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Vi går nu in på vårt tredje år med 
GreenLight Magazine. 2011 kan sum-
meras som ett succé-år för oss på re-
daktionen. Vi har tillsammans lyckats 
bygga upp Sveriges största E-tidning 
för bilintresserade. Mycket hände un-
der 2011, som att du nu kan läsa tid-
ningen smidigt på din iPhone och iPod. 
Vi släppte också en bantad version av 
tidningen som är anpassad för mo-
biltelefoner. Vi skapade Sveriges första 
bilbyggargala och såg till att ändra lite 
fokus på tidningen genom att föra in 
mer sportbilsrelaterade artiklar och re-
portage. Planerna inför 2012 är att vid-
ga vårt fokus med att skapa en bilaga 
till GreenLight Magazine som skall följa 
driftingen. Drifting är en motorsport med 
ursprung i Japan, som snabbt växt i Eu-

ropa. Vi hoppas att våra 4 idrift-nummer 
kommer att bli riktigt lyckade och att 
våra läsare får en insikt i denna sport. 
Första numret planeras att komma ut i 
mars. Vi kommer även följa bankörnin-
gen som växer både hos sportbilsägare 
och bilbyggare.

Sedan bygger vi vidare på vår projekt-
bil, som kommer att stå klar för 2012 års 
säsong. Även denna bil kommer vi att 
ratta runt banan. Vilket kommer att vara 
fokus 2012.

Vi kommer även att hålla ögonen öpp-
na för trender som hellaflush, Stance 
och tyskstuk. Vi vill fortsätta skriva om 
det som bilintresserade söker. Det ska 
finnas något för alla i varje nummer, det 

kommer att vara vår målsättning inför 
2012.

Gala 2012?
Ja, det kommer att bli en GreenLight 
Gala även 2012. Vi har fört diskussion-
er om att flytta galan till annan ort, men 
så kommer det inte att bli. Vi kommer 
fortsätta att skänka glädje till Trollhät-
tan, som får stå värd för GreenLight Ga-
lan även 2012. Tid och plats är något 
som står på planeringen just nu och vi 
hoppas att vi kan börja nominera under 
säsongen 2012.

Tillsammans med er läsare hoppas vi 
på att vi nästa år kan summera 2012 
som ännu ett succé år.
!

Nytt år, nya utmaningar.
Text: Daniel Serénus 
Ledare



Riktigt heta produkter från oss på Ljudia! Med allt från aktivt 

mini PA, mediamonitorer och rökmaskiner till ljuseffekter 

och DJ-hörlurar.

TRYGG  E-HANDEL
GILLA OSS
PÅ FACEBOOK

www.ljudia.com
Tel: 0501 27 80 60

LD LDDAVE8XSW
Ett otroligt välljudande aktivt mini PA. Systemet består av 
en baslåda med ett 8” element och två satelliter som är 
bestyckade med två stycken 4” element vardera.

Stanton T.92 USB
Direktdriven professionell skivspelare med 
inbyggt USB-interface för enkel överföring av 
alla dina vinyler till datorn.

Samson studiodock 4i USB
Samson Studiodock är aktiva mediamonitorer 
med USB-anslutning och integrerad iPod-
docka.

Samson G-Track USB cond mic
Samsons G-Track är världens första USB-anslutna 
kondensatormikrofon med inbyggt autointerface 
och mixer.

Lenco L81
Skivspelare med inbyggd RIIA förstärkare och 
USB/SD direkt rippning.

Pioneer HDJ-500
DJ-hörlurarna HDJ-500 är utformade för en 
flexibel DJ-livsstil och passar lika bra för speln-
ingar hemma som på klubben.

Använd Q2U vid din nästa live-spelning och ta 
sen med den tillbaka till studion för att spela 
in direkt i datorn.

Samson Q2U USB Mic/ HP20

Scandlight DJ LED Zebra
Scandlight Zebra är en robust 
LED-effekt, utrustad med 8 st. 
stora linser och 3 st. 3W LEDs.

Scandlight 400W Smoke mobile
En otroligt liten och smidig rökmaskin. 
Perfekt för den mobile trubaduren 
eller diskjockeyn.

3595 kr /fp
Ord. pris: 3 995 kr /fp

2 995 kr
Ord. pris: 3 595 kr

1 595 kr
Ord. pris: 1 800 kr

839 kr /st

1 395 kr
Ord. pris: 2 200 kr

1 895 kr /par
Ord. pris: 2 195 kr /par

1 390 kr
Ord. pris:1 495 kr

650 kr /fp
Ord. pris: 795 kr /fp

649 kr
Ord. pris: 1 000 kr



Reportage
Text: Daniel Serénus

Foto: Erik Nygren - ENFOTO.nu

Drömmen om en japanbil slutade i Sveriges 
häftigaste Volvo. Inte kunde Karlstadbon 
Lukas ana att det skulle gå så här.
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Säger vi efternamnet Lööf, 
ringer det nog några klockor i 
varje bilbyggares huvud. Se-
nast för två nummer sedan 
kunde ni läsa om storebror 
Fredriks Nissan 200sx. Lukas 
är yngsta barnet i familjen på 
sina 31 vintrar och var den 
som hade minst intresse för bi-
lar. När väl ett nytaget körkort 
hade hittat sin plats i plånbo-
ken och en bilfilm vid namn 
”The fast and the furious” bör-
jades visas på biograferna runt 
om i landet, började intresset 
växa mer och mer.
- När man har en äldre 
bror som hade en schysst om-
byggd bil gjorde det inte saken 
bättre. Man ville ju inte vara 
sämre. Säger Lukas glatt.
Lukas har alltid gillat Volvo, 
men när han såg Fast and 
the furious började han få upp 
ögonen för de Japanska bilar-
na. Tyvärr låg dessa i en för dyr 
prisklass för Lukas plånbok vid 
den tiden. Då började Lukas 
leta efter någon bil som hade 
snygga former och som han 
ändå kunde bygga om till något 
bättre. Eftersom Volvo alltid le-
gat Lukas varmt om hjärtat, fick 
det bli en nyare Volvo än den 
som han då ägde. Han hittade 
en S40 T4 som bara hade tre 
år på nacken sen den var ny 
och med den största motorn, 
vilket dock gjorde det att priset 

Allt var som gjort för 
att inte passa. Men 
resultatet blev ju 
bra.



ändå var för högt. Prisfrå-
gan löstes dock efter några 
samtal till ägaren. En bilfärd 
på 24 mil gjordes med hans 
far. Fredrik, som är den äl-
dre brodern, mötte upp dem 
i Jönköping. Lukas fastnade 
rätt fort för bilen och ägare-
bytespappret skrevs på.
Första året kördes bilen i 
originalutförande, det var ju 
trotts allt Volvos lilla värst-
ing. Under 2005 började det 
hända lite grejer med Lukas 
lilla fartvidunder. Mycket vill 
ha mer och snart satt det 
ett nytt avgassystem samt 

ett chip från Autotech under 
huven. Lukas började även 
uppdatera lite exteriört på 
bilen.

2006 skickades han iväg 
på jobb i Danmark under en 
längre period och byggan-
det av bilen gick därmed inte 
så fort som han hoppats på. 
Men så snart jobbet inte kal-
lade så stod Lukas i garaget, 
fast besluten om att få klart 
sin pärla. Dock var målet 
skjutet till säsongen 2007. 
Nu var planerna racinginred-
ning och ett tilltalande yttre.

Blått var en given 
färg som hängt med 
från början.



Detta var grunden till vad 
som fyra år senare skulle bli 
Sveriges snyggaste Volvo. 
Dock var detta inget han hade 
kunnat förutspå eller hade 
som tanke.
Lukas hade svårt att hitta 
något kjolpaket som föll hon-
om i smaken. De originalkit 
som fanns till Volvo x40 var 
inte i glasfiber, vilket var ett 
av kraven då glasfibern är lätt 
att modifiera. Efter mycket 
letande hittades tillslut ett kit 
som liknar dagens Realcar 
touringkit som beställdes. 
Men eftersom suget fortfar-
ande fanns för japanska bilar 
och Lukas gillade en front som 
C-west tagit fram, gjordes en 
beställning på en sådan ock-
så.
- Jag tyckte, enligt bilder 
på C-west fronten, att det 
skulle kunna gå att modifera 
ihop dessa relativt enkelt. Så 
det fick bli en ren chansning. 
Säger Lukas.
När dessa hade kommit hem 
började Lukas kapa isär fron-
terna för att sedan börja puss-
la ihop dem. Lukas insåg rätt 
snart att de båda fronterna 
funkade riktigt bra ihop. Mest 
jobb fick läggas vid hjulhusen.
- Flyttade även bak sido-
markeringarna; en ide jag fick 
av en av mina drömbilar In-
finiti G35 som har sin blinkers 
på liknande sätt. Såg senare 

att även en del Porsches har 
så. Säger Lukas
Innan fronten skulle sättas 
på monterade han ett så kal-
lat bolt-on intercooler kit, som 
inte alls var bolt-on utan fick 
modifieras en hel del för att 
ens passa. Då oerhört många 
timmar enbart hade lagts på 
fronten (över 100 timmar), 
sommaren var här och Lukas 
ville åka ut på några träffar, 
tog han hjälp av brorsan och 
fixade till ett par provisoris-
ka breddade sidokjolar som 
skulle matcha fronten. Någon 
dag innan avfärd till första 
träffen, som skulle bli Eda-
träffen, körde Lukas bilen till 
Åmål där företaget MH Styl-
ing valsade skärmkanterna 
på Volvon.
Trots att bilen inte var klar 
på långa vägar, så kammade 
han hem en rad priser under 
2007. Men att varva bilbyg-
gande med ett jobb där man 
kan vara flera månader i en 
helt annan stad åtskilliga mil 
från garaget gör det att allt 
går oerhört sakta framåt.
I november 2007 åkte Lukas 
på semester till USA och lyck-
ades där passa in finalen av 
en stor drifting serie (D1GP). 
Här hittade han också en rad 
olika eftermarknadslever-
antörer.
- Hade en längre tid försökt att 
få tag på ett flip-up nav till rat-

Racinginspirerat 
ljudbygge.



ten utan att lyckas. Men när vi gick 
runt där bland alla bilar så hade 
aspec en monter där dom visade 
just dessa nav. Så vi drog senare 
till deras lager där jag och bror 
införskaffades oss varsitt Rapfix 
GTC flip-up nav från Works Bell. 
Säger Lukas.
När Lukas befann sig i Stockholm 
några månader på ett jobb, ringde 
brorsan Fredrik och berättade att 
han hade hittat en JTCC-bur via 
Blocket i Stockholmstrakterna 
till just en Volvo S40. Lukas tve-
kade inte många sekunder innan 
han slog en signal till säljaren och 
några timmar senare hade han 
hämtat den.
Men här någonstans urartade 
hela projektet med Lukas Lööfs 
Volvo S40. För när vi tar del av 
den 15 sidor långa redogörelse 
för vad som hände från hösten 
2007 till juli 2010 blir man häpen. 

Fronten är ett ihop 
plock som blev mer 
än bra.



Man blir förvånad att Lukas dåvarande 
sambo över huvudtaget sett sin, numer 
kallade, fästman. För här har det brun-
nit i hjärnkontoret. Först började han att 
lacka fälgarna och uppdatera bromsar.
- I all stress så beställde jag i.a.f. en RE-
Amemiya look alike diffuser i glasfiber i 
hopp om att det skulle gå att spara lite 
tid och slippa bygga en ny bakkjol! Men 
efter lite testande så kändes det tyvärr 
inte så bra, så jag bestämde mig för att 
det får bli till att bygga en ny bakkjol i 
alla fall (skratt). Men diffusern kom ju 
ändå till användning, då jag kunde an-
vända den till den nya bakkjolen. Säger 
Lukas.
Sedan pressade han in JTCC-buren 
efter en smärre modifikation av instru-
mentpanelen; som i sin tur skickades till 
Madeleine på MNS Sadelmakeri ihop 
med en rad andra delar. För Lukas vill 
ha en mocka-”look” på grejerna och inte 
flockat som alla andra. Sedan blev det 
nya bromskivor bak från Bromsmannen.
- Jag tyckte strålkastarna såg tråkiga ut 
ihop med fronten, ville ha lite liv i dessa, 
hittade gul Lamin-x film som enkelt ap-
plicerades och gav helrätt stuk. Säger 
Lukas
Någon gång här gav han, efter semes-
ter, upp hoppet om att få klart bilen för 
utställning. Istället tog han en paus och 
påbörjade bygget igen i februari 2009. 
Nu beställdes en massa ljudutrustning 
från BRL, som skulle se till att få musik-
en att höras.
Fram på fronten sitter en splitter som 
fördelar luften och skapar rätt aerody-
namik, den byggde Lukas  gjutmallen 



av i plåtrester som blivit över 
under bygget. I efterhand öns-
kade han att han köpt en stor 
och hel plåt att använda som 
grund till gjutningsformen, det 
hade sparat många timmars 
slipning och spackling.
Mycket tid lades i garaget och 
trots att familjen i form av mor, 
far och bror ställde upp, gav 
han i augusti 2009 upp hop-
pet om att få klart bilen innan 
hösten. Projektet fortsatte där-
för och blev bara värre. Spe-
cialbyggd baslåda i racing-
stuk, dörrsidor byggdes om, 
motorrummet fräschades upp, 
samt mängder av andra gre-
jer fixades till. Dock fick Lukas 
plåster på såren för att han al-
drig köpt en Japanbil. För när 
han beställde ett fjäderben-
stag för Mitsubishi Evolution, 
passade dessa utan modifika-
tion.
Bilen stod klar i juli 2010 och 
i augusti plockade Lukas hem 
den åtråvärda titeln ”Sverig-
es häftigaste Volvo” på Val-
låkraträffen. Vilket denna bil-
byggare var välförtjänt av med 
allt slit han lagt ner i hela sex 
år!
Det som imponerade på oss 
på tidningen var inte bara 
bygget, utan att Lukas varje 
år besiktigat bilen; och att milt-
alet förvånat besiktningsmän-
nen kan vi också förstå.



Ett STORT jävla tack till:
bror Fredrik “FredrocK” Lööf 
som varit till sjukt stor mek och 
teknisk hjälp speciellt under slut-
striden!

Ett STORT tack till min flickvän 
Louise som fått stå ut med att 
jag prioriterat bilen framför 
henne...ett under att hon är kvar. 
Love you!

Ett STORT tack till mor och far 
som varit till enorm hjälp och 
stöd!

Ett stort tack även till Ernest 
som slitit häst inför lack och fått 
stå ut med mig i stressade tider. 
Hehe!

Ett stort tack till TopCar som 
alltid får bilen att bli snuskigt 
blank och ren!

Ett stort tack till BRL som hjälpt 
till med ljudbygget osv!

Ett stort tack till Erik Nygren (EN-
FOTO.NU) för alla grymma bilder 
han tagit på bilen!!

Tack till Däck Johnny, Madeleine 
på MNS Sadelmakeri, Olas Ga-
rage, AluminiumSvetsarn, Per 
och Ilanda Karosseri & Lack, 
Rally Produkter, Helmia Bil och 
alla andra som jag glömt!



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag tillbringade mycket tid i garaget med killkompisar och tittade på när de byggde på sina bi-
lar. Tyckte det var en kul hobby. Sen började jag själv börja bygga och efter det har det gradvis 
blivit värre och värre.
 
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du 
ligger på?
Oj, detta var en svår fråga. Jag får nog passa på denna. Det är upp till andra som ser min bil 
att sätta betyget.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Kommer inte på någon jättehemsk upplevelse, men vet att jag blev riktigt irriterad på taket 
som jag skulle montera i golfen. Jag hade hållit på i åtskilliga timmar och det ville sig inte alls. 
Det var riktigt jobbigt.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Skulle nog vilja säga att man aldrig blir fullärd i någon konst. Det kommer alltid något nytt sätta 
att bygga på och man lär sig ständigt nya saker.

Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Många! Ingen specifik då jag imponeras av många; vad de kan bygga och åstadkomma.

Bästa garage drycken?
Kaffe!!!

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Helt olika beroende på hur jag jobbar, men allt från 16 timmar och uppåt.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Ja, jag håller på med min Passat Variant. Vill inte avslöja för mycket då jag hoppas den får stå 
på Bilsport Performance & Custom Motorshow 2012.

Fakta
Namn: 
Nina Järvitalo 
Ålder: 
31
Bor: 
Uppsala
Arbete:  
Undersköterska
Civilstatus:  
Sambo



Vi har de rätta tillbehören



Namn: Christopher Minnelid

Bor:  Malmö

Ålder: 15 År

Vem är Christopher Minnelid: Jag är en biltokig 
kille som till hösten börjar fordonsgymnasiet här i 
Malmö, så jag kan lära mig bilmotorer och bilbyg-
ga. Utöver bilar gillar jag facebooka, brudar, köpa 
nya coola kläder helst på Jack o Jones

När blev du bilintresserad?
Jag har varit bilintresserad så länge jag minns. 
Min pappa mekade alltid med bilar.
Leksaksbilar blev en självklar leksak för mig när 
jag var liten och jag samlar fortfarande
på hotwheels bilar.

Bästa svenska bilbyggare?
Detta  är skitsvårt att säga, det finns ju så många 
bra. Jag hälsade på Morgan Svennarp i vinter 
och såg hans bygge som ska vara klart till Elmia. 
Han är en jävla bra bilbyggare

Subaru eller Audi?
Subaru är bättre än Audi!

Drömbil?
En röd Ferrari 599.

Framhjulsdrift eller bakhjulsdrift?
Framhjulsdrift.

Turbo eller kompressor?
Turbo!

Stancestuk eller Tyskstuk?
Stancestuk.

Åka på bredden eller rakt fram?
Åka på bredden. Drifta är fett.

Bästa bilfilm?
Fast And The Furius 5 tyckte jag var fett bra, 
men de andra är bra dom också

Första bilträffen du kommer åka på?
Bilsport Performance & Custom Motorshow hop-
pas jag blir min första stora bilträff, där jag även 
tänker ställa ut.

Vi har de rätta tillbehören



Evenemang
Text & Foto: Daniel Serénus



Trevliga lokaler.

Just nu ser framtiden oviss ut 
för varumärket SAAB. Trots att 
varumärket gått i konkurs be-
höver det inte betyda att det 
inte blir några fler bilar av mär-
ket SAAB. Kolla på varumärket 
Bugatti som bytt ägare och lagt 
ned flertalet gånger. Tidnin-
gen tog sig till Trollhättan för 
att besöka SAAB-museet. Här 

hittas allt från Ursaaben till de 
senaste konceptbilarna. Även 
första turbomodellen, vilken 
blivit en milstolpe i SAAB’s his-
tiora. Vi rekommenderar varmt 
att ta sig till Trollhättan för att 
ta del av museet och SAAB’s 
historia.



Modellerna 93 & 
95 har hängt med i 
många år.

Så funkar SAAB’s 
Motorer



SAAB’s Konceptbilar 
skapar ha begär.

SAAB var i många år 
framgångsrika inom 
rally & racing



Konceptbilarna som 
banat väg åt SAABs 
design program.

SAAB var duktiga 
på areodynamik och 
med detta är den 
första 900 modellen 
som fick benämnin-
en Areo. 





SAABs turbomotor-
er är världskända. 
1978 kom första 
turbomodellen. 



Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info



Evenemang
Text & Foto: Daniel Serénus



Finn ett fel?
5 Svarta bilar och 1 
smurf-bil.

Att anordna en bilträff kräver ib-
land inte så mycket. När ryktet 
om en bilträff i Trollhättan bör-
jade spridas via kommukikation-
splattformen Facebook, valde vi 
att ta oss dit och se vad träffen 
hade att erbjuda. Det var inte 
en utställning i form av prisut-
delning, utan mer ett tillfälle för 
folk att hitta liksinnade. Ryktet 
hade spridit sig runt om i kom-
munerna kring Trollhättan och 
många fordon hade samlats på 
den stora parkeringsplatsen ba-
kom Trollhättans stora köpcen-
terområde.
Det krävs oftast inte så mycket 

för att anordna en bilträff. Bra 
väder, lite marknadsföring och 
en bra plats duger gott
 för att man ska kunna skapa en 
succé! Utställningen verkade 
väldigt uppskattad. Dock ansåg 
en del att träffen tyvärr var dåligt 
arrangerad på plats. Ingen di-
rigerade vilka bilar som var ut-
ställningsbilar och vilka som var 
vanliga besökare. Men vi anser 
att enklare tillställningar oftast 
blir mer spontana och ett bra fo-
rum för att skapa nya kontakter, 
samt hitta nya vänner.

Sierra Cossie! 
Läckert!



Retro, men ändå 
trendig.



Har man sett! Den 
kända SAAB trim-
maren PA var på 
plats

Skäms inte för ros-
ten på sin bil.



Lotus Seven replika 
med Volvo motor.



Riktigt snygg
Mazda RX-7



Denna EVO:n hade 
hade en ung chafför.

Vill behålla original 
känslan.





Evenemang
Foto:  Revolt-is  i samarbete med

 superior  imports  



Under helgen 13-15 januari hölls 
Tokyo Auto Salon i Japan. Mäs-
sanläggningen Makuhari Messe 
- International Convention Com-
plex består av 13 hallar på en ge-
mensam storlek av 20.000 kvadrat-
meter, av vilka Tokyo Auto Salon 
använde sig av 8 hallar. Mässan 
är en av de största höjdpunkterna 
på året, över 600 bilar ställdes ut 
och alla de stora företagen fanns 
på plats. Många läckra bilar fanns 
det för besökarna att spana in, vilka 

vissa av dom verkligen stack ut ur 
mängden.
Vi får tacka Micke på Superior Im-
ports för att vi fick ta del av bilderna 
från denna mässa och deras sa-
marbetspartner REVOLT-IS som 
var där och fotade och filmade. Vill 
ni se flera bilder från mässan så 
rekommenderar jag er att besöka 
Superior Imports blogg där det 
kommer att finnas gott om bilder 
och filmklipp.

Kolla en Kines i Ja-
pan.

Vinyldrapering är 
super hett i Japan 
också.



Turbon fick inte rik-
tigt plats.







Reportage
                               Text: Anders Nordlén
                                    Foto: Martina Karlsson
   Daniel Lindgren
    Anders Karlsson
   Patrik Karlsson 

För tredje året i rad arrangerades den inofficiella fototävlingen ”Årets Gorg-foto-
graf” på communityn Garaget.org och årets segrare blev medarrangören och 
fjolårsvinnaren Patrik ”2002tii” Karlsson. 
- Det var kul. Jag satsade på att komma så högt upp som möjligt och det gick i 
lås!



3 etappvinster, mest deltagande 
och 9 poängs försprång ner till 
andraplatsen blev faciten när 
Patrik till slut plockade hem titeln 
Årets Gorg-fotograf 2011 och fick 
mottaga priser i samband med 
Fotomässan i Stockholm i mitten 
av november.

Men att det skulle bli så var inte 
helt skrivet i sten. När det inför 
det tredje året var dags för fun-
deringen om jag själv skulle driva 
tävlingen vidare ytterligare ett år 
eller ej klev den tidigare vinnaren 
Patrik Karlsson fram och erbjöd 
sig att hjälpa till. Och med hans 

engagemang byttes äran, som ti-
digare varit det fotograferna täv-
lat om, ut mot riktiga priser som 
kanske blev en extra smällkara-
mell för medlemmarna för att del-
taga.

Tävlingen bygger mycket på fo-
rummedlemmarnas deltagande, 
så väl i tävlandet som i uppbyg-
gnaden av tävlingen och till att 
utse etappvinnarna. Med deras 
hjälp valdes i början av året olika 
teman som därefter delades upp 
i åtta omgångar. Tanken med att 
låta medlemmarna utse olika te-
man har varit att öka fotografer-



nas eftertänksamhet och kreativ-
itet inom fotografering när de var 
tvungna att anpassa sig efter 
vilket tema varje omgång hade.

Årets teman har varierat mellan 
allt från att fånga detaljer och por-
trättera förare med fordon, till att 
hitta bilder som passade in under 
temat tävling. Och många bidrag 
blev det. Totalt tävlade 29 foto-
grafer med sammanlagt 82 bilder 
under dessa åtta omgångar innan 
slutsegraren till sist kunde koras.

Vinnaren Patrik Karlsson är 
egentligen golvläggare till yrket, 
men har fotograferandet som en 
sidohobby. En hobby som har 
gett honom flera fotouppdrag, 
så väl privat som för uppdrags-
givare, och som har fått honom 
att börja fundera på att helt byta 

yrkesbana.
– Jag vill satsa hårdare på foto-
graferingen till nästa år och kun-
na gå in 100% i det jag gör. Nu 
är det bara helgerna som är vigda 
åt fotograferingen, så därför fun-
derar jag på att ta tjänstledigt för 
att satsa som fotograf istället.

Fotointresset hos Patrik kom i ti-
dig ålder. Som sjuåring fick han 
en 35-millimeterskamera av sin 
granne, som han sedan satt med 
i fönstret på höghuset där han 
bodde och fotade jänkarbilar 
som åkte förbi på gatan utanför. 
Redan då låg bilar honom varmt 
om hjärtat. Foto- och bilintresset 
följde honom sedan upp i åldern 
och under 80-talet, när han skaf-
fade sin första systemkamera, 
dokumenterade han många olika 
motorevenemang som monster-



race och tractor pulling.

Sedan dess har Patrik utvecklats 
mycket i sitt fotograferande och 
försöker ständigt höja ribban. Han 
menar att vägen till en bra bild går 
genom att man är engagerad och 
målmedveten när man fotograferar, 
så att man har en tanke bakom det 
man gör.
– Själv försöker jag alltid att ta bil-
derna rätt från början så att man slip-
per sitta och fixa med dem så mycket 
sen i datorn. Är det för dåligt ljus, tar 
jag bara hjälp av ljusstarka objektiv 
eller blixtar för att få till ljuset som jag 
vill ha det.

Vinnaren Patrik 
Kalsson i hans rätta 
miljön.



Till prisutdelningen, som hölls i sam-
band med Fotomässan i Stockholm, 
anslöt sju av de tävlande fotograferna. 
Det första och mest ärofyllda priset 
som Årets Gorg-fotograf 2011, tillde-
lades under applåder Patrik (2002tii)! 
Därefter delades priser ut till de som 
placerade sig på 2-5 plats, innan 
etappsegrarna fick sina vinstpåsar.

Arrangörerna bakom tävlingen hade 
även valt att ta in en extern jurydo-
mare, Martin Persson (www.bildbilder.
se), för att utse ”Årets bild” bland de 
bilder som placerat sig på topp 5 vid 
varje etapp. Av totalt 40 bilder lyck-
ades Martin sålla ut en topp 3, men det 
var ett svårt urval enligt honom själv.
– Väldigt blandad kompott och väldigt 
lite av vad jag är van vid att se och ta 

Vinnaren Patrik 
Karlsson.



själv. Men tycker mig ändå hittat 
några favoriter efter ett tag.

Vinnare där blev till sist Anders 
”M@sken” Karlsson med en bild 
på en Porsche som lättar över ett 
krön på Knutstorp. Motiveringen 
från jurydomaren löd:
”Ögonblicksbilden! Perfekt tim-
ing, gasen i botten och hjullyft 
över krönet och med värmedall-
ret baktill från avgaserna förmed-
las adrenalinet hela vägen till 
åskådaren bakom skärmen. Även 
bra tryck i skärpan och färgerna. 
Fulländad motorsport bild kort o 
gott!”

Engagemanget och nyfikenheten 
för tävlingen ökade i slutet av 
året, då allt fler nya anslöt till täv-
lingen. En ökning som vi hoppas 
fortsätter om tävlingsledningen 
väljer att driva tävlingen vidare 
nästa år. För det är inte bara för 
oss själva vi gör detta, utan även 
för er.
– I årets tävling har folk utveck-
lats. Ribban har höjts på kvalitén 
rakt igenom på ett positivt sätt 
och jag tror att det är en bra skola 
för folk att lära sig i. Det märks 
till exempel när vi har teman som 
får folk att tänka efter och därmed 
lära sig att en bra bild oftast inne-
håller saker som tid och planer-
ing, avslutar årets vinnare Patrik 
Karlsson.

Årets bild tagen av:
Anders Karlsson



LMFAO 
Sexy An I Know It (rmx)

SWEDISH HOUSE MAFIA
 Antidote (rmx)

AVICII 
Levels

DEN SVENSKA BJÖRNSTAMMEN
Svalkar Vinden

ANSIKTET
Äckligt

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
Flo Rida
Wild Ones ft. Sia



Söker ni bra folk?
Sluta leta!
Vi bemannar ert företag.



Tuningcar



ÅTERFÖRSÄLJARE AV LAMIN-X PROFFS FILM

LYKTSKYDD / STENSKOTTFILM
Lamin - X  |  PROFFSFILM



Om man vill vara unik, måste man 
tänka annorlunda och hitta på nya 
lösningar som inte uppfunnits tidig-
are. Men knep och knåp har ju alltid 
varit roligt att förströ tiden med. Ro-
ligt är dock att Forza.se gått in som 
en av våra viktiga huvudpartners i 
projektbilen. Forza är experter på 
väghållning och har en egen chas-
siverkstad. Forza kommer att förse 
bilen med ställbara coilovers som 
skall se till att bilen ligger som slickat 
i kurvorna. Sedan har vi monterat in 
6-punktsbältet efter många om och 
en del men. Höll på att ge upp, men 

med lite tålamod löste det sig. Sedan 
rensade vi ur det stora bagageu-
trymmet för att få klart monteringen 
av backsensorer. I samband med 
detta passade vi på att tvätta filtmat-
tan som tillhör bagageutrymmet. Kan 
meddela att den var mycket skitig 
och att det troligtvis var första gån-
gen sedan 2003 denna filtmatta var 
ren. Sedan har vi beställt en vinge 
från Collexstyling.se tillverkad i kol-
fiber. Denna skall specialanpassas 
med nya fästen om vi får som vi vill. 
Det har även diskuterats om att göra 
lite inredningsarbeten. När vi trodde 

att vi byggt om allt, hittade vi näm-
ligen lite till att göra. Så nu sliter vi 
ut huvudenheten till stereobygget vi 
gjorde förra året ihop med Ljudia. 
Eftersom stereon var det enda som 
inte byttes förra året och den nu har 
3 år på nacken, känns det som om 
den nästan måste bytas ut. Jag har 
lämnat uppdraget till Ljudia att hitta 
en huvudenhet som känns modern 
och med rätt design att passa in i en 
sportbil. Sedan skall vi bygga en ny 
panel som kommer att placeras mel-
lan instrumentpanel och växelspak. 
Här kommer Thors Bilsadelmakeri i 

Trollhättan att vara behjälpliga. Se-
dan är det beställt nya bromsskivor 
från EBC, levererat av G-Partners. 
Vi kommer även att snygga till under 
huven där fram. Vi vill inte berätta för 
mycket men det kommet att bli race-
ing insprierat. Mycket kul kommer att 
hända. Soyafilm kommer att förse 
oss med både kolfibervinyl och sol-
film till bakrutan. Något vi kommer att 
få lite jobb med att montera. För är 
det något man inte har i en Speed-
ster, så är det plats att röra sig. Trång 
som i.... To be continue...

Projektbilen

ÅTERFÖRSÄLJARE AV LAMIN-X PROFFS FILM

LYKTSKYDD / STENSKOTTFILM
Lamin - X  |  PROFFSFILM



Känns som projek-
tet börjat på riktigt 
nu.

Stort bagageu-
trymme. Som snart 
blir mindre.

Backsensorer mon-
terade.

Nya bälten monter-
ade.



Officiell Lackpartner

www.improxcustoms.com

Officiell bilverkstad:

Officiell leverantörer:

wargia engineering, 
Tengrengstorp i Vänersborg
Vargöns Mekaniska, 
Vargön i Vänersborg
Collex Styling
www.collexstyling.se
Trestads Bilrekond (KRIS)
Uddevalla, Kuröd

www.hova.com

www.persverkstad.se

Officiell Solfilms- & 
skyddsfilmsleverantör:

Officiell multimedia leverantör

www.adrian-styling.com

www.ljudia.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

www.dekalkungen.se

Officiell lyktskyddsleverantör Officiell Väghållningsleverantör

www.4protect.sewww.soyafilm.se

www.dalhems.se

www.forza.se



Poster
Foto: Ranis foto

www.greenlightmag.se

Toyota Supra



Poster
Foto: Ranis foto Reportage

Foto &  text: Daniel Serénus



Första gången du tar din ögon-
sten runt en bana är oftast den 
lyckligaste dagen i ditt liv, inget 
man bör nämna för sin fru/man 
om man vill behålla famljefriden 
där hemma. Men bankörning är 
mer än bara en upplevelse, det 
kan liknas med en drog för alla 
petroleumälskare. För har man 
väl börjat, är det en omöjlighet 
att sluta. 1.0 är att börja köra 
och 2.0 brukar bli ett par R-däck. 
Alltså däck som är anpassade 

för optimalt väggrepp. Snart vill 
man ta sig ännu snabbare runt 
banan och största generalfelet är 
att man här påbörjar en satsning 
på att få mer motoreffekt. När du 
känner att du befinner dig i detta 
läge, är det dags att inleda fasen 
vi valt att kalla 3.0; vilket innebär 
att gå en förarutbildning. Rac-
ingföraren Daniel Ivarsson an-
ordnar förarutbildningar på flera 
banor runt om i landet. Vi hade 
den stora äran att få delta un-

Daniel kör en ge-
nomgång under fru-
kosten.



der en av Daniels utbildningar, med 
förhoppning om att man skulle vara 
en bättre förare efter denna dag.

Dagen startade med frukost och 
genomgång av banan, samt regle-
mente. Här lärde man sig om brom-
sreferenspunkter och hur man når 
en optimal bromsning för banan. 
Daniel gjorde också klart för oss att 
detta är en förarutbildning och där-
för kommer det inte att tas någon 
varvtid. Han berättade också att 
gruppen deltagare kommer att de-
las upp i 3 grupper. Varje grupp 
utgör vanan hos bilföraren när det 
kommer till bankörning. Efter fru-

Porsches RS-mod-
ell är byggd för 
bankörning.



kost var det dags att ta på sig skydd-
sutrustningen i form av heltäckande 
kläder, hjälm och handskar. Sedan 
plockades lösa föremål ut ur bilarna.

Dags för förarna att ta sina bilar ut på 
banan för ett par provvarv. Då gällde 
det att tänka på det som Daniel tidigare 
nämnt under frukostgenomgången. 
Men snabbt var viss morgon-informa-
tion borta och därför rekommenderar 
vi att man tar en coachning med Dan-
iel brevid sig runt banan. Daniel guidar 
dig då igenom banan och visar hur du 
bäst för fram din bil runt en bana. Dock 
skiljer det sig mellan olika banor, men 
grundprinciperna är dom samma. För 
att få en uppfattning hur mycket rätt 
kunskap gör, satte vi Daniel på förar-
sidan på vår projektbil. Rätt fort insåg 
man hur lite man egentligen vågar och 
hur lite av bilens totala kapacitet man 
utnyttjar. För när Daniel körde gick det 

fort och trodde vi skulle snurra eller 
köra av banan flertalet gången.

Det är en mycket bättre investering att 
lära sig köra än att skaffa fler hästar, 
säger Daniel.

Vad kostar det då att få en riktig föra-
rutbildning? Det beror självfallet på 
vem och vart man bokar sin utbildning, 
men man bör räkna med några tusen-
lappar för en seriös utbildning. Dock 
är det upp till dig själv om du vill gå en 
fortsättningsutbildning eller likande.

Oftast besöker man flera av våra till-
ställningar, då man oftast efter första 
utbildningen inte lärt sig mer än 
grunderna. Vi anordnar runt 4 utbild-
ningar per säsong och besöker man 
samtliga 4 utbildningar så brukar de 
flesta av förarna vara relativt duktiga, 
säger Daniel.

Lotus Exige 220S - 
Kompressormatad 
plastraket. 



Daniel tog vår pro-
jektbil runt banan 
för att se vad den 
gick för. 

Uppställlning efter 
körvana.



Nissan satte tyska, 
amerikanska  och 
italienska sportbilar 
på plats.

Klassiks 911



Daniel lät betalande 
kunder ta en tur 
med hans Camaro 
cup bil.



Komposit, Kolfiber &  Lack

Motorsport produkter

Reservdelar

mail: iceman@adrian-styling.com
tel: 0734349123

www.adrian-styling.com

Vi har mer än bra laptimers, vi har mass-
vis med produkter för din bil.
Kolla in oss på. 

www.laptimer.se

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi Allt man kan tänka sig till bilen

Specialist på Volvo m.m.

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fylln-
ing, Chiptrim, Service. 
 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66 
 
Gillstad

www.ljudia.se 
Tel: 0501 - 27 80 60 
 
Mariestad

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast 
i stan. Små modifieringar, stora resultat. 
 
LMR
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0736 - 49 37 72 
Sollebrunn 

Limosine service

Vi erbjuder ett av Sveriges bredaste 
limosine utbud. Sveriges längsta bl.a. 
 
www.hagalimo.se

HAGA



Dieseltrim Tryck

Vi har prisvärda och kvalitativa diesel-
boxar.

www.speedkit.se

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget 
tryck. Kolla in vår webshop 

www.dekalkungen.se

Däck & Fälgar

Bästa service, bästa pris.  
Kolla in vår webshop som är fylld med 
produkter från välkända tillverkare 
 
www.ralphsdack.com 
 
Tel: 0520-44 44 99 
 
Sjuntorp

Solfilm & skyddsfilmer

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm , 
kolfibervinyl m.m.

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.seProfilkläder - Racing

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädpro-
gram efter din designidé. Att synas är att 
finnas 
.
www.dinjacka.se 

Tel: 08-759 57 80

Styling  &  tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från 
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar 
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.seVi leverera proffs lyktskydd från LAMIN-
X. 

www.4protect.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

-Bra Att Ha Delar Vid Turbotrimning-
Intercooler Wastegate Dumpventiler 
Flänsar,Grenrör, silliconslang, Motorde-
lar, sänkningsatser 
 
 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto 
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror, 
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varn-
ingsljus.

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms och  avgas

Hos oss hittar du kända varumärken som  
Jamex, Bilstein, Powerflex, Tarox, H&R,  
Bembro, Ansa, Pagid m.m.

Vi söker även fler återförsäljare 
 
 www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörn-
ing. 

www.mlimits.se



BAC MONO TRACK RACER



Helg-banentusiaster med smak för 
exklusiva sportbilar och fickor till-
räckligt djupa för att ha råd med sin 
hobby, kommer att blir glada att höra 
att BAC Monos ensitsiga racerbil 
har kommit till USA.
Sector111 LLC är ett Kalifornien-
baserat företag som specialiserat 
sig på eftermarknads-prestand-
adelar och service för Lotus Elise 
och Exige, samt Ariel Atom. De har 
utsetts till att vara den exklusiva 
amerikanska importören av den brit-
tiska sportbilsmodellen.
- USA är en enormt viktig marknad 
och utgör en betydande andel av 

vår exportvolym, säger BACs direk-
tör, Neill Briggs.
Sector111 kommer vara ansvariga 
för försäljning och service av BAC 
Mono i USA. De har planer på att 
importera omkring 12 bilar till 2012, 
med en prislapp som fastställts till 
cirka 930.000 svenska kronor.
Mono drivs av en mittmonterad Co-
sworth sugmotor på 2,3-liter med 
280 hästkrafter, samt har en sex-
växlad sekventiell växellåda och dif-
ferentialbroms. Modellen har en kol-
fiberkropp och väger bara 540 kilo. 
Det finns 12 stycken olika kulörer att 
välja på, samt svart eller kolfiber på 



nedre delen av karossen.
Enligt det brittiska företaget 
passerar Mono 0-100 km / h på fan-
tastiska 2,8 sekunder och 0-160 km 
/ h på 6,7 sekunder. Toppfarten är 
274 km / h.



KTM X-BOW R

Alternativet för dig som vill ha 2-sits

Ariel Atom V8

KTM X-BOW R



Nya Porsche 911 cab.

Ariel Atom V8



Bara ett par månader efter presentati-
onen av nya 911 Carrera, visar Porsche 
nu den öppna versionen av den nya 
modellen. Tack vare en ny konstruk-
tion av taket har 911 Cabriolet samma 
eleganta profil som Coupén. Porsche 
911 Carrera Cabriolet lanseras i mars 
2012. Taket är en lättviktskonstruktion 
där till och med magnesium använts. 
Det bidrar till att Porsche lyckats vän-
da viktökningstrenden och nya 911 
Cabriolet är därför betydligt lättare än 
sina föregångare. Det innebär sporti-
gare köregenskaper, lägre bränsleför-
brukning och bättre komfort.
Motorerna i 911 Cabriolet är de samma 
som i Coupé-versionerna. 911 Carrera 
Cabriolet har en 3,4 liters boxersexa 
med 350 hk (257 kW) som driver bakhju-
len via en sjuväxlad manuell växellåda. 
I 911 Carrera Cabriolet S sitter det en 
3,8 liters motor med 400 hk (294 kW). 
Som standard har även den modellen 
en sjuväxlad manuell växellåda.
Därmed fortsätter Porsche att skilja sig 
från konkurrenterna genom allt bättre 
bränsleeffektivitet. Båda modellerna 
drar nu mindre än 10 liter per 100 km. 
Carrera Cabriolet kan också utrustas 
med PDK-lådan (Porsche Doppelkup-
plungsgetriebe). Den sänker såväl för-
brukningen som accelerationstiderna.
Med sin längre hjulbas, bredare spår-
vidd och den nya elektromekaniska 
styrningen har 911 Cabriolet ännu spor-
tigare, livligare och mer exakta köre-
genskaper. Beroende på modell finns 
olika kontrollsystem som standard eller 
som tillval för att ytterligare förbättra 
köregenskaperna.



Porsche 911 Carrera Cabriolet 
kommer att lanseras i Sverige i 
mars 2012



C63 AMG - Black series



Det finns kraftfulla Mer-
cedes-modeller. Och för 
den som vill ha mer finns 
AMG-modellerna. Men för 
den som vill ha mest, finns 
Black Series. Nu kommer 
C63 AMG Coupé Black 
Series. Bäva!

Coupéversionen av Mer-
cedes C-Klass är vad man 
kan kalla användbart spor-
tig. Och ger man den tilln-
amnet C63 AMG så är den 
fortfarande användbar, 
men med ett rytande som 
förklarar att det här är en 
bil som trivs när du menar 
allvar. Tar du ett steg till – 
Mercedes C 63 AMG Cou-

pé Black Series – så får 
du en bil som du mycket 
väl kan hämta barnen på 
dagis med. Men då måste 
man beställa den med 
baksäte. Som grundutrust-
nig kommer den bara med 
framstolar. För att därefter 
hyra in dig på närmaste 
racerbana och känna hur 
mycket adrenalin som kan 
få plats i en människok-
ropp.

Allt är vässat. Inte bara 
motorn (517 hk/620 Nm) 
som tar bilen 0-100 på 
4,2 sekunder. Med till-
valet Track Package får 
man specialdäck (19 tum-

mare på 255 bredd fram 
och 285 bredd bak) från 
Dunlop och kylning till dif-
fbromsen bak. Chassi, 
bromsar, styrning – allt är 
genomgånget.

Vill du så kan du dessutom 
beställa den med AMG 
Aerodynamics Package 
som ser till att den verkli-
gen pressas mot vägban-
an (bland annat med den 
stora vingen som hjälp).

Prislappen börjar på ca. 
1.175.000 kronor, men 
produktionen är begrän-
sad och det kommer inte 
många bilar till Sverige.



F & M   - Evantra



En ny italiensk sportbil är nu född. 
Visserligen i väldigt få exemplar; 
endast 5 bilar per år. Detta gör 
bilen väldigt exklusiv och troligen 
dyr. Hittills finns det inte mycket 
uppgifter från tillverkaren, som 
är F&M by Mazzanti Automobili, 
mer än att modellen heter Evan-
tra. Bilen håller på att tillverkas i 
Pontedera, som ligger i närheten 
av Pisa. Första bilen är planerad 
att lämna fabriken under mitten 

av 2012. Angående motorval 
kommer det finnas två sådana. 
Båda är sexcylindriga och på 3,5 
liter. Den ena kommer vara en 
sugmotor på 407 hästkrafter och 
den andra kommer att få hjälp av 
två stycken turboaggregat och 
lämna 611 hästkrafter. Med en 
vikt på runt 1200 kilo har tillverk-
aren sagt att sugmotorversion 
ska kunna göra 0-100 km/h på 
3,7 sekunder.



Bra bildelar till skruvade priser
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Hos oss sparar du alltid pengar på dina bildelar i 
originalkvalitet, men nu trycker vi gasen i botten. 
Med hjälp av Bildelshjulet sänker vi priserna  
ytterligare på utvalda varor. På skruvat.se hittar  
du enkelt bildelar till de flesta bilmärken. Nu kör vi!

Vinst varje gång!
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