I detta nummer...
- JCS har testat nya WK:n
- Steenträffen i september
- Vad hände på årsmötet
- Lufta kopplingen på en Wrangler

Några ord från styrelsen!

Redaktion

I dagsläget är vi drygt 250 medlemmar och vi hoppas givetvis på många fler
under året.

Agneta Jernberg
Jonas Larson
Fredrik Steen

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.

För insänt material ansvaras ej. Bilder
& text är skyddade enligt upphovsmannalagen och ägs av Jeep
Club Sweden om inget annat anges.
e-post
info@jeepclubsweden.se
Adress
Jeep Club Sweden
Odalvägen 29
653 50 Karlstad
www.jeepclubsweden.se

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.
Årsmötet hölls den 28 maj i samband med att det var körning i Rimbo
Grusgrop. Som ny ledamot i styrelsen invaldes Andreas Sjökvist efter Thomas
Johansson som avsagt sig omval. Mer från årsmötet finns på sidan 13.
Missa inte årets stora JCS-evenemang, Steen-träffen, som kommer att
arrangeras i samband med att det är Terräng Touring i Kumla i början av
september. Läs mer om Steenträffen på sidan 11 och12.
Vi kommer att vara med vid High Chaparall den 19-21 augusti där vi kommer
att ha ett ”marknadsföringstält” och en gemensam plats på campingen.

© Jeep Club Sweden

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

Månadens medlemsbilar januari — juni 2005

Innehåll:
Info från styrelsen ...........................................................
JCS och hur du blir medlem...........................................
Lufta kopplingen på en Wrangler …...............................
Butiken ……………………………………………………….
Gör det själv - Tvätta och vaxa bilen ..............................
Årsmötet ……..................................................................
Test av nya WK Grand Cherokee.....................................
Vinnare i bildtävlingen………………………………………
Träffkalender ..................................................................
Förteckning JCS sponsorer ............................................
Steenträffen ……….........................................................
High Chaparral ……………………………………………..
Tänkvärt ……………………………………………………..
Bildtävling …………………………………………………...

2
3
4
4
5
6-7
8-9
9
10
10
11-12
12
13
13
2

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 drygt 250 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 2005 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.
I slutet av sommaren kommer vi att anordna en alldeles egen träff, den sk Steenträffen.
Träffen kommer att anordnas som dels en träff med terrängkörning och dels som en
trivselträff. Har du aldrig kört offroad är det ett ypperligt tillfälle att prova på då, under
ledning av erfarna offroadkörare. För dig som inte vill köra hela
tiden kommer det att anordnas bla en del lekar.
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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Lufta kopplingen på en Jeep Wrangler 1986-1993
Text, Fredrik Steen
Efter en dags bökande i skogen så tappade jag frikopplingen på
kopplingen totalt, kunde inte lägga i ettan utan att starta på
startmotorn med ettan i och åka iväg. Vi misstänkte att det hade
kommit luft i systemet. Nedan ska jag försöka beskriva hur vi
gjorde för att fixa kopplingen. Bilen detta gjordes på är en Jeep
Wrangler (YJ) 1991 med 4.0L 6cyl Manuell.
1. Skruva av locket på behållaren för kopplingen.
2. Lyft upp bilen och säkra den ordentligt med pallbockar.
3. Ta en typ 50cl flaska gör ett hål i korken och stoppa ner en
slang ända ner i botten. Fyll sedan flaskan med bromsvätska
(DOT3 el DOT4) jämt så slangen ligger täckt ordentligt i
vätskan.
4. Kryp in under bilen och precis innan hasplåten finns det en
slang som går ut ur växellådan. På den är det en liten nippel
samt en pytteliten mutter. Lossa muttern och sätt dit slangen
som går till flaskan.
5. Be en kompis trycka ner kopplingspedalen i botten medans du
har skruven öppen. Du kan se bubblor och en grå vätska
komma ur slangen (om det är vatten i vätskan)
6. Innan kompisen släpper upp koppligen skruva åt muttern så
det blir tätt och be kompisen släppa upp koppligen.
7. Håll koll på påfyllningen så det hela tiden finns vätska i den.
8. Upprepa tills kopplingen känns bra.
9. Klart.

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

Maila din beställning till info@jeepclubsweden.se
och betala samtidigt in på postgirokonto 24 59 39 - 4
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Tvätta och Vaxa bilen
Text och foto: Agneta Jernberg
Tvätta och vaxa bilen är inte det roligaste som finns men det är
nödvändigt om bilen ska stå emot väder och vind och det salt
som vintertid sprids på våra vägar. Vill man vara riktigt ordentlig
så bör det göras minst två gånger per år. Förslagsvis på hösten
så att den står emot ”vintern” och på våren för att dels tvätta av
vintersaltet och dels för att skydda den mot den starka vår och
sommarsolen.
Börja med att tvätta bilen ordentligt med avfettningsmedel. Läs
noga på flaskan hur medlet ska användas. När du avfettat och
tvättat torkar du av bilen.
När du vaxar bilen får inte lacken vara för varm och bilen ska inte
stå i direkt solljus. Lämplig temperatur är mellan +10 och +25.
Se till att ha allt du behöver hemma innan du börjar!
Det du behöver för att tvätta och vaxa bilen är förutom vatten:
•
Hink
•
Bilschampoo
•
Trasor
•
Avfettningsmedel
•
Svamp
•
Ev rubbing, cleaner eller lackrengörare
Har du en polermaskin med polerrondeller och en lammullshätta
så underlättar det när du ska polera.

BILD

Börja alltid med en rejäl avfettning och därefter noggrann tvätt av
hela bilen. Inspektera noga och kontrollera att du inte missat
någon ”fläck” någonstans. Underarbetet är viktigt för att få ett bra
slutresultat.
Salt, nedfall och UV-strålning bryter ned lacken och får den att
reagera med syret i luften, man säger att lacken oxiderar. Om det
skett ser du på lacken att den är flammig, matt och lite sträv.
Detta händer inte på en bil som har ett skyddande lager av
klarlack. Om lacken på din jeep oxiderat bör du för att få bort
oxiden använda sk rubbing eller lackrengörare.
Dessa medel finns med olika effektivitetsgrader så läs noga på
förpackningen när du ska köpa det. Vilken effektivitetsgrad du
ska använda beror på hur ”förstörd” lacken är.
Du bör inte använda kraftigare medel än du behöver, eftersom
behandlingen naturligtvis slipar ner lite av den friska lacken
också. Generellt sett så kan man säga att en rubbing är det
kraftigaste medlet, sedan kommer cleaner och lackrengörare.

Att göra ren lacken med något av dessa medel är både
urtrist, jobbigt och tidskrävande men fuska inte för då får du
ett mycket sämre slutresultat.
Du ska arbeta in medlet (rubbing, cleaner, lackrengörare)
ordentligt i lacken med jämna rörelser. Arbeta in medlet
ordentligt över hela bilen och polera sedan bort det med en
mjuk polertrasa. Olika medel ska appliceras på olika sätt och
en del ska torka innan poleringen så läs noga på
förpackningen på det medel du köpt.

BILD

När du polerat ska lacken vara ren och ha fått lyster och helst
inte ha några smårepor.
Om lacken färgar av sig på dina polertrasor är det ett tecken
på att lacken är oxiderad och behöver göras ren.
Om du maskinpolerar måste du vara försiktig vid kanter och
hörn så att du inte polerar bort all färgen där. Var även
försiktig så att inte lacken bränns.
Blir bilen flammig eller om det uppstår sk ”polerrosor” måste
du kanske göra en till behandling för att få lacken riktigt ren
och fin. Denna gång använder du ett mildare medel dvs ett
Nästa moment är att vaxa bilen. Det finns ett flertal mycket
effektiva flytande hårdvax som man stryker på med en
polertrasa och därefter låter det torka innan man polerar.
Stryk bara på ett tunt lager annars blir det bara jobbigt att
polera bort överflödet och det finns också risk för att lacken
blir flammig.
Även när det gäller vax finns det ett flertal olika medel bla har
de olika effektivitetsgrad. Så med risk för att vara tjatig - läs
på förpackningen innan du köper det.
När du polerat så ska du ha på vax på bilen.
Själva vaxandet polerar inte och ger ingen extra glans åt
lacken. Det är därför viktigt att du rengjort lacken ordentligt
före vaxningen.
Vaxets uppgift är att bibehålla den blanka ytan och skydda
lacken mot salt, väder och vind. En vaxad bil är också lättare
att hålla ren.
Det finns även så kallade ”latmansvaxer”. Det är medel som
både rengör, polerar och vaxar på samma gång. Inget ont
om dessa medel men resultatet brukar bli bättre när man
använder olika medel för resp moment.

Har du tips och idéer om artiklar eller uppslag att skriva om, hör av dig till redaktionen, via mail
info@jeepclubsweden.se
Vi ser gärna att fler medlemmar bidrar med artiklar, så fatta pennan och skriv, och maila sedan
din artikel till mailadressen ovan. Bifoga gärna också bilder till din artikel.
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Årsmötet
Text och foto: Agneta Jernberg

JCS årsmöte hölls i Rimbo den 28 maj 2005 i samband med att Wild
Wäsby arrangerade körning i dagarna två med fest och grillning på kvällen.
Många långväga JCS-are kom redan på fredagkvällen och campade på
området.
Lördagen började med strålande sol och många ”offroadkörare” väntade
ivrigt på att få ge sig ut i grusgropen, i lerdiken och på kalhyggen. Redan
vid nio-tiden stod många och trampade redo att ge sig iväg.
Vid 10-tiden bar det sedan iväg, uppdelade på några olika gäng, för att alla
med guidning av erfaret ”Rimbofolk” skulle få se de olika körområdena.
Det dröjde inte länge
innan dagens första
fastkörning var ett faktum.
Tack vare många
hjälpande händer och en
”dragbil” tog det inte lång
stund innan jeepen hade
hjulen på fast mark igen.

Andra forsade fram genom lerpölarna som en ”barnlek” och stannade sen till för att titta på korten som togs och för att
spana efter nya utmaningar.

Vid tolvtiden drog sig alla uppåt samlingsplatsen för då vankades det lunch. ”Korvgubbens” helt fantastiska korvar.
Tänk att det kan vara så gott med grillad korv!

Årsmötet
Efter lunchen var det dags för JCS årsmöte. 18 medlemmar var närvarande vilket är några fler än på förra årsmötet.
Christer Lindström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Christer valdes till ordförande för mötet, Agneta
Jernberg till sekreterare och Jon Winlöf och Tobias Lindborg till protokolljusterare.
Punkterna på dagordningen betades av i rask takt.
Under punkt 13 beslutades att medlemsavgiften för nästa år (2006) skall vara oförändrad, dvs 200 kronor för enskild
medlem, 250 kronor för familjemedlemskap och 100 kronor för stödmedlem.
Därefter var det val som stod på dagordningen.
Anders Lejdebo och Andreas Sjökvist valdes till styrelseledamöter på två år.
Gunilla Steen valdes till revisorssuppleant på två år.
Tobias Lindborg och Jon Winlöf valdes till valberedning inför nästa ordinarie årsmöte.
Under övriga frågor informerades om vår egen träff, Steenträffen, som är planerad att hållas i september i samband
med att det är Terräng Touring på Brändåsen i Kumla.
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Årsmötet
Styrelsen fick i uppdrag att utreda möjligheterna till medlemsrabatter och ev samköp vid köp av ”jeeplitteratur”.
Agneta informerade om rabatterad prenumeration på tidningen 4wheel Drive och att det kommer att skickas ut
information till alla medlemmar i samband med medlemsutskick inför nästa års inbetalning av medlemsavgiften.
Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. Samtliga medlemmar som var på mötet fick sedan en
liten ”godispåse” med lite blandat ”smått och gott”, bla en JCS-thirt.
Efter mötet var det återigen dags att ge sig ut i terrängen. Den här gången var det många som valde vägen över
kalhygget och därefter den sk winchbacken (som alla tog sig uppför utan winch).

Tyvärr så började det mulna på framåt eftermiddagen så ”drickabilen” återvände till
depån där även många samlats för att inspektera kvällens grillade lamm.
Ett rop i radion och helt plötsligt blir det en väldig fart på alla som ger sig iväg till lerdiket.
Vad tittar alla på???

Jo, en
jeep i
diket.
Hur
gick det
till?

Protokoll från årsmötet
Protokollet från årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan under medlemssidorna så snart nya hemsidan är klar.
Vill du ha det redan nu, maila till info@jeepclubsweden.se så får du det på mail.
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Nya
Grand Cherokee
Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson

Då var det äntligen dags för dagen G, som i nya Grand:en, att
infinna sej. Några dagar tidigare hade jag varit i kontakt med
Hedin Bil i Mölndal, som är en DC återförsäljare, där vi skulle få
låna en WK för en JCS-test. Nu var det slut på blickar och prat,
här skulle testköras. Efter att studerat WK:n runt om och invändigt vred Henrik ”Lance” Norbäck på startnyckeln och det goa
mullret från 5,7 liters Hemi V8:an klingade som ljuv musik i våra
öron. Öhh, ”var är den extra spaken” hördes från Henrik. ”Här”
pekade co-driver Kevin ”KEWA” Teppanainen och visade omkopplaren mellan hög/låg växel som är elektronisk på WK, därav ingen spak till fördelningslådan. På väg ut från parkeringen
konstaterade Kevin, som nu hade fullt upp med att prova alla
knapparna runt GPS:en, att man kunde flytta hela pedalstället

Huven åker upp och Henrik gör ett konstaterande. ’Hemi
5,7 liters V8:a är sexigt’
fram och tillbaka med en av knapparna. ”Lite schysst faktiskt”
konstaterade Henrik. Stolarna är änna lite hårdare, fortsatte
Henrik, eller så är dom i min WJ 01:a mera skålade. Nu hade vi
kommit ut på motorvägen där Henrik tycker det är en fördröjning
på gasen innan den ”kickar loss”. Sekunden senare konstaterar
han dock via en blick på hastighetsmätaren att det hade nog
kickat loss en del i alla fall. Komforten är det inga större fel på
även om Kevin lägger in en passus med varning för att köra
med enbart nylonstrumpbyxor på. Efter några frågande blickar
från oss andra fortsätter han ”...då skulle man ju halka omkring i
sätet” då det inte är lika skålat som det han är van vid. Tänker i
mitt stilla sinne att vi alla har olika böjelser i våra Jeep-liv. Det
här med nylonstrumpor var dock en ny variant. Jag tycker nog
att skillnaden mellan ZJ och WJ var större än mellan WJ och
WK fortsätter Henrik efter en stunds körande. Henrik borde veta
då han haft både XJ, sedan ZJ och nu en WJ. Camilla Linnéll
(fru Henrik) och jag som bänkat oss i baksätet lyssnar när Henrik även konstaterar att det finns nackskydd i mitten bak, något
som saknas i hans WJ. Kevin har vid det här laget bläddrat genom menyerna på färddatorn och hittat att man kan se lufttrycket på samtliga däck på panelen i varvräknaren.

Höger bak har lite högre lufttryck än övriga konstaterar han. Efter ett antal mil är det dags för förarbyte och Kevin sätter sig tillrätta bakom ratten. Takluckan åker upp och sen bär det iväg
mot Mölnlycke. ”Lite skillnad mot min XJ –98:a” konstaterar han
och fortsätter ”go att köra”. Rätt som det är går vindrutetorkarna
igång, vilket ganska snart efter en kort kriminalteknisk undersökning konstateras bero på regnsensorn vid framrutan. Själv
blir jag lite orolig då Kevin börjat ratta på vindrutetorkar reglaget. Med öppen taklucka sitter man liksom mitt i gattet om han
skulle få på vindrutespolningen fram. Väl framme i Mölnlycke
kan vi bara konstatera att GPS:en stämmer då Kevin nu även
hittat en kartbild på skärmen och inte enbart väg och gatunamn.
Vid en rastplats utefter Landvettersjön får vi även en test på att
backvarnaren fungerar. Det piper en del när en björk närmar sig
bakifrån när Kevin backar för att vi skall få några fina bilder på
bilen med sjön i bakgrunden. Dags för förarbyte igen och Camilla tar plats bakom ratten. ”Man skulle nog inte ha några större
problem med att vänja sig vid det här” hör vi henne säga samtidigt som hon tittar på Henrik. Färden går mot Tahult och sedan
får jag själv prova härligheten. Intrycket som passagerare förstärks ännu mera som förare och hela vagnen känns mera stabil jämfört med tidigare Grand:ar. Om det enbart beror på det
nya stabiliseringssystemet DHS (Dynamic Handling System)
eller en kombination med andra fjädrar och stötdämpare ägnar
jag inte så mycket mera tanke åt där man glider fram som en
kung på småvägarna likväl som på motorvägen. Någon direkt
känsla att ta vagnen offroad infinner sig inte även om jag är helt
övertygad om att den skulle klara sej riktigt bra. Henrik har tidigare visat mej att ”lådan” under skuffen där reservhjulet ligger
på WJ:n är borta på WK:n. Reservhjulet ligger fortfarande under
skuffen, men nu är det lite bättre integrerat och sitter högre upp.
Den där känslan att man skulle bli hängande där bak är liksom
borta. Att däremot plocka fram ett förmodat väldigt skitigt reservhjul om punkan är framme, kan nog vara ett skitgöra som
heter duga då man plockar fram reservhjulet underifrån där det
sitter helt oskyddat. Som offroad-fordon framöver får det nog bli
takräcke där reservhjulet placeras. Kevin sitter åter vid ratten
och färden går tillbaka mot Mölndal och Hedin Bil när färddatorn
säger ’’low fuel”.

’Lite skillnad mot min XJ –98:a’ hör vi Kevin säga.
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Efteråt när vi summerar våra intryck tycker vi nog alla att det är lite ”plastigt” invändigt. Visst, så ser det ut i dom flesta nya bilar nu för tiden säger Alf Persson på Hedin Bil, men det skall komma ett skinnpaket från Starcraft för att klä in instrumentering och dörrsidor. Sedan har väl Jeep sparat lite på lull-lullet till Overland versionen
som kommer om cirka ett år i Sverige.
Fakta om WK:n vi provade
- 5,7 L Hemi V8:a på 320 HK.
- Acceleration 0-100 Km/h: 7,1 sekunder.
- Toppfart: 208 Km/h.
- ESP (urkopplingsbar från panelen).
- ABS.
- 5 stegs automat med QD II.
- Elektronisk LSD i både fram och bakaxel.
- Däcktrycksdisplay.
- Backvarnare.
- Backspegel med aut. avbländning.
- 2 zons klimatanläggning
- Airbag förare och passagerare.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- mm.

Extrautrustning:
- Metallic.
- GPS Navigation.
- Underredesskydd.
- Elektronisk taklucka.
Pris: 588 350 Kr.
Grundpris utan extrautrustning:
542 900 Kr.

’Kolla, groggställ i baksätet’

Vinnaren av bildtävlingen i förra numret.
Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson
Vinnaren i förra numrets bildtävling är Sunday Kid som visste att
det var ljusknappen på en XJ som bilden föreställde. Tyckte inte
det var så svårt att se att det var ljusknappen säger ”Söndags
pojken” som bytt 3 st. Dom är snarlika på dom flesta Cheva,
Chrysler och Jeep. Och just Amerikanska bilar har det blivit
många för Sunday Kid. Den första, en Dodge Lancer –61:a införskaffades redan 1968 sedan har det rullat på med bla 2 st Valiant
och Dodge pick-up (-74:a med teleflak). I dagsläget finns det en
Cheva Surburban V1500 (V:et i V1500 står för 4x4) och en XJ –
94:a i familjen. Ett tag hade vi två st XJ, men jag fick abstinens
på en V8:a igen och därför byttes XJ –92:an mot dagens Cheva
Surburban med 5,7 liters V8:a. Hustrun vill dock absolut inte bli
av med sin XJ, så den får allt vara kvar. Vidare säger han att planen nu är att få lite XJ stuk på Chevan med Edelbrock insug och
sportluftfilter för att den skall ”komma lite fortare” vid gaspådrag,
något som XJ:n gör duktigt vid omkörningar även om det hänger
en husvagn bakom, men även för att få ner bensinförbrukningen
något.

Bakgrund som säsongsbankrånare...
Sunday Kid som huserar en bit utanför Romelanda (ca 4 mil
utanför Gbg) berättar vidare om sitt nickname. Det är en lååång
historia som började redan 1971. Det är en omskrivning av Sundance Kid, den kände westernfiguren. Han blev, under resorna i
Sydamerika, kallad typ "Sundee Kid" av den spansktalande befolkning som inte kunde många ord engelska eller inga alls. De
kunde helt enkelt inte uttala Sundance ordentligt. Som säsongsbankrånare till häst på High Chaparral, under 22 somrar, kom
namnet väl till pass. I JCS har Sunday varit med från starten
sommaren 2003. Han är även en trixare som gör allt jobb själv
på sina bilar. Många av oss har väl lagt märke till hans väldigt
sakliga tekniska svar han lämnat på många frågor på vårat forum. Det skulle väl vara svetsjobb som jag lämnar bort säger han
men i övrigt är det bättre att göra jobbet själv så man vet vad
som blivit utfört och att det skett på ett riktigt sätt. Sedan är det ju
bra mycket billigare att skruva själv. Det här med bilskruvande är
även en hobby som jag tycker är roligt. Sunday visar upp sina
händer där resterna efter gårdagens oljebyte i automaten på
XJ:n visar tydliga spår under naglarna och fortsätter,

Sunday Kid poserar iklädd sin nya JCS T-Shirt som var
förstapriset i bildtävlingen.
Jeeps fyrhjulsdrift är jag imponerad av. Det är liksom originalet
för 4x4. Grannen försökte en gång få loss ett A-Ford chassi
med motor, enorma hjul, motorhuv samt torped och ratt som
efter 20 år sjunkit ner i gräsmattan rejält. Han hade fått hjälp av
en med en traktor som stog där och försökte få loss den. Jag
frågade om jag skulle köra fram XJ:n och hjälpa dom men icke,
dom skulle klara det sa dom. Efter att ha lyssnat på traktormotorns försök en halvtimma frågade jag igen. Denna gång blev
det ja även om blicken på traktorföraren sa att det där klarar
han aldrig. Vi kopplade på XJ:n och jag la in part time. AForden kom upp direkt från sina hjulhålor utan några som helst
problem. Det kallar jag riktig fyrhjulsdrift avslutar
”Söndagspojken”.

9

Träffkalender
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 mer om

Läs om medlemsförmånerna
medlemsförmånerna
och
på
hemsidan
vad de olika företagen
www.jeepclubsweden.se

erbjuder på vår hemsida
www.jeepclubsweden.se

JCS Huvudsponsor

Juli
Datum

Aktivitet

Ort

Information/arrangör

Sweden Offroad
Falkenberg - Kiruna
Tour

Sweden Offroad

Aktivitet

Ort

Information/arrangör

7

Safari

Rosersberg, Stockholm

Rosersbergs 4wd

13

Terräng Touring Sandlycke, Strängnäs

Sweden offroad

21

SommarCompetition

Rosersberg, Stockholm

Rosersbergs 4wd

4x4 Jamboree

High Chaparral

4 wheel Drive

Ort

Information/arrangör

2-17

Augusti
Datum

19-21

September
Datum

Aktivitet

3

Terräng Touring Brändåsen, Kumla

Sweden Offroad

3

Offroadkörning

Rimbo Grusgrop

Wild Wäsby

Steenträffen

Brändåsen, Kumla

Jeep Club Sweden

4

Poker-jakt

Rosersberg, Stockholm

Rosersbergs 4wd

17

Offroadkörning

Rimbo Grusgrop

Wild Wäsby

18

Klubb-Trial

Rosersberg, Stockholm

Rosersbergs 4wd

24

Terräng Touring Björnås, Falkenberg

Sweden offroad

Aktivitet

Ort

Information/arrangör

1

Offroadkörning

Rimbo Grusgrop

Wild Wäsby

2

Safari

Rosersberg, Stockholm

Rosersbergs 4wd

15

Offroadkörning

Rimbo Grusgrop

Wild Wäsby

15

Terräng Touring Sandlycke, Strängnäs

Sweden offroad

16

Offroad-dagen

Rosersberg, Stockholm

Rosersbergs 4wd

29

Offroadkörning

Rimbo Grusgrop

Wild Wäsby

29

Terräng Touring Ekeby, Stockholm

Sweden offroad

30

Safari

Rosersbergs 4wd

3-4

Oktober
Datum

Rosersberg, Stockholm

OBS!
Innan du åker på någon träff kontrollera alltid så att
träffen inte ställts in eller flyttats till annat datum.
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Steenträffen
Steenträffen 3-4 september vid Brändåsen i Kumla
Den 3-4 september anordnar vi vår egen JCS-träff, Steenträffen, i samband med att det är Terräng Touring (TT) på
Brändåsen. På www.swedenoffroad.com kan du läsa om TT.
TT:n är på lördagen den 3:e och efter avslutad körning stannar vi JCS:are kvar och grillar och äter gott. Framåt kvällen
kommer det att finnas möjlighet att köra igen.
För de som inte vill "sitta bakom ratten" hela dagen kommer vi att ha diverse aktiviteter såsom lekar tillsammans med
Jeepen. Vi övernattar och på söndagen så kan man fortsätta att köra.
Fakta
Brändåsen är ett privatägt område i närheten av Kumla/Örebro. Området har preparerade banor som kullar, flexdiken,
stora och små surhål, öppna fält, och klassisk skogskörning indelat i 3 områden. Körområdet är ca 4 hektar.
Övernattning
Möjlighet finns att ställa upp husvagn/tält på området om så önskas. Kostnad är 100kr per Jeep.
Vägbeskrivning
Brändåsen, 2 km norr om korsningen E 20/väg 50, skyltat från motorvägen.

Kostnad
Kostnaden för körning på lördagen är ordinarie avgift för TT, dvs 150 kronor för den som kör Jeep. Avgiften för
lördagens körning erläggs i samband med anmälan som ska göras mellan kl 09.00 och 10.00.
För den som betalar 150 kronor för körning på lördagen är söndagens körning avgiftsfri. För den som enbart kör på
söndagen är kostnaden 150 kronor som erläggs i samband med anmälan till körningen på söndag morgon.
För att få köra på området måste bilen vara ”gatlegal”, dvs både besiktad, skattad och försäkrad. Varje bil bör också ha
brandsläckare och förbandslåda.
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Program Steenträffen
Lördag 3 september
•
•
•
•
•
•

Ordinarie TT-aktiviteter
09:00 - 10:00 Anmälan, håll tiden!
10:30
Allmän Information
10:30 - 15:00 Fri körning på området
11:00
Terrängutbildning för nybörjare!
14:00 - 15:30 Jeepsafari för både original och modifierat
16:00
Prisutdelning

•
•
•
•

JCS-aktiviteter
10:00 – 10:30
12:00 – 15:00
17:00
21:00

Samling vid JCS partytält
Diverse aktiviteter inom området
Samling och grillen tänds (tag med det du vill äta och dricka)
Kvälls/Nattkörning för den som vill!

Söndag 4 september
•
•
•
•
•
•
•
•

JCS-aktiviteter
09:00 - 10:00
10:30
10:30 - 15:00
11:00
12:00 - 15:00
14:00 - 15:30
16:00
17:00

Anmälan, håll tiden!
Allmän Information
Fri körning på området
Terrängutbildning för nybörjare!
Diverse aktiviteter inom området
Jeepsafari för både original och modifierat
Prisutdelning
Steenträffen avslutas.

För att vi ska kunna planera aktiviteter och söndagens körning som kommer att vara
enbart för JCS-are måste vi veta hur många som tänker komma till träffen.
Anmäl dig till träffen senast den 15 augusti 2005 via mail
info@jeepclubsweden.se
Skriv vilka dagar du kommer att vara där, om du är med på grillfesten och om du
tänker övernatta på området.

High Chaparral 19 – 21 augusti 2005
Den 19-21 augusti 2005 är det 4x4 Jamboree vid High Chaparral. Självklart kommer JCS att närvara
med tält med info om föreningen.
Vi kommer att försöka hitta nåt ”hörn” på campingen som vi kan muta in som vårt.
Info om eventet och hur du anmäler dig hittar du på www.4wheeldrive.se. Info om High Chaparral
finns på sidan www.highchaparral.se
Det kan ju vara roligt att veta vilka JCS-are som tänker åka dit så gå gärna in på vårt forum under Tips
om träffar och skriv om du tänker åka dit.
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Tänkvärt!
Sammanställt av Jonas ’Hoss’ Larson
Följande text är hämtad från ett kedjebrev som damp ner i mailboxen en dag. Tycker det är en tänkvärd text som kan ses
som ett inlägg i dagens debatt om att allt är farligt. Våra Jeepaktiviteter torde väl tillhöra dessa farligheter också…
Folk äldre än 30 borde vara döda!
Enligt dagens lagstiftare och byråkrater borde de av oss, som var barn på 50-talet, 60-talet, och 70-talet inte ha överlevt.
Våra barnsängar var målade med blybaserad färg.
Vi hade inga barnsäkra medicinflaskor, dörrar eller skåp, och när vi cyklade bar ingen av oss hjälm.
Vi drack vatten från trädgårdsslangen och inte ur flaskor.
Vi åt bröd med smör, drack läsk med socker i, men blev aldrig överviktiga, därför att vi alltid var ute och lekte.
Vi delade gärna en läsk med andra och drack ur samma flaska, utan att någon rent faktiskt dog av det.
Vi använde timmar på att bygga lådbilar av gamla skrotade saker, och körde i full fart ned för backen, bara för att lite senare komma
på att vi hade glömt att sätta på bromsar.
Efter några turer i diket lärde vi oss att lösa problemet.
Vi gick ut tidigt om morgonen för att leka ute hela dagen, och kom hem först när gatubelysningen blev tänd.
Ingen kunde få fatt i oss på hela dagen.
Vi hade inget Playstation, Nintendo eller X-boxar - i det hela taget inga TV-spel, inte 99 TV-kanaler, inget surround-sound, inga mobiltelefoner, hemdatorer eller chatrooms på internet.
Vi hade vänner!
Vi gick ut och fann dem!
Vi ramlade ned från träd, skar oss, bröt armar och ben, slog ut tänder, men ingen blev stämd efter dessa olyckor.
Det var olyckor. Inga andra kunde få skulden - bara vi själva.
Kommer du ihåg olyckorna? Vi slogs, blev gula och blå och lärde oss att komma över det.
Vi hittade på lekar med pinnar och tennisbollar och åt jord och gräs.
Till trots för alla varningar, så var det inte många ögon som blev utstuckna, och gräset växte inte inuti oss i resten av våra liv.
Vi cyklade och gick hem till varandra, bankade på dörren, gick rakt in och blandade oss i samtalet.
Vissa elever var inte så kvicka som andra i skolan, så de föll igenom och var tvungna att gå om ett år.
Denna generation har fostrat några av de mest riskvilliga, de bästa problemlösare och investerare någonsin.
De sista 50 åren har varit en explosion av nya idéer.
Vi hade frihet, fiasko, succéer och ansvar, och vi lärde oss att förhålla oss till alltihop.
Och du kanske är en av dem.
STORT GRATTIS!!!
Detta var den stora lycka att växa upp som barn, innan lagstiftningsmakten och andra myndigheter reglerade våra liv till vårt eget
bästa...
Det goda i livet var en gång vårt!

Bildtävling
Vad är det för Jeepdel på bilden ?
Maila svaret till Info@jeepclubsweden.se
Bland de rätta svaren kommer vi att lotta ut en
JCS T-Shirt
Rätt svar och vinnaren publiceras i nästa nummer
av medlemstidningen.

I nästa nummer av Jeep Club Sweden Magazine.
- Repotage från High Chaparral, 4Wheel Drive Jamboree.
- Steenträffen på Brändåsen.
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