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När man trodde att våren var här för 
att stanna, vaknar man upp men en 
snötäckt gräsmatta. Jag måste erkänna 
att jag inte var jättenöjd över den situ-
ationen, men man måste tänka positivt! 
Vi har bland annat tagit del av den tradi-
tionella säsongstarten för bilbyggarna, 
Bilsport Performance & Custom Mo-
tor Show, som arrangeras i Jönköping 
varje påsk.

Jag är helt övertygad om att det som 
kallas stance/tyskstuk/hellaflush är en 
uppkommande trend. Dock skulle jag 
vilja se att trafikverket gjorde något åt 
de förbannade farthindren. Tråkigt att 
behöva glida över dessa i sommar med 
sin nystanceade bil... Jag tror också att 

driftingen kan komma att växa lite un-
der denna säsong, jag har sett en del 
förare som är nya för säsongen. Men 
jag står fast i att Svenska Bilsportför-
bundet måste göra något för att få igång 
en riktig serie. Därefter skall vi som me-
diekanal hjälpa till att bygga upp profil-
erna.

Den stora kolfibertrenden har dock bör-
jat svalna av lite och inte har drapering 
med folie slagit hårt i bilbryggarvärlden. 
Även om man såg en del byggen med 
det, var det inte så påtagligt denna sä-
song. Dock är ju racingtrenden hetare 
än någonsin och nu skall man inte bara 
showa utan även kunna köra bilen på 
bana.

Logiskt efter denna bedömning är ju 
att platserna på landets banåkingsev-
ent kommer att vara få. Kul för oss 
på GreenLight Magazine, då vi i janu-
ari beslutade att fokusera mer på just 
banåkning inför 2012. Steg ett var att 
vi inledde ett samarbete med rejsa.nu, 
som är landets störta forum för banåk-
are.

Sedan släppte vi ju en ny hemsida för 
galan 2012, samt att biljetterna släpptes 
på Attending.se. Nu kommer vi att 
fokusera fullt på att sälja slut och sedan 
fokusera på arrangemanget. Missa nu 
inte att boka din biljett till denna trevliga 
avslutningsfest för alla hobbybilbyg-
gare!

Nu var säsongen startad.
Text: Daniel Serénus 
Ledare





Reportage
Text:  Christoffer Talvis

Foto: Daniel Serénus

När vi säger Subaru tänker ni nog på 
skön motorsång ur boxermotorn och 
konstant fyrhjulsdrift, men i detta 
fall hör man fortfarande skönsången 
från boxermotorn men drivningen är 
helt annorlunda.



Pappa till två barn, bilplåtsl-
agare, deltidsbrandman och 
med stora driftingdrömmar, det 
är så vardagen är för ägaren 
av denna Subaru Impreza STi. 
Robin Wallin från Vargön har 
sedan många år tillbaka velat 
ratta en egen unik driftingbil. 
Subaru är ju dock inte den 
första typen av bil man tänker 
på när man pratar om drifting.

- Jag ville bygga något som 
ingen annan byggt, vara unik 
och synas, säger Robin.

Efter att kört många olika 
modeller av Subaru var valet 
inte speciellt svårt, i denna bil 
kände han sig hemma. Robin 
knackar plåt på Hansson Bil, 
som är en Subaru-verkstad 
i Vänersborg. Genom jobbet 
har han bra kontakter, samt 
får mycket inspiration från en 
kille i USA som byggt om just 
en Impreza med karossen in-
nan denna, som kom 2008, 
till bakhjulsdrift. Många tänker 
nog vilket jobb det måste vara 
för att få bilen att driva enbart 
bak när den normalt driver på 
alla fyra hjulen, men växellå-
dan är original och inga större 
modifieringar är gjorda.

- Hade läst på rätt mycket hur 
jag skulle gå tillväga för att få 
den att driva enbart bak, samt 

Inte vem som helst 
som bygger om en 
ny bil för drifting.



att jag visste på ett ungefär 
hur man skulle göra. Ack 
den som ger sig, säger Rob-
in med ett leende.

Under hela byggets gång 
har Robin alltid haft trogna 
vänner som hjälpt till, även 
dessa är med i Team RWD 
som de skapat. Då bilen 
ska köras i klassen Pro-Int, 
så finns det ett gäng regler 
hur bilen, bur etc. ska vara 
byggt. När karossen var helt 
ren invändigt och växellådan 
bortskruvad, kördes bilen 
bort till företaget Extrem 

Svetsning i Trollhättan så de 
kunde påbörja burbygget. 
Medans bilen var borta pas-
sade Robin på att fixa till 
växellådan med att montera 
några delar som han beställt 
från Tjeckien, samt att svet-
sa igen två hål där drivax-
larna till framhjulen egentli-
gen ska vara. Detta tog inte 
lång stund att fixa till, det var 
väntan på delarna som var 
den tråkiga biten. När än-
tligen buren var färdig och 
bilen var hemma i garaget 
igen, skruvades växellådan 
på plats och en stol monter-

Spartanskt!



ades dit provisoriskt. Suget 
att få se om bilen funkade var 
enorm... Det visade sig inte 
var några som helst problem; 
en sak att kunna bocka av på 
listan.

- Vissa dagar kändes det som 
man fick hur mycket som helst 
gjort i garaget, men ändå vis-
ste man att klockan tickade 
på. Bilen skulle premiärvisas 
på Bilsport Performance & 
Custom Motor Show, säger 
Robin lite sammanbiten.

Robin och resten av Team 
RWD var nog inte de enda 

STI - Subaru Tecnica 
International, avdel-
ningen som låg ba-
kom framgångarna 
inom motorsport.



som fick känna på den årliga El-
mia-stressen, något som de flesta 
har som ska ställa ut sin bil där.

När buren sedan var lackad, mon-
terade han in två sköna racingsto-
lar av modell Sparco Corsa ihop 
med sexpunktsbälte för att kunna 
sitta riktigt fast när bilen sen ska 
gå på bredden. Även hydralisk 
handbroms installerades, vilket 
inom drifting kan vara skönt att ha 
för att kunna låsa upp bakhjulen 
precis innan man ska ställa upp 
bilen på tvären. Då det inte finns 
många driftingprodukter till just 
Subaru får man leta länge, vilket 
Robin fick göra när han ville få lite 
mer styrvinkel för att kunna ställa 
upp bilen extra mycket på banor-
na i sommar. Efter mycket om 
och en del men hittades ett kit för 
just detta, som genast beställdes. 
Under väntan på detta kit pas-

Bilen är draperad 
med vinyl, för från 
början var bilen röd.



sade Robin på att montera 
dit H&R Coilover kitet från 
Bilmodecenter.

- Nu började bitarna falla på 
plats och bilen började se 
hel ut igen, säger Robin.

Innan bilen fick stå på back-
en igen, passades intercool-
ern på att bytas ut. Ingen fär-
diganpassad intercooler här 
inte, Utan cellpaket köptes 
och svetsen togs fram. När 
intecooler sedan var svet-
sat och klar fick kylarbalken 
modifieras lite då intercool-
ern byggde mer än original. 
Nu var det dags att hänga dit 
fronten igen. Slutligen innan 

Inne i Catch tan-
ken finner vi brän-
slepumparna. 



Bilsport Performance & Cus-
tom Motor Show helfolierades 
bilen i svart, orange och vitt.

Det var nog inte många som 
tänkte att den var ombyggd till 
bakhjulsdrift och kommer att 
tävla inom driftingen i sommar 
när de såg Subarun på mäs-
san. Vad som händer under 
säsongen med bilen och hur 
det går på tävlingarna kan 
man följa på teamets hemsida 
och facebooksida. I garaget 
finns det mer delar som kom-
mer att monteras, men till en 
början blir det att köra bilen 
som den är nu.

Trots att det är bra 
tryck i STI-motorn, 
har man redan 
planerat för ny turbo 
m.m.



A part of GreenLight Magazine 

TACK TILL: 

Min sambo Ulrika och våra två barn Alicia och Evelyn 
Mina grabbar i Teamet : Fredrik Hansson, 
Anderas Henriksson.
Mikael Karlsson och Gustav Karlsson för ett grymt bra jobb, även deras familjer.

Sponsorer: Hanssonbil.se, Jobbprofilen, Måleriprofilen, Hankook, Amring, Ralphs Däck, G Partners, 
Extrem svetsning, Bilmodecenter, Raymetallfabrik, BRL trollhättan, Autotech



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Fick en samlarbil i skal 1:18 när jag fyllde fem år och där väcktes nått visst intresse. Sen var det 
när spelet Need For Speed släpptes till Playstation 1, då bodde man bokstavligen framför TV’n. 
Det var även där jag fick upp ögonen för Toyota Supra MkIV.
 
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Vilken svår fråga, en fyra eller femma kanske. Duktig på vissa saker, men helt kass på andra.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oj! Dessa finns det många utav. Har blivit några 20-timmars konstant mekande i sista sekund 
inför vissa träffar. Den värsta var nog när en oljekyl med oljefilterförflyttare samt massa Aero prylar 
skulle monteras kvällen innan JDM Faceoff på Kinnekulle och precis allt jävlades. Blev klar 30 
minuter innan vi skulle ge oss av på morgonen.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Det måste nog vara att få till finish på sakerna, funktion kommer först för min del.

Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Skomakaren!!!

Bästa garage drycken?
Monster, när man väl får tid över för att dricka. 

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
I garaget blir det väl att jag spenderar cirka sex timmar i veckan. Sen jobbar jag mycket med JDM 
Faceoff och Supraclubsweden just nu, det är ju ett indirekt jobb med bilar och även där blir det fem 
till sex timmar i veckan.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Främst håller jag på med min Eurospec Supra MkIV som byggs för att bli riktigt snabb i år. Sen 
bygger jag även ihop min gamla J-spec Supra MkIV, men den byggs inte lika specifikt för bana 
utan den kommer att användas för vardaglig körning

Fakta
Namn: 
Robin Antonsson
Ålder: 
28
Bor: 
Göteborg
Arbete:  
Säljare
Civilstatus:  
Tingad
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Entreprenören
Text & foto: Daniel Serénus

Efter att fått en riktig utbildning öpp-
nade han sitt eget företag i bilbyggarst-
aden Trollhättan.
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Trevliga lokaler.

Vi besökte Mikael Thor som 
driver sitt eget bilsadelmakeri. 
Men vad gör en sadelmak-
are kanske en del undrar. Det 
är inte fel att tänka på hästar 
även om inte Mikael gör det. 
För som det låter är sadelmak-
eri ett gammalt hantverksyrke 
som leder långt tillbaka i his-
torien och var en man eller 
kvinna som arbetade med sad-
lar. Men för Mikael är det när-

maste han kommer hästar de 
han hittar under huven på bi-
larna som rullar in i hans verk-
stad. En sadelmakare arbetar 
med material som läder mm. 
Enkelt sagt så är Mikael expert 
på allt som rör textil och läder 
i en interiör. Ett annat ord för 
hans yrkesroll är tapetserare. 
Vilket dock inte har något med 
tapeter att göra.

Att klä om en ratt är 
ett exempel på ar-
bete som företaget 
åtar sig.



Under årens lopp har man sett lyck-
osökare och amatörer göra inred-
ningsarbeten som efter ett halvår ser 
ut som det engelska ordet för fläkt. 
Det är inte för inte det krävs en län-
gre utbildning, erfarenhet, samt ett 
stark intresse för att skapa magi i en 
inredning. Mikael har den erfaren-
heten och ett mästarbrev som bev-
isar att han kan det han utger sig för 
att kunna.

Men det var inte självklart att Mikael 
skulle bli sadelmakare. Allt började 
när Mikael en dag hamnade i Norge 
och fick ta del av arbetet som bils-
adelmakare. Efter några år i Norge 
tog han sig hem till Sverige för att 

få en riktig utbildning. Sagt och gjort 
tog han senare ett mästarbrev.

- Drömmen är väl för många att 
kunna få driva sin egen verksamhet, 
säger Mikael

Idag driver han sin egen verksam-
het, vilken inte alltid är en dans på 
rosor. Även om Mikael alltid är på 
glatt humör när vi träffat honom. 
Hans verksamhet ligger i ett känt in-
dustriområde i bilbyggarstaden Troll-
hättan. Det var en strategisk placer-
ing berättar Mikael, även om han har 
kunder runt om i hela landet.

Det som förvånar oss på tidningen 

Finns många anled-
ningar till att välja 
kunskap framför 
pris.



Detta arbete är Mi-
kael mycket stolt 
över.

vid vårt besök, är den stolthet 
en hantverkare oftast utstrålar. 
När Mikael visar upp en dörrsi-
da han gjort, samt några rattar, 
kan man känna vilket tid han 
lagt ner i arbetet genom hans 
sätt att uttrycka sig.

Mikael berättar också om sin 
nyinvesterade symaskin som 
han mycket stolt demonterar 
för oss. Han berättar hur denna 
maskin kommer att effektiv-
isera hans arbete framöver.

- Det är viktigt att tänka på mor-
gondagen för att hålla verksam-
heten lönsam, säger Mikael

Men vilka är då hans kunder? 
Mikael berättar att han har en 
bred bas med kunder att stå på. 
Allt ifrån dem som renoverar 
gamla amerikanare till företag 

som ber om hjälp med bilinred-
ningar. Just nu håller han på att 
hjälpa ett svenskt bilmärke.

- Känns som fler och fler blir 
mer seriösa i sitt bilbyggande 
även inom stylingvärlden. Man 
vill helt enkelt lägga ner lite mer 
pengar på sina bilar för att re-
sultatet skall hålla sig lite län-
gre, säger Mikael

Känns som vårt besök hos 
Thors Bilsadelmakeri gett oss 
en inblick i hur arbetet med att 
driva ett hantverksyrke i da-
gens samhälle går till.



Ordertelefon: 0151 - 51 18 80  
info@realcar.se - www.realcar.se 
Lagerbutik | Videvägen 7B | 64149 | Katrineholm
Butik | Garnisonsgatan 10B | 25466 | Helsingborg

STÖRST PÅ STYLING!
VOLVO V70N KIT
                           7998:-

VOLVO V50 KIT
                            9998:-

SAAB 9-3 SS/SC KIT
                                  7998:-

VOLVO S/V70 KIT
                           6998:-

VINGAR
240 GR a VINGE (BILD) FR. 1498:-
V70N 01-08                 1298:-
VOLVO 850r           FR. 1498:-
PASSAT 97-03             1998:-
SAAB 9-5 KOMBI 98-10 1698:-
                              och många fler på www.realcar.se

BILUTSTÄLLNING  STYLING-TUNING 

BURNOUTS  SUPERMOTO AIRBRUSH

TOP FUEL STUNT-SHOWER FUTURLINER

SVEMPAS SHOWTRUCK PRO STOCK BIKE

MOTORBLOGGEN TV4 LIVE ROD & CUSTOM

LUKAS KOOZ Drifting dB LJUD TÄVLING

BILKLUBBAR Pekes Hayabusa Funny Bike

www.motormassa.se

BIL MC ATV

2-3 juni 2012L Ä K E R O L A R E N A G Ä V L E

ÅRETS HELG FÖR ALLA MOTORFANTASTER BRETT UTBUD AV HÄFTIGA UTSTÄLLARE



Fotosession
Text & foto:  Daniel Serénus



Fotosession Lars Kihlberg har byggt en helt 
unik Volvo 142. Vi vågar nästan 
påstå att den är bättre än origi-
nal. När Lars köpte bilen hade 
den brunnit och var så gott som 
totalförstörd. Men efter att han 
lagt ner hela sin själ i bilen, är 
den idag i ett skick man knappt 
kunnat föreställa sig. Vi på tid-
ningen hade den stora äran att 
få ta en närmare titt på den. Här 
kommer lite bilder på en fotoses-
sion av Lars bil.

Bilen är som gjord 
för fotomiljön.

Konst!



Att bilen hade brun-
nit, är svårt att fatta 
när man idag ser 
denna skapelse.





Evenemang
Text: Daniel Serénus

Foto:   Talvis, Rani, Christoffer P , Fredrik B



Årets stora trend 
visades i Oij Oij’s 
vackra monter. 
STANCE/Hellaflush/
tyskstuk.

Över 72.000 personer lyck-
ades hitta till Jönköping under 
påskhelgen för att besöka årets 
höjdpunkt, Bilsport Performance 
& Custom Motor Show.

Innan påsk ligger folk i som gal-
ningar och skruvar bil för att bli 
klara till den stora säsongsstart-
en. Man kan se på bilbyggarna 
att veckan innan Elmia, som 
förkortningen lyder för Bilsport 
Performance & Custom Motor 
Show, har varit lärorik. Men i år 
har man all rätt att vara trött, för 
man har gett besökarna ett ägg 
fullt med ögongodis.
Nivån var jämn på samtliga 
byggen. En hög klass på flera 

av byggena. Att Erik Hanssons 
extrema Amazon GTR skulle 
plocka hem Peoples Choice 
kanske inte kom som någon 
överraskning. Genomtänkt och 
svenskt, två bra kombinationer 
om man vill locka röster. Flera 
på vår redaktion fastnade dock 
för Pelle Nilssons Sweeper, en 
kombination av Viper-motor på 
5,7l i en widebody Saab 9-3 
kombi-kaross. Pelle lovar att 
viperdelarna inte passade ”bolt 
on”.

För övrigt var det klubben Oij Oij 
som imponerade! De presen-
terade den kommande trenden 
för Stance/hellaflush/tyskstuk. 

Evenemang



Vilket också resulterade i pris.

Vi fick även se en del favoriter i re-
pris. Dock rejält ombyggda sedan 
man såg dem sist.

Man behövde inte älska Elvis för 
att njuta av det näst intill muséielika 
monter man presenterade i D-hal-
len. Det fanns även en och annan 
look-alike som uppböjd till skratt. 
Ett tips om du vill se ut som Elvis 
trots ditt vita hår, färga då inte hela 
kinden.

Måste avsluta med att meddela att 
det är officiellt okej att rulla in bilen 
under Elmia. 

Graceland flyttades 
till Jönköping denna 
helg.

Duktig motivlacker-
are visar här live hur 
det går till. 



Man kan inte hinna allt!

Vi på tidningen önskar alla duktiga 
bilbyggare ett stort lycka till under 
kommande säsong och hoppas vi 
ses där ute i vårt avlånga land.

Finland kan också

Lukas Kooz stod för 
årets överaskning. 
Varken för mycket 
eller för lite... 



Har man sett... 
Kvinnlig fägring



Widebody Saab med 
V12:a. EXTREMT

Perfekt Japan Feel-
ing.

2011 blev han årets 
manliga bilbyggare, 
Rickard Klarby visar 
upp sin nya ska-
pelse.



Årets mässa bjöd 
på många kreativa 
lösningar.



Det är ju fult att här-
mas, men kan inte 
klaga när man gör 
det med klass.



Folkets favorit.



Custom-hallen bjöd 
också på ögon go-
dis.



Army-grön vette!



ELVIS LOOK ALIKE

Bilkonst.





Reportage
Text & foto: Daniel Serénus

Vi har tidigare skrivit om äkta kolfiber, men denna gång tänkte 
vi beröra det heta ämnet vinyl. För ingen har väl kunnat missa 
att det just nu är hetar än någonsin att sätta vinyl på sin bil. Allt 
ifrån skyddande till att färga om hela bilen med vinyl.



Därför ville vi testa att montera 
kolfibervinyl. Med det menas inte 
att vinylen är gjort av kolfiber utan 
att den ser ut som kolfiber. Vi 
beställde både färdigskuren vinyl 
samt vinyl på rulle från företagen 
Soyafilm.se. Vi var först lite skep-
tiska då det genom åren funnits 
en rad olika vinyler som skall eft-
erlikna kolfiber utan att ens kom-
ma i närheten. Många minns nog 
hur biltillverkarna under slutet av 
90-talet använde en vinyl som 
svart- och grårutig som man kal-
lade kolfiberlook.
Men när Magnus på Soyafilm.se 
berättade om dagens kolfibervi-
nyl, blev vi alla på redaktionen in-
tresserade av att prova produkten. 
Det var med spänning vi öppande 
paketet från Soyafilm.se och till 
vår förvåning ser att utvecklingen 
tagit ett jättesteg. Produkten vi fick 
var faktiskt enormt lik obehandlad 
kolfiber. Som Magnus berättade, 
har filmen en tredimensionell yta 
som gör att den nästan känns 
som kolfiber.

Steg två var att montera filmen. 
Med i paketet från Soyafilm.se 
fanns både kniv och skrapa. Se-
dan fick än en gång vår projektbil 
ställa upp som försökskanin. Först 
gjorde vi ren ytan med T-sprit för 
att få bort fett och smuts. Sedan 
fyllde vi en sprayflaska med vat-
ten balandat med två droppar dis-
kmedel. Därefter sprayade vi ytan 

Gjorde rent före 
montering.

Var skeptiska till 
produkten tills vi 
fick se soyafilms kol-
fibervinyl.



med ett tunt lager av vätskan 
innan vi lade på den färdig-
skurna vinylen. Sedan satte 
vi en liten bit trasa på skra-
pan för att undvika repor i vi-
nylen. Därefter var det bara att 
trycka vinylen på plats. Ett bra 
redskap visade sig även vara 
händerna, för ville man forma 
dekalen var det bara att ytnyt-
tja fingrarna. Vi använde även 
en värmepistol för lite svåra-
re former. Dock på mycket 
lågvärme, då det finns en risk 
att man förstör vinylen med en 
värmepistol. 
Efter vi lagt vinylen bildades 
lite småbubblor under vinylen, 
dessa försvann av sig själv 
efter någon vecka.

Vi skar slutligen av de monter-
ingsflärpar som fanns på den 
färdigskurna vinylen. Tänk på 
att skära försiktigt så du inte 
repar lacken. Vi beställde även 
vinyl som ej var färdigskuren, 
men var lika lätt att lägga den-
na vinyl och man formade lätt 
vilken form man ville med hjälp 
av en kniv eller sax.

Så vi måste erkänna att vi bli-
vit överbevisade på att dagens 
kolfibervinyl är långt ifrån den 
som erbjöds under 90-talet. 
Vi tackar Soyafilm.se för att vi 
fick denna insikt.

Sprayade med vat-
ten med några drop-
par diskmedel. 

Monterade den fär-
digskurna vinylen.

Pressade ut allt vat-
ten med en medföl-
jande skrapa.

Resultatet blev 
kanon och efter en 
vecka fanns inga 
luftbubblor kvar.



•REA - upp till 85 %

•Bilutställning

•DJ-uppvisning

•SM-deltävling i billjud

För anmälan och tider samt 
mer info se: www.ljudia.se

TRYGG  E-HANDEL

dagen>> >>
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Tuningcar





Varför skall man drabbas av otur 
när den är som minst välkommen? 
För som ni kanske minns letade vi 
efter någon som kunde ta sig an att 
blästra projektbilens fälgar. Efter att 
snabbt därpå hittat en som kunde åta 
sig detta arbete, fick vi dock inte fäl-
garna förrän det nästan var för sent. 
Vi vill därför tacka Improx Customs 
för att de ställer upp så på bygget. 
Men detta var kanske inte det jobbi-
gaste, utan det var en händelse som 
utspelade sig sådär tre veckor före 
bygget skall vara klart. När vi skulle 
sätta på originalfälgarna för att fly-

tta bilen till Improx Customs, händer 
det som inte får hända. Bilen faller 
av pallbockarna, vilket i sin tur gör 
att domkraften trycker ett stort hål i 
glasfibertröskeln. En mardröm har 
därmed utspelat sig. Men för andra 
gången räddar Improx Customs oss 
och med sin expertis på komposit-
material kommer de säkert att lyckas 
få till något bra. Tack även Johan 
Selvén som hjälpte oss att få upp 
bilen efter pallbocksolyckan.

Men positivt är att vi trots allt elände 
ser ut att kunna visa upp bilen utan 

att skämmas den 5 maj i Löfbergs 
Lila Arena. För vi har fått den nylac-
kerade takbågen samt en hajfena 
från Hova.com monterade. Sedan 
fick vi snabbleverans från Forza med 
H&R spacers. Forza verkar ha snab-
ba leveranser med tanke på att det 
inte tog mycket längre tid att få hem 
Bilstien Coilover kitet.
Sedan har vi fått på en frontläpp un-
der Cupraläppen vi monterade förra 
säsongen. Ni som följt projektbilen 
sedan starten vet att vi sedan tidig-
are haft lite otur med denna typ av 
frontläpp.

Men skam den som ger sig. Vi skall 
nu även få dit en vinge utan att den 
flyger av i 200km/h. 
Mer utmaning än man kan tro, men 
det ska nog gå bra.

Det som kvarstår nu, är att bilen skall 
plastas efter olyckan samt få lite 
lackförbättring av proffsen. Den skall 
poleras av Björn på Improx Customs, 
vilka är experter på att få bilar i nys-
kick. Under Elmia fick vi med oss lite 
rött lyktskydd, som monterades på 
bakrutan. Lagligt? knappast.

Projektbilen



Vi provar frontläpp 
igen.... 

Daniel monterar röd-
lyktfilm på bakrutan.
Levererat av Soya 
film.

Nu saknas bara vin-
gen.

Ny panel utformas.
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Alverby Racing
www.alverbyracing.com

www.persverkstad.se
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www.hova.com
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www.dalhems.se

www.forza.se
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Ferrari 458 Italia



Poster
Foto: Ranis foto

Ferrari 458 Italia Ordertelefon: 0151 - 51 18 80  
info@realcar.se - www.realcar.se 
Lagerbutik | Videvägen 7B | 64149 | Katrineholm
Butik | Garnisonsgatan 10B | 25466 | Helsingborg
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Reportage
Text: Daniel Serénus

Foto: Ultima 



Under det glada 80-talet var 
trenden med kit-cars som störst. 
Många minns nog hur VW’s 
Bubbla blev en beach buggy. 
Sedan var intresset för replika-
bilar enormt. Man kunde se 
både bra och dåliga kopior av 
supersportbilar som Ferrari och 
Lamborghini. Folk ville helt en-
kelt bygga budgetsportbilar. En 
av de idag kanske mest byggda 
kit-carreplikorna, är AC Cobra. 
Vill man bygga en AC Cobra, 

rekommenderar vi att besöka 
internetsidan cobra.nu. Där hit-
tar man all information man kan 
tänkas behöva.

Kit-carmärket vi tänkte 
uppmärksamma, är den 80-tal-
smodell som satt sin prägel på 
marknaden. Det vi talar om är 
självfallet Ultima. 1983 satte 
Lee Nobel ingång arbetet med 
att skapa bilen. Först tänkt till 
att bygga den ultimata bilen för 

Krashen som blev 
en framgång.

Ultima 1993



framgång inom motorsporten. 1991 
blev Ultima avstängd från att delta 
i motorsport. Bilen var helt enkelt 
för snabb och därav inte jämnför-
bar med dåtidens racingbilar. Istäl-
let började man utveckla bilar för 
gata, vilket blev tredje generation-
ens Ultima (Mk 3). Tidigare under 
80-talet hade bilen varit lite kantig 
som alla sportbilar under 80-talet 
skulle vara. 

Men med Ultima Mk 3 hade man 
tagit fram en mer rundad design 
och något som faktiskt än idag 
säljer. Volvos designers tyckte vis-
serligen kantigt var ett framgång-

Vuxen-LEGO

Spartansk 
inredning.



srikt koncept även under 90-talet, 
men så har Volvo heller aldrig skapat 
någon riktig sportbil.

1991 köpte även McLaren två Ultima 
Mk 3 som säga ligga till grund för ut-
vecklandet av McLaren F1, supers-
portbilen.

1992 köpte man upp gjutmallar och 
jigar från Lee Nobel och den tidigare 
partnern Ted Marlow startade det 
bolag som fortfarande äger rättighe-
terna till Ultima. En annan milstolpe i 
historien om Ultima är 1998 då man 
utvecklade Mk 3:an till Ultima GTR. 
Modellen blev en succé och säljs än 
idag. Under 2000-talet utvecklade 
man även Ultima Can-Am, där man 
helt enkelt tog bort taket.

Om man nu vill bygga en Ultima, vad 
kostar det då och hur fungerer det 

egentligen. Om vi bortser från motor 
och växellåda som vanligtvis är en 
smallblock V8:a, kan man beställa 
en komplett bil för dryga 200.000 kr 
utan växellåda och motor. Dock får 
du skruva ihop den själv, vilket enligt 
tillverkaren skall vara en barnlek. Vi 
tänkte ju direkt att detta bara var ett 
säljknep, men efter att ha frågat runt 
lite, visade det sig stämma relativt 
bra. Beror på om man tycker 6-900 
timmar är lite? Ett stort vuxen-Lego. 
Om man sedan bortser från all tid 
man lägger ner, så kan man säga att 
man har en supersportbil för runt 5 
- 600 000 kr. Då får man också bor-
tse från komfort, för det är något man 
inte satsat på från tillverkarens sida. 
Men för övrigt en kompetent bil som 
klarar effekter på upp till 1.000 hk.

Men när vi pratar med Thomas Eng-
ström, som är en av de lyckliga som 

Grunden för McLar-
en F1

CAN-AM Spyder med 
Corvette-motor.



äger en Ultima GTR i Sverige, rekommend-
erar han att man bör satsa på runt 600 hk, 
då det räcker bra i en bil med en vikt på ca. 
1.000 kg.

Sedan kan vi flika in att en Ultima ger mer 
uppmärksamhet än en Porsche eller Fer-
rari, med tanke på att få personer sett en 
Ultima i verkligheten.

Taklöst



Tidlös design har 
gjort att Ultima är 
lika vacker idag som 
för 20 år sedan.



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

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

Sveriges prestanda företag Nr: 1!
D2 Racingsports general agentur. 
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro center. Civinco 
motorstyrsystem. 200kvm stor butik i 
Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

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

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms &  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

Billjud & multimedia

Billjud från Audiopipe och Fusion
 
Vi är experter på ljud i bilen!
 
 
www.carsound.se

niklas@carsound.se



Koenigsegg Agera R 2013



Känner du att din CCX har börjat 
få några år på nacken och att det 
är dags att uppgradera sig lite? 
Då kom säkerligen nyheten om 
Agera R 2013 med glädje när den 
premiärvisades under den årliga 
motorsalongen i Genève. För oss 
andra, kan vi bara njuta av hur 
vackra skapelser vi kan trolla fram 
här i Sverige. Jag tror många kan 
känna en viss stolthet att Koenig-
segg kommer från just detta av-
långa land.

Innovationen är som alltid på topp 
i den lilla fabriken i Ängelholm i 
södra Sverige. Även om det inte 
är några större designnyheter från 
den gamla modellen av Agera R, 
har fabriken gjort en del detaljän-
dringar. Den största nyheten kring 
nya modellen, är bilens nya skor. 
Fälgarna är nämligen utveck-
lade av fabriken och tillverkade i 
kolfiber, gjutna i ett stycke. Föru-
tom att de är en fröjd för ögat att 
beskåda dem, har de också den 



fördelen att de spar vikt och det är viktigt för 
ett bilmärke som gillar att sätta rekord. Koe-
nigsegg har valt att döpa sin unika fälgteknik 
till Aircore.

Tillsammans med den svenska tillverkaren av 
stötdämpare, Öhlins Racing (vilka vi alla vet 
är specialister på väghållning), har man ut-
vecklat ett nytt väghållningssystem kallat Tri-
plex och som är unikt för Koenigsegg.

För att öka motoreffekten har man sett till att 
ändra varvstoppet till 7.500 rpm, vilket re-
sulterat i ca. 20-30 hästkrafter mer.

Koenigsegg berättar att de vill erbjuda valmöj-
ligheter för sina köpare, att varje bil skall bli så 
skräddarsydd som möjligt. Därför kan man nu 
välja mellan en rad nya färg- och inredning-
salternativ.

Känner du dig fortfarande inte övertygad att 
tömma spargrisen, kanske fakta som att bilen 
gör 0-300 km/h på 14.53 sekunder och att den 
har en topphastighet på ca.440 km/h.

Vi andra kan bara drömma oss bort i denna 
underbara skapelse.



Ferrari F12 Berlinetta



Två veckor innan Geneve-
mässan fick världen se 
några bilder på en ersättare 
av Ferrari 599. Spekulation-
erna har varit många runt 
om på internet om hur en 
ny Ferrari skulle se ut och 
vad som skulle finnas un-
der skalet. Till slut, den 29’e 
februari för att vara exakt, 
öppnades dörrarna på fab-
riken i Maranello upp och en 
ny Ferrari rullades ut. Detta 
är den snabbaste och star-
kaste bil Ferrari någonsin 
byggt.
Motorn har vi sett i tidigare 
modeller, men effekten man 
tar ut ur den 6,3 liters stora 
V12an har ökats med 80 
hästkrafter. Detta ska göra 
att bilen gör 0-100 km/h 

på 3,1 sekunder och resan 
upp till 200 km/h avverkas 
på 8,5 sekunder. Bilen har 
även provkörts på Ferraris 
testbana i Fiorano och den 
avverkades på en tid om 
1:23 minuter vilket är den 
snabbaste tiden någon Fer-
rari har kört. Bidragande 
saker till dessa otroliga tid-
er är bland annat effekten, 
men även aerodynamiken. 
Jämfört med föregångaren 
har trycket mot marken vid 
200 km/h förbättrats med 
enastående 76 procent!
Vad en så kallad tjänstevikt 
på bilen skulle vara finns 
ännu inte. De siffror som 
finns i dagsläget är en tor-
rvikt (alltså utan några som 
helst vätskor) och då väger 



bilen 1.525 kilo. Ferrari F12 Berli-
netta är några centimeter mindre 
på längden, höjden och bredden 
jämfört mot Ferrari 599 GTB. Fer-
rari har lagt viktfördelningen på en 
idealisk nivå; 46 procent fram och 
54 procent bak.
Prislappen är fortfarande okänd.



Melkus RS2000



Sportbilstillverkarna verkar bara bli fler 
och fler. Denna tyska tillverkare har 
man inte hört speciellt mycket om, men 
de har funnits i snart 60 år.

I tyska Dresden ligger företaget Melkus 
och där har man byggt racing-bilar se-
dan 50-talet. På senare tid har de dock 
övergått till lyxiga sportbilar för gatan. 
Grundaren Heinz Melkus har en fin his-
torik inom racing. Över 200 startade 
racinglopp, av vilka han har vunnit över 
80 stycken.
Modellen RS2000 finns i tre olika ut-
föranden; standard, GT och GTS. Nu 
senast ut ur fabriken är en uppgrad-
erad standard-modell, som de döpt till 
RS2000 Black Edition. Lacken är lagd i 
sex lager och mellan det att varje lager 



läggs, sandslipas den för att nå det 
extraordinära briljanta djupet och en 
mycket slät yta. För att sedan bryta 
av lite, har man monterat ett kolfiber 
paket.
Invändigt följer bilen samma kulörer 
som utvändigt, svarta läderstolar, 
pianolack, kolfiberdetaljer och ett al-
acantaraklätt innertak. Om man inte 
vill njuta av den oerhörda finishen 
vart du än kollar på bilen, har man 
monterat en högteknologisk multime-
diaenhet som har alla funktioner som 
man behöver, som t.ex. GPS och 
mycket, mycket mera.
Kraften kommer från en 2 liters tur-
bomotor på 325 hästar och med den 
manuella 6-växlade lådan ska denna 



göra 0-100 km/h på 4,5 sekunder och ha 
en topphastigheten på 270 km/h. För att få 
stopp på bilen har man uppgraderat brom-
sarna, samt även gjort väghållningen bättre. 
Priset kommer att ligga på 1.350.000 sven-
ska kronor. Men det gäller att vara riktigt 
snabb då endast fem stycken av Black Edi-
tion kommer att tillverkas.





Bugatti Grand Sport Vitesse



Är man med i toppen och fightas 
om att bygga de värsta sportbilar-
na i världen, ska man självklart ha 
en taklös variant att kunna skryta 
med också!

Bugatti har sedan länge varit en 
sportbilstillverkare som varit med 
och slagits med andra sportbilstill-
verkare om vem som har den snab-
baste bilen. Deras modell Veyron 
Supersport har för närvarande 
världsrekordet med en topphas-
tighet på hisknande 431 km/h. Det 
sitter exakt samma motor i road-
stern, vilken består av en 16-cylin-
drig motor på 1.200 hästkrafter och 
hela 1.500 newtonmeter. Några 
prestandasiffror har inte släppts 
än då bilen hade världspremiär på 
Genève-mässan i mars månad. 
Men vem skulle inte vilja få känna 
vinddraget rufsa till håret i närmare 
400 km/h?

Foto: Bugatti



Kalender
2-6 April 
Gran Turismo Nurburgring (Tyskland)

6-9 April 
Bilsport Performance & Custom Motor 
Show 2012 (Jönköping)

11-14 April 
Gran Turismo Spa (Belgien)

4-6 Maj 
Fast And Furious Carshow (Fredericia, Dan-
mark)

5-6 Maj 
Motormässan Karlstad (Karlstad)

19 Maj 
En Dag På Strippen Emmaboda (Emmaboda)

26 Maj – 
Ljudia Dagen (Mariestad) 

25-27 Maj 
Gatebil (Våler, Norge)

26 Maj 
Autofest 3 (Stockholm)

2-3 Juni 
Motormässan Gävle (Gävle)

8-10 Juni 
Bug Run (Mantorp Park, Mantorp)

15-17 Juni
Gatebil (Mantorp Park, Mantorp)

29 Juni
Timeattack.nu - Kinnekulle Ring (Götene)

1-5 Juli 
Gran Turismo Polonia (Sopot & Poznan, Po-
len)

13-15 Juli
Gatebil (Rudskogen Motorpark, Norge)

21 Juli
Halmstad Sport Car Event (Brottet, Halms-
tad)

17-23 Juli 
Gran Turismo Baltica (Pärnu, Estland)

17 Augusti
Timeattack.nu - Rudskogen (Norge)

18-19 Augusti
Vallåkraträffen (Helsingborg)

25 Augusti
Uddevalla Car Show (Uddevalla)

25 augusti
Timeattack.nu - Mantorp Park  (Mantorp)

1-2 September 
Extreme Car Show (Helsingfors, Finland)

1-2 September 
Euro Performance & Jap Show (Tierp Arena, 
Tierp)

5-13 September
Gran Turismo Europa (Lake Como (Italien – 
Saint Tropez (Frankrike)x

7-9 September 
Gatebil (Rudskogen, Norge)

Oslo Motor Show (Oslo, Norge)

17 November 
Greenlight Galan 2012 (Trollhättan)

BLÅA MARKERADE EVENT = 
GreenLight Magazine Partner Event.
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