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Nya utmaningar väntas.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

När man knappt vant sig att 
säga 2014 är det redan över. 
Men vilket 2014 det blev! Själv 
inledde jag det med att ställa 
GreenLight Magazine’s projektbil 
på Elmia efter ett antal timmar i 
garaget och med en rad snälla 
samarbetspartners. Men man är 
väl ingen bilbyggare om man inte 
lovar sig själv att behålla bilen 
som den är och ständigt bryta 
detta mönster? I år gör jag det 
igen och nu är det inredningen 
som får sig den sista finishen. 
Varför kan man aldrig vara nöjd?

För tidningen väntar ännu ett år 
med fritidsarbete. Vi ideella själar 
som driver tidningen får jobba på 
lite till för att ni trogna och otrogna 
läsare skall få ytterligare ett år 
med gratis läsning. Men några 
större förändringar i utbudet 

kommer det dock inte att bli. Vi 
känner att vi har hittat fokus, men 
för den delen kommer det inte 
vara hugget i sten. Vi är flexibla 
och hittar vi läsvärde så tar vi 
självklart med det. 

Vi hoppas kunna rekrytera lite 
mer medarbetare som kan hjälpa 
till kring vår tidning. Vi ar många 
planer men oftast faller det på att 
man har för lite tid. Dock kommer 
tidningen försöka skapa minst 3 
utställningar i år. Det är ett steg i 
att vi som tidning skall skapa fler 
lyckade event likt vår uppskattade 
gala. Dock är det tiden som kan 
bli vår bov där.

Men att 2015 kommer bli bra det 
vet vi med all säkerhet :)

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text: & Foto

Daniel Serénus

Två personer med samma intresse, två bilar från samma tillverkare, 
2 olika versioner av samma bil, men två helt olika byggen.



Två ”skånepågar” som båda 
är välkända i bilbyggarkret-
sar. Två personer vi länge ve-
lat ha med i tidningen och att 
få ha dem i tidningens första 
dubbelreportage är lite som 
toppen över i:et. 

För många kanske inte Hans-
Ove Boberg klingar välkänt 
i ens öron, men säger man 
Hasse på Inredningsverkstan 
är det fler som vet vem man 
talar om. Hasse har inte bara 
byggt egna bilar, utan också 
varit delaktig i en rad andra 
välkända byggen. Då som 
den bilsadelmakare han är.

Henrik Elg är det dock många  
som minns. Ni minns kan-
ske hans Opel Kadett med 
en dörrlösning få innan hade 
skådat. Det var den bilen som 
fick Henrik att ta stegen in i 
bilbyggarvärlden. I 5år byg-
gde han på den bilen. 

Hasse och Henrik är goda 
vänner, vilket resulterat i att 
de hjälper varandra. På se-
naste bygget har Hasse sytt 
Henriks inredning och Henrik 
har hjälp Hasse med karos-
sen på hans bil.

I ett regnigt Helsingborg får 
vi ta del av deras senaste 
kreationer. Båda har valt att 

Henrik Elg som har många år 
på nacken visar både erfar-
enhet och känsla för detaljer 
i sitt senaste bygge.



bygga på tysktillverkade kvali-
tétsmaskiner, i mångas ögon 
ganska tråkiga modeller. Hen-
rik på en Volkswagen Passat 
från 1997 och Hasse valde 
en Polo från 1996 tillverkad 
av samma företag. Men på 
dessa två byggen finns inte 
längre mycket kvar av origi-
nalens lite tråkiga yttre, utan 
istället skådas två byggen 
som får folk att vrida på nack-

Den matta lacken tror många 
är vinyl, något Henrik ofta 
får påvisa genom att låta 
åskådarna leta skarvar.



en när de åker förbi. 

Henrik hittade sitt objekt hoos en 
annan bilbyggare, Önder Akay. 
Passaten stod i Önders garage 
och samlade damm. Tanken var 
att Önder skulle bygga om bilen 
för att köra på bana. Men istäl-
let blev den nu i Henriks ägo och 
han hade inga planer att köra 
bana med den. 

Istället började Henrik med hjälp 
av vännerna Marcus Andersson 
och Sanell Hasani att bygga om 
bilen. Man började men en hel 
del plåtjobb runt om bilen. Bland 
annat på motorhuven. Ett Street-

fighter Widebodykitt som gjorde 
att bilen blev 9cm bredare än 
original satt monterat sedan tidi-
gare. 
Sedan vill man ju gärna att bilen 
är låg, säger Henrik.
Med hjälp av coilovers och 20 
tums fälgar försvann avståndet 
mellan kaross, hjulhus och väg-
bana. Men enligt Henrik är bilen 
inte så låg att den är okörbar, 
gänget bakom bygget har lyckats 
få allt i rätt balans. Snyggt men 
körbart helt enkelt. Henrik brukar 
använda bilen ofta och flitigt, till 
jobbet, affären och hämta på da-
gis.

Inredningen liknar stilen vi 
hittar hos duktiga bilbyggare 
i Tyskland.



Inredningen som Hasse 
gjort i samråd med Henrik 
är unik. Känns lite om hela 
inredningen liknar byggen vi 
ser från duktiga tyska bilbyg-
gare, med en ljusbrun nyans 
i kombination med ett orm-
skinnsliknade material. Se-
dan lämnande Henrik bort i 
alla plast detaljer till företaget 
Colorglo som gav dem en ny 
brun nyans. Helheten blev en 
succé. 

Henrik är en billjudskille och 
redan från början har ljud va-
rit en viktigt del i hans bilbyg-
gande. Detta bygge är inget 
undantag. 
Med en tom kaross har man 
ju alla förutsättningar att få till 
ett bra ljudbygge, säger Hen-
rik.
Henrik började att ljuddämpa 
hela bygget med materialet 
Silentcoat i flera lager. Hen-
riks tanke var att han skulle 
kunna stå på utställningar 
och spela hela dagarna. Med 
hjälp av Gustav Winberg på 
företaget BRL diskuterades 
bästa ljudlösningen fram. 
De valde att låta grannlandet 
Danmark stå för allt oväsen 
med produkter från B2 Audio. 
Trots att bagageutrymmet i en 
Passat är relativt packvänligt 
hade Henrik svårt att få plats 
med baslåda, bilbatterier och 

slutsteg. Men med hjälp av 
vännen Niklas Månsson som 
tidigare tävlat i billjud på elit-
nivå fick de tillslut plats med 
allt. Dock fick reservhjuls-
baljan ge plats åt 4 batterier. 
Men resultatet blev att Henrik 
kan spela riktigt högt. 
-Rutorna fram och bak brukar 
skaka rejält på bilträffarna, 
något som brukar locka fram 
mycket folk, säger Henrik

Henrik brukar vara känd för 
sina färgglada bilar och i en 
tidigare version av just denna 
Passat var det mycket färg-
glatt. Men denna gång ville 
han ha något mer diskret, 
något som passade bra ihop 
med inredningen. Tanken 
från början var dock inte att 
bilen skulle vara matt. Det var 
väl inne i lackboxen när lac-
keraren Andreas på Lacktyl 
målat grunden som tanken 
om en mattlack dök upp. 
- Många tror att bilen är foil-
erad men brukar be dem leta 
efter skarvar och snart förstår 
folk att den faktiskt är lackad, 
säger Henrik.

En kul detalj är baksätet i 
bilen, där en fjärrstyrd kolv 
skjuter fram baksätet och 
visar basarna som sitter mon-
terade bakom.



Hasses intresse för bilar kom från 
hans systers familjs intresse för 
lyftkylda Volkswagen (VW) bilar. 
Han införskaffade sig en Bubbla 
så snart han tagit körkort. Sedan 
har intresset för bilar bara rullat 
på. Efter ha hållit på med luftkyl-
da VW bilar i nästan 10 år kände 
Hasse att han kanske skulle våga 
sig på en något nyare bil. 

När Hasse fick syn på en inred-
ning som var tillsalu till en Polo 

slutade det snart med att hela 
bilen stod hemma hos honom. 
Sedan råkade Henrik ha ett wide-
bodykitt liggandes till just Polo. 
Henrik hjälpte Hasse få dit hela 
kitet och samtidigt bygga om det 
så det passade en 4-dörrars bil, 
då det var menat till en 2-dörrars 
polo. Hasse ville nämligen att man 
skulle kunna öppna bakdörrarna 
utan problem. 

Hasse som influerats av det tyska 

Baslådan spelar inte bara 
bra utan blev en vacker 
inredningsdetalj.



Kjolpaketet var egentligen 
till en 2-dörrars bil. Men det 
gick ändå.



stuket med låga bilar med smala, 
stretchade däck som är för små för 
fälgarna och ville med detta bygge 
få till just detta stuk. Därför blev det 
coilovers och 9-tum breda Rota 
Aleica fälgar från Rotasweden.
se. Inredningen har byggts om 2 
gånger och i denna senaste ver-
sionen går allt i vitt och rosa, för att 
passa in färgen på bilens utsida. 
Varför det blev just rosa kommer 

av att lackeraren Johannes Werger 
sa till Hasse att han inte vågade 
lacka bilen i just den färgen. Men 
ack så fel Johannes hade. I den-
na versionen har även utsidan fått 
en kamoflage med hjälp av vit och 
ljusblå vinyl. 

Taket får mycket uppmärksamhet 
då det likt Henriks bil är klätt i dia-
mantmönstrat konstläder. 

Märks att Hasse har en känsla för 
inredningsdesign.



Inredningen rymmer förutom detaljer 
som ratt från en Lupo också ett ljud-
bygge. Bestående av en special-
byggd baslåda i bagaget och en rad 
andra specialbygga högtalar placerin-
gar. I ljudbygget har Hasse valt att an-
vända GAS högtalare från BRL. Totalt 
16 högtalare har man lyckats få plats 
med i den lilla Polon.

Konstlädret på taket blev en 
omdiskuterad detalj.



Tittar man närmare på Hasses inred-
ning ser man snart att det inte är 
vanligt läder som sitter på stolarna. 
Det är krokodilmönstrat konstläder 
med en rosa kederlist som följer sto-
lar och dörrsidor. Innertaket är klätt i 
vitt alcantara. Allt för att visa att vad 
Hasse till vardags jobbar med. 

Fjärrstyrt baksäte.



Båda bilarna har tagit hem priser men dock 
har Hasse en bit kvar till Henriks ca 55 po-
kaler med sitt Passat bygge. Men man kan 
nästan säga att Hasse är en del av dessa 
pokaler och Henrik en del av Hasses. De 
är två vänner som tillsammans med andra 
vänner lyckats skapa två unika samt otroligt 
vackra byggen. 
Framtidsplanerna för de båda byggherrarna 
ser dock ut att gå olika håll. Hasse pratar om 
försäljning och Henrik avslöjar att han håller 
på med något hemligt bygge som kommer 
ta längre tid än vanligt. Vart det slutar får 
dock framtiden avgöra.



 

FAKTA
Namn:  Henrik Elg
Ålder: 35
Bostadsort: Klippan
Arbete: Trädgårdsanläggare
Fritidsintressen: Fiske, Bilar....
Bilmodell: VW Passat 1,8T 
Årsmodell: 1997
Hur länge har du/ni ägt bilen: Hösten 1997

 

FAKTA
Namn:  Hans-Ove (Hasse) Boberg
Ålder: 30
Bostadsort: Strövelstorp
Arbete: Inredningsverktan
Fritidsintressen: Mina bilar. Allt från luftkylda folkvagnar till ameri-
kanska bilar med v8:a
Bilmodell: VW Polo
Årsmodell: 1996
Hur länge har du/ni ägt bilen: 2012

 
Tack till: Hans-Ove Boberg på Inredningsverk-
staden för en riktigt grym inredning, Nicklas 
Månsson för hjälp med allt biljud och allt an-
nat, Marcus Andersson och Sanell Hassani för 
hjälp me det mesta, Andreas Jönsson på Lack-
tyl för lackering, Gustav Winberg på Brl, Johan 
Prytz för tryck och dekor, Colorglo Helsingborg 
för lackering av inredningsdetaljer,B2, Pioneer, 
Sonax, Stefan Elg, Calle Burgman, Marcus “ Dr 
Kosmos “ Järlestam.

Tack till: Gänget på SONAX, Gustav med 
personal på BRL, Markus på Rota sweden, 
Inredningsverkstaden, Jan Boberg foto & 
Data, Henrik Elg, Johannes werger, Steve, 
Gustaf, Linda, Christina, Robert, Stefan E, 
Rolle, Grabbarna på S.A Bil och Maskin plus 
alla andra som på något sätt hjälpt till eller 
bidragit till projektet.



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag har alltid haft ett intresse för bilar och motorer så länge jag minns, och sedan 8års ålder skru-
vat med allt tekniskt!

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Billjud är tex inte min grej, men inom det jag håller på med vet jag vad jag pratar om och vet jag 
inte tar jag reda på, så jag vågar nog dra till med en 8a utan att skämmas 

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När vi grillade i somras och insåg att ölen var slut! 
Det var inte heller så skoj när vi skulle tävla i Norrland (120 mil enkel väg) och 1½ dag innan täv-
lingen inser att mina bromsskivor fram har gigantiska sprickor. Det löste sig dock och vi fick kört 
tävlingen! 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Billjud

Vem är din bilbyggar förebild?
Ronnie Pettersson

Bästa garage drycken?
Öl när det funkar, annars vatten (blir mest vatten)

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
50 timmar

Fakta
Namn: 
Stefan Pålsson 
Ålder: 
32
Bor: 
Lomma, Skåne
Arbete: 
driver JapTuning AB
Civilstatus:  
Sambo



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Ja, vi bygger om JapTuning Time Attack bilarna och min bil genomgår stora förändringar med aero, 
plangolv osv, dessutom en ny motor med nytt grenrör från Fullrace och största EFR Turbon från Borg 
Warner. Utöver det har jag en gammal 911a från -75 som skall ha lite kärlek och en Skyline R33 GTR 
som jag tänkte jag skulle renovera i vinter. Sedan har vi en del kundjobb som såklart måste gå före allt 
annat.

AVICII
The Nights

DAVID GUETTA - 
Dangerous ft. Sam Martin

MARK RONSON
Uptown Funk! ft. Bruno Mars
 
TUNGEVAAG & RAABAN
Samsara 2015 ft. Emila

VIGILAND
Ufo
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THE JOKER:
RUNE RK - Calabria





EVENEMANG
Text & Foto:

Daniel Serenus



Succén heter Halmstad 
Sports Car Event och vi 
på tidningen är trogna 
besökare. Har du aldrig 
besökt eventet, som hit-
tills alltid har levererat 
sol, har du absolut mis-
sat något. Man behöver 
inte ens gilla bilar för att 
tycka att detta är ett bra 
evenemang.

Som bilutställare har vi 
aldrig hört att någon är 
missnöjd, utan tvärt om 
hyllar eventet till skyarna.
Men kan det bli något an-
nat än en succé när man 

tar ett gäng glada idéella 
Halmstads-bor och låter 
dem skapa en bilutställn-
ing?

För om du betalar den 
låga entréavgiften till 
eventet så förstår du sn-
art att du fått valuta för 
pengarna. Här får du allt 
en sportbilsnörd efter-
söker. Italienska fullblod, 
tyska boxer-maskiner, 
engelska skönheter och 
amerikanska muskler. 
Racingbilar, specialbi-
lar, poliser, flygplansup-
pvisning, elbilar och ra-

TV-kändis, alla minns väl kultfilmen denna 
bilmodell blev en ikon?



Svenskbyggd #1
Indigo 3000 blev ingen försäljningshit men 
ändå vacker att titta på.

diostyrt. Ja, listan kan göras lång 
av allt som du som besökare kan 
uppleva.

Arrangemanget genomförs utan-
för Halmstad på platsen som kal-
las Brottet. Ett fint område att ar-
rangera en sommarträff på. Men 

inte vem som helts som får ställa 
ut här, utan bilarna handplockas för 
att man som besökare skall få se 
lite av varje vilket faktsikt är bra då 
det är en sportbilsträff trots allt.

Nästa år fyller eventet 5 år och vi 
kommer garanterat vara på plats!

Svenskbyggd #2
Detta är Sveriges nya EL-bil. Än så länge 
bara SFRO besiktigad men snart kanske i 
produktion.



Även ombyggda bilar fick plats.



Klassiskt ögongodis. Aston Martin DB5.



En samling italienska fullblod.



En rad olika bilmodeller och märken i 
sportbils- och premiumklassen.



Lexus: Från nytt till gamla klassiker.



Porsche Carerra GT, vilken bil. Fortfarande 
en av Porsches snyggaste bilar.

Ferrari är fortfarande en ungdomsdröm.



Ford Mustang firade 2014 hela 50 år som 
modell.



DeTomaso är en vacker bil och denna var 
välutrustad.





Reportage
Text: Christoffer Talvis

  Foto: Courtesy of 
NAIAS.com



Norra Amerikas största bilmässa slog för 
någon vecka upp sina dörrar. Precis som 
vanligt arrangeras denna enorma mässa 
i mitten av januari och är väl kickstarten 
på alla bilmässor. Många biltillverkare har 
nya fräscha nyheter som så småningom 
ska ut på vägarna världen över. Medans 
vissa får hålla sig till bilmässor och andra 
event då dessa är koncept. Precis som 
vanligt blir det ett gäng världspremiärer 
såhär i början av året, men alltid är det 
något märke som blir mer omtalat än 
andra. Under denna mässan skulle jag 
vilja påstå att det är Ford samt Honda 
som det talas och skrivs mest om. Två 

Alfa har haft 
svårt att återta 
marknaden, men 
C4:an bringar 
fortfarande hopp



ikonbilar som byggs i modern 
tappning med dagens teknik, 
vi talar givetvis om Ford GT 
och Honda NSX. Vi kommer 
ta oss en närmare titt på des-
sa två bilar i nästa nummer.  
Men Ford hade fler bilar som 
fick en vända blicken till, Ford 
Mustang GT350R samt den 
nya F-150 Raptor pickupen. 
GT350R sägs vara den mest 
track-capable mustangen 
som samtidigt är godkänd för 
vanligt bruk i traffiken.
Vad hade bilmässan mer att 
erbjuda, Bmw hade sin värld-

Porsches nya 
targa modell.
Dock ingen nyhet 
för våra läsare.



spremiär av 6-serien. Porsche 
såg till att temperaturen ökade 
inne i Coba Center med värld-
spremiären av 911 Targa. Mer-
cedes hade med sin GLE Coupe. 
Som tidigare år delas priser ut 
under helgen. Volkswagen Golf 
vinner North American Car of the 
Year 2015, vilket är en ganska fint 
pris att kamma hem. Men Volk-
swagen har lyckats med sin Golf 
modell.
Vi får ju inte missa att nämna om 
middagsfesten som hölls dagar-
na innan bilmässan skulle dra 
igång. Här har man chansen att 
komma nära samt provsitta och 
få klämma och känna in bilarna 
ordentligt. Men det krävs att du 
är hög mediterad person för att 
få en inbjudan till denna tillställ-
ning. Värdet av samtliga bilar 
som fanns inne i MGM Gallery 
var över 6 miljoner dollar, du kan 
ni tänka er att det inte är några 
gamla Lada Niva som stod där. 
Maten som serverades smakade 
nog utsökt då den tilllagades och 
serverades av ingen annan än 
Wolfgang Puck som har en mer-
itlista lika omfattande som bibeln 
i restuaranger, böcker och priser i 
sitt bagage.
Precis som vi skrev högre upp, 
2015 kommer bli ett riktigt fint 
bilår som vi med glädje ser fram 
emot. 

Nya Honda NSX. 
En kult bil i ny 
tappning. Dock 
pekar allt på att 
Hondan får en hög 
prislapp.



Lexus satsar på 
motorsport och 
detta är deras 
bidrag till GT3-
serien.



Man blir aldrig 
för gammal för 
pyssel.



Årets stora snackis! Ford 
GT40, som börjas produceras 
2016. Vilken Sportbil.



Fanns många konceptbi-
lar på plats i Detriot.



Volvo levererar. En bil 
med vackra klassiska 
former men ändå med en 
modern design. 



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



TUNING CAR
Foto:   Hjalmar Van Hoek

Jallegraphics.com.

Mitsubishi EVO 844hk (på hjulen) | 733Nm



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: Per Sjökvist



Årligen arrangerar företaget 
Ljudia en träff för både bilut-
ställare och billjudfantaster. 
För oss på tidningen har detta 
blivit en årlig träff att del ta av. 
I år var utställarantalet bety-
dligt större än tidigare år, där 
vädret är en avgörande del i 
det hela. Nytt var att eventet 
även var radiosänt via närra-
dion i Mariestad samt på nätet 

av JamFM.se. Detta kan ock-
så bidragit till varför det var 
så bra med besökare och ut-
ställare. Vi på tidningen hade 
dock inga bilar med i år, men 
Daniel Serénus från tidnin-
gen visade prov på sina DJ-
kunskaper från stora scenen. 
Lokaltidningen imponerades 
över utbudet av aktiviteter för 
besökarna, där det fanns allt 

RC drifting var inte så lätt som det såg ut man 
fruktansvärt roligt för en liten peng.

Hasse & Tage? Nä Hasse & 
Johan “Nosslin”Nilsson.



från hoppborgar och rea-tält till 
mat och en massa annat kul. 

Eventet har blivit ett mycket up-
pskattat tillfälle för företaget att 
träffa sina kunder och samtidigt 
ge något tillbaka.

JAMfm.se sände arrangemanget live.

En låg subba.



Ford Focus RS är verkligen snygg origi-
nal. Precis som man förväntar sig av en 
RS-modell.



Mitsubishi EVO TME har blivit en riktig 
klassiker.



Ljudbyggen fanns det gått om.

Somliga hade det rätt “gött”.



Hur många bandagar kommer du att 
besöka nästa säsong 
(uppskattningsvis)

56%

37%

6%

6-10

11 e l le r  f le r

1-5

Modern konst.



Vattentät och vibrationssäker

Bränsle & tändning:
8-sekventiellt

Stegmotorstyrning för tomgångsventiler m.m. 
2 olika Autotune funktioner av bränsle.

8-analoga & 7-digiala inputs
Digital ut: 10 st varav 8 PWM 
(t.ex. tomgångsmotor,
 laddtrycksstyrning)

CAN bus för slavenheter & Dash logger. 
(t.ex. e-throttle, Cam Control, Knock control ) 

Framtidens
Stand alone System

www.fx2.eu
Mappat, monterat & klart?

Vårt sortiment innehåller
400 920 produkter
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Stegmotorstyrning för tomgångsventiler m.m. 
2 olika Autotune funktioner av bränsle.

8-analoga & 7-digiala inputs
Digital ut: 10 st varav 8 PWM 
(t.ex. tomgångsmotor,
 laddtrycksstyrning)

CAN bus för slavenheter & Dash logger. 
(t.ex. e-throttle, Cam Control, Knock control ) 

Framtidens
Stand alone System

www.fx2.eu
Mappat, monterat & klart?

POSTER
Foto:  Hjalmar Van Hoek, 

Jallegraphics.comJBMW M-performance



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

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

 Billjud, DJ, PA, Ljus, Hemmabio/HiFi, 
Karaoke

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

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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

Däck & Fälgar

VI KAN R-DÄCK!.  
Kolla in vår webshop som är fylld med 
produkter från välkända tillverkare 
 
www.ralphsdack.com 
 
Tel: 0520-44 44 99 
 
Sjuntorp

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se



Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Belysning

Brett sortiment av LED arbetsbelysning, 
xenon arbetsbelysning, takramper, 
varningsljus- & utryckningsljus, xenon 
konverteringssatser m.m. till marknadens 
absolut lägsta priser.  Snabb leverans 
inom hela Sverige och tillmötesgående 
kundsupport 7 dagar i veckan!

 www.crazyride.se

Högkvalitativa produkter anpassat för 
motorsport.
Hjälmar, nackskydd, fönsternät, kläder, 
bälten, intercom-system, bromsskärmar, 
väskor m.m. 
FIA-godkäntda produkter.

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

DDESIGN -  
Din motorsportbutik på nätet.  
Med ett enormt sortiment av bildelar och 
alltid personlig service!

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Över 26,000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, Mini, Porsche, SEAT, 
Skoda & Volkswagen. Allt som en kund 
kan önska sig som söker seriösa uppdat-
eringar.

www.stertman.com

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Extremeprotect är ett långtidsverkande 
starkt eco lackskydd för dig som vill ha 
ett lättskött och slitstarkt lackskydd. Ex-
tremeprotect Glass Coating / Drive and 
Shine 

www.extremeprotect.se

072-854 53 57
Stockholm
info@extremeprotect.se

Motorsport-produkter

Spacer tillverkning

Egentillverkning av spacers efter kun-
dens önskemål till alla bilmodeller & 
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods 
ect. Högsta kvalitet & passform! 

www.manton.se

Tel: 0586-35888
Karlskoga



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 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,  
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint m.m.

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris 
Vi har FIA godkända produkter samt 
folkrace godkända som passar mycket 
bra till bankörning på klubbnivå  

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till 
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fos-
gate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Au-
dio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

Tel: 019- 206750
www.brl.se
Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhät-
tan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

Coilovers och tuningprodukter till riktigt 
bra priser, fri frakt på hela sortimentet! 

www.getlow.se

info@getlow.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

www.Billjudgruppen.se

Färgelanda

Info@billjudgruppen.se
076 8148418

Silikon slangar m.m.

Do88: Sveriges största sortiment med 
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager. 

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Vinyldrapering & Foliering

Specialister på helfoliering och for-
donsdekor. Ett fullserviceföretag inom 
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din 
bil till något unikt och personligt på några 
dagar

www.wrapzone.net

Saltsjö-boo
 tel: 08-522 254 50

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

Racing is our business,
Hitta produkter från Sparco - Remus - 
EBC - Goodridge - K&N filters - Öhlins 
m.fl. Hitta mer info på vår hemsida.

www.gpartners.se

054-210 400

Inredning

Vi skräddarsyr inredningar till nya som 
gamla bilar. Vi gör även cabbyte, häst-
vagnar, båtinredningar, mc-dynor samt 
reperationer av olika inrednings detaljer.

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Civinco Tuning Excellence är proffs på 
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco, 
DTA, NIRA, Haltech, Link ... 
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över 
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjust-
eringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonver-
teringar

www.civinco.com 

Göteborg, Rullandelandsväg vid 
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Motorstyrning & Mappning

Lackering - & rekondtillbehör

“Billack, lackering- och rekondtillbehör 
utan mellanhänder - förmodligen till Nor-
dens bästa priser.”

www.billackering.eu

Billjud



REPORTAGE
Text: Daniel Serénus

Foto: Donkerwoort



I Sverige är vi lite dåliga på 
att ha koll på bilar som byggs 
i vår närhet. För i landet som 
inte ligger jättelångt bort kal-
lat Holland, tillverkas bilmär-
ket Donkervoort. Från bör-
jan en förbättring av Lotus 
Super Seven, idag en helt 
eget bilmärke med egna 
modeller.

Allt började med en bilen-
tusiast med förkärlek till 
60- och 70-talets sportbilar. 
Hans namn är Joop Donker-
voort. När Joop som 16 åring 
fick syn på en Lotus Super 
Seven parkerad utanför ett 
hotell var han som fast vid 
modellen. ”En dag skall jag 
köpa äga en sådan” sa han 
till sig själv.

När den dagen äntligen 
kom, började allt som en 
beställning på ett Lotus Su-
per Seven kit. Men då Joop 
önskade en rad modifika-
tioner på chassit skulle det 
ta lite tid. Men något chassi 
skulle dock aldrig levereras 
för denna order. När Joop 
ringde upp den Holländska 
importören visade det sig att 
han skulle lägga ner och flyt-
ta till England. Då öppnades 
en chans för Joop att ta över 
importen för modellen.

Han såg det som en chans 
att äntligen få sin egen Lo-
tus Seven. Men kort tid efter 
han startat kom problema-
tiken för Joop. Lotus Seven 
var nämligen inte godkänd 
för att köras i trafik i Holland.
Det gjorde att han antin-
gen fick avsluta sitt arbete 
eller bygga om bilarna så 
de var godkända för hollän-
dska regler. Resultatet slu-
tade med att 1978 stod ett 
helt egenkonstruerat chassi 
klart.

Första modellerna kallades 
bara Super Seven, men då 
Catherham köpt rättighet-
erna för namnet var Joop 
tvungen att betala en licens 
för att nyttja det på sina bi-
lar, något som Joop till en 
början gjorde. Men tyvärr 
krävde Catherham mer och 
mer pengar och då Joop an-
såg att hans modell skilde 
sig så mycket från en Super 
Seven kom funderingen på 
ett helt eget namn för just 
hans modeller.

Därför kom de upp med 
namnet Super Eight. Men 
för att nå sina kunder tog 
man fördel av engelsmän-
nens förarbete och skapade 
en mer komfortabel bil. En 



bil som kunderna kunde köra 
på längre resor utan att ha ont 
i hela kroppen. Lite mindre 
racing och mer vanlig bil.

 Men snart därpå var man 
inne på mer racinginspire-
rad bil igen. 1990 startar man 
Donkervoort-Series som är en 
racingklass för Donkervoort 
bilar. Snart började man tävla 
med starka motorer mot andra 
supersportbilar. De modeller 
Donkervoort idag tillverkar har 



inspirerats från just den 
tiden.

Namnet idag har gått från 
Super Eight till bara 8 och 
model lbeteckningarna 
börjar med D8.

Donkervoort har släppt 
en D8 GT modell och 
det är första modellen 
med tak. En modell som 
inom racingvärlden blev 
mycket framgångsrik, 

men tyvärr blev det in-
gen försäljningssuccé. 
Tvärtom såg kunderna 
till Donkervoort att mär-
ket stod för  öppna, lätta 
och mycket körglada bilar. 
Det gjorde att man 2014 
lanserade GTO som helt 
enkelt står för en öppen 
GT. Något som kunderna 
uppskattade mer och idag 
tillverkar man ca 25 mod-
eller per år i fabriken.



Senaste modellen har en spän-
nade specifikation. Den väger 
bara 695kg och har 380 hästar 
under huven, vilket ger den en 
0-100km/h tid på 2,8 sekunder. 
Även om designen är från bör-
jan hämtad från Lotus, ser man 
idag hur Donkervoorts större 
kusin inte har så många likheter 
längre.

Donkervoort har dock ingen 
egen tillverkning av motorer 
vilket kanske inte är så konstigt 
med den låga upplaga av bilar 
man tillverkar. Istället kommer 
motorerna sedan 1996 från Audi 



och gör därför bilarna driftsäkra.

Joop erkänner att han alltid kommer 
att se





Ferrari Sergio



Modellen Sergio är alltså en road-
ster som är speciellt framtagen 
som en hyllning till designföretag-
et Pininfarina, som förra året har 
samarbetat under 60 år med den 
stegrande hästen. Sergio var ett 
glasklart namn på bilmodellen, då 
mannen som lyckades skapa det-
ta kontrakt mellan företagen hette 
Sergio Pininfarina. 

Den femte december förra året, 
levererades den första Ferrari Ser-
gio till sin ägare SBH
Royal Auto Gallery i Förenade 
Arabemiraten. Bilen är byggd med 
de bästa komponenter man kan 
tänka sig, all lyx som ska finnas i 
en sportbil av denna kaliber finns 
givetvis även fast modellen är väl-
digt prestandainriktad. Grundstom-
men är tagen från Ferrari 458 men 
är självklart mer utvecklad. Hjär-
tat av bilen, alltså motorn, är den 
senaste utvecklade från Ferraris 
fabrik, en V8 på 4497 kubikcm 
som lämnar 605 hästkrafter. Mot-
orn vann under förra året inte min-
dre än tre priser för Engine Of The 
Year. Bilen avverkar 0-100 km/h på 
tre sekunder blankt.
 
Designen är väldigt stilren och 
tilltalande, med vibbar från Fer-
rari 328 fast i ny modern tappning. 
Linjerna samt luftintag är noggrant 
uträknade för att uppnå bästa tänk-
bara downforce och kylning.



När man ser interiören då man 
får en verklig käftsmäll, oerhört 
läcker. Med tanke på att Ferrari 
Sergio är tänkt för att pressas 
hårt på banan är förarmiljön rac-
inginriktad. Dock ger läder- och 
alcantaraklädda sportstolar med 
röda sömmar, paneler i kolfiber 
och en ombonad förarmiljö en 
mer lyxig känsla än racing, ial-
lafall för mig. 

Första bilen levererades som 
sagt till Förenade Arabemiraten 
vart de fem andra bilarna kom-
mer hamn i vår värld är inte ännu 
utannonserat, mer än att alla sex 
är slutsålda. Förståeligt, en  bil 
av denna kaliber tillverkad i så få 
exemplar närmast garanterar ett 
samlarobjekt för framtiden!

Text: Christoffer Talvis
Foto: Ferrari



Lexus RC F



Nya RC F är den mest kraftfulla pres-
tandabilen med V8-motor som Lexus har 
utvecklat hittills. Med en femliters ben-
sinmotor på 477 hästkrafter, avancerad 
aerodynamik och med många personliga 
inställningsmöjligheter är den en kompro-
misslös sportbil som matchar även den 
mest erfarne förarens krav, samtidigt som 
den fungerar utmärkt i vardagstrafiken. 
Efter nyår kommer de första exemplaren 
till Sverige.
Den nya prestandakupén Lexus RC F är 
byggd för att kunna köras fullt ut av alla 
som uppskattar bilkörning, oavsett er-
farenhet. Tack vare olika sofistikerade 
tekniker kan såväl drivlina som styrn-
ing och chassi snabbt anpassas för olika 
typer av förare, för att ge optimal grad 
av förarstöd i förhållande till var och ens 
skicklighet och förmåga.
F:et i modellnamnet står för den Toyo-
taägda tävlingsbanan Fuji Speedway, där 
en stor del av företagets höghastighetsut-
veckling sker. Det ger också en indikation 
om vad Lexus RC F är kapabel till. Bilen 
karaktäriseras av suverän prestanda och 
stabilitet i höga hastigheter kombinerat 
med hög komfort, kvalitetsutrustning samt 
säkerhetsteknik som är unik för modellen.
Bilens V8-motor är en högvarvig femli-
ters sugmotor med 477 hästkrafter och ett 
vridmoment på massiva 530 Nm. I kombi-
nation med den åttastegade automatiska 
sportväxellådan ger det en acceleration 
0–100 km/timme på 4,5 sekunder. Mot-
orn är unik genom att den arbetar med 
den bränsleoptimerande Atkinson-cykeln 
i jämn hastighet, men övergår till Otto-
cykeln när maximal prestanda krävs. Top-



phastigheten är elektroni-
skt begränsad till 270 km/
timme.
Stor omsorg har lagts vid 
utformningen av den spe-
ktakulära designen, med ett 
tydligt fokus på bästa tänk-
bara aerodynamik och kylef-
fektivitet. Fronten har t ex 
Lexus karaktärisitiska spin-
deldesign i både grill och 
stötfångarens yttre sidor, där 
öppningar i grillens neder-
kant leder kyld luft direkt till 
frambromsarna. Öppningar 
på motorhuven och bakom 
framhjulen ventilerar både 
motorrummet och bromsar-
na. Formgivningen utefter 
sidorna och i hjulhusen är 
också optimerad för bästa 
tänkbara luftflöde, alltifrån 
stabiliserande flänsar i dör-
rarnas ramar och i under-
redet till specialutformade 
hjulhusfoder som minskar 
turbulensen kring hjulen. 
Integrerat i bakluckan finns 
en fyrlänkad, aktiv vinge 
som automatiskt fälls ut för 
att ytterligare optimera luft-
flödet och öka marktrycket 
vid hastigheter över 80 km/
timme.
Interiören i RC F är tydligt 
förarfokuserad. Bland an-
nat är instrumenteringen en 
vidareutveckling av de kör-
lägesanpassade mätarna 

i supersportbilen LFA. De-
signen har inspirerats av 
instrumentlayouten hos fly-
gplan, med information som 
beror på vilket körprogram 
som ställts in. RC F är den 
första Lexus-modellen med 
en kraftig, elliptiskt formad 
treekrad ratt som ger bät-
tre kontroll under sportig 
körning. De nya stolarna 
har högt ryggstöd med unik 
stoppning som är samman-
fogad med klädseln för att 
ge maximalt stöd åt föra-
rens rygg, axlar, bål och 
ben. Klimatanläggningen är 
anpassad för att ge optimal 
komfort i kupén även under 
utmanande bankörning och 
kombinerar en oberoende 
temperaturreglering på vän-
ster och höger sida med två-
zonsreglering av intern luft 
och syrerik utomhusluft.
Det finns fyra olika körlägen 
– Eco, Normal, Sport S och 
Sport S+, för att lätt kunna 
ställa in bilen efter både om-
ständigheterna och förarens 
förmåga. Dessutom har den 
dynamiska stabilitetskontrol-
len (VDIM) både Sport- och 
Expertläge för ytterligare 
finjustering. RC F kan som 
tillval också utrustas med 
en ställbar TVD (Torque 
Vectoring Differential), vilket 
är unikt i en sportcoupé 



med frontmonterad motor och 
bakhjulsdrift. TVD-systemet ger 
märkbart förbättrat grepp och 
kontroll som garanterar mycket 
goda köregenskaper och höga 
prestanda.
För att ge förarens bästa möjliga 
upplevelse av den högvarviga 
V8-sugmotorn har RC F ett ak-
tivt ljudsystem som accentuerar 
ljudet från motor och avgassys-
tem. Ljudsystemet som aktivers 
i Sport S+-läget ger ett fast, djupt 
lågt ljud vid motorvarv på upp till 
3 000 varv/min och förvandlas 
till en markerad ljudupplevelse 
allteftersom motorvarvtalet ökar.
RC F har en mycket hög säker-

hetsnivå, med såväl Lexus 
sofistikerade, förebyggande 
aktiva krockssyddsystem och 
en förstärkt dynamisk stabil-
itetskontroll. Dessutom finns 
som standard säkerhetssystem 
som körfilsvarning, dödavin-
kelövervakning, backvarnare 
för korsande trafik, automatiskt 
avbländande helljus och var-
ningssystem för lågt lufttryck i 
däcken.
Lexus RC F kommer till Sverige 
i början av 2015 och kommer att 
kosta från ca 758 700 kronor.
Text & Foto: Lexus



Läs Sportbilar i plattan
Köp och läs Sportbilar i Qiozk. Alla dina tidningar på ett ställe.

Qiozk
Tidningsaffären
www.qiozk.com



Nya Audi Q7

Läs Sportbilar i plattan
Köp och läs Sportbilar i Qiozk. Alla dina tidningar på ett ställe.

Qiozk
Tidningsaffären
www.qiozk.com



Utvecklingschef  Prof. Dr. 
Ulrich Hackenberg  „Ett 
bevis på vår kompetens 
inom lättviktskonstruktion, 
effektivitet och assistans-
system”
· 325 kg lättare och ca 26 
procent mer effektiv
· Första  diesel plug-in 
hybriden med quattro 
fyrhjulsdrift
Med nya Audi Q7 sätter 
Audi standards i premium 
SUV-segmentet. 325 kg 
lättare och låg tyngdpunkt 
gör den extremt agil. 
Samtidigt är den rymligast 
i sitt segment. Även om 
de exteriöra måtten min-
skat erbjuds betydligt mer 
utrymme för passagerare 
och bagage. Med de in-

novativa assistans- och 
infotainmentsystemen tar 
Audi Q7 en ledarposition i 
SUV-segmentet. De effek-
tiva motorerna förbrukar i 
genomsnitt 26 procent 
mindre bränsle.
Prof. Dr. Ulrich Hacken-
berg, styrelseledamot på 
AUDI AG med ansvar för 
teknikutvecklingen: “Nya 
Audi Q7 är ett bevis på 
vår kompetens. 325 kg 
lättare sätter den nya 
standards i klassen. Den 
är 26 procent mer effek-
tiv och utrustad med det 
senaste inom assistans-
system, infotainment och 
uppkoppling”.
Med en tjänstevikt på 
2070 kg (3.0 TDI) är 



Audi Q7 lättast i klassen. 
Den väger 325 kg mindre 
än föregångaren. Med sin 
lättviktskaross och helt 
nya chassi är den komfor-
tabel samtidigt som den 
erbjuder sportiga köre-
genskaper och mycket 
låga CO2 värden. Audis 
ingenjörer har reducerat 
bränsleförbrukningen i 
Audi Q7 med så mycket 
som 28 procent i TFSI- 
och 23 procent i TDI-mot-

orn.
Motorerna sätter nya 
standards i det fyrhjuls-
drivna SUV-segementet. 
Med 3.0 TDI med 272 hk 
och 3.0 TFSI på 333 hk 
accelererar nya Audi Q7 
från 0-100 km/h på 6.1 
sek (TFSI) respektive 
6.3 sek (TDI). Diesel 
V6:an förbrukar i genom-
snitt 5.7 liter per 100 km, 
motsvarande 149 gram 
CO2 per km.



Audi Q7 sätter även nya 
standards när det gäller 
reglage, infotainment, up-
pkoppling och förarassistans-
system. Audi Q7 är utrustad 
med den andra generationen 
av den modulära infotain-
mentplattformen liksom Audi 
virtual cockpit, den helt digi-
tala instrumentskärmen. Den 
nya MMI-enheten med stor 
touchpad gör det enkelt att 
navigera och justera inställ-
ningar. Till nyheterna hör 
även utökade tjänster via 
Audi connect, en Audi tablet 
för baksätespassagerare och 
två ljudläggningarna med 3D-
ljud. Smartphone integration 
med Google Android Auto 
och Apple CarPlay är helt 
nytt. Nya Audi Q7 är en av de 
första bilarna i världen att er-
bjuda detta.
Audi Q7 är även först med att 
presentera adaptiv farhållare 
med köassistent som den del 

av det omfattande utbudet av 
nya förarassistanssystem.
Audi Q7 etron quattro, plug-in 
hybrid diesel
Audi Q7 etron quattro, 
som kommer att lanseras 
något senare är den första 
plug in hybriden från Audi 
med dieselmotor. Den im-
ponerar med en systemeffekt 
på 373 hk och ett vridmoment 
på 700 Nm och är världen 
första diesel plugin hybrid 
med quattro fyrhjulsdrift i pre-
mium SUV segmentet. Den 
förbrukar endast 1.7 liter per 
100 km, vilket motsvarar min-
dre än 50 gram CO2 per ki-
lometer. Ett fulladdat batteri 
räcker till en sträcka på 56 ki-
lometer.
Audi Q7 kommer att börja 
säljas under våren med lan-
sering hos den svenska åter-
försäljarna sommaren 2015.
Bild & Text: Audi

tillsammans r äddar vi  liv

Framtidens blodprov visar 
om du får hjärtinfarkt eller inte.

Sedan Hjärt-Lungfonden startade för 
110 år sedan har hjärtforskningen nått det
ena genombrottet efter det andra. Se 
illustrationerna runt texten. Pacemakern,
hjärt-lungmaskinen, betablockerarna och
alla de andra milstolparna i forskningens
historia räddar idag livet på tusentals
människor – varje år. 

Nästa avgörande genombrott 
står för dörren
Nu står forskarna inför nästa avgörande 
genombrott. Det handlar om att kunna
förutsäga vem som får hjärtsjukdom. 
Kommer du att drabbas eller inte? Dina
barn, dina barnbarn, en kär vän? Genom
ett enkelt blodprov kan din läkare avgöra
det och fler liv kan räddas.

En världsunik kunskapsbank
Det blir möjligt tack vare en världsunik 
kunskapsbank som ska byggas upp på
våra universitetssjukhus. Med avance-
rade provtagningar av olika slag kan man
hitta de riskmarkörer som varnar för
hjärtsjukdom. Upptäcka faran och kunna
ge skräddarsydd behandling så att hjärt-
sjukdom aldrig behöver uppstå.

Många tiotusentals givare ger generösa
gåvor till Hjärt-Lungfonden. Jag är med –
och din gåva behövs också. 

Vi måste bli fler som ger till forskningen.

arne hegerfors

Ring 0200-89 19 00
eller ge din jubileumsgåva på

www.hjart-lungfonden.se

pg 90 91 92-7. läs mer om vårt 110-årsjubileum på www.hjart-lungfonden.se
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Lamborghini Aventador LP 700-4 Pirelli Edition



Att sportbilstillverkarna gör 
specialversioner av sina 
mästerverk ser vi ganska ofta 
numera. Men att man tillägnar 
en version åt ett annat företag 
som tack för ett gott samarbete 
ser vi inte lika ofta. Däcktill-
verkaren Pirelli har varit med 
sen starten på tidigt 60-tal med 
att ta fram däck till den argsinta 
tjuren. 
Men vad är unikt för just denna 
version av Aventador då? Det 
är mest kosmetiska saker som 
är förändrat, modifieringar av 
det vinnande konceptet med 
6,5 liters V12 motorn på 700 

hästkrafter samt drivningen på 
alla fyra hjulen har inte gjorts. 
Två olika lackalternativ finns 
att välja på, den första är taket, 
stolparna, backspeglarna samt 
motorhuven lackad i mattsvart 
och övriga karossen lackerad 
i en av de sex olika blanka 
kulörer som finns att välja på. I 
det andra tvåtonade alternativ-
et så är den övre delen av bilen 
samt luftintagen lackade i en 
blanksvart kulör. Resterande 
lackeras i en matt finish, där 
det finns fyra kulörer att välja 
på. För att sedan bryta av de 
olika fälten på bilen har man 



lagt röd pinstripe längst med 
olika karossdelar på bilen, 
samt att däckens sidor är röda 
(och Pirelli loggan förstås)

Som ni ser på bilderna så är 
bilen otroligt läcker i just denna 

lackkombo, blanksvart överdel 
med nederdelen lackad i den 
matta kulören Grigio Adamas. 

Text: Christoffer Talvis
Foto: Lamborghini



Audi RS3



Maffigt ljud, varvvilliga 
och med rå kraft, de fem-
cylindriga motorerna från 
Audi är legendariska. Nu 
presenteras nya Audi RS 
3 Sportback med 367 hk 
och 465 Nm, den mest 
kraftfulla kompaktbilen i 
premiumsegmentet. Med 
sin starka femcylindriga 
turbomotor avverkas 0 till 
100 km/h på 4,3 sekunder.
” De femcylindriga mo-
torerna har en lång his-
toria inom Audi”, berät-
tar Ulrich Hackenberg, 
styrelseledamot på 
AUDI AG med ansvar för 
teknikutvecklingen. ”På 
80-talet gjorde de Audi till 
ett sportigt bilmärke, både 
inom motorsporten och 

som serietillverkade bilar. 
Nya Audi RS 3 Sportback 
har försetts med den sen-
aste generationen av vår 
femcylindriga 2,5-liter-
smotor.”
Den flerfaldigt prisbelön-
ta 2.5 TFSI-motorn i nya 
RS 3 Sportback lever-
erar hela 367 hk och ett 
vridmoment på 465 Nm. 
Med den turboladdade 
motorn går 0-100 km/h 
på 4,3 sekunder och top-
phastigheten kan, om 
man så vill, höjas till 280 
km/h. Enligt NEDC ligger 
förbrukningen på endast 
8,1 liter per 100 km, mots-
varande ett CO2-utsläpp 
på 189 gram per km.
Den sjustegade S tronic-



växellådan, som växlar ännu 
snabbare än föregångaren, 
förmedlar kraften från 2.5 
TFSI-motorn till den perma-
nenta fyrhjulsdriften. quat-
tro-drivningen arbetar med 
vektorstyrd momentfördeln-
ing som bygger på intelligent 
programvara och är utveck-
lad för maximal körglädje 
över hela registret. Nya Audi 
RS 3 Sportback styr direkt in 
i kurvorna. På underlag med 
låg friktion kan, den som så 
önskar, även drifta med bilen 
på ett kontrollerat sätt.
Jämfört med A3 Sportbäck 
ligger karossen 25 mm 
närmare vägbanan. Fram-
vagnens hjullagerhus, den 
progressiva styrningen, det 

speciella RS-sportchassit 
och den adaptiva dämpnin-
gen ”Audi magnetic ride” är 
alla specialkonstruerade för 
Audi RS 3 Sportback. Den 
som önskar kan få bilen 
levererad med kolfiber-
armerade keramiska broms-
skivor bakom de främre 19” 
-fälgarna, något som Audi är 
först med i premiumkompak-
tsegmentet.
Audi RS 3 Sportback känns 
igen på typiska RS-detaljer 
både invändigt och utvän-
digt. Den nya toppmodeller i 
A3-familjen kommer till åter-
försäljarna sommaren 2015. 
Priset är ännu ej fastställt.





Jag var på en bana häromåret 
där ett gäng tjejer tog sina re-
spektive bilar ett par varv för 
att känna på tjusningen med 
trackdays. 
Jag stod bredvid och tyckte 
det var en underbar idé! Då 
bankörning mestadels har 
varit ytterst mansdominerad.
Bredvid mig står ett gäng 
med killar och skrattar. De 
var ett gäng bröder/pojkvän-
ner/manliga vänner till tje-
jerna som körde. Vad som 
diskuterades gjorde mig lite 
illa till mods.

“Ameh vågade du låna ut 
bilen?”
“Shit asså, hoppas man får 
tillbaka den relativt hel” 

“Tror vi hon kraschar?”
”skämtar du? Fick hon låna 
bilen?”
“Herregud hur ska det här 
gå?”

Och så fortsatte det med 
jämmer, elände och andra 
degraderande påståenden. 
Förvånad och djupt förbryl-
lad gick jag därifrån och fun-
derade på om jag verkligen 
hört rätt.
Har vi verkligen inte kommit 
längre i denna hobby?
Bara för några dagar sedan 
kom det upp en film på en 
bilsida.
“Would you lend your R8 su-
percar to your girlfriend on a 
trackday? This Guy did.”



Jag läste kommentarerna som 
var en blandning av degrade-
rande skitsnack och erbjudan-
den till giftermål.
Jag var sugen att skriva något 
drastiskt, men avstod när jag 
insåg att det inte kommer hjäl-
pa ett dugg. Möjligt tillför man 
mer bränsle till elden.
Tyvärr är det såhär på många 
ställen. Så snart en tjej ger sig 
ut för att köra blir det genast en 
hätsk stämning. Fördomar och 
degraderande uttalanden ha-
glar tätt. Gärna bakom ryggen 
på tjejen som kör.
Hur kommer det sig att det är 
såhär? Jag vet inte om jag är 
den enda, men jag uppfos-

trades att kvinnor var precis 
lika värda som män. 
Vi män har fördel inom vissa 
områden, och kvinnor har för-
språng inom andra.
Att jag vågar släppa ut dem 
verkar vara en hädelse utöver 
det vanliga.
Just därför tycker jag att det 
är hejdlöst trevligt att ta med 
tjejkompisar på trackdays och 
låta dem köra någon riktigt 
häftig bil.
Under de 7 år jag instruerat har 
ingen av dem varken fått panik 
eller släppt ratten när det hän-
der något. Flera av dem har till 
och med utvecklats till riktigt 
säkra och snabba förare.



Ta Tina till exempel. En av mina 
absolut bästa och äldsta vän-
ner. Hennes banpremiär var en 
vacker kväll på Nürburgrings 
Nordslinga. I en GT3 RS 4.0.
Hon började lugn och försiktigt, 
som sig bör. 
Farten utvecklades mer och 
mer och nu är hon riktigt snabb. 
Med en annan viktig attribut. 
Säker körning. 
Lika så med min kära flickvän. 
Hon hade aldrig kört en sportbil 
förut, och hennes premiär var 
också i en GT3-Porsche. Gick 
hur bra som helst!
En gång på en trackday med 
en annan vän. Hon lånade (ja 
lånade) en 430 Scuderia och 
jag lånade en GT3. Hysteriskt 
rolig skoj-racing följde.
Jag fnissar fortfarande inom-
bords när några äldre män 
frågade henne om hon tyckte 
det var kul att åka Ferrari. Det 
blev tyst när det kom fram att 
det var denna 19-åriga hästtjej 
som hade framfört bilen på ställ 
i full hastighet. 
Vad många inte tänker på är att 
det finns en avsevärd mängd 
män som absolut inte borde 
köra bil över huvud taget också.  
Tänk om det skulle finnas en 
fördomsfri bilvärld?





BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Sv.Bilstereoförbundet



Som för många andra så 
började ljudintresset re-
dan i tidiga tonåren. Bygga 
egna högtalare och testa 
gränserna vad hemmaste-
reon klarar. Och har man 
väl upplevt den fysiska up-
plevelsen som en duktig bil-
ljudsanläggning kan ge, så 
väcks givetvis tankarna på 
vad man själv kan göra.
Fredrik hade dessutom lite 
kompisar som höll på med 
bilstereo och besökte täv-
lingar. Så fort körkortet var 
fixat, införskaffades utrust-
ning, och sen iväg på sin 
första tävling. 
Idag är Fredrik utbildad 

ljuddomare och har hun-
nit bärga 2 EM-Guld och 2 
SM-guld.

Som vanligt är det inte bara 
att stoppa i stora grejer och 
tro att det ska spela högt/
bra. Utan det handlar om att 
komponera anläggningen, 
och bilen optimalt för att få 
ut så mycket som möjligt.
På bilderna ser ni att det 
ligger mycket jobb bakom. 
Dämpning av kaross och 
framförallt rejält med ström/
batterikraft, är otroligt vik-
tigt. T.ex. kan för lite ström 
till ett monstersteg skada 
utrustningen. Ett antal olika 



lådor har tillverkats för att hit-
ta rätt avstämning mot bilens 
kupé. 
Och tycker ni att det pumpar 
på bra i er egen bil med stan-
dardanläggning, så borde ni 
provlyssna i denna.  Rejäl 
massage utlovas.
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