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LEDARENLEDAREN
Vi inleder 7:e året
Då var det dags för årets första
nummer. Ett nummer som fyllts
med höjdpunkter från 2015 och
nyheter inför 2016. Det känns som
igår vi startade Sveriges första
E-tidning för motorintresserade.
Men tiden går fort när man har
roligt brukar man säga. I detta fall
är det precis vad som hänt. Varje
januari sitter man och undrar hur
hur säsongen kommer att arta
sig. För varje år är inte den andra
lik och detta 7:e år i tidningens
historia kommer inte heller vara
som de andra.

Vi bjuder på en bra start av det
nya året. Detta nummer innehåller
godbitar från förra året som
Hofsnäs stora sportvagnsträff. Ni
för följa med mig när jag provar
på drifting tillsammans med
Pony drift acadamy. Sedan har
jag skrivit ihop en riktigt trevlig
sammanställning om hur 2015
faktiskt var i min årskrönika. Väl
värd att lägga några minuter på
i fall att du glömt av vad 2015
erbjöd.

Text: Dani
Text:
el Serénus
Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

TID Watches
www.tidwatches.com

REPORTAGE
Text. : Daniel Serenus
Foto: Fredrik Berglund

Från Lego till mekaniker, från
mekaniker till Toyota-ägare

I Norska Bærum hittar vi Erik
Guldbrandsen, en sann Toyotafantast som inte bara valt
att bygga om dess modeller
utan även spendera sin tid
med att sälja varumärket också. Men allt började med att
han som liten byggde bilar av
Lego, något som nästan varenda grabb gjort i sitt liv. När
hans äldre bror fyllde 18år
och fick en bil kom bekräftelsen på att Erik’s intresse
hade fyra hjul och en motor.
Därför sökte han sig till mekanikerutbildning i Norge och
några år senare hade han ett
examensbevis.
Men redan under Legotiden
hade hans intresse för att
modifiera varit stort. Därför
var det aldrig något alternativ för Erik att köra original.
Första bygget blev en Toyota
Celica GT4 ST185 av årsmodell 1990, här lämnades inget
original. Sedan införskaffades
en Toyota Starlet Turbo från
1999. Denna har Erik fortfarande som banbil. Sedan
blev det Toyota Avensis och
nu är det denna GT86:a som
han byggt om. Dock kan man
lägga till att han har en Lexus IS220 som vinterbil, även
denna har han sänkt och satt
på nya fälgar på. Inget kan
vara 100% original i Eriks ga-

Erik fastande för luftfjädring och nu kan
han reglera markhöjden.

rage.
Historien om hur denna Toyota
GT86 hamnade i hans ägor är
rätt intressant. Som ni kanske
förstår är Erik en Toyotaälskare och när de på jobbet dök
upp en demonstrationsbil, fick
han låna hem denna en helg.
En helg som slutade med att
Erik motvilligt lämnade tillbaka nyckeln, men bara för en
kort stund. Snart stod bilen på

Efter ha sett drifitng stjärnan Fredric
Aasbøs GT86:a med Rocket Bunny paket
var Erik såld. Fredric hjälpte då honom
att få tag i ett kitt..

hans uppfart.
Många kanske hade tyckt att
Toyotas nya sportbil var snygg
nog redan från fabrik. Men inte
Erik, han hade planer för sin
ny införskaffade bil. Vad gör
man då först när man köpt en
bil? Jo, man köper ett par feta
fälgar och sänker den. Snart
satt det ett par nya XXR 527
18 tums fälgar på bilen med ett

passande H&R-sänkningskit.
Men då Erik redan hade blivit
frälst i luftfjädring när han monterade detta på sin Avensis
så därför fick H&R-kitet bli en
tillfällig medan han väntade på
att sitt kit skulle anlända.
Han köpte bilen i Juli 2013 och
i september satt luftfjädringen
monterad. Efter ha sett Fredric Aasbøs Toyota 86X med ett

Ny färg och nya fälgar är nog något som
Erik kommer att byta ofta. Därför passar
vinyltrenden honom perfekt.

Rocket Bunny kit monterat,
bliv längtan för stor. Efter att
ha övertalat sin kompis fick
han hjälp av Fredric att få
hem ett kit. När det anlände
så blev det snabbt besök hos
lackeraren och med hjälp av
David Riiber på Underground
Garage fick han kitet monterat. Allt för att samma år hinna
med Oslo Motorshow i slutet
av oktober. Redan under vintern monterades det kolfiberprodukter från Seibon. 18
tums fälgarna byttes mot nya
XXR530 men denna gång 19
tum, chassit uppgraderades
för att få mer camber. Men redan efter Gatebil Våler i maj
2014 bestämde sig Erik för
byta färg. Denna gång blev
det foilering som gällde och
Auto wrap for Supersprint fick
uppdraget att montera den
nya ljusblåa folien.
De gjorde ett mycket bra
jobb, säger Erik
Där efter var Erik nöjd för
den här säsongen. Men nu
väntade ytterligare en vinter
i garaget. Men nu var han
nästan nöjd. Trots att bilen i
maj hade bytt färg ville han
nu byta igen. Vilket är fördelen med just foliering, att man
kan byta när man vill.
Jag hade sett en brun GT86:a
som var riktigt snygg och därför fick det bli en färgbyte inför

2015, Valde en brun metallic
folie från Hexis, säger Erik
Denna gång anlitades Paal
på Norsk bilfoliesenter. Även
Paal gjorde ett riktigt bra jobb.
Som ni förstår vid det här laget är Erik en kille som gillar
förändring. Så de nyinförskaffade fälgarna fick också byta
färg inför 2015. Denna gång
blev de vita.
Erik har verkligen lyckats hitta helheten och fått GT86:ans
lite snälla utseende att verkligen se brutal ut. Erik berättar
också att frontläppen till hans
bil kommer från Fredic Aasbøs bil vilket är en protoype
från amerikanska Rocket
bunny.
Eftersom Erik gillar förändring
kommer vi troligtvis snart inte
känna igen den igen. Redan
efter vi fotat bilen berättar
han att han beställt nya fälgar
igen.
Jag gillar fälgarna jag köpt
tills jag hittar ett par nya,
säger Erik
Planerna inför framtiden är
många och det är inte sista
gången vi sett Erik på olika
träffar runt om i Skandinavien.

FAKTA

Namn: Erik Guldbrandsen
Ålder: 29
Bostadsort: Bærum, Norge
Arbete: Säljare hos Toyota
Bilmodell: Toyota GT86
Årsmodell: 2012
Hur länge har du/ni ägt bilen: sedan 2013

Tack till:
Sambo, Underground Garage, Fredric Aasbø, Superprint, Badassparts
Norge, Norsk Bilfoliesenter, VTS gänget och alla goda vänner som
hjälpt till.

DÄCK- & FÄLGEXPERTEN

VILKA SKOR SKALL DU HA I SOMMAR?

ALLTID
FRI FRAKT

30 DAGARS
ÖPPET KÖP

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det måste ha varit någon gång runt när jag var 14, den där underbara moppe-åldern kom och man
skruvade hellre än att köra.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Det är en svår fråga och beror helt och hållet på vem man jämför med!
Men är väl inofficiellt Mulle Mecks vänstra hand kan man säga.
Dom problem man stöter på får man att funka och för varje sak man tar sönder lär man sig hur
man ska göra för att inte ta sönder det igen.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Måste nog vara när jag fastnade i min bildörr och ramla så jag spräckte min knäskål men i stundens hetta tog jag lite maskeringstejp och tejpade lite papper på knäskålen och fortsatte att skruva
med bilen.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Måste nog erkänna att elektroniken är bra strulig ibland och man är glad att man har vänner som
är bättre än en själv på det!
Vem är din förebild?
Har många jag ser upp till men förebild vet jag faktiskt inte specifikt.
Är förälskad i japanska bilkulturen så de flesta därifrån är väl min förebild kanske man kan säga.
Bästa garagedrycken?
Cola eller Redbull, helt klart!

Providing You with Originals since 1991

Fakta
Namn:
Kristoffer Zakrisson
Ålder:
24 vintrar
Bor:
Underbara huvudstaden
Stockholm.
Arbete:
Tågtekniker.
Civilstatus:
Icke tillgänglig på
marknaden.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Om man räknar med alla timmar på internet så är det större delen av dygnet.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Pillar gärna på flera samtidigt så allt från min Jaguar xj6 till min Toyota Aristo.
Men större energin går till Ariston helt klart men något mer vill jag ej avslöja än.
Foto: Arslan Golic (profilbild) Erika Bygren (bilen)

0.1

AXWELL /\ INGROSSO This Time

0.2

OMI
Hula Hoop

0.3

SIGALA
Easy Love

0.4

AVICII
Broken Arrows

0.5

TIESTO & DON DIABLO Chemicals ft. Thomas Troelsen

THE JOKER:
MAJOR LAZER - Light It Up ft. Nyla &
Fuse ODG
presenteras av:

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Johnny Odden

Tillsammans med företagen Street performance
& CDR arrangerades
en träff på Backaplan i
Göteborg. Det blev ett
helt nytt kapitel för oss
på tidningen, vår första
bilutställning i vårt namn
sedan starten 2009.
GreenLight Autumn Meet
blev namnet och bättre
dag än denna kunde inte
arrangörerna önska sig.
En perfekt höstdag med
över 20 grader i september.

På plats fanns ca 30 utställningsfordon. Allt från
ljudbyggen i toppklass,
sportbilar för tunga plånböcker,
driftningbilar,
Time Attack vinnare och
pokalplockare från några
av landets bästa bilbyggare. En dag man sent
lär glömma om man gillar
bilar.
Alltid kul att kunna erbjuda en mix av de bilar
man som läsare kan ta
del av i vår tidning, säger
Daniel Serénus.

Emil Alégroth visade upp denna Mitsubishi
Eclipse när träffar arrangerades på denna
parkering för 10 år sedan. Nu är den
tillbaka.

Företag som MGR, CDR,
Sonax samt Bilcity Superbike fanns på plats denna
dag för att visa upp bilar
och produkter.

till några av bilarna.

Vilket fall som helst kommer vi troligtvis att anordna fler bilträffar på offentDet som var extra roligt liga parkeringar i framtiden
enligt arrangörerna var att vilket alltid kan bjuda på
Denna
butikerna som låg i an- överraskningar.
slutning till Street perfor- gång var det en Volvo
mance & CDR var mycket XC90 med ett sådant där
positiva, blomsterhandeln ”30 000 mils på nacken”
ställde upp med blommor, utseende som hade missat
Mattlandet med rödmatta att det var avspärrat för ut-

Grym drifting BMW som är byggd för att ha
roligt i.

ställning. Ägaren blev nog chockad när denne upptäckte att han
var omringad av utställningsbilar
när han gick fram till bilen och
vände.

Anthony visar att han älskar att putsa.

Underleverantörer till Street Performance
demonstrerade produkter.

Flera supror fanns på plats. En modell som
fortfarande är het i Göteborg.

Bilcity superbike visade upp en inkommen
McLaren som väntade på rätt köpare. En
helt otrolig bil.

Time Attack stjärnan Robin Antonsson som
vi kunnat följa i Viasat Motor under förra
året fanns på plats med sin tävlingsbil.

Anders Jägers otroliga Volvobygge tog hem
pris .

Erik Jarl och Charlotte Kurtz tog hem pris
trots att man hade en otursdrabbad väg
till träffen.

Driftingkungen Mårten Stångberg visade
vad han ska köra 2016.

TUNING CAR
Foto: Fredrik Lövgren

Opel Kadett 650 Hästkrafter på hjulen. Vikt 920 Kg

Vi följer inte utvecklingen,

vi leder den..!

Allt för din drivlina i lager till marknadens lägsta priser!
Våra reservdelar är alltid av minst originalkvalitet, med bättre garantier.

Drivaxlar till Volvo

Fr. 1.490 kr

Knutkors
Mercedes Vito

Damasker i
silikon

220 kr

Fr. 1.111 kr
Drivaxel Nissan

Drivknut till
VW, Audi, Volvo

Fr. 399 kr

Fornminnesg. 4 • 253 68 Helsingborg
042-450 87 10 • info@drivknuten.se

www.drivknuten.se

699 kr

320 kr
Stickaxel VW

EVENEMANG
Text & Foto:
Daniel Serénus

På den anrika herrgården
Hofnäs i Västragötaland arrangerar Lars och Roland
en sportvagnsträff i augusti.
Denna gången var vi på plats
för att ta del av evenemanget. Vi reste dit med vår projektbil, vilket som alltid slutar
med ont ryggslutet. Men en
sann sportbil skall inte vara
bekväm? Vi kunde i alla fall

konstatera att vi inte var de
enda som haft en inte helt
bekväm resa.
Hofsnäs Herrgård bjuder på
en otroligt vacker miljö och i
takt med att utställningen växt
har man nu nästan fyllt alla
ytor om går att uppbringa. I
år var det tionde gången arrangörerna höll detta evene-

En Ferrari 458 italia speciale. Ovanlig syn
i Sverige.

mang. I årets upplaga fanns allt
för den sportbilsintresserade,
som en Ferrari 458 Speciale,
Aston Martin, klassiska Bentley, Ford GT, Porsche, ja listan
kan göras lång.
Utbudet var helt klart överförväntan. Även Mazda Miata
fanns med på ett hörn och dess
entusiastiska ägare.
En dag som bjöd på underhållning och massa intressant
information, då konfrancieren hela tiden tog upp bilar till
scenen och pratade med dess
ägare och historien kring dessa
bilar. Måste säga att detta är
ett helt klart lyckat koncept där
man som besökare aldrig blir
uttråkad.
Vi försökte komma på något vi
tyckte var mindre bra, det enda
vi kunde komma på måste då
ha varit att korven tog slut vid
försäljningsstället. Så, mycket lyckat som helhet, denna
obekväma resa gör vi gärna
om snart igen.

En Ford GT40 replica som var oerhört
välbyggd.

Denna mercedes behöver inga ord,
bilden säger allt.

En stickad historia

Lotus med bmw motor

Inte helt original!

Denna Porsche cab är inte helt vanlig.

Det är väl ingen sportbilsträff utan en klassisk
Jaguar E-type.

Same, Same, but different!

Den relativt nya 4C från Alfa fanns på plats. En
supersportbil med human prislapp.

Ett stycke motorsportshistoria.

En viss ålderskillnad mellan dessa två
Nissan-modeller.

Ingen Ferrari utan en Pontiac Fiero

En massa olika Miator fanns på plats.

POSTER
Foto: Rani Giliana

McLaren

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Motoroptimering

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.
Det är värt en omväg!

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

Vi erbjuder ett brettsortiment av produkter till din bil. Med ett starkt hjärta för
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.

www.persverkstad.se

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Tel: 0706-64 24 66
Lidköping

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Avgassystem

www.improxcustoms.com

Reservdelar
Generalagent / Importör / Distributör av
Luisi, Nardi, Personal, Victor, Snap Off,
Takata, PIAA, Slick 50, Rain-X, Shining
Monkey, Race Ramps, HRX och Toorace. Produkterna finns i vår webshop
och hos mer än 200 återförsäljare i
Skandinavien!

www.skruvat.se

www.seabeach.se

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
Jönköping

Ferrita det givna alternativet för många
bilentusiaster när det gäller avgassystem, givetvis i rostfritt.

www.ferrita.com

E-post: mail@ferrita.com
Tel: 0221-180 70 (+46 221 18070)

Reservdelar & Drivlina

Motorsport-produkter

Belysning

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan
som drivaxlar, drivknutar, kardanaxlar,
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkarmar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök
rätt delar via ditt reg.nr. på

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

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!

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

www.drivknuten.se

Bilvård

www.simpson-europe.com

www.crazyride.se

Allt man kan tänka sig till bilen

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.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 uppdateringar.

www.stertman.se
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!
www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

www.ddesign.nu
Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Styling & tillbehör

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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

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

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

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Raidopower är svensk generalagent för
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i
Stockholm. Hos oss hittar du bland annat sportstolar, bälten, aluminiumkylare,
coilovers, bromskit, spridare, bränslepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av
tävlingsbilar.
Telefon: 08-585 000 80

www.raidopower.com

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Tel: 019- 206750

www.brl.se

Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhättan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

Vi har allt från beslysning till bromsar. En
webbshop för entusiaster av entusiaster.
Fullspäckad med delar som din bil verkligen behöver.

www.mlimits.se

Tel. 054-851990 Mail. info@j-spec.se

Tuning produkter till rätt pris!

www.mrtuning.se
info@mrtuning.se
0413-32002

www.jspec.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.gpartners.se
054-210 400

Billjud

Här hittar du billjud med kvalité!
Ground-Zero - Esx - Massive Digital Designs - Helix mfl
www.billjudgruppen.se

Fälgrenovering, breddning &
Spacertillverkning.

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar,
tillverkar spacers, riktning och lackering
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Vinyldrapering & Foliering

Silikonslangar m.m.

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Egenutvecklade intercoolers, vattenkylare, silikonslangar & rörpaket! Samt
våra egna unika slangtillbehör!
Stort sortiment med allt i eget lager och
snabbaleveranstider!

Trimning renovering samt optimering av
nya och äldre motorer.

www.do88.se

www.trendab.com
Nykvarn

Tel. 08-588 010 88

Motorsportsutrustning både butik och
webshop

Inredning

Lackering - & rekondtillbehör

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdig printade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.

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

“Billack, lackering- och rekondtillbehör
utan mellanhänder - förmodligen till Nordens bästa priser.”

www.vnvinyls.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Gör som många andra - handla av oss

www.billackering.eu

EVENEMANG
Foto: Martin Hansson

REPORTAGE
Text.: Daniel Serénus
Foto: Noble Automotive

llt började när entreprenören
Lee Noble 1999 följde sin
dröm om att skapa sitt eget
bilmärke. Lee som är mest
känd som designern bakom kit-car modellen Ultima
GTR. I Leed, i West Yorkshire
startade processen med att
skapa en helt ny supersportbil. En bil som skulle vara lika
snabb som rolig att köra som
de traditionella supersportbilarna men med mer körglädje.
En bil som skulle sätta Lee’s
namn på kartan.
Första modellen blev Noble
M10, en tvåsits mittmotor bil
med kraft från en Ford motor. Men modellen blev inte
långvarig utan ersättes fort av
modellen M12. M12 blev bilen
som kommit att känneteckna Nobles första framgång.
M12 hade när den släpptes
år 2000 imponerande siffror.
0-100km/h avverkades på 3,7
sekunder och topphastigheten var ca 280 km/h.
Bilen tillverkades i 8 år och
blev den mest sålda bilen om
man lägger till M400 i kalkylen. M400 var en M12 med
mer egenskaper för banan
samt kraft i motor. Varför den
heter just M400 är för att motoreffekt och viktförhållande

är 400hk / ton.
2004 visade man upp M14 på
”British motor show” och tanken var att man skulle utmana
Porsche 911 turbo och Ferrari
430. M14 var baserad på M12
chassit och skulle likna M12
men med en del kosmetiska
förändringar. Men tyvärr blev
det ingen M14 för Noble. Bara
prototyper hann man tillverka

innan man startade ett nytt och en 0-100km/h tid på 3,5
projekt.
sekunder. Lee utlovade till sina
köpare att M15 skulle vara lika
Nu skulle det gamla M12 och snabb runt banan som tidigare
M400 chassit bort. En ny chas- modellen M400. 2006 påbörsi-design togs fram att börja jades tillverkningen av M15.
skapa en helt ny bil men nya I Top Gear’s test av bilen var
egenskaper. Modellen skulle Richard Hammond imponerad
av den lilla bilbyggarfabriken.
kallas M15.
M15 var karossmässigt mer
konkurrenskraftig än M14
någonsin skulle kunna komma
att bli. M15 var helt rätt i tiden.
Men man bytte inte aldrig Ford
motorn. Istället lyckades man
få ur 455 hästar ur denna V6:a

Men i augusti samma år valde
Lee Noble att sälja bilmärket
och Peter Dyson blir ny ägare
för företaget. Peter är en sann
sportbilssamlare och gav bolaget nytt friskt kapital. Dock
stannar Lee kvar inom företag-

et. Större lokaler införskaffas i Leicester.
Dock blir Lee inte
långvarig efter försäljningen av sitt bolag. Redan
2008 lämnar han bolaget
till förmån för ett nytt projekt. Dock fortgår arbetet
med Noble och 2009 presenterar bolaget en ny
modell. En modell som
fått dela samma själ som
Volvo S80 och XC90. En
bil som skall lämna utsikten av 2 röda bakljus till
sina konkurrenter. M600
skall den komma att heta.
Som Jermey Clarkson
säger när han testar den.
Finns flera konkurrenter
som är mer väletablerade
än Noble, men få som är
så snabba.
Med en Volvo V8 dubbelturbo motor på 650
hk och en topphastighet
på ca 362 km/h är M600
riktigt snabb. Inte bara
rakt fram utan också när
det svänger. Något som
kännetecknat Noble från
starten.
M600 som fortfarande är
i produktion just nu och

priset ligger på 200 000
pund, vilket gör den till relativt exklusiv i mångas ögon.
Trots att Lee lämnat bolaget
visar Noble prov på att fortfarande kunna leverera bilar
med rätt design och funktion.
Bolaget är fortfarande ungt
men deras framtid ser väldigt ljus ut.

KRÖNIKAN
Text: Daniel Serénus
Foto: GreenLight media
Crew

Dags för årets krönika, en text där
jag får utfall för att kunna bearbeta mina intryck under 2015. För
vi hann allt med en hel del förra
året! Trots att det känns som man
inte gjort något.Först ut var som
vanligt Elmia eller Bilsport Performance & Custom Motorshow
som det egentligen heter. Efter
magplasket 2014 tycker jag man
2015 lyckas höja eventet till allas
förvåning. Även om jag själv bara
besökte mässan under två dagar
så försökte jag vara lyhörd och få
en generell uppfattning om åsikter
. Ni minns väl att vi under söndagen släppte ett reportage på Lukas Kooz senaste bygge? En
bomb som gjorde att vi lyckades
slå vårt läsarrekord på ett enskilt

nummer och ett rekord som blir
svårt att slå. Vi är i stor tacksamhetsskuld till Lukas för detta. Att
han vågade låta oss vara först ut
med hans bygge. Så för oss blev
Elmia en succé!

Greenlight Galan 2015, en känslosam
Rickard Kindvall tar emot priset för årets
manliga bilbyggare.

2015 blev året då Time Attack
gjorde ytterligare ett avtryck i
svensk motorsportshistoria. Känns som igår Time Attacken blev
en del av våra liv och nu har de
redan lyckats bli en TV-sport. Superior media har verkligen gjort
ett hästjobb med produktionen
kring Time Attack. Folk får säga
vad de vill men att TV lyfter upplevelsen är ett faktum. Den är
viktig för att marknadsföra denna
nya motorsport och ge den ett

Gumball 3000 startade i Stockholm.

allmänt intresse. Jag är i alla
fall en av de som skaffat ett Viaplay abonnemang för att följa
årets serie. Hoppas mina 99kr
i månaden kommer att ge mig
valuta för pengarna och att jag
får se mer Time Attack även
detta år.
Sommaren blev en sommar
med evenemang nästan varje
helg och trots att vi på tidningen hade hoppats vara mer
delaktiga måste vi inse att man
inte kan besöka alla dessa
duktiga arrangörer.
Men vi lyckades i alla fall göra
ett samarbete med Gatebil och
Rudskogen där det blev fest
för hela slanten i vår monter.
Dj’s ljud, ljus, ja hela rubbet fick
man uppleva om man besökte
vårt kryp in. Tack vare Black
Ant gick in och sponsrade orkade alla festa fram till kl. 05.00.
sedan blev det lite tillsägelse
dagen där på. Men en lyckad
helg trots att vädret var mer än
växlande och bakfyllan starkare än något annat intryck dessa dagar.
Vi lyckades också få till ett samarbete med Vallåkraträffen.
Jag blir lika imponerad varje år
hur arrangörerna lyckas hålla
humöret uppe trots att vädergudarna inte alltid är med dem.
Dock blev söndagen en väx-

Gatebil Rudskogen fortsatte leverera.

lande dag utan större nederbörd.
Men vinden var dock stark men
det burkar den vara i Skåneland. Vi
hoppas att vindarna vänder 2016
och sommaren blir den soligaste på
länge.
Hösten minns nog alla som den
varmaste på mycket länge och vi arrangerade för första gången en bilträff i feske-paradiset Göteborg. En
träff där vi lyckades fylla den ytan vi
hade för utställningen med extremt
fina bilar. En aktivitet vi hoppas inte
blir en engångsföreteelse.
Vi lyckades också signa upp med
ytterligare en plats att publicera vår
gratistidning. Denna gång på siten
calameo.com som är en av de större
aktörerna för e-tidningar i världen.
Vi välkomnade också en hel del nya
ansikten 2015 till vårt ”crew”, vilket
vi alla är mycket glada över.

Vallåkraträffen fick en Gymkhana tävling
i Drifting.

Som vanligt avslutades säsongen med GreenLight Galan. Ny
lokal och nya möjligheter heter
det. Det var verkligen vad vi
bjöd på för alla som besökte
galan gav oss väldigt mycket
positiv feedback och vi har stora planer nästa år. Då hoppas vi
att vi sliper jaga folk för att fylla
galan nästa år.
Vi lägger därmed ett mycket
lyckat år i historieböckerna och
ger oss nu in på nya äventyr
2016.

Låga bilar fortsatte vara en trend under
2015.
Time Attack blev en tv-sport 2015.

Vi fyllde tidningen med intressanta reportagebilar.

Daniel Wembo skaffade den
nya RS'en och vår fotograf Rani skapade detta
mästerverk.

2015 blev året då Svensk
drifting fick ett riktigt SM.

Rasmus in Action.

# 3 ute nu

Eller via Appen
Qiozk

För fyra år sedan fick vi det
tråkiga beskedet att TVR som
varit i branschen sedan 1947
skulle gå i konkurs. Men nu är
skaer på gang hos den den
anrika brittiska biltillverkaren.
Återlansering av TVR verkar
inte ligga långt borta. Tack
vare en grupp brittiska investerare med stor plånbok
har dåvarande ryska ägaren
Nikolau Smolenski lämnat ifrån sig ägandeskapet.
Med på denna resa av åter-

uppbyggnaden av företaget
är F1-gurun Gordon Murray.
Han har under en tid byggt på
V8-motorn från cosworth.

or. Samtliga beställare betalade i förskott. Detta visar ett
tecken på att företaget skapar
och gör något bra.

Just nu finns inte så mycket
mer fakta att tillgå för tillfället,
bara för några veckor sedan
fick man se den första skissen på coupévarianten. Redan i somras när beskedet
om att TVR kommer börja tillverka bilar igen fick företaget
in en beställning på 250 bilar
under ett spann av sex veck-

Text: Chistoffer Talvis
Foto: TVR
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Tiguan G

Nya Tiguan, som lanseras på
den svenska marknaden i vår,
markerar starten på Volkswagens SUV-offensiv. Det är den
första SUV:en som byggs på
Volkswagens modulära plattform MQB. På Detroitsalongen presenteras nu en konceptbil som baseras på nya
Tiguan. Med Tiguan GTE Active Concept demonstreras
de tekniska möjligheter som
MQB ställer till förfogande för
nästa generation av SUV:ar.
Det primära målet med konceptbilen har varit att kombinera laddhybridteknik med utmärkt offroad-prestanda.
− Tiguan GTE Active Concept
visar upp potentialen för Volkswagens laddhybridsystem.
Den kraftfulla fyrhjulsdriften
säkerställer att en SUV som
Tiguan levererar offroad-prestanda även vid 100 % eldrift,
säger Herbert Diess, chef för
märket Volkswagen.
Konceptbilens
laddhybridbaserade fyrhjulsdrift består
av en turboladdad och direktinsprutad bensinmotor (TSI)
på 150 hk/250 Nm, en elmotor fram på 54 hk/220 Nm och
en elmotor bak på 115 hk/270
Nm.
Bilen kan köras upp till 32 km
på ren eldrift. En batterikapacitet på 12,4 kWh och en ben-

sintank på 64 liter ger Tiguan GTE Active Concept
en total räckvidd på 933
km enligt körcykeln. Den
blandade förbrukningen är
3,1 l/100 km.
Litiumjonbatteriet kan laddas externt via kabel eller
via
TSI-motorn
under
körning. Växellådan är en
6-växlad DSG som har
tagits fram speciellt för hybriddrivningen.

netecknas av bland annat
hasplåtar i aluminium, takmonterade extraljus, omdesignade stötfångare och
16-tums terränghjul. Jämfört med ”vanliga” Tiguan
är markfrigången på konceptbilen höjd med 45 mm
till 225 mm. Även rampvinkeln och frigångsvinkeln
fram och bak är större.
Konceptbilen är lackad
i ”Dragon Red Metallic”.
Detaljer i konceptbilens
Batteriet kan laddas via offroad-design kan komma
regenerativ
bromsning att användas för serietilloch utnyttjar automatiskt verkade modeller.
TSI-motorn och/eller elmo- Nytt
infotainmentsystem
torn, beroende på körsitua- med geststyrning
tionen. Föraren kan också Den femsitsiga konceptaktivt påverka detta med bilen bjuder också på ett
batterifunktionsläget.
nytt
infotainmentsystem
med en 9,2”-display med
I GTE-läget arbetar des- högklassig glasyta. Gestsutom TSI-motorn och el- styrning
(handrörelser)
motorerna tillsammans, så är en finess som ersätter
kallad ”boosting”, för att traditionella knappar och
tillhandahålla hela system- vridreglage, vilket bidrar
effekten på 225 hk och det till både bättre komfort och
maximala vridmomentet. säkerhet. App-Connect gör
I detta läge har Tiguan så att infotainmentsysteGTE en toppfart på 193 met kan sammankopplas
km/h och accelererar 0-60 med smartphones från
mph (97 km/h) på bara 6,4 Apple och med Androidsekunder.
system.
Högre markfrigång
Tiguan GTE Active Con- Text & Foto: Volkswagen
cepts offroad-look kän-

Mazzanti

Evantra

Luca Mazzanti presenterade
denna sportbil för tre år sedan
på Top Marques Show Monaco. Men Evantra som modellen heter har inte synts speciellt mycket sedan dess.
Några mil öst om Pisa tillverkas en sportbil som det
tog många år innan media
och världen fick nys om den.
Mazzanti Automobili ligger i
staden Pontedera och sedan
2011 har firman jobbat med
att från en skiss ta sig till po-

sitionen idag med en bil som
tillverkas i en limiterad utgåva
av fem bilar varje år.
Som Luca själv beskriver tillverkningen är varje bil unik;
Varje skapelse av Evantra är
en unik och känslosam resa
för samtliga personer samt
för klienten som får följa bilen
från födelsen.
Evantra är ett stålchassi som
är förstärkt med en chromemolybden bur. För att få till
perfekt aerodynamik har Mazzanti arbetat ihop med ett

företag som har väldigt god erfarenhet av detta inom formel
1. Bilen är tvåsitsig coupé och
kunden har möjlighet att välja
på två olika karosser, antingen
PRO-Bodysom är en helt gjutet i kolfiber eller så väljer man
ONE-Body som är ett hantverk
skapat i aluminium som blir
kundunikt och ej kommer ej
vara lik någon annan Evantra.
Aluminum V8-an på sju liter
lämnar 751 hästkrafter, nog för
att denna 1300 kilos bil (PRObody) lämnar spår i backen
efter sig. 0-100 km/h görs på 3
sekunder vilket är snabbt men
inget unikt, toppfarten ligger på
360 kilometer i timmen.
Interiört får kunden precis som
den vill ha, finns en grundstomme men vilket material
samt vilken klädsel som bilen
ska ha väljer kunden fritt. Luca
och personerna anställda på
företaget Mazzanti ser till att
uppnå kundens önskan.
Under året kommer en uppföljare av Evantra presenteras,
under sensommaren siktar
företaget på att bilen kommer
visas. Projektnamnet är EV-R.
Text: Christoffer Talvis
Foto: Mazzanti

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot
cancer är riktiga hjältar. Stöd
barncancerforskningen med 100 kr
i månaden så bidrar du till att fler
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

500
Lexus LC

På den internationella bilsalongen i Detroit den 11–24
januari 2016 är det världspremiär för Lexus alltigenom
nya premiumkupé LC 500.
Det är en i alla avseenden
kraftfull
flaggskeppsmodell
som också ger en fingervisning om inriktningen för Lexus kommande modeller.
Lexus LC bygger i stor utsträckning vidare på idéerna kring konceptbilen LF-LC,
som visades för fyra år sedan.
Det är en 4,76 meter lång
och kraftfull 2+2-sitsig kupémodell med motorn fram och
drivning på bakhjulen. Mycket
av linjerna från konceptbilen

har följt med i den färdiga
produktionsmodellen, som t
ex den tydliga kupéformen,
proportionerna med lång hjulbas och korta överhäng fram
och bak samt den breda hållningen.
Fronten domineras av Lexus
karaktäristiska spindelgrill och
tredubbla
led-strålkastare.
Från sidan har Lexus LC en
slimmad profil med sluttande
taklinje och ett tak som ser ut
att ”flyta” fritt. Glastak är standard men bilen går också att
beställa med kolfibertak. Baktill märks framför allt de slimmade tredimensionella bakljusen med unika ljuseffekter.

Som första bilmodell bygger LC
500 på den helt nya plattformen
GA-L, som ska bilda basen för
Lexus kommande bakhjulsdrivna
modeller.
Interiören är klart förarfokuserad och ska inbjuda till inspirerad och sportig körning med
både elegans och hög funktionalitet som hjälper föraren att få
ut mesta möjliga av körningen.
LC är den första modellen som
utrustas med Lexus senaste
multimediapaket, som bland annat kommer att kunna uppgraderas med fler funktioner och ny
grafik. För en fantastisk ljudupplevelse svarar en Mark Levinsonanläggning.
Drivlinan i LC 500 är Lexus
högvarviga 5,0-liters V8 sugmotor med 473 hästkrafter och ett
vridmoment på 527 Nm. Den
är kopplad till en nyutvecklad
10-växlad automatlåda, som växlar lika snabbt som en konventionell dubbelkopplingslåda. Det
ger osedvanligt goda prestanda
för en fyrsitsig kupé: 0–100 km/
tim på mindre än 4,5 sekunder.
Som standard är LC 500 utrustad med säkerhetssystemet Lexus Safety System+ med bland
annat aktivt bromssystem, aktiv
farthållare, körfilsvarning och automatiskt helljus.
Text & Foto: Lexus

SF
LEXUS G

Ett litet F i modellnamnet är en
av de detaljer som avslöjar att
Lexus GS F är något helt annat
än ”bara” en fullstor premium
sedan. Med sin 5,0-liters V8
sugmotor på 477 hästkrafter
är GS F kapabel att ta sig an
de allra mest krävande racing
banorna. Samtidigt fungerar
den alldeles utmärkt som kompetent vardagsbil. I början av
2016 kommer de första bilarna
till Sverige.
Bokstaven F står för Fuji Raceway, banan där Lexus utvecklar
och testar sina prestandamodeller. GS F är den fjärde Fmodellen från Lexus, efter IS
F (2008), LFA (2009) och RC F
(2014).
w
Utseendemässigt skiljer sig
Lexus GS F från sitt mer standardbetonade
modellsyskon
GS genom en mer aggressivt
utformad front med stora, raceinspirerade luftintag, en bredare
hållning, stora bromsskivor, kolfibervinge bak samt en diffuser
med fyra avgasrör.
Men trots sina sportiga attribut
och sin råstarka motor har den
ändå en luxuös kupé med god
plats för fem och med många
avancerade bekvämligheter för
både förare och passagerare.

Säkerhetsnivån är också mycket
hög med Lexus Safety System+,
där bland annat aktivt krockskydd med fotgängarskydd, autobroms och körfilsassistans är
standard.
Lexus GS F kommer till Sverige
i början av 2016. Redan nu har
återförsäljarna börjat ta order.
Det svenska listpriset är från 998
900 kronor.
Text&Foto: Lexus

REPORTAGE
Text: Daniel Serénus
Foto: Daniel Serénus
Roger Persson

Vi tänkte få bättre koll på
Sveriges första driftningutbildning, Pony Drift Academy. Eldsjälen Michel
Rayes som kanske är mer
känd som Mustangföraren
som var en av de första
som visade att det går att
drifta med gamla V8 motor trotts att man inte har
dundereffekt. Men idag
har team pony drift mer än
bara Mustanger i teamet.
I anslutning till Sturup
Raceway arrangerar man
flertal utbildningar per år
och till dagens ära var det
vi på tidningen som skulle
läras. Allt börjar med en cirka timme lång teoretisk genomgång, innehållande allt
från historien om drifting
till olika tekniker/moment
inom drifting. Instruktörerna är Erwin och Michel
från teamet vilket båda har
lång erfarenhet inom drifting. Anledningen att man
startade denna utbildning
var att få intresset för driftingen att växa i Sverige.
Efter lite genomgång var
det dags att sätta sig i
bilen och se hur lätt det
är att köra på sladd. Men
det som ser så enkelt ut är
svårare än man tror.

Michel Rayes var vår instruktör under
utbildningen.

Eftersom nivån på förarnas förkunskaper är olika
brukar vi utbilda varje elev
individuellt, säger instruktören Michel
Man har idag tre ”Academy cars” alla är Ford mustanger med ca. 350 hk
och 500Nm. Vilket räcker
gott och väl att lära sig
med. Speciellt för de med
mindre
förkunskaper.
Alla bilarna är försedda
med hydraliskhandbroms
vilket är A-O om man vill
göra breda och kontrollerade sladdar.
Moment nummer 1 var
att lära sig lägga upp en
sladd med hjälp av handbromsen och sedan kunna kontrollera sladden i
en kurva. Något som på
film kan se extremt enkelt
ut men så var inte fallet.
Kände mig lite som
skådespelaren
Lucas
Black i filmen Fast and
Furious Tokyo Drift när
han försöker lära sig,
säger Daniel Serénus vår
reporter
Utbildningen går i omgångar vilket är väldigt var
viktigt. Man fick några

minuter intensivutbildning
av Michel som sitter lugnt
och instruerar alla momenten. Sedan fick man
tid att fundera på vad som
gick fel innan det var dags
igen.
Märker stor skillnad på
eleverna från att man
kört 4 minuter utan att
gå framåt till att man fått
vänta lite och sätter sig i
bilen. Då brukar mina råd
gå in och då brukar det gå
lite bättre, säger Michel
Drifting går ut på att hitta
balansen mellan gas,
handbroms och rattrörelser. Men lika mycket handlar det om att lära känna
bilen och dig själv. Det
handlar om att gå emot
allt du lärt dig om bilkörning och göra precis tvärt
om vad logiken säger.
Att gå från okontrollerad
sladd till att kontrollera
den. Michel berättade i
början på dagen om kicken med att känna hur man
har kontroll över en sladd
som man vanligtvis inte
brukar ha. Det är något
samtliga som var med på
utbildningen kunde intyga
under dagen.

Daniel Serénus tidningens grundare fick
känna på hur svårt drifting verkligen kan
vara för en nybörjare. Men leendet på
hans läppar tyder på att det garanterat
inte blir sista gången han sladdar med bil
framöver.

Utbildningen finns i flera steg och
det vi gjorde var att köra det första
stegen idag. Att helt enkelt lära
sig driftingens grunder.
Det blev en personlig utveckling under dagen från att knappt
få sladd till att lära sig göra en
åtta. Detta gör också att man
som skribent om drifting får bättre
förståelse för motorsporten. säger
Daniel
Michel och hans team är enorma
ambassadörer för svenskdrifting
då de ser till att skapa intresse
och reder ut en rykten om motorsporten. Här kommer folk som aldrig suttit i en driftingbil som fått en
medåkning i presentkort till dem
som nyligen tagit körkort och sett
drifting på nätet. Michel berättar
om att den älsta som deltagit i utbildningen är 78 år. Det gör denna
utbildning viktig för svenskdrifting.
För under dagen fick vi se en del
talanger som för första gången
testar driftning och sätter sladdarna bättre än mer erfarna förare. Naturbegåvningar helt enkelt,
något som instruktörerna uppmuntrar till att fortsätta utvecklas
och ger tips om hur man kommer
igång inom motorsporten.
Jag kanske inte blir någon ”drift
king” man jävlar vad roligt jag

hade, var länge sedan jag fick en
sådan adrenalinkick. Gav träningsverk i smile-groparna, säger Daniel
Kostnaden för en halvdagsutbildning inkluderar hyra av skyddsutrustning ,mat och en jädrans
körupplevelse. Man arrangerar utbildningar från maj till slutet av november. Så vill man lära sig drift:a
eller utveckla sina tekniker inom
drifting skall man kontakta Pony
Drift Academy.

* ALL IN RACE CARS
http://all-inracecars.com/
*Speedhunters
http://www.speedhunters.com/
*Oljemagasinet
https://www.oljemagasinet.se/
*GATEBIL
http://gatebil.no/
http://www.proimp.se/
*Mobility Motors / Nissan / Nismo
http://www.mbil.se/
*Brian James Trailers
http://www.brianjames.se/
*JE Balans
http://jebalans.se/
*Moses Bil & Lack
http://moses.se/
*Perfomance Center Syd
http://www.bsr-pcs.se
*Stickit
http://stickit.se/
*SPACER
http://butik.spacer.se
*Vertygsboden
http://verktygsboden.se/
*Containerpoolen
http://containerpoolen.se/
*Autoslanger
http://autoslanger.dk
*Team Bonnmeck
http://www.bonnmeck.se/
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Ja, vi har lägst pris.
Men strunt i det.
Ett lågt pris är kanske anledningen
till att du kommer i kontakt med
oss första gången. Men våra snabba
leveranser, utmärkta service och den
trygghet som du får när du handlar

av ett företag som följer svenska
e-handelslagar är de främsta anledningarna till att våra kunder handlar här
igen och igen. Tror du att vi överdriver?
Prova själv så får du se!

Missa inte:

15% rabatt till nya kunder
Läs mer på Skruvat.se

Bra bildelar till skruvade priser

