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                               Några ord från styrelsen!  
 
I dagsläget är vi över 300 medlemmar och vi hoppas givetvis på många fler 
under resten av året och under nästa år.  
 
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.  
 
Vi har ett stort antal sponsorer som lämnar rabatter till medlemmarna och vi 
försöker hela tiden knyta fler till oss. Ju fler vi är desto större chanser har vi att 
förhandla fram fördelaktiga avtal. Har du tips på något företag du tycker vi ska 
kontakta? Skicka i så fall ett mail med ditt tips till info@jeepclubsweden.se 
 
Årets stora JCS-evenemang, Steen-träffen, gick av stapeln i samband med  
Terräng Touringen i Kumla i början av september. På sidan XX kan du läsa om 
träffen.  
 
Den 27-29 januari 2006 anordnas en vinterträff på Brändåsen i Kumla. Vi 
kommer självklart att närvara med vårt infotält och vi kommer att anordna lite 
extra aktiviteter för de JCS-are som kommer dit. Mer information kommer att 
skickas ut senare i höst. 
 

 
Har du några frågor, förslag eller synpunkter?   

Maila i så fall till info@jeepclubsweden.se 

Innehåll: 
 
Info från styrelsen ...........................................................  
JCS och hur du blir  medlem........................................... 
Finn fem fel………………………..…...............................  
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Semesterreportage från Island .......................................  
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Föreningen och hur du blir medlem 
 
                                                                                                           

Jeep Club Sweden, JCS, startades på sensommaren 2003. Första halvåret gick lite trögt 
då det inte var många som kände till oss. Vid årsskiftet 2003-2004 var vi knappt 50 
medlemmar men sen har ”det tagit fart” och nu är vi över 300 medlemmar. Både styrelsen 
och medlemmar har aktivt arbetat för att marknadsföra föreningen och det har ju som vi 
ser gett resultat i form av ökat medlemsantal.  
Vi arbetar också aktivt med att utöka antalet sponsorer som lämnar medlemsrabatter.  
 
Medlemsavgiften för 2006 är 200 kronor för enskild medlem och 250 kronor för 
familjemedlemskap. Avgiften betalas in på JCS postgirokonto 245939-4 och i samband 
med att du betalar in avgiften skickar du in blanketten medlemsuppgifter som du hittar på 
våran hemsida www.jeepclubsweden.se under rubriken Bli medlem.  
Betalar du medlemsavgiften för 2006 redan nu så får du resterande del av 2005 på köpet.  
 
Den 27-29 januari 2006 anordnas en vinterträff på Brändåsen i Kumla. Vi kommer 
självklart att närvara med vårt infotält och vi kommer att anordna lite extra aktiviteter för 
de JCS-are som kommer dit. Mer information kommer att skickas 
ut till alla medlemmar senare i höst. 

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".  

Organisationsnr: 802414-1015          Postgiro: 24 59 39-4 
Adress: Jeep Club Sweden         Hemsida: www.jeepclubsweden.se 
Odalvägen 29             E-post: info@jeepclubsweden.se 
653 50 Karlstad 3 

www.jeepclubsweden.se 
info@jeepclubsweden.se 



 

Finn fem fel 
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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  Trucker 125 kr 

Keps Svart eller grå Lågprofil 125 kr 

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

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

Vit text www.jeepclubsweden.se 
70 x 960 mm 

120 kr 

Bildekal sk ”stripes”. För utvändig montering Vit text www.jeepclubsweden.se 
35 x 400 mm 

75 kr 

 
Maila din beställning till info@jeepclubsweden.se  

och betala samtidigt in på postgirokonto 24 59 39 - 4  

 

Finn fem fel 
På bilden till höger är det fem olika detaljer som skiljer sig från den vänstra bilden.  

Leta rätt på vilka det är och maila svaret till info@jeepclubsweden.se 
Bland de rätta svaren lottar vi ut en t-shirt 



 

      
 
                                                                                                                                         

 
 

 Vinterrusta din Jeep 

Text och foto: Agneta Jernberg  

 
 

    

Nu är det hög tid att se över jeepen inför vintern. Mycket kan 
man göra själv för att undvika att bli stående med en igenfrusen 
bil. 
 
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. 

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. 

  5 

 
Har du tips och idéer om tidningen?  

Vad vill du läsa om?  
Vill du skriva en artikel?  

 
Skicka ett mail med dina tips, synpunkter och idéer till 

info@jeepclubsweden.se 



 

Expedition Island 2005 
                                                                                    Text , Tobias Lindborg 
                                                     Foto, Tobias Lindborg och Jonte Winlöf 

Varför Island? 
Att åka till Island. Hur kommer det sig att man får den iden? Man kan nog anta att det finns lika många anledningar som resenärer, 
men för oss började det en regnig vår…1999. Jag hyrde ett kontorsrum på Södermalm i Stockholm av en gammal god vän. Under 
en fikapaus berättade han att han jobbade på att få sponsring för att göra en reklamfilm på Island. Island? Låter ju skitskoj tänkte jag 
och började forska i hur en sån resa skulle kunna gå till. Efter mycket planerande och inläsning så hade jag gjort en lista på nödvän-
diga saker, och en på mindre nödvändiga. Först på listan över nödvändiga saker stod det –Jeep…Jag, som tidigare varit Jeepägare, 
hade tillfälligt förfallit till Volvo, vilket inte gick för sig om man skulle ut i den vildmarken som jag läst om. Nåväl, efter två år så packa-
de vi äntligen vår inköpta Grand Cherokee och åkte iväg hela familjen. Det var år 2001. Min hyresvärd då, undrar ni kanske? Nä, 
han kom aldrig iväg på den där resan. 

Island 2005, att komma dit… 
När man väl varit på Island vill man tillbaka! I alla fall så var det 
så för mej. Under en träff 2003 i Kumla så pratade jag och Jonte 
om Islandsresan som jag gjort och att eventuellt åka dit igen. 
Sagt och gjort, vi preliminärbokade sommaren 2005 och åkte 
hem från träffen. För oss fanns det för övrigt bara ett sätt att ta 
sig dit, med färja! Turister flyger, en upptäcksresande håller sig 
på jorden. Allt eftersom tidpunkt för avfärd närmade sig så anslöt 
fler och fler intresserade. I våras så var vi sex stycken Jeepar 
med totalt 19 resenärer som träffades på Jontes sommarställe 
och utbytte information och packlistor.  
Den 17 juli var det dags för avfärd, och så här går det till att åka 
till Island; Efter att ha packat det där nödvändiga och fixat blom-
vattning så sätter man sig i Jeepen och styr mot Bergen. Det är 
cirka 100 mil dit och den som kört i Norge vet vad det innebär. 
Man får räkna med två dagar då snitthastigheten ibland ligger på 
50 km/h. I Bergen regnar det. Alltid. Så medan man väntar på att 
Färjan ska lägga till så kan man gå en sväng runt terminalområ-
det och testa regnkläderna. För två år sen så byggdes det en ny 
färja. Så nu kan man få en hytt med fönster och TV. Färjeturen 
över till Island tar knappt två dygn och man passerar med korta 
stopp Shetlandsöarna och Färöarna. Vi åkte den 19 juli och kom 
fram den 21:a till Seidisfjordur på Islands nordostkust. 

Jonte vid Askjavägens början 
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”tvättbräden” att man tror att hela ekipaget ska skaka sönder. Vi 
slår läger vid det enda huset på mils avstånd, tillsyningsman-
nens hus i nationalparken. Vädret är fantastiskt! 20 grader och 
strålande sol. Detta väder visade sig sedan stå sig i över en 
vecka, vilket inte gjorde vattenpassagerna direkt lättare eftersom 
enorma mängder smältvatten rinner ut från glaciärerna.  
Efter Snefjell åkte vi norrut till Dettifors som är ett av de största 
vattenfallen i Europa och sen vidare till Myvatten. Myvatten är 
Islands största sjö och även ett av de mest termiskt aktiva områ-
dena. Det är helt enkelt väldigt mycket vulkanutbrott där. Det se-
naste stora utbrottet var 1974 men det ryker lite var som helst 
och marken känns varm på många ställen. Här vilade vi upp oss 
i två dagar, red islandshäst, badade i fantastiska utomhuspooler 
som luktade ruttna ägg och tog en öl eller två. 

Island, norra inlandet och kusten 
Vilken syn! Två Grand Cherokee, två Cherokee, en Wrangler 
och en spetsnos från 50-talet rullar av färjan. Korv och bensin 
visade sig inte vara tillåtet att ha med sig, så tullen fyllde på sina 
förråd och vi blev en jeepdunk fattigare! Vi rättar till packningen 
på takräckena och ger oss i väg från färjeterminalen ut mot det 
okända. Vår första anhalt var Snefjell vid kanten av Vatnajökull, 
glaciären. Efter ett par mil så svänger vi av vägen och kör in mot 
glaciärkanten. Vägen blir på sina ställen så där Isländsk, det vill 
säga man kan när som helst kan råka ut för djupa vattenpassa-
ger, att ”vägen” försvinner, eller att den har så mycket  

Jonte ser ut att trivas i det varma vattnet. 



Hur vi lär Jeeparna simma 
Några mil från Myvatten går en av vägarna som korsar Islands 
inland över till södra sidan. Vägen passerar en stor vulkan som 
heter Askja, via en öken med svart sand och över otaliga lavafält. 
Dessutom har vägen ändlösa rader av vattenpassager. Sist jag 
var på Island så var vägen stängd på grund av för mycket snö 
(mitten på juli!). Den här gången var vägen fortfarande stängd 
när vi lämnade Sverige, men hade öppnats några dagar efter vår 
ankomst. Vi fyllde på extradunkar med bensin och gav oss iväg 
söderut. Redan efter några kilometer kom det första vadet som 
lätt klarades av. När vi stod där och samlade ihop oss efter vadet 
så kom det en motorcykel. Mitt i vadet så fick han motorstopp. 
Bara att backa ut i vattnet och dra(!) upp honom. Efter vadet möt-
te vi flera bilar som stoppade oss för att berätta att vattennivån 
var för hög i kommande vad och att vi nog skulle behöva vända. 
Vi kunde ju inte ge upp innan vi sett hur det såg ut, och dessut-
om var ju vägen öppen. Dom kunde väl inte ha vägar öppna som 
inte var farbara med en Jeep! Till sist kom vi fram till det som är 
ett av de största och djupaste vaden längs vägen över inlandet. 
Såg riktigt jobbigt ut och inga strömvirvlar som indikerar grundare 
passager syntes…Nåja, vi beslutade oss för att skicka ut Jonte 
med familj för att testa djupet då deras Grand Cherokee var mest 
höjd. //Skolboken säger: -gå ut med stakkäpp och kolla// Jonte 
drog iväg över vadet ungefär som en motorbåt som försökte gå 
upp i plan! // skolboken säger: -kör med lagom fart och skaffa dej 
en våg framför bilen som genererar en negativ våg vid motorn// 
Han kom över!!! Inga problem då tänkte jag, la i lågväxel och fas-
ta ettan och stack i väg över jag med. Kändes som vattnet var på 

väg upp mot rutan och ljudet från motorn får den där speciella 
tonen som bara uppstår då det mesta dämpas av vatten. Vi kom 
också över. Sen stack resten över, en efter en, utan problem. 
När vi samlades på andra sidan så var alla så där småhysteriskt 
glada som man blir efter en anspänning. Man får tänka på att vi 
befann oss en bra bit från civilisationen, utan mobiltäckning, barn 
i bilarna, kallt och blåsigt och ca en veckas resa från Sverige. 
Mitt i våra kommentarer om hur alla andra hade gjort fel och hur 
rätt man själv hade hanterat situationen så kom det en minibuss 
av japanskt märke fram till vadet där vi själva hade stått tidigare. 
Bilen är vanlig som hyrbil på Island och räknas som kompetent, 
med 4x4 och bra frigång. En tyska kliver ur och ser fundersam ut. 
Hon frågar oss om vi kan stanna kvar tills dom har tagit sig över 
passagen, i fall det skulle behövas hjälp. Självklart, sa vi. Hon 
hoppar in i bilen och kör ut i vattnet. Man såg genast att det inte 
var en bra idé. Ungefär halvvägs över så blir det stopp. Två drag-
stroppar och två bilar behövdes det för att få upp dom. Åtta dy-
blöta tyskar med en dieselmotor som svalt massor med vatten. Vi 
fick hjälpa dom till närmsta räddningshytt där det fanns tillsyns-
män och radiokommunikation med omvärlden. Bärgare? Ny hyr-
bil? Vi fortsatte vår resa mot sydkusten. 
 
Öken och lava 
Efter att ha slagit läger vid Askjakratern så tog vi vägen som går 
via en sandöken till enorma lavafält och vidare mot södra sidan 
av Island. Ökenpassagen var fantastisk! Helt svart sand som  

sträckte sig mot horisonten och markeringspinnar för att se 
”vägen”. Vägen blev snabbt sämre och sämre. Redan mjuka 
däck fick ännu lägre tryck och hastigheten var ibland i prome-
nadtakt. Enda bilarna vi mötte var några Isländska jätte-Toyotas, 
ett par Humrar och Unimogs från Tyskland. Lavafälten med dess 
hoppande och stötande promenadtakt gick en till slut på nerver-
na. Kvällen blev senare och senare. Vi hade bestämt oss på 
morgonen för att inte campa ute på lavafältet, utan att ta oss 
hela vägen till den första tillsynsstation som fanns på andra si-
dan. Dit var det totalt 12 mil från vägens början, och vi hade varit 
i gång större delen av dan. Efter en snabb paus och lite mat fort-
satte vi klockan 9 på kvällen. 
Vägen blev till slut bättre. Vi kunde ge gas och ligga på linje över 
grusslätter med solnedgång i horisonten. Precis innan vi kom 
fram till den utsedda lägerplatsen så var där ett vad igen. Inte så 
brett, men vilken fart vattnet hade! Vid vadet stod en engelsman. 
Han hade stått där sen lunchtid och väntat in att vattnet skulle 
lugna sig. Det hade det inte gjort, enligt honom, snarare hade 
det blivit värre. Vi var nu så trötta och blasé på vattenövergångar 
att inget kunde stoppa oss. Jonte fick (och ville) som vanligt vara 
testpilot. Inga problem. Strömmen gjorde att man drogs med en 
bit, men eftersom passagen var smal så hann inget hända. Alla 
över även denna gång och sist en överlycklig engelsman som 
fattat mod när han såg oss (The crazy Swedes). 

Axelhaveri och hemfärd 
När vi kom ner till södra Island började Jeepen låta konstigt. En 
snabb titt i axlarna och stämningen sjönk. Båda axlarna hade 
mer vatten än olja och ett lager hade gett sig i framaxeln. Oljeby-
te var inga problem. Däremot var det lite svårare att på camping-
en vid Tingvallir göra ett lagerbyte! Då Jeepen trots allt var kör-
bar så begav vi oss till Reykjavik. Vi gjorde stan under ett par 
dagar och hittade en ”Jeppasmedja” som hjälpte oss att byta la-
ger. På vägen mot färjan (65 mil från Reykjavik) så passade vi 
på att köra upp på glaciären Vatnajökull och nästan köra fast, se 
lunnefåglar, paddla bland isberg, bestiga berg och mycket an-
nat. Det får jag berätta om över en öl någon gång, om in-
tresse finns, (för öl alltså). 7 

Tobias GC tar simborgarmärket  



 

Vinnaren i bildtävlingen  
Text , Jonas ’Hoss’ Larson. Foto, Fredrik Aldenhov  

 

Terräng Touring och SOT 
Text, Peter Öjeskog. Foto, Jonas ’Hoss’ Larson  

Test din Jeep på Terräng Touring. Terräng Touring och Sweden Offrod Tour är ut-
bildningsträffar  i terrängkörning över hela Sverige. Ta chansen att testa din Jeep i 
sitt rätta element. Jeep Sverige är huvudsponsor och bjuder alla Jeep-ägare på 
halva avgiften. Priset blir därmed 150 kronor per Jeep istället för 300. Normalt är 
det förbjudet att nöjesköra motorfordon i terräng i Sverige. Därför arrangeras mas-
sor av offroadträffar där arrangörerna sökt dispens från terrängkörningsförbudet. 
Två exempel är lördagsträffarna Terräng Touring och sommaräventyret Sweden 
Offroad Tour, som formellt arrangeras av KAK. Terräng Touring arrangeras på pri-
vata marker som abonnerats. Terrängbanorna är generellt lätta men det finns alltid 
svårare avsnitt för den som vill pröva. Ungefär 30-50 bilar brukar delta. Det speciella med Terräng Touring är att man i första hand 
vänder sig till ”vanliga människor med vanliga terrängbilar, gärna nybörjare med bruksbilar de är rädda om”. Men även garvade off-
roaders med modifierade fordon är välkomna. 
 
För att ta hand om oerfarna är det alltid 1,5 timmars utbildning på Terräng Touring. 10 minuter teori följs av en timmes lätt körning 
runt området, där utbildaren sitter med 10 minuter i varje bil för att ge personliga instruktioner. Det är viktigt att man lär sig terräng-
körningens grunder. På så sätt blir offroadkörningen mer framkomlig och behaglig samtidigt som man sparar både sig själv och sin 
bil. Terräng Touring är mycket obyråkratiskt. Ingen föranmälan behövs. Istället sker anmälan och betalning på plats kl 9-10 på lörda-
gen. Starten är kl 10 och sedan får deltagarna köra fritt i sex timmar fram till kl 16. För den som vill finns som sagt frivillig utbildning 
som börjar kl 10:15 och en frivillig safarikörning runt hela området kl 14. Kl 16 är det slut då alla får diplom och man har ett sponsor-
lotteri. Vill man åka hem tidigare kan man göra det när som helst. 
 
Terräng Touring passar hela familjen. Även mamma, barnen och hunden har kul! En enkel korvservering finns ofta på plats och fun-
gerar som social täffpunkt under dagen. Sponsorer är Jeep, Dunlop, Warn och Rindab.KAK-arrangerade Terräng Touring körs för 
närvarande på privata marker nära följande orter (Jeep-skyltat från närmaste större väg): Stockholm, Strängnäs, Kumla, Töreboda, 
Falkenberg, Vetlanda, Värnamo, Söderköping, Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad, Hässleholm, med flera. Ungefär ett 20-tal Ter-
räng Touring arrangeras under våren och hösten varje år, sedan starten 1991. 
 
Sweden Offroad Tour är det stora sommaräventyret som går från Skåne till Kiruna under två veckor i början av juli varje år. Sweden 
Offroaed Tour är i princip runt 15 dagliga Terräng Touring som knutits ihop till en lång resa genom hela Sverige. 11:e Sweden offro-
ad Tour arrangeras 8-23 juli 2006. Upplägget är detsamma som på Terräng Touring. Men man har lagt till följande offroadorter norr 
om Stockholm: Söderhamn, Borlänge, Härnösand, Örnsköldsvik, Kalix, Gällivare och Kiruna. Efter terrängkörningsdagen kl 16 åker 
deltagarna på egen hand längs vanliga vägar till nästa offroadort och dess camping. Touren avslutas alltid kl 24 på toppen av Luos-
savaara-berget utanför Kiruna där deltagarna tittar på midnattssolen.  Det intressanta är att man kan hoppa på och av (och på igen!) 
touren precis när man vill. Därmed passar äventyret både nybörjare som bara har tid och möjlighet att köra hemmavid – och den er-
farne offroadern från utlandet som vill köra hela sträckan. Med ett snitt på 50 terrängbilar per offroaddag lockar resan totalt 350 4x4-
bilar från ett dussintal länder. Sweden Offroad Tour är därmed Sveriges och ett av världens största terrängbilsäventyr. Även här be-
talar Jeep Sverige halva startavgiften för Jeep-ägare. En Jeep-förare som åker hela distansen kan alltså spara över 2.000 kronor 
tack vare generalagenten! Jeep är ju originalet och Jeep-bilar brukar dominera på Terräng Touring och Sweden Offroad Tour. Jeep 
Club Sweden finns ofta representerat med sitt informationstält för att värva nya medlemmar. All information om Terräng Touring och 
Sweden Offroad Tour med datum och platser finns på http://www.swedenoffroad.com och http://www.jeep.se eller ring pro-
jektledare Peter Öjerskog på 0708-52 99 13. 8 

Vinnaren av förra numrets bildtävling är Fredrik ’Willys71’ Aldenhov. Det rätta svaret var huvöpp-
naren på en Wrangler. Fredrik var ingalunda ensam om att skickat in rätt lösning, men lotten av-
gjorde till Fredriks fördel. ’Willys71’ håller till i Sveriges sydligaste del nämligen Trelleborg där Jeep 
upptar en stor del av fritiden, något som började i början på 90-talet. Genom åren har det blivit 7 
Jeepar där det både funnits Willys, Cherokee och Wrangler. Idag rullas det med en TJ –97:a.  Det 
har väl även varit en Suzuki Samuraj registrerad på mej säger Fredrik, men det är preskriberat nu. 
Fredrik som jobbar som inköpare till tryckfärgsindustrin har även varit styrelseledamot  och ordfö-
rande i SSO (South Swedish Offroaders) där ett av hans värsta Jeep-minne härstammar ifrån. Vi 
skulle arrangera en stor trial-tävling (SM) där det bla kom långväga deltagare från Norge. Hela nat-
ten innan tävlingen fullkomligt öste regnet ner och förvandlade camparnas område till rena sjötom-
ten. Några körbara spår fanns det knappast dagen efter. Vi var väl bara minuter från att ställa in 
allt sammans när vi fick nya krafter och flyttade sektioner och fixade till dom redan lagda spåren 

som kunde räddas. Tävlingen kunde till slut lite försenad  genomföras men det var ganska svettigt ett tag när allt såg hopplöst ut. 
Projekten idag är bla att färdigställa en Willys/flatty som byggts i halvstorlek. Det fattas en motor till den idag, men det skall väl kom-
ma någon på plats så småningom så den blir körbar. ’Willys71’ har varit med i JCS sedan denna vår men kom i kontakt med en del 
andra offroad-skåningar (som idag mest troligt är JCS:are) för en 3-4 år sedan på en hemsida för Jeepägare med säte i Lundatrak-
ten. Kan ha varit David och någon mer säger Fredrik. I och med engagemanget i SSO dröjde det dock innan jag hade tid för någon 
annan klubb. Jag har väl alltid även varit en bilpulare. Köpte en Corvette redan som 19-åring och totalt har det väl passerat ett 35 tal 
bilar, en del av dem har varit gamla vrak som jag hållet vid liv, då inte plånboken passat i alla lägen. Idag finns det även en hotrod av 
ZZ-Top stuk i garaget fast den är vit. Priset i bildtävlingen, en JCS t-shirt, är nu på väg med posten till Fredrik. 



 

      
 
                                                                                                                                         

  
 

 Steenträffen 

Text och foto: Agneta Jernberg o 
Jonas ”Hoss” Larson 

 
 

   

Vår egen träff, Steenträffen gick av stapeln I samband med att 
det var TT på Brändåsen i Kumla den 3-4 september.  
Lördag morgon dök den ena JCS-aren efter den andra upp. 
Sammanlagt blev vi närmare 20 stycken. Vi började med att 
muta in ett eget område genom att sätta upp vårt tält med 
“Tippex” som gavel med bakluckan öppen och en JCS-banderoll 
snyggt draperad längs med ena sidan.   
De flesta ägnade förmiddagen åt att köra de olika slingorna på 
området.  
På vissa ställen var det rena rama leråkern vilket också visade 
sig på bilarna.  

Vid lunchtid samlades många vid vårat tält och deltog i några av 
de ”lekar” vi ordnade. Bl a en frågesport med ett tjugotal olika 
vägmärken där det fanns tre val vid varje varav ett var rätt. När vi 
rättat svaren kunde vi konstatera att det är tur att en del JCS-are 
håller sig i skogen. En liten eloge till ”yrkeschauffören” som hade 
flest rätt. Som priser delade ut en hel av de prylar vi fått av våra 
sponsorer, ProImp, 4Wheeldrive, V8-shopen och Little Red 4wd 
parts.  

 
Vi lottade ut ett fritt medlemskap i JCS för 2006. Och så här 
lycklig var Jonte när han mottog medlemskortet. 

Till höger i bild ser ni den väl kamoflerade ”Tippex” 

Medan vi väntade på att kräftorna skulle tina var det en del 
som ägnade tiden åt att tvätta av dagens lera. 

Några beundrade avundsjukt? de priser andra fått vid 
precisionskörningen och många tittade fascinerat på när 
Anders son for omkring som på sin fyrhjuling. 
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Efter lunchpausen var det många som fortsatte köra. Vid 
avslutet av TT uppmanades Kewa av Öjerskog att säga en 
siffra mellan tio och femton. Med hög och klockren röst säger 
Kewa ÅTTA. Efter avslutet samlades vi vid vårt tält igen för att 
sedan dra oss uppåt festplatsen.  
Men innan det var dags för kräftor var det dags för oss  
JCS-are att visa att vi vet var vi har våra Jeepar.  
 
Några olika moment med precisionskörning, körning framåt ett 
visst antal meter, backning mot en ”vägg”, köra och stanna med 
högra framhjulet mot en träkloss. Det var väl lite si och så med 
känslan för hur stor jeepen är, men kul hade vi. Även här 
delade vi ut en del sponsorsprylar som priser. 



Strax för kl 20 var långbordet dukat och kräftorna tinade så då 
Satte vi oss till bords. 
Under kräftskivan rullade ett bildspel på väggen i jätteformat med 
Jonte och Tobias bilder från Islandsresan. När vi sedan inte 
orkade äta mera kräftor (det blev faktiskt en del över) började 
även en filmförevisning från Island som pågick i många timmar 
blandat med lite stillbilder emellan. Alltsammans sköljdes ner 
med en normal dos bira, glada tillrop och trubadurande av Hoss 
som nu hade tillgång till el och därmed förstärkare för att inte 
sjunga sönder rösten som hände på High Chaparral. Fram mot 
småtimmarna knödde vi ihop oss i ett av Tommys hus där hela 
golvet blev fullt med madrasser och sängar, tja kanske inte riktigt 
alla då Tobias absolut ville sova i sitt tält utanför och några hade 
ju varit förutseende och tagit med sej husvagn. 

Efter bravaden med Tobias var det dags för blindkörning. 
Detta var en ganska läskig upplevelse där Lejdebo hade fixat 
ett par skidglasögon som var helt igentejpade med silver tejp 
så det fanns inte en chans att se något med dessa på. En 
bana sattes upp på ett stort fält (ingen offroad) sedan var det 
dags att börja. Man var två i varje lag där en skulle köra bilen 
med dom igentejpade skidglasögonen på och en annan skulle 
via en komradio dirigera och vägleda. Det var ganska läsigt att 
ibland inte ens veta om man körde rakt fram eller inte och 
vissa av oss körde väl ganska försiktigt. Steen som var min 
vägledare via radion fick till och med säga att jag faktiskt stog 
still en gång… Anders Lejdebo som höll i det hela och tillika 
var tidtagare skulle guida Rob runt banan. Allt såg ut att gå bra 
till Rob kom i mål och Anders klockade tiden och skrev för fullt 
MEN glömde av att via komradion meddela Rob att han 
faktiskt var i mål och kunde stanna. Alla garvade väl ganska 
rejält när Steen lite fint påpekade för Anders att han kanske 
skulle meddela att Rob var i mål så han inte fortsatte bort från 
ängen. 
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På morgonen blev det frukost på närliggande McDonalds och 
sedan var det fri körning på området som gällde. Cirka en timma 
in på frikörningen skulle Tobias göra ett försök att komma över en 
ganska brant kulle med sin Grand. Vid tredje försöket gled hela 
ekipaget bakåt i ganska brant vinkel och avgasröret var det första 
som högg i marken och böjde sej runt hela bakaxeln. Motorn 
kvävdes direkt och det blev till att bärga upp Tobias från dyngan. 
Dom flesta blev sedan på ett eller annat sett indragna i jobbet 
med att få lyft på bilen, hålla den i sidled så den inte gled av hi-
liftarna medan Tobias kröp under med en bågfil och sågade av 
systemet i böjen så motorn kunde andas igen. Kommentaren från 
Tobias efteråt var ’får nu äntligen en anledning att skaffa en 
custom catback med sidopipa så man slipper spetsa marken när 
man ska backa’. 

Denna blindkörning fick avsluta Steenträffen för i år som allt 
igenom var en lyckad tillsällning både vad gällde tur med 
vädret och bra arrangemang. 

I samband med prisutdelningen vid blindkörningen tilldelades 
Hoss JCS vandringspris. Ett pris som delas ut till en JCS-are 
som under året gjort mycket för föreningen bl a värvat 
medlemmar och arrangerat träffar. Grattis Hoss! 

Janne, Tobias och Jonte skålar med fotografen medan 
Islandsbilderna rullar i bakgrunden 

Lennie sitter sammanbiten och koncentrerad och samlar 
sig inför blindkörningen.  

Janne pustar ut och ser glad ut över att ha kommit i mål. 



Jeep Jamboree på 
 High Chaparall 

 Text och foto, Jonas ’Hoss’ Larson 

Så var det dax igen för Jeep Jamboree på High Chaparall. Jag var bara med under lördagen förra året så redan på väg hem på förra 
årets lördagskväll bestämdes det att i år var det hela helgen som gällde. Sagt och gjort. Några av oss från Västsverige träffades un-
der fredagseftermiddagen på en Shellmack i Landvetter för vidare färd till HC i kolonn. Från andra väderstreck i landet gick det också 
kolonner, men först på plats var Fredrik Steen med kompis Kjell som anlände vid 11-tiden på fredagsförmiddagen och mutade in ett 
stort område på campen där vi i JCS skulle husera under några dagar. Hotelmanager Andreas skötte också sina sysslor genom att 
komma tidigt tillsammans med ’Matsäck’ och slå upp militärtärtältet ’Hotell Ansjovis’ för oss hotellgäster. Även på HC:s Beaver Camp 
rullade JCS-husvagnar in och vissa campingstugor ockuperades av tillresta JCS:are. Hotel Big Bengt fick också minst en JCS-
hotellgäst i form av ’Farsan Balo’ som bara för några månader sedan genomgick en kranskärlsoperation i hjärtat men till HC skulle 
han i alla fall, fast det fick bli övernattandes i en hotellsäng i stället för tält. Vette anlände med både husbil och Rubicon och JCS-
banderoller hängdes upp så ingen kunde  missa var vi höll till. 

Motorsågssamlingen i militärtältet 
När mörkret hade börjat falla, vid fre-
dagskvällens ’get together’ fest där ölet 
flödade och jag spelade gitarr och sjöng 
sönder rösten totalt i avsaknad av el till 
förstärkaren kunde vi räkna in ett 20-tal 
JCS:are, en del med familjer. Det är helt 
otroligt att uppleva gemenskapen vi har 
inom JCS. Folk som man aldrig tidigare 
har mött utan bara ”tjötat” med genom 
forumet, känns som gamla barndoms-
kamrater och det är inte direkt tyst i JCS 
campen. En del av ”tjötet” handlade om 
min original XJ som snabbt fick namnet 
’Tippex’ för sin vita färg. Andreas för-
sökte lära BG ’Valiska’ och ’Blondinska’ 
och Matsäck förvandlade ’Hotell Ansjo-
vis’ till en ansjovisrök, modell större, i 
sina försök att tända kaminen UTAN-
FÖR tältet och sedan lyfta in den i tältet 
brinnande. Tiden bara sprang iväg som 
den gör när man har skoj och när jag 
runt 02.00 la huvudet på kudden som-
nade jag direkt. Kevin som vid det här 
laget hade somnat blev väckt av sin 
flickvän Tina för hon tyckte att han skul-
le få lyssna på den samlade motorsågs-
samlingen i militärtältet som höll på att 
snarka ner hela skogsomgivningen. Jag 
är ganska säker på att Kevin inte riktigt 
uppskattade detta tilltag från Tina då det 
inte kan ha varit speciellt lätt att somna 
om igen i det oljudet. 
 
Knöka i diket 
Morgonen infann sej och efter frukost 
satte vi upp JCS-tältet på utställnings-
området mitt emot Jeeps plats. Under 
dagen var det kval i mudrace, man kun-
de prova däck hos Pro-Imp (Cooper-
däck) mm och självklart köra ut på 
skogsslingorna. Rätt som det var kom 
Johan ‘knöka’ Rofors gåendes och ville 
ha lite hjälp.  

David Engbe och Fredrik Steen i JCS 
tältet. 

Han hade lyckats med bedriften att 
köra fast på gräsytorna som var parker-
ing… Nja, kanske inte riktigt på själva 
den plana gräsytan utan i ett jättedike 
säkert 2 meter djupt som fanns mellan 
gräsytorna.  Den rent kriminaltekniska 
fastkörningsundersökningen påbörja-
des och det var väl många som frågade 
Johan om han på fullaste allvar trodde 
att han kunde forcera detta dike med 
sin XJ. Förklaringen var väl att han pra-
tade med frun i telefon då dom försökte 
hitta varandra bland allt folket. Han såg 
fru och barn vid en liten slänt ovanför 
parkeringen och tyckte ju att han kunde 
köra rakaste vägen dit. I sanningens 
namn kan väl även tilläggas att diket 
var väl kamouflerat och tittar man rakt 
fram och lite upp och kör där, blir man 
inte varse om diket innan framhjulen 
hänger i luften och man står på hela 
underredet. Skrattsalvorna ville aldrig 
tystna när Johan gång på¨gång fick för-
klara sitt tilltag för nytillkomna JCS:are 
som via radio kallades till undsättning 
då vi inte lyckades dra upp bilen enbart 
med Andreas Wrangler. Till slut blev 
det Saxtorp som med ankarhjälp från 
Andreas och Kevin fick wincha upp 
han. Var väl ganska övertygad om att 
’knöka’ skulle få priset för den mest för-
virrade fastkörningen under dagen, 
men Thomas Possling och company 
från 4 Wheel Drive hade nog inte trott 
att någon skulle ’prova’ det diket och 
satt en fotograf på pass där. Du skall 
ha ett stort tack Johan för showen och 
alla skratten vi fick. Du bjöd på dej själv 
och garvade lika gott som oss andra. 
 
Saxtorps winch gick varm under   
dagen... 
Det var inte första gången under dagen 
som Saxtorp fick användning för win-
chen. Den gick varm på en mosse som 
Saxtorp och Kevin skulle köra över. Om 
man säger så här, så var dom borta 
många timmar innan dom kom tillbaka 
(lagom till ’knökas’ undsättning) med 
ganska skitiga bilar men med ett strå-
lande humör och breda leenden på läp-
parna.  

Johan ’knöka’ Rofors i det nu så berömda 
diket på High Caparall. 

Göran ’Saxtorp’ Borglin in sin fräcka XJ. 

11 ’Vette’ med Rubicon. 



Bo-Göran ’BG’ Persson var nog den skiti-
gaste JCS:aren både vad gällde bil och 
kropp. Ser han ledsen ut för det ?  

Vad gäller skitiga bilar annars så vann 
väl BG den trofen med råge. På något 
sett hade BG fått med sej halva markve-
getationen från slingan under bilen med 
ett tjockt blött lager gegga som effektivt 
skyddade lacken på hela ovansidan 
också. Denna helgoa skåning glömde 
även att stänga taket på softtoppen var-
på inredningen också fick sej en fin ler-
inpackning för att inte tala om hur han 
och Stiffe såg ut när dom klev ut ur bi-
len.  
 
Nya JCS:are värvades 
Under dagen fick vi många besök i JCS-
tältet. Det var ganska många som på 
plats betalade medlemsavgiften och 
gick in som medlemmar i klubben. En 
som jag speciellt kommer ihåg var Len-
nie med sambo Carola. Efter det att 
klubbpresentationen och medlemskapet 
var löst började vi prata lite om offroad. 
Lennie hade inte provat detta förut med 
sin GC –98:a och ville testa. David och 
jag hoppade in i Davids Wrangler med 
Lennie och Carola bakom för ett test-
varv på på slingan. När vi kom tillbaka 
såg Lennie riktigt svett ut men med ett 
leende på läpparna som gick från öra till 
öra. Jag är ganska övertygad att denna 
testrunda gav mersmak. Även Jeepjen-
sa och Meijer lotsade nya medlemmar 
runt slingan med mycket superlativstal 
efteråt.   
 
Lerbad... 
Dagen avslutades med mudrace fina-
len. Mats Karlsson upprepade bravaden 
från förra året att efter fastkörning i en 
av dom djupaste lerhålen ta ett lerbad i 
geggan till publikens stora belåtenhet. 
Undrar om jag inte hörde Steens stäm-
ma högst, kanske beroende på att han 
stod brevid mej, när publiken skandera-
de ’bada’ bada’ bada’ bada’ efter fast-
körningen. En som lyste med sin frånva-
ro var Aftonblades Robert Collin. Robert 
som kallar allt som sägs driva på  4:a 
hjul för Jeep eller Stadsjeep hade be-
hövt denna helg på High Chaparall för 
att skaffa sej lite kunskap i ämnet. Här 
fanns inga av Roberts så kallade Jeepar 
dvs XC90, Santa Fee eller för att inte 
tala om skräckexemplet Renault Egeus, 
så långt ögat kunde nå. 

Aftermud heter det på HC 
På kvällen var det den gemensamma 
grillfesten med alla deltagarna där 4 
Wheel Drive delade ut priser till värsta 
fastkörningen, vinnaren i mudracet mm. 
Bandet Party polarna spelade riktigt bra 
och det var en härlig stämning. Enda 
smolket i bägaren var väl ’MP’ som inte 
fått entrebiljetter till grillfesten vid in-
checkningen. Då detta inte kunde fixas 
under kvällen fick Janne med familj äta 
på Big Bengt Saloonen i stället. Sen-
kvällen och förnatten avslutades med 
det nu traditionella ’örådet’ i JCS-
campen. Steen tog nu hand om eld-
ningen i militärtältet och tände kaminen 
på plats inne i tältet. Efter ett tag hade 
’Hotell Ansjovis’ förvandlats till ”Bastu 
Ansjovis” med en rödglödande kamin i 
mitten. ’Matsäck’ som också ville elda 
blev förpassad till en grill på utsidan att 
elda i. När jag gick och la mej fram på 
småtimmarna var det med många 
svettpärlor i pannan. På morgonen när 
jag vaknade upptäckte jag att min 
madrass hade brännmärken på den 
delen som var närmast kaminen…då 
kanske ni förstår hur varmt det var in-
nan elden slocknat. 
 
Det blir repris nästa år. 
Det var med ett vemod och med en 
konstig 
känsla i 
magen 
som det 
var dags 
för hem-
färd på 
söndagsförmiddagen. Att man kan ha 
så skoj ihop med ett gäng där  man 
bara har träffat ett fåtal förut är helt 
otroligt. Jag skall villigt erkänna att det 
var nästan så det blev en tår i ögat av 
separationsångest vid hemfärden. En 
sak är säker. Det blir HC för mej nästa 
år också. Och att det blir nästa år ock-
så lovades av Thomas Possling på 
grillfesten. 4 Wheel Drive har lyckats 
dra igång en träff som redan efter 2 år 
nästan blivit en klassiker inom offroadk-
retsar i Sverige. Inte så mycket för själ-
va offroadkörningen utan för hela ar-
rangemanget och stämningen runt om.   

Fredrik ’Willys71’ Aldenhovs bil blev också 
skitig. 
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’Kewa’, Tina, Svärmor och Per + sonen      
Johan till vänster. Kjell, Andreas,  
’Matsäck’ (äter) och David till höger. 

’Steen’ och ’Nån Brud’ t.v. Heikki, 
’Meijer’ och ’Dr Fille’ t.h. 

’Saxtorp’ men familj längst fram. Bak-
om sitter ’BG’ t.v och ’Stiffe’ t.h. 

’Jeepjensa’ med familj. 
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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. 

Oktober 

Datum Aktivitet Ort Information 

1 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 

2 Safari Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

9 Terräng Touring Vånga - Kristianstad Sweden Offroad 

15 Terräng Touring Sandlycke, Strängnäs Sweden Offroad 

15 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 

16 Offroaddagen Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

29 Terräng Touring Ekeby, Stockholm Sweden Offroad 

29 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 

30 Safari Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

November 

Datum Aktivitet Ort Information 

5 Terräng Touring Bäck, Töreboda Sweden Offroad 

12 Terräng Touring Ökna, Vetlanda Sweden Offroad 

12 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 

13 Safari Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

19 Terräng Touring Brändåsen, Kumla Sweden Offroad 

26 Terräng Touring Boasjö, Karlskrona Sweden Offroad 

26 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 

27 Safari Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

December 

Datum Aktivitet Ort Information 

10 Offroadkörning Rimbo Grusgrop Wild Wäsby 

11 Tomtejakt Rosersberg, Stockholm Rosersberg 4wd 

 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 

GA/LINDBERG IMPORT AB 
Little Red 4WD Parts 
Bakaxelspecialisten 

Kvick MC 
Mekonomen Täby 

Carfix 
DCL 

Gaffab 
Pro IMP AB 

Speed Enginering 

”The Big 3” 
Kevin ”KEWA” Teppanainen från Kungälv var den enda från JCS som 
gjorde ”The Big 3” i år genom att vara på både årsmötet i Rimbo, Jeep 
Jamboree på High Chaparral och på Steenträffen. Bra jobbat Kevin! 


