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JCS styrelse 2006 
Från vänster: Andreas Sjökvist, Fredrik Meijer, Christer Lindström, David 
Engbe. Inklippt i mitten Kevin Teppanainen. 

Vad vill du läsa om i Jeep Club Sweden Magazine? 
Vad vill du att vår tidning ska innehålla för typ av artiklar?  

Är det något du saknar?  
Är du själv intresserad av att skriva artiklar? 

 
Maila dina tankar, idéer och artiklar till 

redaktion@jeepclubsweden.se 



 

Challenge 
 

                                                      
                Text  och foto, Mikael ”Patrol” Korhonen 
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Jag bestämde mej redan förra våren att jag skulle köra chal-
lenge. Det började filas lite på en cherokee eftersom den redan 
stod på gården. Den skulle egentligen säljas men jag såg en po-
tent terrängbil i den trots att den säckade i baken och såg riktigt 
skamsen ut. Sagt o gjort under vintern så har bilen färdigställts 
för challenge. 
 
Den stora dagen D blev den 22 april i år, det var då Första täv-
lingen gick av stapeln i Rindab Offroad Challenge 2006. 
Tävlingsgrenen har det delats upp till två klasser, sport och ex-
trem. Det är ungefär som det låter. I sport ska du kunna komma i 
det närmaste en original jeep och kunna ta dej runt spåret. 
I extrem så ställer man krav på att du har winsch (och minst 35" 
hjul). Vi bestämde oss för att börja med sport, det är trots allt vå-
ran första säsong. Vi hade inte en aning om vad som väntade. 
 
Vi trailade ner jeepen till Växsjö. Väl nere så började lördagsmor-
gonen med besiktning av bilarna. Det är som vid vilken besikt-
ning som helst, vi fick anmärkning om att det skulle vara metall-
band runt brandsläckaren i bilen. Vi såg hur några team fäste 
slangklämmor runt sina brandsläckare till besiktningen men det 
kändes inte som nån trygg grej för oss, så vi tog en anmärkning. 
 
När besiktningen var avklarad så fick vi instruktioner för hur Spe-
cialprov 1 skulle utföras. Sp1 var att köra över en gungbräda av 
stockar, snirkla sig runt lite koner både framåt och bakåt samt 
nudda två koner utan att dom välte, för att slutligen åka över någ-
ra metallbalkar. Vi skulle uppskatta hur lång tid det tar för oss att 
köra banan och komma så nära tiden som möjligt. Tiden upp-
skattades och nervositeten började komma, vi skulle dessutom 
starta först av alla. 

 

Väl framme vid startlinjen så höjde jag volymen på stereon, för 
rock`n roll får iallafall hornen att växa ut på mej. Uffe min co-
driver visade att jag skulle svänga mitt uppe på gungbrädan. Var-
på jag trodde han fått en hjärnblödning för stockarna var inte kro-
kiga när jag startade. Det visade sej att stockarna rullade undan 
och svängde, vilket inte jag gjorde. Det resulterade i att bilen 
dunsade i backen. Regel nr1 lita på din co-driver, det är han som 
är dina ögon. 
 
När hinderbanan på industriområdet var avklarad så fick vi en 
karta som skulle leda oss till nästa specialprov. Vi fick instruktio-
ner om att hålla hastigheterna, för vi åker trots allt på allmän väg. 
Sträckan skulle köras på en idealtid. Så jag höll hastigheterna, 
var det grusväg så höll jag stumt 70km/h vilket medförde en bred 
körstil. Utmed den ca 5mil långa transporten som slingrade sej 
på småländska skogsvägar så fanns det små lappar 10x10cm 
utplacerade i vägkanten. Vi skulle skriva ner bokstäver och num-
mer som stod på lapparna på vårat kort i bilen. 

Väl framme vid nästa specialprov som liknade en orientering så 
släppte vi ut mer luft ur hjulen. Vi startade med 1,5bar eftersom 
det var lite stockar att klättra över i början och sedan en lång 
transport. Men nu släppte vi ut luft tills det bara var 0,8bar kvar. 
 
Orienteringsbanan såg ut som ett krigsfält efter orkanen gudrun. 
Jag oroade mej lite för alla grenar som kan punktera däcken. 
Men maxtiden för provet var en timme. Och en timmes kul kör-
ning går busfort, så hann inte mer än tänka tanken "punktering" 
innan tiden var ute. Kontrollerna gav olika poäng beroende på 
svårighetsgrad med valörer från 5 till 10poäng. Det var varieran-
de terräng och kul körning. 
Det fanns ett stort kärr med några kontroller strategiskt utplacera-
de mitt i smeten. Men vi tog det säkra före det osäkra att vänta 
med dem till sist. Det var nog ett bra val, för vi lyckades ta alla 
kontroller utom kärret och hade 3min kvar av tiden så vi gick in i 
depån och lämnade in stämpelkortet. 
 
Nu fick vi 20min paus för att äta lite innan nästa transport bar 
iväg till det sista specialprovet. Vi åt lite bananer och risifrutti men 
jag var så på att jag stod och hoppade och frågade funktionärer-
na flera gånger om vi inte fick åka snart. Två minuter innan vi 
skulle få åka får jag se att de har luft där. Så vi fyllde däcken med 
luft innan vi åkte vidare. 



Den här gången fick vi instruktioner som t ex åk 2km söderut, 
sväng vänster in på skogsväg, 300m efter kraftledning sväng 
höger osv. Efter ca 5mil i bred körstil på smala grusvägar var vi 
framme vid sista specialprovet. 
 
Maxtiden på den här orienteringen var satt till 1tim. Vi skuttade 
ut på ett endurospår och stämplade vid kontrollerna. 11min se-
nare var vi i mål och fick instruktionerna att åka ett varv till. Så 
efter 20min totalt var provet avklarat. Specialprovet var så enkelt 
att jag vrålade att jag "aldrig mer ska åka sportklass" och försök-
te få funktionärerna till att vi skulle få åka extremspår, men icke 
sa nicke. Det fick vi inte, punkt slut. Vi fick senare förklarat för  
 
 

oss att när spåret las så var det mycket blötare och under de se-
naste veckorna hade det torkat upp ordentligt vilket gjorde spåret 
enkelt. 
 
När sedan resultaten anslogs så kliades det i huvudet, oj oj oj 
vad minuspoäng vi fick på våra transporter. 
Det visade sej att man skulle köra efter en idealtid vilket innebär 
att man ska anpassa hastighet efter vägunderlag, är det rullgrus 
och kurvigt så ska det kanske gå 30km/h och inte 70km/h som vi 
trodde. Men vi är en erfarenhet rikare. 
 
Kvällen slutade för oss med en grillfest hos mina Småländska 
kusiner, det var en kanondag med vårsol från morgon till kväll. 
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High Chaparall 18-20 augusti 
 

                                                                                                            Text, Jonas ’Hoss’ Larson      
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Då var det snart dags igen. Fredagen den 18 augusti öppnar High Chaparall sina portar för 4 
Wheel Drive Jamboree igen. Det blir tredje året som tidningen 4 Wheel Drive anordnar denna 
fyrkrafsarträff som redan blivit en klassiker inom offroadkretsar. Alla vi JCS:are som varit där dom 
tidigare två åren kan intyga att det är en härlig tillställning och atmosfär som absolut inte skall     
missas. Det är även ett ypperligt tillfälle att träffa många JCS:are då tillströmningen från vårt      
avlånga land brukar vara stor. För er som fortfarande inte riktigt vet vad jag menar, kan ni läsa  

artikel från förra årets träff i Jeep Club Sweden Magazine Nr 4, 2005. Även i år kommer vi att ha vårat JCS tält uppslaget vid       
träffområdet samt ett eget inmutat område på fricampingen innanför receptionen ( inte Beaver camp alltså ). Okey, klarar man sej 
inte utan el i några dagar så är det Beaver Camp som gäller eller varför inte hyra en stuga. Anmälan för träffen och mera info finns 
på http://www.4wheeldrive.se  Skriv gärna in dej på anmälningslistan som finns under ’Träffar’ på JCS forumet också. 

SNART SES VI 
 

Vinnaren i ’Finn fem fel’ 
 

                                                                                                    Text, Jonas ’Hoss’ Larson 
                                                                                                    Foto, Andreas Aldrin                                                                             

Andreas Aldrin från Borlänge var förra numrets vinnare av ’Finn fem fel’. Andreas som 
ursprungligen kommer från Stockholm snurrande runt några år i Sälen och jobbade med 
turism och har sedan dess blivit Dalarna trogen. Andreas som kör en XJ –94:a, införskaffade 
denna Cherokee för ca 6 år sedan, då han som han säger ”behövde en bil för att komma fram 
i vinterlandskapet”. Det vart väl en del gånger då det blev lång näsa åt andra som satt fast när 
det snöat, fortsätter Andreas, och då fick man väl agera bärgare. Numera är det jobb på en 
bensinmack som gäller. Andreas berättar att han har möjlighet att jobba med bilen på en 

verkstad på macken, och det som står 
på tur nu är att få på en 2 tums höjning. 
Andreas, som blev medlem i JCS för 
knappt ett år sedan, stoltserar med sitt 
efternamn som nickname på vårat 
forum. Premiär för ’riktigt utanför vägen’ 
blir det i samband med SOT i Säter. 

Rätt svar från förra numret. 
1. Gul slang vid höger bak på den violetta Jeepen. 
3. Grill på den violetta jeepen.  
3. Antenn på den violetta jeepen.  
4. Bakre regplåt på Jeepen i mitten.  
5. EU-markering på främre regplåt.  

 

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 redaktion@jeepclubsweden.se 

Bland de rätta svaren lottar vi ut en t-shirt 



 

      
 
                                                                                                                                         

  
 

 Djur i bilen 

                  Text: Agneta Jernberg 

 
 

   

Att transportera ett djur i bilen innebär ett stort ansvar för en 
levande individ, en familjemedlem. Tyvärr ser man alltför ofta hur 
djuren åker helt oskyddade sittande i baksätet och ibland t o m i 
framsätet. Vad händer vid en tvärnit? Jo djuret far som en 
projektil framåt och slår i instrumentpanelen eller vindrutan och 
det kan sluta mycket illa. Hur ofta har man inte hört djurägare 
säga ”Han gillar inte att sitta där bak”. Men vems fel är det? Jo, 
djurägarens som aldrig lärt djuret att när det åker bil ska det sitta 
bak. 
Det finns flera sätt att säkert transportera ett djur och en del 
saker man måste tänka på.  
Hundar åker säkrast i en fast monterad sk hundbur. Det finns 
också speciella selar för hundar som man fäster i bältena i 
baksätet. Hur säkra dessa egentligen är råder det delade 
meningar om. Vid en tvärnit kan hunden kastas ner på golvet. 
Men de är definitivt bättre än ingenting. 
Katter åker säkrast i en kattransportkorg. Antingen förankrar 
man den längst bak i bilen eller så ställer man den på sätet. 
Ställer man den på sätet så måste den förankras. Vanligt bilbälte 
duger inte! Vid en häftig inbromsning är inte korgen med katten i 
tillräckligt tung för att bältet ska låsa så korgen med katten kastas 
framåt.  

Kaniner, marsvin och fåglar. Bästa sättet att transportera dem 
är i en mindre transportbur som förankras med annat än bilbältet.  

Det finns en del lagar och förordningar som reglerar 
transporter av djur. De flesta rör djur som transporteras i 
speciella släp eller lastbilar men en del gäller även vid 
transport i personbil. 
Vad många som transporterar djur inte riktigt känner till är 
vilka som har skyldighet att ha skylt om djurtransport på 
bilen/transportfordonet. 
Ja, det gäller även personbilar i de fall djuren inte är att 
betrakta som enstaka sällskapsdjur och transporten inte sker 
i kommersiellt syfte. Vad som är att räkna som kommersiellt 
är svårt att få ett konkret svar på, men det kan även gälla vid 
transporter till utställningar om utställaren på något sätt har 
ekonomisk vinning av att ställa ut sitt djur. Och har du t ex en 
undulatunge som du ska åka till zoo-affären och sälja – Ja, 
då ska du ha skylt på bilen!  
Vad som räknas som enstaka sällskapsdjur går inte heller att 
få ett konkret svar på.  
Det finns bestämmelser om både storlek och text på en 
djurtransportskylt och även på hur den ska placeras.  

Följande är hämtat från Jordbruksverkets hemsida, 
www.sjv.se 
• Alla motordrivna fordon och släpfordon som innehåller 
levande djur ska vara försedda med skyltar. Detta gäller dock 
inte vid transport av enstaka sällskapsdjur som åker med i 
passagerarutrymmet i en personbil eller i bagageutrymmet i 
en kombi eller kombikupé och transporten inte görs i 
kommersiellt syfte. 
• Av skyltarna ska framgå att fordonet innehåller levande 
djur. 
• Skyltarna ska ha gul botten och svart text. 
• Texten ska vara på svenska eller möjligen på engelska; 
inga andra språk accepteras. 
• Exempel på texter är: "Djur", "Djurtransport", "Animals", 
"Hästar", "Hästtransport", "Horses". 
• Det räcker inte med enbart bilder eller symboler. Texten 
kan kompletteras med t.ex. ett hästhuvud, dock ska texten 
även i sådant fall vara väl läslig på avstånd, d.v.s. inte bli för 
liten. 
• Skyltarna ska finnas både fram- och baktill på fordonet. 
• Skyltarna ska placeras väl synliga. 
• Skylten som placeras bak på fordonet ska vara 0,9 m 
bred och 0,2 m hög. 
Skylten som placeras fram på fordonet ska vara 0,9 m bred 
och 0,2 m hög (om inte fordonet är ett släpfordon kopplat till 
en personbil). 
 
Hmmm, en svår nöt att knäcka. 
Enda stället att placera skylten på 
är nog på taket.  

Många djur kan vara oroliga vid transporter och om man då 
täcker över en del av buren så känner de sig oftast tryggare. Om 
man kör i mörker kan många djur bli stressade av mötande bilars 
ljus så även då är det bra att täcka över en del av buren.  
Mindre djur som kaniner, marsvin och fåglar måste ha tillgång till 
vätska om transporten överstiger en timme. Istället för vatten kan 
man då se till att de har färsk vätskerik frukt i buren.  
Är de oroliga så äter de förmodligen ingenting under transporten 
och då måste man stanna till så att de kan få äta lite i lugn och 
ro. 
Tänk också på att inte ha annat tungt bagage löst i bilen så det 
kan kastas på buren med djuret. 
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      D J U R T R A N S P O R T 
Längd = 0,9 m 

Höjd 
0,2 m 

Exempel på säkra hundburar för bilar. Använd inte den typen av 
burar som är hopfällbara. De är inte avsedda för bilar och vid en 
olycka kan de rasa samman som ett korthus. 



 

Tänk rätt när du köper bilförsäkring 
 
                                                                                                                                                   Text , Erik Lif  ('erkan' i JCS forum) 
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Fakta om bilförsäkringar 
I en bilförsäkring har man sökt täcka de skadehändelser som 
kan uppstå med och på grund av din bil. De olika momenten, 
som ska täcka de olika händelserna, är både generellt och spe-
cifikt utformade. 
  
En bilförsäkring består av en till tre delförsäkringar, samt en del 
tilläggsförsäkringar. 
 

·     Trafikförsäkring är obligatorisk enligt lag och ersätter 
skador på tredje part, det vill säga andra människor eller 
andras egendom 

·     Delkaskoförsäkring ersätter kostnader som orsakas av 
brand, stöld, glasskador, maskinskada innan bilen nått 
en viss ålder eller mätarställning, räddning (bärgning) 
samt rättsskydd. 

·     Vagnskadeförsäkring ersätter skador på din egen bil 
när du själv orsakat olyckan. Vissa undantag finns för-
stås, som att du inte får ha begått brott i samband med 
olyckan, t ex kört berusad eller olovligt. 

 
Trafikförsäkring = Trafikförsäkring 
Trafik+delkasko = Halvförsäkring 
Trafik+delkasko+vagnskada= Helförsäkring 
 
De vanligaste tilläggen 
Djur/viltkollision. Reducerar eller eliminerar vagnskadesjälvris-
ken om du krockar med vilt på vägbanan och bilen skadas. 
 
Skadegörelse. Reducerar eller eliminerar vagnskadesjälvrisken 
om du får skadegörelse på bilen. 
 
Observera att du fortfarande har ett skydd för skadorna från 
både djurkollision och skadegörelse genom vagnskadeför-
säkringen. Tilläggen gör bara att du slipper betala den rela-
tivt höga vagnskadesjälvrisken. 
 
Vägassistans liknar räddningsförsäkringen i delkaskon, alltså 
att du kan få bärgning/hjälp på plats. Vägassistans gäller dock 
normalt utan självrisk, och för i stort sett alla typer av driftstopp.
Teckna detta tillägg om det är tidskritiskt för dig om du skulle bli 
stående med motorstopp, oavsett anledning. 
 
Hyrbil. Om din bil hamnar på verkstad kan du få en hyrbil under 
tiden till reducerat pris. Bolaget står oftast för 75% av hyrbils-
kostnaden, och du själv för 25%. Ibland kan man istället få stille-
ståndsersättning om man väljer bort hyrbil. Denna brukar ligga 
kring 100 kr/dag. Teckna om du har behov av bilen varje dag. 
 
Trafikolycksfall. Ganska ovanlig, inte alla bolag har den som 
tillval. Ger en förhöjd ekonomisk ersättning till personer i din bil 
(förare och passagerare) som skadas i en olycka. Observera att 
förare och passagerare är ekonomiskt täckta delvis redan, ge-
nom trafikförsäkringen. Dock ger tillägget trafikolycksfall gene-
rellt högre ersättningsbelopp. 
 
Vissa försäkringsbolag erbjuder dig att teckna vissa eller alla av 
dessa tillägg vart och ett för sig, medan andra bakar ihop dem i 
paket. Var uppmärksam på vad som ingår var. Paketen heter 
olika (BilPlus, Drullebil, Bilallrisk, RullaVidare, och så vidare),  
 

Att teckna försäkring kan i många sammanhang uppfattas som en snårig djungel. Premier och villkor 
kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika försäkringsbolag. Likt ett offroad-race är det ingen rak, en-
kel väg med tydliga skyltar. Men det finns sätt att hitta rätt ändå. Se till att starta förberedd! 

och innehåller inte alltid samma saker. Utgå från dina behov. 
Betala inte för mer än du behöver. 
 
Övriga viktiga fakta 
Den enda fysiska eller juridiska person som giltigt kan försäkra 
en bil är den i Centrala Bilregistret (CBR, finns hos Vägverket) 
registrerade fordonsägaren. Tänk efter om det var du eller frun 
som skrev på ägarpapperen när ni köpte bilen! 
 
Om du står som registrerad ägare till ett fordon, och fordonet 
saknar giltigt försäkringsbevis på denna person i CBR, så kom-
mer Trafikförsäkringsföreningen, TFF, att ”bötfälla” dig med 77 
kr för varje dag (aktuell taxa maj 2006) som bilen ej är försäkrad 
av dig men ägs av dig. Denna avgift är garanterat inte förhand-
lingsbar, så läs på om vad som gäller och slipp böter! 
 
Så beräknas din premie 
Din bilförsäkringspremies storlek bestäms utifrån den risk för att 
de skador du försäkrar dig emot faktiskt ska inträffa, och hur 
mycket det i så fall skulle kosta försäkringsbolaget att ersätta dig 
ekonomiskt. Risken (och därmed premien) bestäms i huvudsak 
av: 

-      Var du bor. Vissa områden är över- och underrepresen-
terade i (fordons-)brottsstatistiken jämfört med andra. 

 
-      Vem du är och ibland hur länge du haft körkort. Om man 

tittar på egenskaper som ålder, kön och hur länge per-
soner innehaft körkort, så finns det statistiskt belagda 
skillnader i risk. 

 
-      Bilens klassning. En bil klassas främst efter motorstyrka, 

stöldbegärlighet och marknadsvärde. Ju högre värde på 
varje faktor, desto högre premie, lite förenklat. 

 
-      Hur långt du kör per år.  Det vill säga om du kör 2000 

mil per år med bilen istället för 1000 mil, så fördubblas 
risken för skador i trafiken, och premien kan åka upp 
många tiotals procent. Uppge en sanningsenlig kör-
sträcka förstås, mätarställningen kontrolleras vid en ska-
debesiktning. 

 
-      Hur du parkerar bilen nattetid. Eget låst garage är säk-

rast, därefter i tur och ordning egen tomt, flerbilsgarage, 
parkeringshus. Mest osäkert är att parkera på gatan. 
Det som styr säkerhetsbilden är hur många andra än du 
som har tillgång till den fysiska plats där bilen parkeras.  

 
-      Skadefrihet. Begreppet skadefria år används idag 

främst, begreppet bonus har övergetts till stor del. Ob-
servera att olika bolag kan beräkna skadefrihet på olika 
sätt. De flesta anser att en försäkringsskada där du löst 
ut din trafik- eller vagnskadeförsäkring är en skada som 
påverkar skadefriheten negativt, eftersom du i båda fal-
len själv varit vållande till olyckan. En skada som löst ut 
din delkaskoförsäkring orsakas dock i stort sett aldrig av 
dig själv, därför bör din skadefrihet inte heller påverkas 
negativt. Sänk inte ditt antal skadefria år för fel typ av 
försäkringsskada. 



 
Att tänka på för att få ner dina kostnader 
 

-     Jämför dina försäkringar varje gång avtalen skall för-
nyas (en gång per år, på huvudförfallodagen), och kolla 
olika bolag. 

 
-     Var på din vakt när du har en s k ”prova-på-

försäkring”. Dessa används av bilhandlarna för att säl-
ja bilar lättare, och av försäkringsbolagen för att värva 
kunder. Sex månader efter att du köpt din nya bil över-
går försäkringen i en vanlig försäkring, inte sällan till en 
av marknadens dyrare premier. 

 
-     Försäkra dig bara mot skador som påverkar dina 

verkliga behov. Vilka moment behöver du, och vilka 
inte?  

 
-     Var inte rädd för mindre kända varumärken. Försäk-

ringsprodukternas innehåll, liksom skaderegleringens 
principer, finns reglerade i lag och i konventioner. Du 
som kund får betala för det stora, kända bolagets mark-
nadsföringskostnader, genom högre premier och avgif-
ter. Att bolaget är ”känt från tv” är knappast en faktor 
som gör att du lättare får ersättning, eller högre ersätt-
ning, vid en skada.  

 
-     Skapa en helhetsbild över dina försäkringar. Ibland är 

det fördelaktigt att samla ditt hushålls försäkringar i ett 
och samma bolag, men ibland är det mer fördelaktigt att 
sprida ut sina försäkringar till de som erbjuder lägst pre-
mier på respektive försäkringstyp. 

 
-     Kontrollera självrisken, så att den är i den nivå du vill 

ha den. Observera att det endast är självrisken på vagn-
skadeförsäkringen som kan väljas av dig som kund. 
Självriskerna på trafikförsäkringen och de olika momen-
ten i delkaskoförsäkringen ligger fasta. 

 
-     Välj ett bolag med bra villkor, i synnerhet om bilen är 

direktimporterad. Vissa bolag ersätter t ex inte maskin-
skada alls på direktimporter. Om bolaget kräver vissa 
test och åtgärder på en direktimporterad bil, kan detta 
kosta dig flera tusen kronor samt tid och besvär, innan 
du kan börja köra normalt. 

 
-     Förhandla om premien kan vissa försäkringsbolag 

vara beredda att göra. Räkna inte med att det går vägen 
dock, i synnerhet inte om du är ny kund i bolaget. 

 
-     Överväg en lågt klassad bil. Jeep är relativt högt klas-

sad tyvärr. Det beror i viss mån på stöldbegärlighet och 
motorstyrka, samt mycket på reparationskostnader, som 
är högre än på standardbilen. 
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Ett par myter om försäkringar 
 

-      Man kan skriva bilen/försäkringen på en annan familje-
medlem för att få billigare premie. Detta är bedrägligt, 
och ingen bra idé alls. Försäkringsbolaget kan med lag-
lig rätt sänka eller helt neka ersättning vid en skada, om 
inte huvudsaklig brukare av bilen äger bilen och står på 
försäkringen. En undersökning av hur bilen rimligen kan 
ha brukats kommer att göras vid en eventuell skadere-
glering. Det är inte knivskarpt förvisso, visst får bilen stå 
på din make/maka även om han/hon kör 45% av tiden 
och du 55%. Men undvik uppenbara fall där fordonsäga-
ren/försäkringstagaren inte kommer att bruka bilen alls.  

 
-      Man kan bli ”svartlistad” hos försäkringsbolag. Det är 

delvis sant. Det finns något som heter GSR, Gemen-
samma Skaderegistret, där försäkringsbolagen samar-
betar för att skydda sig mot bedrägerier. Ett försäkrings-
bolag kan inte neka dig trafikförsäkring, men de kan 
neka dig andra former av bilförsäkring, om du t ex varit 
kund hos bolaget tidigare och inte betalt dina räkningar. 
Man måste dock ha varit ganska rejält misskötsam för 
att bli nekad att försäkra sig, mer eller mindre satt be-
dräglighet och försummelse att betala premier i system. 

 
 
Slutord 
 
Det vi bryr oss om, det försäkrar vi. I JCS är väl omtanken om 
bilen ganska uppenbar. Att äga bil, och i synnerhet att äga jeep, 
är förenat med högre kostnader än att stå utan bil helt, eller att 
välja en ekonomibil. Hobbies man tycker om får dock kosta lite 
extra. Men det blir då än viktigare att skära ner på de kostnader 
man kan. 
 
Att vara vaksam på sina försäkringar ger fler nyttiga effekter än 
att bara spara in på utgifter. Man blir också mer varse om sina 
behov, och de risker man utsätter sig för i vardagen. Man kan i 
försäkringsmarknaden följa hur olyckor och olika typer av brotts-
lighet statistiskt förändras, geografiskt och över tid. Dessa kun-
skaper har du nytta av att ha med dig även i andra privatekono-
miska beslut. 
 
Det lönar sig att erövra djungeln! 
 
Erik Lif, maj 2006 
(arbetar som säljledare på Insplanet Försäkringsförmedling AB)  
 

Vidare läsning 
 
Konsumenternas Försäkringsbyrå 
http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se 
Råd och stöd kring försäkringar från en kommersiellt oberoen-
de instans. 
 
Vägverket 
http://www.vv.se 
 
Trafikförsäkringsföreningen 
http://www.tff.se 
 
Insplanet 
http://www.insplanet.com 
Jämför ditt hushålls alla försäkringar, hos ett antal olika för-
säkringsbolag. 

Redaktionens kommentar: Hela eller delar av artikeln får 
ej publiceras på annat ställe än i JSCM utan tillstånd 
från skribenten.   



 

Butiken 
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Artikel Modell Pris 
Klistermärke Rund logotype  20 kr 

Tygmärke Rund logotype  20 kr 

Keps Svart eller beige Klassisk modell 125 kr 

Keps Svart eller grå Lågprofil 125 kr 

T-shirt, vit, med JCS-logo S, M, L, XL, XXL 120 kr 

Logoband, svart med karbinhake Gul text www.jeepclubsweden.se 20 kr 

Nyckelring/öppnare, svart Gul text www.jeepclubsweden.se 15 kr 

Kåsa, svart, rymmer 3 dl * Gul text www.jeepclubsweden.se 20 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  

* Säljs endast på träffar 

 
Namnet Jeep – var kommer det ifrån 

 
Varifrån namnet Jeep härstammar är det ingen som riktigt säkert vet. Det råder delade 
meningar om det och en del hävdar att namnet kommer från "GP", en bil som tillverkades för 
ändamål som lätt spaningsbil, ordonnansbil och vapenbärare.  
Säger man GP snabbt låter det som jeep. 
En annan är att det kom från den mystiska seriefiguren Eugene the jeep, som dök upp i Karl-
Alfred i mitten på 1930-talet. Eugene var en mycket hjälpsam figur som kunde fixa alla 
krångliga problem.  
Men det finns fler förklaringar och en är att lätta lastbilar kallades för jeep av oljeborrarna i 
Texas. 
 
Det kanske är en blandning av alla – vem vet! 
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Träffkalender 

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

 
 

OBS! 
Innan du åker på någon träff kontrollera alltid så att 

träffen inte ställts in eller flyttats till annat datum. 

Juli 
Datum Aktivitet Ort Information 

8-23 Sweden Offroad 
Tour Från Falkenberg till Kiruna Sweden Offroad 

  Augusti  

Datum Aktivitet Ort Information 

12 Terräng Touring Sandlycke, Strängnäs Sweden Offroad 

September 

Datum Aktivitet Ort Information 

2 Terräng Touring Björnås, Falkenberg Sweden Offroad 

30 Terräng Touring Brändåsen, Kumla Sweden Offroad 

Oktober 

Datum Aktivitet Ort Information 

8 Terräng Touring Vånga, Kristianstad Sweden Offroad 

14 Terräng Touring Sandlycke, Strängnäs Sweden Offroad 

18-20 4 Wheel Drive 
Jamboree  High Chaparall www.4wheeldrive.se   

 JCS sponsorer 
Rindab AB 

Karby Däck och Fritid 
Mekonomen/Carmek 

Kungälv 
SKRC Event Tuvängen 

Jannes Bildelar i Hasslarp 
Autoteamet i Fosie AB 

V8-shopen 
Sjölands Bilservice AB 
Örebro Fjäderservice 
Little Red 4WD Parts 
Bakaxelspecialisten 

Kvick MC 
Mekonomen Täby 

Carfix 
DCL 

Gaffab 
Pro IMP AB 

Speed Enginering 
 

Omvandlingstabeller 
Miles—kilometer—miles 

Miles km   Km miles 

1 1,61   1 0,62 

2 3,22   2 1,24 

3 4,83   3 1,86 

4 6,44   4 2,49 

5 8,05   5 3,11 

6 9,66   6 3,73 

7 11,27   7 4,35 

8 12,88   8 4,97 

9 14,48   9 5,59 

10 16,09   10 6,21 

20 32,19   20 12,43 

30 48,28   30 18,64 

40 64,37   40 24,85 

50 80,47   50 31,07 

60 96,56   60 37,28 

70 112,65   70 43,50 

80 128,75   80 49,71 

90 144,84   90 55,62 
100 160,93   100 62,14 

Vad är Terräng Touring, TT? 
 
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 



 

      
 
                                                                                                                                         

  
 

 Tillbakablick 
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Har du glömt vad som fanns i de tidigare numren av JCSM? Här kommer en liten återblick. Samtliga 
nummer finns för nerladdning under medlemssidorna på vår hemsida www.jeepclubsweden.se 

Nr 2 2004 
 
Ny aggressiv prissättning på nya WK  
Wrangler Rubicon - Jeepen som försvann  
Reportage JeepAcademy - vi var där 
Byte av styrstötdämpare Wrangler 
Själv är bästa dräng 
Inslag från SOT  
Jeep i Kanada - Stort reportage 
 

Nr 4 2005 
 
Gör det själv - Se över jeepen inför  
vintern 
Semesterreportage från Island  
Terräng Touring 
Steenträffen  
High Chaparral  

Nr 3 2004 
 
Offroad i natursköna Roslagen  
Med jeepen på älgjakt   
”Gör det själv” Vinterrusta bilen 
Byte av vattenpump 
Cherokee Liberty 
4x4 Utväxlingsmatematik 
Byte av stötdämpare 
 

Nr 1 2006 
 
Jeep-projektet  
Beachkörning i Danmark 
Byte av injektorer på Cherokee  4.0 L 
Vinterträff på Brändåsen 
Jeepa med småbarn 
Etanol E85 
Vad är Terräng Touring, TT 

Nr 1 2005 
 
Begagnatdjungeln   
Gör det själv - Montera extraljus  
Terräng Touring  
Stadsjeep  
Årsmodeller   
Motorolja  
Modellpresentationer  
Vilket däck passar mig?  

Nr 2 2006 
 
Onboard air 
4 wheel drive i Bulgarien 
Dieselpump   
Lokala fikaträffar  
Träffkalender  
Avslutningsliret 

Nr 2 2005 
 
Försäkringar 
Gör det själv - Vårstäda bilen  
Detroitmässan 
Byte av bladfjädrar 
Modellpresentationer  
”Muttra bäst som muttra sist”  
Vattentäta din jeep 

Vad vill du läsa om i Jeep Club 
Sweden Magazine? 

Vad vill du att vår tidning ska innehålla för typ av artiklar? 
Är det något du saknar? Är du själv intresserad av att 
skriva artiklar? 
 

Maila dina tankar, idéer och artiklar till 
redaktion@jeepclubsweden.se 

Nr 1 2004 
 
Nya WK:n 
Bilsemester i europa  
Importera, svårt eller lätt? 
Bland snår och buskar i importdjungeln  
Byta olja och oljefilter  
Köra offroad  
Vad är en recall från Jeep? 

Nr 3 2005 
 
Lufta kopplingen på en Wrangler  
Gör det själv - Tvätta och vaxa  bilen 
Årsmötet  
Test av nya WK Grand Cherokee 
Steenträffen  
High Chaparral  
Tänkvärt  



 

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

Vi lever helt klart i ett dubbelsamhälle. Allting 
som vi har skall vi ha minst dubbelt av. Vi har 
oftast 2 datorer per person om en skulle gå 
sönder eller få virus, vi har 2 armar och ben 
med dubblerad uppsättning fingrar och tår, 2 
hjärnhalvor ( ja,ja vi har visst bara en sak på 
människokroppen som inte är dubblerad….. 
och det är ju självklart näsan även om 2 pipor 
kommer ut ur samma anordning), vi har 2 bilar 
per familj om den ena skulle strejka någon 
gång, i vissa länder har man 2 fruar av samma 
anledning och till och med ett flygplan har 2 
vingar om den ena skulle gå sönder under en 
flygning. Vissa klarar sej inte ens med en dub-
blering av vad man har utan måste ha det i halv 
eller heldussin som golfaren med alla sina klub-
bor. Går det verkligen sönder så många golf-
klubbor under 18 hål att man behöver ha med 
sej så många i reserv? Okey att vi Jeepägare 
har mer än en Jeep beror ju förstås helt och 
hållet på intresse och är fullständigt försvarbart 
och har ju naturligtvis inget med redundans att 
göra även om Jeep gjorde en banbrytande in-
slag på denna linje med prototypen Hurricane som hade en Hemi 
V8:a både fram och bak. Med detta som bakgrund frågar man sej 
då varför det inte även finns dubbeltänkande inom områden som 
exempelvis fotboll. Många påstår ju sej kunna ha många bollar i 
luften på en å samma gång, men tydligen inte fotbollsspelare 
trotts att dom har 2 fötter att spela med. Hockey spelare har ju 
bara en klubba och detta torde väl vara anledningen till att det 
bara är en puck på isen. Tycker ni att jag raljerar ? Jo det kan 
nog stämma men visst har det gått för långt i dubbel hysterin. Vi 
har dubbellotter i bingolotto, miljöpartiet med sina dubbla språk-
rör vill ha en fördubbling av bensinpriset och vi hade väl även 
dubbla styrelser inom Jeep Club Sweden ett tag !! 
 
Ett som är säkert är i alla fall att man inte behöver ha dubbel 
uppsättning av ogräsbekämpningsmedel. Kom på av en slump, 
efter vårens ihärdiga saltande med tösalt, att där tösaltet applice-
rats växte det inte ett endaste litet grässtrå. Detta var ju en revo-
lutionerande och fullständigt förlösande upptäckt. Har ett gäng 
stenbeläggningar där ogräset gärna frodades mellan stenplattor-
na. Var ju bara att köra med grästrimmen så ogräset var borta  
och fylla mellanrummen mellan stenarna med tösalt. Vattnade för 
säkerhets skull även lite efteråt så att saltet skulle smälta till sej 
så där gött. Nu, några månader senare, är det totalöken i mellan-
rummen mellan stenarna och inte ett ogräs i sikte. Tösaltet har 
även en ’rengörande’ effekt på själva stenarna ( som är sådana 
där skrovliga betongplattor med småsten på ovansidan )  och 
mossan som växt där det varit skugga, är ett minne blott. Mördar-
sniglarna gillar inte direkt mitt tilltag med tösaltet heller, och oj 
vad ledsen jag blir över detta. Tror jag skall ta och rapportera mej 
själv till djurens rätt för detta tilltag. 
 
Nu när sommaren är i full gång, och i alla fall vi på västkusten 
upplevt årets första tropiska natt (över 20 grader hela dygnet) 
räcker det inte med en dubblering av en bira. Källarlagret från 
förra bunkringsturen till Danmark håller på att sina. Att bada är 
heller ingen direkt svalka. Man blir bara blöt när man hivar sej i 
drickat men knappast svalkad, och likt ett bastubad får man ju 
eftersvettningar när man kommer upp. Nä, sommaren för mej är 
bara en lååång transportsträcka fram till 16 augusti när det roliga 
drar igång igen. Fattar du inte vad jag menar, prata med någon 
jägare så får du svaret. 
 
 

Ända ljuspunkten på detta årets sommar skulle 
väl vara fotbolls VM i Tyskland. Jag som trodde 
att bira konsumtionen berodde på värmen, men 
jag måste väl medge att det rinner ner en och 
annan maltdryck framför TV burken också. 
 
Har även upptäckt det som alla vet, att ju flera 
bira som passerar strupen framför VM TV:n, ju 
bättre blir man själv på att spela fotboll och 
framför allt döma denna sport. Trodde faktiskt 
det gått riktigt illa en match mellan Portugal och 
Holland när det ena röda kortet efter det andra 
visades upp av domaren. Var tvungen att räkna 
tomflaskorna på bordet framför mej för att förvis-
sa mej om att det inte var ett dubbelseende jag 
fått eller runt utav hallucinationer och flash-
backs. Med tanke på dagen dubbelhysteri tänkte 
jag att det var så här dubbeltänkandet införts 
inom fotbollen med över dussinet varningar och 
4 utvisningar. Började fundera ett tag på om det 
var en hockey domare som dömde, för då var ju 
antalet tillsägelser eller utvisningar inte på något 
sett anmärkningsvärt. 

 
Nja, det är väl bara att acceptera att även man själv gått i dubbel-
fällan. Man har ju liksom alltid 2 doser snus med sej om den ena 
skulle ta slut och inte tusan skulle man drömma om att enbart 
köpa en bira när det är dags för inköp. 
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En liten krönika på hur det 
kan gå när man släpper 
loss sina tankar bakom 
tangentbordet. 

 
Redaktionen för Jeep Club 
Sweden Magazine önskar 
en trevlig sommar till alla   

medlemmar. Vi           
återkommer till hösten 

med nästa nummer som vi 
även hoppas att ni som 
medlemmar hjälper till 

med genom att skicka in 
notiser eller artiklar. 




