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Jeep Club Norway

Vi besøker

Vi besøker Jeep Club of Norway
Jeep Club Norway inviterer til årsmøte... ta med spade!
Når Jeep Club Norway inviterer til årsmøte gjør de det litt annerledes 
enn det amcarklubber vanligvis gjør. For i tillegg til å avholde 
det sedvanlige årsmøtet, med årsmøtesaker som årsrapporter, 
godkjenning av regnskap, driftsplaner og valg av styre, inviterer de 
medlemmene til treff samtidig. Det er tredje gangen at de avholder 
årsmøtehelg på Per’s Hotell på Gol. Og for en helg! Per’s Hotell har 
”alle rettigheter” med spa og badeland i tillegg til restauranter, barer, 
nattklubber og hyggelig betjening. Fredag treffes klubbmedlemmene 
til felles samvær i noen av hotellets puber. Lørdagen er det aktiviteter 
og kjøring i slalåmbakkene. Ja du leste riktig! Deler av løypeanlegget 
sperres av slik at Jeep’ere kan kose seg opp- og nedfor bakke med bil. 
Og på slutten av dagen stenges hele løypeanlegget slik at de som vil, og 
mestrer det, kan kjøre fra bunn til topps i de store slalåmbakkene. På 
kvelden er det årsmøtemiddag, og søndag felles frokost før man drar 
på en liten formiddags picknik langs nedsnedde stier. 
Et kjempearrangement som det er mulig å bli hekta på!

Ved Hilberg Ove Johansen

Klubbfakta Jeep Club Norway
Stiftet: 1999
Medlemstall: Cirka 310
Lokale avdelinger: Oslo, Bergen, Trøndelag, 
Oppland, Sørlandet, Buskerud, Rogaland, 
Vestfold og Telemark, Sogn og Fjordane, 
Hedemark
Aktiviteter: Egen treffkomité som tilrettelegger 
landsaktiviteter som Gol Safari (årsmøte) og 
Landstreff. I tillegg kommer alle lokallagenes 
treff som Rendalssafari, Høsttreff, Barfrost- 
Treffet, Vestlandssafarier med flere som er 
åpen for alle medlemmer
Nettadresse: www.jeepclubnorway.no
Kontakt: secretary@jeepclubnorway.no 
eller andre via e-postadresser som finnes på 
hjemmesiden til klubben.

Les mer om Goltreffet 2008 på www.amcar.no

Det er nesten alltid militær standard på oppliningen i Jeep-klubben. Og et banner 
som viser hvilken avdeling som har slått leir, er alltid synlig. Show your colors!

Det var bare en liten håndfull Jeep’er som klarte bakken fra bunn til 
topp, og som fikk nyte den fine utsikten over Gol sentrum og dalføret.

Jeep Wrangler i godt driv opp slalåmbakken på Gol.

Det er godt å ha noen å ta tak i når man kjører seg fast. 
Eller som de sier: ”Bedre å vinsje seg frem enn å bli dradd bak”...

Når man er mye ute i naturen blir man mye sulten og må spise masse og ofte. 
Det dreier seg gjerne om mat når man er på tur med Jeep Club Norway - det 
sosiale er en viktig del av klubbkonseptet.

Aking på gamle bilslanger er akkurat så ”kårni” i virkeligheten som på 
”Americas Funniest Videos”. Ingen skrubbing og null styring overlater 
alt til tyngdekraften og en egenrådig bilslange.

Fastkjørt med et dekk som har løsnet fra felgen. Jekk, spade, startgass pluss noen kompiser fikser det. 
Vi fant fort ut at det var lettere å måke snø enn myr...

Steffen Birkeland’s Jeep Wrangler er av det ”bøse” slaget. Brede høye hjul med lite luft er konseptet for 
å øke bæreflaten på sne - hvert hjul blir som ”snescooterbelter” under bilen. 


