något 
och remmen sitter som från början). De 
tre skruvarna till servopumpen 
(remspänningsmekanismen) är inte åt-
dragna, åtgärda detta. 
23. 
Nu är det dags att kolla remspänningen. 
Lägg en kartongbit eller tidningar under 
främre delen av motorn för att upptäcka 
eventuella vattenläckor. Starta bilen med 
AC och annan utrustning avstängd 
(minimal strömförbrukning). Ett par ex-
traögon som står och kollar så remmen 
går fint (rör ej) och en som kollar inten-
sivt på voltmätaren. Om det inte gnisslar 
och voltmätaren ligger fint strax under 
det röda för max, starta en utrustning i 
taget. När helljuset är tänt, backen med 
extra backlamporna lysande, radion 
påslagen mm ska voltspänningen vara 
stabil, dvs sjunka lite för varje ny sak 
som slås på, men sedan stanna där. OK 
fungerar det slå på ACn på normal med 
maxfläkt. Kolla voltmätaren. Remkolla-
ren bör skrika och vinka om remmen sli-
rar. Stäng då genast av motorn. Om det-
ta inträffar eller om det gnisslar om rem-
men, skruva loss de tre skruvarna och 
dra åt remspännaren lite grann. Gör om 
voltmätartestet igen tills fullgott resultat 
uppnåtts. Spänns remmen för hårt kom-
mer de lager som sitter i samtliga hjul att 
snabbt snedbelastas och så småningom 
ge upp helt. 
24. 
Kolla nu på kartongbiten om det inte är 
något som droppat er på denna. 
25. 
Grattis, då är det bara elfläkten kvar, lir-
ka i de nedre piggarna i hålen och skru-
va fast de två skruvarna, koppla tillbaka 
sladden. Och vips är ni klara för provtur. 
26. 
Under provturen ha med extra färdig-
blandat kylarvatten. Kolla temperatur 
och voltmätare. Temperaturmätaren 
kommer troligtvis att visa hög motortem-
peratur under perioder och sedan sjunka 
lite igen, det är de luftrester som inte för-
svunnit som hamnar i närheten av temp-
givaren som spökar. Efter provtur, låt 
bilen svalna helt (ca 30 minuter) och 
kontrollera kylarvattenmängden, fyll på 
vid behov. Den ojämna motortempratu-
ren kan spöka lite de första milen. Så 
länge som den gör det kontrollera kylvat-
tennivån ofta. 
27. 
Lätt som en plätt, nu har du sparat skö-
na slantar i stället för donation till verk-
staden, köp nu nya offroaddäck och dyk 
upp på närmaste träff. 

Lite hjälp från hus konstruktioner kan 
vara bra ibland... 

12. 
Skruva nu dit röret på den nya pumpen 
med lite lin (rörmokarens favorit) själv an-
vänder jag lite gängtejp. Har du ingetdera 
hemma så oxiderar röret snabbt (någon 
månad) fast i den nya aluminiumpumpen 
och det blir åter tätt. Kom ihåg att röret 
vinklas ca 90 grader bakåt på pumpen 
(kolla på den gamla innan röret skurvas 
loss). Annars kommer det inte få plats vid 
återmonteringen. 
13. 
Använd nu packningslimmet enligt bruks-
anvisningstexten och limma fast den nya 
packningen (som följer med pumpen) på 
nya pumpen. 

det lika bra med en slö kniv, liten skrapa, 
stor skruvmejsel eller grov stålull. Det är 
noga att inga gamla packningsrester, olja  
eller smuts finns kvar eller att man gör 
hack med kniv eller skrapa i själva motor-
blocket, då blir det helt enkelt inte tätt. 
15. 
Lirka sedan in vattenpumpen på plats utan 
att skada packningen, skruva sedan in alla 
bultarna tills det börjar bli motstånd Absolut 
inte hårdare (aluminium är mjukt) När se-
dan alla bultarna sitter dra åt bultarna enligt 
korsdragningsprincipen, annars kan hela 
vattenpumpen bli lite skev och läcka. 
16. 
Skruva nu dit alla skruvar utom de till ser-
vopumpsspänningen, återanslut den tunna 
vattenslangen till det lilla röret. Tips för att 
få dit sista bulten på vattenpumpshjulet: 
sätt en ringnyckel runt en redan fastskru-
vad bult och lägg den felvinklad mot en 
ditskruvad bult på motsatta sidan. Då kan 
du sedan skruva hjulet tills du får ett mot-
håll och skruva sedan i den sista bulten. 
Den sista bulten behöver inte sitta särskilt 
hårt. 
17. 
Montera nu dit remmen. Har du en repara-
tionshandbok ”Jeep Grand Cherokee 1993-
2000 all models” från Haynes titta inte på 
bilderna från V8-modellerna då dessa har 
en helt annan remdragning och man kän-
ner sig rätt förvirrad. När remmen hänger 
något sånär på plats, skruva tillbaka det 
lilla frihjulet. Spänn nu remmen genom att 
skruva åt spännskruven, remmen ska vara 
ganska hårt spänd. Vi återkommer till 
spänningshårdheten på remmen. 
18. 
OK nu är vi nästan klara. Gör en glykol-
blandning efter instruktionerna på dunken, 
det brukar vara ca 50/50 glykol/vatten. 
Blanda allt kylarvatten, häll inte först ner 
glykol och sedan vatten eller tvärtom. Då 
kan lätt vattnet frysa under vintern eller 
börja rosta i kylkanalerna, det blandas inte 
så mycket som man kan tro i kylaren och 
kylkanalerna. 
19. 
Kontrollera att den grova kylarslangen sit-
ter på ordentligt med sin utmanande slang-
klämma, den måste sitta ordentligt runt 
hela slangen. Känn med fingrarna och 
kläm så du känner att slangen sitter på kor-
rekt. Kryp gärna under och titta så det ser 
bra ut, det är lätt att slangklämman hamnar 
lite snett vid användning av den lite aggres-
sivare polygripmetoden. 
20. 
Nu behöver du lite extra ögon, lys med 
lampan ner i kylarhålet på motorblocket. 
Häll sedan ner det blandade kylarvattnet 
genom kylarhålet, när vattnet nästan rinner 
ut ur motorblocket fäst tillbaka slangen. Fyll 
sedan fullt i kylaren. 
21. 
Montera tillbaka plastskyddet till den rem-
drivna fläkten med de två skruvarna. Glöm 
inte klämmorna till den tunna kylarslangen. 
Passa ner skyddet ordentligt i fästena un-
dertill. 

14. 
Medan limmet torkar, skrapa bort den 
gamla packningen noggrant. Använd vad 
som finns tillgängligt, här kommer åter 
Volvoverktyget till användning, annars går  
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Året var 1983-1984 och XJ modellen, dvs Cherokee, föddes i Toledo. Modellen levde i 18 år med diverse ansiktslyftningar, den 
största 1997 då man gjorde en nylansering på North American International Auto Show i Detroit. Cherokeen fick då en helt ny inte-
riör och vissa utvändiga förbättringar, men fortfarande i sin charmigt kantiga form. I USA kunde man till och med från 1997 köpa en 
XJ med V8:a, men bara på dom 2 hjulsdrivna modellerna. 1997 tillverkades dessutom den tvåmiljonte Cherokeen på fabriken i To-
ledo. Den var Chrysler Corporations mest sålda fordon utomlands och utnämndes till "Four Wheeler of the Year" av Four Wheel 
Magazine.  År 2002 rullade den sista XJ:n ut från produktionsbandet och en arvtagares era påbörjades. Modellen fick namnet KJ 
Liberty men då Daimler Chrysler i Europa tyckte att Cherokee namnet var så pass inarbetat bestämde man sej helt sonika för att 
även kalla Libertyn för Cherokee i Europa..  

Skall vara selec-trac i 
en ’Svensk’ 
I nord Amerika finns Liberty i 4 olika 
utrustningsbeteckningar som Grizzly, 
Limited, Sport och Renegade. I Sverige 
heter dom Limited, Sport och två styck-
en CRD versioner med dieselmotorer. 
Limited har en 3,7 liters V6:a på 210 hk 
och på ’Svenska’ bilar skall det sitta 
selec-trac fördelningslåda. Den Liberty 
Limited 3,7 V6:a som jag hade förmå-
nen att testa i Canada i somras var be-
styckad med en command-trac. Detta 
är något att tänka på vid köp av import-
bilar framöver. Rent personligen tycker 
jag att man skall ha en selec-trac för-
delningslåda om bilen skall användas 
till annat än bara offroadkörning, då 
man även har ’full time’ läget i 4 x 4 
utan låst mittdifferential.  
 
Ingen rak 6:a längre 
2,4 Sport har en fyrcylindrig motor på 
147 hk. 5 växlad manuell låda med 
Command-Trac. Exteriört kan nämnas 
att denna modell är utrustad med stöt-
fångare o skärmbreddare i mörkgrå 
plast. 2,5 CRD är den "lilla" dieseln på 
143 hk. I övrigt samma specifikationer 
som 2,4 sport. 
2,8 CRD har den "stora" dieseln, en 
turbodiesel på 150 hk, med ett maxvrid 
på 360 nm. 5 växlad automat med se-
lec-trac.   

 
Skärmbreddare samt stötfångare är på denna 
modell i bilens färger.  
Interiört finns allt man behöver liknande Limi-
ted. 
 
Hur fungerar en Liberty i vardagen då ? Jo, 
hyrde som sagt en Liberty i Canada i somras 
och det var med blandade känslor som dessa 
veckor flöt. Från att varit van vid en XJ 92:a 
var det ju en höjdare att komma in i en nästa 
ny 03:a med den avsevärt högre komforten 
och den mera ombonade miljön.  

Körglädjen och framkomligheten var 
det inget fel på men som familjebil med 
2 barn upplevdes den som väldigt trång 
i bagageutrymmet.  När det var knök-
fullt där bak fick utrymmet mellan ung-
arna i baksätet tas i anspråk. Insåg 
snabbt att blir det en Liberty för mej i 
framtiden (och det blir det säkert då 
Jeepen inte är våran ’familjebil’) kom-
mer baksätet att vara fällt när det bär 
iväg på jakt för att få plats med alla gre-
jor. 
 
Även en JCS:are har 
upptäckt... 
I skrivande stund växlade jag över till 
JCS forumet och läser precis att en 
JCS:are gjort samma erfarenhet som 
jag vad gäller bagageutrymmet där en 
barnvagnsinsatts knappast får plats. 
Det negativa med det lilla bagageut-
rymme är på samma gång positivt för 
framkomligheten då överhänget bakom 
bakhjulen är minimalt. Såvida man inte 
har en lågt monterad dragkrok finns det 
inte mycket att bli hängande på. I den 
relativt snälla terrängen runt Golden 
Lake hade inte Libertyn några som 
helst problem att ta sej fram. Det är bra 
med ’knö’ i V6:an också, något som 
uppskattas om man nu vill bränna för 
fullt med gasen i botten. Men varför 
skulle man vilja det då det är bra myck-
et trevligare att bara lugnt glida omkring 
och titta ner på sina medtrafikanter som 
åker omkring i något som närmast kan 
liknas vid vägbulor. 

En Renegade modell av Liberty 

 

Jeep Liberty som blev Cherokee i Europa. 

Gott om plats är det ont om när hela familjen 
skall iväg med mycket packning. 
 
Kanske pga det trånga bagageutrymmet som 
Jeep valde att hänga reservhjulet på utsidan. 
 

Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson 
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Reservhjulet hänger nu på utsidan. 
En stor fördel med Liberty jämfört med gamla XJ är att reservhjulet nu är monterat 
på bagageluckans utsida. Bagageluckan är tvådelad där fönstret öppnas separat 
uppåt och sedan kan man öppna själva bagageluckan åt sidan med reservhjulet 
hängandes på. Att man sedan är van vid att nära nog exakt veta var en XJ slutar där 
fram med sin kantiga motorhuv, saknar man faktiskt lite dom första minuterna i en 
Liberty med sina mera rundade former, men det glömmer man snabbt när man satt 
sej tillrätta i dom väldigt skönt skålade stolarna som ger en behaglig sittställning med 
bra lårstöd ( något jag saknat i min XJ ’Käråki’).  
 
Vet ej om det bara är på dom svensksålda bilarna som det även sitter ett extra 
motordrivet värmepaket eller om det gäller alla Liberty, men helt klart är det bättre 
ställt med värmen i bilen vintertid utan att man som på en XJ får dribbla med 90 re-
spektive 100 gradig termostat för att få det behagligt när termometern kryper ner 
långt under nollsträcket. En annan finess är att bakspeglarna på sidorna är elupp-
värmda. Enligt Libertyn´s varudeklaration anger Jeep en bränsleförbrukning vid 
blandad körning mellan 9,0 – 13, 0 liter per 100 Km. Den lägre siffran är för 2,5 CRD 
Sport medan den större siffran är för 3,7 liters V6:an. En nackdelen med Libertyn 
liksom med andra bilar av senare årsmodeller är att de är sk helbilsgodkända vilket 
innebär väldiga begränsningar för den som vill extrautrusta sin bil. 

Prisbild. 
Nypris på en Liberty av 2004 års modell 
ligger på följande: 
2,4 Sport 254 900 Kr, 2,5 CRD Sport 279 
900 Kr, 2,8 CRD Limited 324 900 Kr och 
3,7 Limited också 324 900 Kr. Priserna in-
kluderar 3 års vagnskadegaranti, 7 års 
rostskyddsgaranti, 2 års nybilsgaranti, 5 
års drivlinegaranti och 2 års JPS assistans. 

Däckstorleken - mät 
När man väljer vilken utväxling man ska ha så är det viktigt 
att veta vilken storlek på däcken du har. Det är inte så lätt 
som att läsa på däcket och sen utgå från vad tillverkaren 
säger, det stämmer sällan. Däckstorleken förändras vid last 
och vid olika däcktryck.  
Så för att få fram den exakta höjden på dina däck, då gäller 
det att mäta, Detta mått tas på däcken när bilen står still på 
plan mark, du mäter ifrån vägbanan till centrum på axeln, 
sen dubblerar du detta och då får du fram den riktiga diame-
tern (såsom drivlinan och motorn ser det) om man använder 
det resultatet man fått fram och stoppar in i formeln ovan så 
kommer man förmodligen komma fram till ett annat resultat, 
det kan skilja flera procent mellan vad som står på däcket 
och vad man mäter fram.  

Efter att ha höjt sin 4x4 så märker man att man har lite för små 
däck så då blir det dags att skaffa större. Vad man då gör är att 
man förändrar utväxlingen till det sämre (i alla fall om vi pratar nor-
malt användande offroad / onroad) du kommer få en sämre accele-
ration. Vad kan man då göra åt detta? Man kan sätta tillbaka de 
gamla orginalhjulen (men det ser inte så bra ut och du förlorar fri-
gång). Den mest effektiva metoden att råda bot på den ändrade (till 
högre) utväxlingen är att byta ut slutväxeln.  
Att byta slutväxel (även kallat utväxling) är varken billigt eller lätt att 
göra du får nog räkna mellan 7 - 15.000:- för utrustning och och in-
stallation (om du inte gör installationen själv). Då är även nya lager 
medräknade.  
 
Räkna fram utväxlingen 
Det finns flera olika formler man kan använda för att räkna fram den 
rätta utväxlingen för din slutväxel, den lättaste är att räkna på pro-
cent dvs de nya däcken är si och så många procent större än origi-
nal så för att kompensera så sänker man utväxlingen i slutväxeln 
med samma procentuell förändring.  
Jag ska ta ett exempel. Om din 4x4 kom original med 4.10 utväxling 
och 30" däck och du har höjt din 4x4 och fått på ett par fina 33" då 
har du ökat däckstorleken med 10%. Så genom att öka orginalut-
växlingen med 10% så bör du hamna runt 4.51 i utväxling i slutväx-
eln. En uppställning av uträkningen kan se ut enligt följande:  
30" däck / 100% = 33" däck / X%  
30" däcken är orginaldäcken så de är 100% för att få fram vilken 
procent 33" är så ska vi bryta ut X genom att multiplicera med 100 
med 33. Resultatet blir 3300 och sen delar vi med 30:  
3300/30 = 110  
Dvs X är lika med 110. 33" däcken är alltså 110% av 30" däcken 
dvs 10% större. För att få fram vilken utväxling vi behöver så multi-
plicerar vi 4.10 med 110% vilket blir 4.51 vilket ger en ide om vilken 
utväxling du behöver det är ganska sällan det finns just den utväx-
lingen men det ger en ide om vad du behöver för utväxling och man 
kan välja den som ligger närmast. Vill du ha lite extra acceleration 
(men högre varv vid högre hastigheter och minskad toppfart) så kan 
man välja en utväxling som ligger under den procentuella utväxling-
en.  

4x4 Utväxlings Matematik  
  
                                                                       Text, Fredrik Steen 

Planetväxel och pinjong. 
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Byte av stötdämpare YJ  
 
Text och foto, Christer ”Chili” Lindström 
 

I förra numret bytte vi styrstötdämpare, krävde lite tålamod men det var inte så mycket som behövde skruvas. Nu har vi kommit 
till stötdämparna, detta jobb kräver lite mer tålamod. I nästa nummer avslutas fjädersystem-serien med bladfjäderbyte, vad det 
kräver får du läsa då!  
Att byta stötdämpare på en YJ är mycket enkelt men kräver lite tålamod och lite våld.  
 
Steg 1  
Redan när du bestämt dig för att byta stötdämpare är det dags för att börja spraya rostlösningsmedel (typ 5-56) på bultarna. 
Upprepa gärna med någon dags mellanrum  

 
Steg 2 
Lossa på hjulmuttrarna på framhjulen 
(Skruva för guds skull inte bort dem nu!) 
Lyft bilen och sätt pallbockar vid dom 
främre och bakre pallbockspunkterna. 
(Se bilder). Ta bort framhjulen 

  

Steg 3 
Demontering barkre stötdämpare. Sätt en garagedomkraft under bakaxeln och hissa 
tills bladfjädrarna avlastas.  
Lossa och ta bort övre mutter och bricka (slarva inte bort dem så de ska 
återanvändas),   
Lossa den nedre bulten genom att använda en spärrnyckel och t ex en fast nyckel 
som mothåll.   
Om det är svårt att dra ur bulten, spraya rostlösningsolja där du kommer åt och 
skruva ur Bulten med en spärrnyckel. OBS! Försök inte slå ur  den då gängorna 
förstörs då! (Samma sak här, dessa ska återanvändas).  
Ta bort  stötdämparen. 

Steg 4 
Montering Bakre stötdämpare. 
På många eftermarknadsstötdämpare är den övre bussningen ej monterad. 
Använd vaselin eller liknande för att med händerna kunna trycka in bussningen. 
Använd inge verktyg då bussningen kan skadas. Viktigt är också att inte smörja 
med petroleumbaserade medel då gummit kan förstöras och livslängden  
förkortas avsevärt. Fäst den nedre bulten och skruva åt med handkraft.  
Tryck därefter fast den övre på axeln och sätt på bricka och mutter.  
OBS! Glöm inte brickan då den är en del av övre bussningskonstruktionen. 
Hissa upp axeln så den ligger normalt. Dra åt bultarna med 60Nm.  

Steg 5 
Demontering av främre stöt dämpare. Sätt en garagedomkraft under framaxeln  
och hissa tills blädfjädrarna avlastas. Lossa den övre muttern genom att använda  
en fast nyckel på muttern och en liten ringnyckel (eller skiftnyckel) som mothåll på 
Axeltoppen (spraya lite rostlösning om det går trögt). Lossa den nedre bulten 
genom att använda spärrnyckel och t ex en fast nyckel som mothåll. Om det är  
svårt att dra ur bulten spraya rostlösningsolja där du kommer åt och skruva ur 
bulten med en spärrnyckel. OBS! Försök inte slå ur den då gängorna förstörs då.  
(Dessa ska återanvändas). Ta bort stötdämparen. 

Steg 6 
Montering främre stötdämpare. 
Följ tillverkarens instruktioner hur övre brickor och bussningar ska monteras. 
Sätt fast undre bricka och bussning (på övre fästet). Sätt fast nedre stötdämpar- 
fäste med bult och mutter. Hissa axeln så den har normal höjd (dvs som om den 
Stod på hjulen. Lättast görs det med en domkraft under varje fjäder/axel fästes 
platta). Justera den övre delen så att bussningen sitter rätt i karossen (se till- 
verkarens instruktion). Sätt fast den övre bussningen och bricka samt mutter 
(på övre fästet). Nedre bult ska dras till 61Nm. Övre ska om originaldämpare 
används dras till 41Nm. Om eftermarknadsdämpare används är de oftast för- 
sedda med urethane-bussningar och de ska dras tills bussningen går kant i kant 
med brickorna. Dra ej åt för hårt!!!  Klart! 12 



Ny sponsor: 
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                                                 Träffkalender  
  

 
 
 
 
 
 

Datum för TT (Terräng Touring) för 2005 kommer inom kort att  
uppdateras  på vår hemsida. 

December 
Datum Aktivitet Ort Information 

1 Lokal träff Farstahallen, 
Stockholm 

Träffen anordnas av  
JCS-medlemmar i 
Stockholm 

4 Offroad Rimbo  
Grusgrop 

Körningen anordnas av 
föreningen Wild Wäsby. För 
mer info se sidan Lokala 
träffar  

4 Terräng Touring Bäck,  
Töreboda Sweden offroad 

5 Öppen träff Rosersberg, 
Stockholm 

Rosersberg 4WD 
Motorklubb 

11 Lokal träff Göteborg 
Träffen anordnas av  
JCS-medlemmar i 
Göteborg 

11 Offroad Rimbo Grusgrop 

Körningen anordnas av 
föreningen Wild Wäsby. För 
mer info se sidan Lokala 
träffar 

19 Öppen träff Rosersberg, 
Stockholm 

Rosersberg 4WD 
Motorklubb 

26 Annandagsträffen Borås Borås Jeepklubb 
26 Tomtejakten Hallsberg Hallbergs mk 

   JCS sponsorer 
 

Rindab AB  
Karby Däck och Fritid 
Mekonomen/Carmek 

Kungälv 
SKRC Event Tuvängen 

Jannes Bildelar Hasslarp 
Autoteamet i Fosie AB 

V8-shopen 
Sjölands Bilservice AB 

GA/LINDBERG IMPORT 
AB 

Little Red 4WD Parts 
Bakaxelspecialisten 

Kvick MC 
Mekonomen Täby 

Carfix 
Kungsteknik AB 

Gaffab 
Pro Imp AB 

Speed Enginering 
DCL 

 
Läs om medlemsförmånerna 
på hemsidan 
www.jeepclubsweden.se 

Kepsar, dekaler, t-shirts
 

Artikel Modell Pris 
Klistermärke Rund logotype 20 
Tygmärke Rund logotype 20 
Keps Svart eller beige Klassisk modell 125 
Keps Svart  Trucker 125 
Keps Svart eller grå Lågprofil 125 
T-shirt, vit, med JCS-logo S, M, L, XL, XXL 120 
Bildekal sk ”stripes”. För in- 
eller utvändig montering 

www.jeepclubsweden.se 
70 x 960 mm 

120 

Beställ NU! 
Maila din beställning till info@jeepclubsweden.se  

och betala samtidigt in på postgirokonto 24 59 39 - 4  

Datum för TT (Terräng Touring) för 2005 kommer inom kort att 
uppdateras  på vår hemsida. 




