Jeep® Willys2 Concept Vehicle

Jeep® Wrangler Rubicon Concept Vehicle.

I detta nummer
•
Vilka jeepmodeller som funnits
genom tiderna
•
Bakre dragkrok
•
Nyheter i butiken

Några ord från styrelsen
Kära vänner!

Redaktion

Nu är vi äntligen på gång! Mycket kommer hända framöver, som Ni redan sett
har vi fått upp en ny fin hemsida och galleriet är äntligen uppe igen. Vi har fattat
beslut om en äventyrssektion och en tävlingssektion inom klubben, som vi tror
kommer bli mycket spännande!

Björn Carlstedt
Agneta Jernberg
Mikael Korhonen
För insänt material ansvaras ej.
Bilder & text är skyddade enligt
Upphovsmannalagen och får ej
användas utan medgivande från
upphovsmannen.
Mail till redaktionen
redaktion@jeepclubsweden.se
www.jeepclubsweden.se
© Jeep Club Sweden

Vi kommer från och med årsskiftet få riktiga medlemskort som skickas ut till alla
medlemmar, nya medlemmar kommer dessutom få ett välkomstpaket
innehållande dekaler och lite annat. Under hösten kommer vi utöka butiken med
en hel del användbara och roliga klubbprylar, håll utkik!
Fikaträffarna i framförallt Stockholmsområdet har tagit fart – med bl.a.
temakvällar, ett mycket spännande koncept som kommer locka många att
medverka. Även Skåne ligger i startgroparna och vi förmodar att detta kommer
sprida sig över landet. Vi har även utsett regionkontakter, dessa har till uppgift
att informera om klubben och vår verksamhet, kontakta nya medlemmar i sitt
område för att få med dem in i gemenskapen etc. Detta hoppas och tror vi
kommer bli ett bra koncept för framtiden och att även fler anmäler sitt intresse till
detta!
Med förhoppning om en härlig höst sänder vi våra varmaste hälsningar till Er
alla!
Med vänlig hälsning,
Styrelsen

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
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Att fixa rätt hastighetsvisning efter modifieringar
Text och bild: David Engbe
Alla som bytt till större däck och ändrat utväxlingar vet att
hastighetsmätaren inte längre stämmer överens – ens i närheten
– med verkligheten! Detta är väldigt lätt åtgärdat genom att köpa
rätt s.k. speedometer gear, en liten kuggkrans som vem som
helst lätt byter ut!
Först av allt gäller det att få tag på rätt drevning, detta kan du
göra genom att använda dig av nedanstående tabell, till vänster
står utväxlingen du har och överst däckstorlek:
35"
4.56
4.10
3.73
3.56
3.07

33"
35
33
31
30
26

32"
36
34
32
31
26

31"
37
35
32
31
27

30"
37
36
33
32
27

38
37
34
33
--

I mitt fall har jag 4.56 utväxling och 35” däck, dvs. jag skall ha en
drevning nr. 35. Dessa kan man beställa hos välsorterade 4x4tillbehörsfirmor. Jag beställde min via 4Wheel Drive Hardware i
USA, den kostade i runda slängar 250:- med frakt. Denna
operation är utförd på en Wrangler, men jag gissar att
tillvägagångssättet är detsamma på andra modeller också.
Först av allt – se till att det är väl rengjort runt området för
anslutningen, så du undviker att få ner smuts i lådan.

Torka därefter av insatsen med en tygtrasa eller papper. När
detta är gjort tar du på nytt ett ordentligt tag om kuggkransen
och drar den rakt ut från adaptern. Det känns som det inte går,
men det gör det! När detta är gjort tar du det nya kuggdrevet
och trycker in i adaptern. OBS! Smörj metalldelen på drevet
med lite växellådsolja först! Kolla sedan så att o-ringen som
sitter runt adaptern är hel, skulle den vara skadad bör du byta
ut den då annars risk för läckage uppstår.

Börja med att lokalisera var hastighetssensorn är lokaliserad på
fördelningslådan, baktill – se nedanstående bild. Börja med att
föra den lilla röda tappen (röd pil) nedåt (den fungerar som
låsanordning för elanslutningen). Därefter trycker du in den
svarta plattan (blå pil) och drar försiktigt ut elkontakten.

Adaptern uttagen med gamla drevet

Därefter lossar du på låsbulten (röd pil) med 13mm nyckel,
avlägsnar den tillsammans med låsbrickan (grön pil). Ta ett
ordentligt grepp om adaptern och dra den med ett stadigt tag rakt
utåt, var inte rädd för att ta i lite!

Gamla drevet uttaget och det nya som jämförelse
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Att fixa rätt hastighetsvisning efter modifieringar
Text och bild: David Engbe
Börja med att smörja in o-ringen på adaptern ordentligt med
växellådsolja. Värt att notera är att det på adaptern finns
indexmarkeringar. För in adaptern i fördelningslådan igen, rotera
adaptern tills rätt indexnummer (som stämmer överens med ditt
nya drev) pekar rakt nedåt mot marken. Tryck in adaptern rakt in
tills det tar stopp. Återmontera låsbrickan och bulten, dra åt
ordentligt men inte för hårt. Kolla efter ett par dagar så att du inte
har något läckage från adaptern, skulle så vara fallet är det bara
att byta ut o-ringen.
Det hela är en mycket lätt operation, som tar ca. 10 minuter i
anspråk. Jag testade efter bytet och är mycket nöjd med
resultatet. Innan visade den ca. 30-40 km/h för mycket på
mätaren, detta påverkar ju också milantalet negativt. Efter
operationen mätte jag med GPS’en och nu är skillnaden bara
drygt 5 km/h!
Nya drevet monterat

TT på Brändåsen

Text och bild: Agneta Jernberg

Den 30 september var det återigen dags att bege sig mot Kumla
och Brändåsen för då var det TT där. Började den drygt 20 mil
långa resan i hällande regn och inte blev det bättre förrän jag
kommit drygt halvvägs. Väl framme syntes det att det regnat rejält
även i Kumla. Drygt ett femtiotal bilar av olika modeller, från fullt
offoadutrustade till helt original. Många var utrustade med vinch
och både dessa och dragstropparna gick varma så länge som
körningen pågick.
Som alltid på Brändåsen var det välarrangerat och
det fanns både fika och lunch att köpa. Vid
lunchtid tog de flesta en välbehövlig vilopaus från
lerdikena och käkade lunch och snackade offroad
och ler– och vinchteknik.
En del var lite mindre lyckligt
lottade och fick ta sig till
maskinhallen där Tommy villigt
ställde upp och hjälpte till att
svetsa lite.

Efter dagens körning var det ett flertal som
samlades uppe vid gräsplanen utanför
maskinhallen där det pratades om dagens körning
och grillades. Dagen avslutades med planering
och diskussioner om äventyrsresor med jeep och
vi fick se några filmer från utlandsresor som några
har gjort. Tack alla för en toppendag!

Lerigaste jeepen!
Det var nog utan
tvekan Jimmys som
var lerig både in och
utvändigt.
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Finn fem fel

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

Vinnaren i ”Finn fem fel”

Vinnaren av ”Finn fem fel”
Vinnaren av Finn fem fel i förra numret är Max Lejdebo. Max
var en av få som lyckats hitta alla fem felen och med hjälp av
pappa mailade han in svaret.
Bra gjort Max!
Max är redan mycket intresserad av jeep och offroad och det
dröjer nog inte många år innan vi får se honom i leran.
Tillsammans med pappa Anders ses han ofta på TT framförallt
när det är på Brändåsen och i somras var de på SOT i både
Vetlanda, Söderköping, Kumla, Rosersberg och Säter.
Han har också sin egen fyrhjuling, en Aeon 100cc som han kör
omkring med på tillåtna avspärrade områden tillsammans med
kompisen Pontus.
Rätt svar är:
1.
Ett e saknas på slutet i Cherokee på skärmen
2.
Bokstaven G saknas på däcket
3.
Röda kabeln i fronten
4.
Metallring på snorkeln saknas
5.
Antenn på taket saknas

Foto: Anders Lejdebo

Lite jeephistoria
CJ7 – en av de populäraste modellerna
1976 samma är som Jeep firade sin 35-årsdag kom CJ-7 som var den första som kunde köpas med tillvalen
ståldörrar och gjutet plasttak. Den hade fällbar vindruta och fanns med V8-motor. 1977 kom beteckningen Golden
Eagle, 1980 Laredo Edition och 1983 Limited.
CJ-7 tillverkades i 10 års tid och har varit en av de populäraste modellerna.
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Bakre dragkrok / Montering bensintankskydd
Båda dessa modifieringar är bra att ha och lätta att fixa även för
den ohändige.

Vänster bak fästpunkter
Bakre tow hook
Detta är en bakre “tow hook” - bärgningskrok, monterad i bakre
ramen på förarsidan, alldeles precis innan bakre kofångaren. Ett
av hålen finns redan där och det andra behövdes borras för att få
dit den andra bulten. Kroken i sig är av den vanliga typen, som
du kan hitta i vilken välsorterad 4x4 affär som helst till en liten
peng. De är monterade i 45 graders lutning och den nedre delen
av kroken sticker precis nedanför den bakre kofångaren. Alt. kan
du montera en ögla att fästa en shackel i. Detta är ett mycket
användbart tips till den som saknar bakre shackel/dragkrok – för
det kommer ett tillfälle då du behöver dra upp någon ur geggan!

Bilden ovan ger dig en bra bild av en av de bakre fästplåtarna,
du kan se att den är ganska tjock. Den monteras direkt på
undersidan av ramen och är fäst i skyddet med två rejäla
bultar.

Montering bensintankskydd

Främre fästpunkter

Bakre vänster hörn av skyddet
Tomkens bensintankskydd är bland de bästa på marknaden.
På bilden ovan kan du se hur väl skyddet täcker vänstersidan av
tanken – den fabriksmonterade lämnar denna sida helt oskyddad!
Detta gör det alldeles för lätt för t.ex. en skarp sten eller liknande
att ta hål på tanken.
Dessutom är originalskyddet väldigt tunt i plåten vilket gör att det
lätt blir buckligt. Tanken på en Wrangler är väldigt utsatt pga sitt
läge men följande operation gör dig betydligt tryggare på ditt
terrängäventyr!

Här kan du se en bild av de främre fästpunkterna. Den fästes i
befintliga fästpunkter. De röda punkterna visar fästbanden som
går från baksidan över tanken till framsidan. Sidan av fästet
(som är inringat i rött) tog emot track bar’en. Denna TJ har
TeraFlex’s höjningssats och det kan ha varit orsaken till detta.
Några minuter med en liten slip fixade detta då sidan av fästet
slipades ned och rundades till något så att de gick fritt från
varandra.
Ett tips är att tömma tanken så mycket som möjligt innan
denna operation så blir allt mycket lättare! Lycka till!
Källa: Stu Olson
Översättning/tillägg: David Engbe
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En oförglömlig semester
Text: Agneta Jernberg
För ett antal år sedan var vi några som bestämde oss för att åka
till Australien för att titta på det unika djurlivet och naturen som
finns där.
Vi kom överens om att starta vårt Australienäventyr i Brisbane
där vi landade en tidig morgon. Efter en hel del letande hittade vi
biluthyrningsfirman där vi beställt Expedition jeeps inkl fullständig
campingutrustning. Det visade sig vara fullutrustadeToyota,
hasplåt, höjda, med både vinch och snorkel. Det som verkligen
förvånade oss var att de hade tre reservdäck var, två på taket
och ett på bakluckan. Dessa däck skulle visa sig behövas.
Vi styrde norrut mot vår första anhalt som var Landsborough och
Australien Zoo. Bäst att titta på djuren där om vi sen inte skulle få
se några i det vilda tänkte vi. Då hade vi åtminstone fått se dem.
Det var en upplevelse att få se alla dessa underliga djur i
verkligheten. Från stora kängurur och lurviga jättesöta koalor till
små äckliga livsfarliga spindlar, giftormar och sexmeterskrokodiler. Vissa av djuren hoppades vi innerligt att vi skulle
slippa möta ute i naturen.
Sedan åkte vi norrut mot Queenslands Outback. Vägarna blev
sämre och sämre och efter en dags körning var det inte ens
vägar vi körde på, två hjulspår och på vissa ställen var det stora
lerdiken och stora stenblock som vi fick zickzacka emellan. Nu
började vi förstå varför det var tre reservdäck. Först då förstod vi
innebörden i ordet outback. Ett helt öde landskap sträckte sig
milsvida omkring, inte en annan bil eller människa i sikte och
stekande hett.
Nu började även en del vilda djur visa sig även om de flesta var
såna vi helst sluppit se. Men vi såg även några kängurur, dingos
och andra underliga små pälsprydda
varelser. Men framförallt fick vi se det vi
egentligen hade åkt dit för.
Stora flockar med hundratals kakaduor,
undulater och olika sorters parakiter. De
flesta av arterna är sådana som vi har som
burfåglar här. Här betalar vi tusentals kronor
för dem och där betraktas många av dem
som skadedjur och de skjuts av i stora
mängder. De fullständigt skövlar fälten när
de kommer i stora flockar och sätter sig och
kalasar på grödan. I vissa områden lägger
Rosenkakadua
bönderna ut förgiftad säd för att locka till sig
fåglar men det drabbar inte bara fåglarna utan även en stor del
av det övriga djurlivet i området. Till för några år sedan fanns det
licensierade ”Bird Trappers” vars enda uppgift var att fånga och
döda kakaduor. All export av fåglar från Australien inkl
intilliggande öar är totalförbjuden sen drygt ett tjugotal år tillbaka.
Det viltfångas och smugglas stora mängder fåglar från Australien
och en del av dessa fåglar når så småningom också Europa där
de säljs som burfåglar.

Efter att ha kört först norrut från Landborough genom delar av
Queensland Outback och därefter vikt av mot nordväst var vi
inne i Northern Territory och där styrde vi söderut mot Alice
Springs för att därifrån åka vidare till Uluru och Ayers Rock.
Ayers Rock är en märklig sak. En stor rödbrun sten, och vilken
jättesten! 348 meter hög och 9,4 km i omkrets. Helt otrolig.
Marken i hela området består av rödbrun sand och det är
väldigt kargt och ogästvänligt. Här och var såg man dock lite
buskar och en hel del eukalyptusträd.
På håll såg vi den första bilen på flera dagar och på väg
därifrån stötte vi på andra människor för första gången på över
en vecka. Ett par tyskar som satt fast med sin Toyota i en
lerpöl och inte hade någon möjlighet att själva ta sig därifrån.
Enda gången vi hade användning för vinchen. De slog sedan
följe med oss. Även här var landskapet kargt och nästan
kusligt öde och vägarna borde inte ha fått kallats för vägar.
Men även om allt är kargt och öde så är hela naturen helt
fantastiskt. Fascinerande.
Vi åkte söderut och genom en stor nationalpark där det var
väldigt varierande natur, både ren öken, regnskogar med
fantastiska vattenfall och ”vanlig” natur. Här såg vi de enda fria
koalorna under hela resan och massor med flygande hundar
och även en del andra mystiska små pungdjur som jag inte
har en aning om vad det var.
Sen styrde vi tillbaka mot Alice Springs där vi med visst vemod
återlämnade våra Toyota med två punkterade däck vardera
och satte oss på planet mot Sverige.
För den som har tid och pengar och vill kombinera
offroadkörning med en helt fantastisk och varierande natur och
ett djurliv som man inte tror existerar innan man själv sett det,
rekommenderar jag verkligen en resa till Australien.

Fakta om Australien
Australien är världens minsta kontinent. Staten, som officiellt heter Commonwealth of Australia, är det sjätte största landet i
världen och det enda landet i världen som upptar en hel kontinent. Djurlivet i Australien är mycket annorlunda än i övriga delar
av världen beroende på att Australien under lång tid varit isolerad från övriga världen.
Yta
Totalt 7 692 024 km²
Vatten 1%

Folkmängd
Totalt 20 090 437
Beftäthet 2,5 inv/km²

Huvudstad
Canberra

Största stad
Sydney

Tidszon
UTC +8 till +11

Officiellt språk
Engelska

Valuta
Australisk
dollar (AUD)

Landskod
AU, AUS
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Butiken
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

* Säljs endast på träffar

Jeep club Swedens nya kollektion presenteras här kort med några bilder.
Kollektionen kommer att läggas upp på hemsidan från vilken det går att beställa.

Maila din beställning till info@jeepclubsweden.se
och betala samtidigt in på postgirokonto 24 59 39 - 4
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När jag var ny i jeep
Text: Björn Carlstedt
När jag var ny i Jeep-gemenskapen frågade någon vad jag hade
för Jeep och vilken årsmodell.
: ”Jeep Wrangler 99a”
: Jaha en TJ
Njahaa, heter den TJ ???
På olika träffar jag sedan besökt har det nämnts modell-namn jag
aldrig hört talas om, ni vet. XJ, ZJ, YJ , Renegade, M38, osv
osv.
Har sedan letat på Jeep-sidor för att klara ut vilken modell som
heter vad och reda ut begreppen för mig själv.
1940 Bantam Pilot- Prototyp
1940 Bantam BRC-60- Prototyp
1940 Willys Quad- Prototyp
1940 Ford Pygmy- Prototyp
1940 Budd Ford- Prototyp
1941 Ford GP
1941 Willys MA
1941 Bantam BRC-40
1940 Willys Quad Original Pilot
1942 Willys MB Grill av
järngaller
1942-1945 Willys MB grill av stansad plåt
1942-1945 Ford GPW
1942-1943 Ford GPA
1944 Willys MLW-1- Prototyp
1944 Willys MLW-2- Prototyp
1944 Agrijeep CJ-1
1944-1945 CJ-2
1945-1949 CJ-2A
1946-1965 Willys Jeep
Station Wagon
1947-1965 Willys Jeep Pickup
1948-1950 VJ — Willys Jeepster
1949-1953 CJ-3A
111950 CJ-V35
1950-1955 M-38 MC
1950 X-98- Prototyp
1950 CJ-4- Prototyp
1950 CJ-4M- Prototyp
1950 CJ-4MA- Prototyp
1952-1971 M38A1 MD
1952-1971 M38A1C
1952-1971 M38A1D
1953-1968 CJ-3B
1953 BC Bobcat- Prototyp
1954 DJ-3B
1954-1964 M170
1955 USAF DJ
1954-1983 CJ-5 modeller
1961-1963 Tuxedo Park Mark III
1969 Camper
1969 462
1970 Renegade I
1971 Renegade II

1946 Jeep® Panel Delivery.
(J-0297)

Upptäckte plötsligt, att det fanns hyggligt många modeller och
tänkte härigenom dela med mig en förteckning över samtliga
tillverkade prototyper och modeller.
I letandet har framkommit mycket som i alla fall för mig, är
nytt, när det gäller Jeep-produktionen.
En artikel-serie om Jeep-produktioner kommer därför att
publiceras här, varav detta är den första.
Här är en förteckning på samtliga prototyper och modeller.
med fullständiga namn.
1972-1983 Renegade Modeller
1973 Super Jeep
1977-1983 Golden Eagle
1955-1975 CJ-6 Modeller
1955-1964 DJ-3A , Surrey Gala Package
1955-1968 CJ-3B Long Spansk
1956-1965 Jeep Forward
Control
FC-150
FC-160 Spansk
FC-170
M676
M677
M678
M679
1959-1962 M422 Mighty Mite
1959-1962 M422A1
1959-1978 M151 MUTT
1957 Jeep® FC-170.
M151A1
M151A1C
M151A2
M718 Ambulans
M718A1 Ambulans
M825
1960-1968 Jeep M606
1960-1977 Jeep Rural Brasiliansk
1961-1975 Fleetvan
FJ-3
FJ-3A
FJ-6
FJ-6A
FJ-8
FJ-9
1963-1983 SJ Wagoneer
1963-1986 J-Series
Jeep Gladiator
Jeep Honcho
1964-1967 CJ-5A/CJ-6A
Tuxedo Park
1967 Jeep® Jeepster Commando
1965-1975 DJ-5
Convertible. (J-02100)
1965-1973 DJ-6
1966-1969 SJ Super Wagoneer
1966-1971 C101 Jeepster Commando
1972-1973 C104 Jeep Commando
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När jag var ny i jeep
Text: Björn Carlstedt
1974-1983 SJ Cherokee
S
Limited
Classic
Chief
Sport
Pioneer
Laredo
1967-1975 DJ-5A
1970-1972 DJ-5B
1973-1974 DJ-5C
1975-1976 DJ-5D
1976 DJ- 5E
1976-1986 CJ-7
1977-1978 DJ-5F
1979 DJ-5G
1981-1985 CJ-8 Scrambler
1981-1985 CJ-10
1982 DJ- 5L
1984-1991 SJ Jeep Grand Wagoneer
1991 Final Edition
1984-2001 XJ Cherokee
1984-2001 Base "SE"
1984-1990 Chief
1984-1990 Pioneer
1985-1992 Laredo
1987-1992/1998-2001 Limited
1988-2001 Sport
1991-1992 Briarwood
1993-1997 Country
1996-2001 Classic
1984-1990 XJ Wagoneer
1984-1985 Broughwood
1984-1990 Limited
1986-1992 MJ Comanche
1986 Custom
1986 X
1986 XLS
1987-1992 Base, SE
1987-1990 Chief
1987-1992 Laredo
1987-1990 Pioneer
1987-1992 SportTruck
1987-1992 Eliminator

1987-1995 Wrangler YJ
1991-1993 Renegade
1988-1995 Wrangler Long, Venezuela
1993 ZJ Jeep Grand Wagoneer
1993-1998 ZJ Grand Cherokee
1993–1995 Base "SE"
1993–1998 Laredo
1993–1998 Limited
1995–1997 Orvis (Limited Edition)
1997–1998 TSi
1998 - 5.9 Limited
1997-2006 Wrangler TJ
2002 TJ Long
2003 TJ Rubicon
2004 TJ Unlimited
2004 Columbia Edition
1999-2004 WJ Grand Cherokee
2002–2003 1Sport
2002–2004 Special edition
2002–2004 Overland
2004 Columbia Edition
2005 – 2007
Jeep Wrangler
JK Nya versionen av Wrangler, presenteras som 2007 års
modell.
JKL Wrangler med lång hjulbas och 4 dörrar.
Jeep Grand Cherokee WK Familje-kombi, en av få icke J
designade.
Grand Cherokee, produceras i följande versioner.
2005 - … Laredo
2005 - … Limited
2006 - … Overland
2006 - … SRT-8
Jeep Liberty KJ,Liten familjekombi som ersatt Cherokee.
Jeep Commander XK Senaste nya modell av Jeep, 7 sitsig
terräng-gående kombi.
Jeep Compass Liten kombi baserad på, Dodge caliber,
produceras från 2007.
Jeep Patriot produceras från 2007.

Ny design på vår hemsida www.jeepclubsweden.se
Du har väl sett att vår hemsida fått nytt utseende?
Sidan är under konstruktion och förändras och uppdateras kontinuerligt så håll utkik.
Det av många efterlängtade och efterfrågade Galleriet är nu också på plats så det är bara
att registrera sig och sedan börja ladda upp bilder.
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Träffkalender
JCS sponsorer
Rindab AB
Karby Däck och Fritid

Oktober
Datum

Aktivitet

Ort

Information

Mekonomen/Carmek
Kungälv

14

Terräng Touring

Sandlycke, Strängnäs

Sweden Offroad

21

Terräng Touring

Karlskrona Boasjö

Sweden Offroad

SKRC Event Tuvängen

28

Terräng Touring

Ekeby, Stockholm

Sweden Offroad

29

Safari

Rosersberg

Rosersberg 4wd klubb

Jannes Bildelar i Hasslarp
Autoteamet i Fosie AB
V8-shopen
Sjölands Bilservice AB
Örebro Fjäderservice
Little Red 4WD Parts
Bakaxelspecialisten

November
Datum

Aktivitet

Ort

Information

11

Terräng Touring

Ökna, Vetlanda

Sweden Offroad

25

Terräng Touring

Brändåsen, Kumla

Sweden Offroad

26

Safari

Rosersberg

Rosersberg 4wd klubb

December

Kvick MC
Mekonomen Täby

Datum

Aktivitet

Ort

Information

Carfix

2

Decemberköret

Bröt, Borås

BJK

DCL

26

Annandagsträffen

Bröt, Borås

BJK

Gaffab
Pro IMP AB
Speed Enginering

OBS!
Innan du åker på någon träff kontrollera alltid så att
träffen inte ställts in eller flyttats till annat datum.

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

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 nybörjare 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

Avslutningsliret
Hoss, som jag vikarierar för på JCS redaktionen brukar runda av
med en berättelse eller en historia, så det är väl bara att följa
traditionen.
Det var kurs på KTH för bilmekaniker från olika bil-tillverkare och
på herrtoan kom det in tre mekaniker och ställde sig vid rännan.
När den första var klar gick han till tvättstället, tvättade händerna
torkade sig med pappershandduk efter pappershandduk och
försäkrade sig mycket noggrant att varje fuktig fläck på händerna
blev helt torr.
Så vände han sig till de andra två och sa;
” På BMW är vi tränade att vara extremt noggranna.”
Den andra avslutade vid urinoaren och gick till tvättstället för att
tvätta händerna.
Han tog en enda pappershandduk och torkade händerna genom
att använda varje möjlig liten fläck av denna enda
pappershandduk för att bli helt torr, vände sig sedan och sa ;
” På Land Rover är vi tränade att vara extremt noggranna, men
också extremt ekonomiska ”
Den tredje blev klar och gick rakt mot dörren ut och sa över axeln;
” På Jeep kissar vi inte på våra händer ”
Hälsningar BC
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