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Inget Elmia i år heller

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

När besked om att Bilsport 
Performance & Custom Motor 
Show skulle ställas in 2020 sa folk 
i sociala medier ”ställ in hela året” 
men vi tror dock inte de förstod 
hur rätt de hade när de uttryckte 
sig så här. Att det nu även blir ett 
inställt 2021 kunde vi nog inte ens 
drömma om när vi fick höra om det 
nya viruset. Troligtvis kommer 2021 
också vara annorlunda för oss alla. 
Dock kommer nog det blomma upp 
med mindre träffar och händelser 

under året. Vi fick se prov på detta 
under 2020 och kraften som finns 
hos bilentusiaster den är enorm. 
Det gör att det på något underligt 
sätt inte går att stoppa dem från att 
bygga bil. Det är det jag älskar med 
just bilentusiaster. 

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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Från tuckade fejk-fälgar till att förse bilen med BMWs 

1M-front. 
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Till vardags står denna Än-
gelholms tjej på preparation-
slinan på en av Sveriges bal-
laste jobb, hos Koenigsegg. 
Skulle tippa på att det är 
många som skulle vilja jobba 
hos detta företag. Nog om 
Koenigsegg, Caroline Stein-
nick är en skånetös med stort 
bilintresse men likaså hästar. 
När hon inte jobbar så spen-
derar hon antingen tiden i 
garaget eller i stallet. Stance 
eller bygga om bilar är inte 
något Caroline har hållit på 
med länge, intresset har som 
sagt alltid funnits i och med 
familj med stor passion för bi-
lar. Att det blev just en Saab 
som hon började bygga om 
blev egentligen av en slump.

- Jag krockade i januari 2018 
med min dåvarande bil och 
jag behövde få tag på en 
snabbt för att kunna ta mig till 
jobbet. En vän till min Pappa 
hade denna röda Saab 9-3 till 
salu. Snabbt och lätt, säger 
Caroline med ett leende.

Att bilen skulle se ut såhär då 
hade inte Caroline en tanke 
på, den skulle ta henne från A 
till B. Efter några månader så 
träffade hon lite nya vänner 
och dem hade modifierade 
bilar inom just Stance. Caro-
line började snabbt intressera 



sig för denna trend och hon 
började ganska snart shoppa 
loss både coilovers och lite 
andra saker. 

- Tyckte jag var ballast i byn 
med min sänkta röda Saab 
som på den tiden tuckade 
ett par fejk split-fälgar, säger 
Caroline med ett stort skratt. 

Efter detta fanns det inget 
stopp, det var bara bygga vi-
dare på bilen, många idéer 
hade hon. Stance och Saab 
är ingen vanlig kombination 
så redan här skulle hon bli 
ganska unik. Det var mellan 
vintern 2018/2019 som de 
stora modifieringarna bör-
jade, eller mesta dels gäl-
lande inredningen. Caroline 
rev ut hela inredningen ur 
bilen, hon hade nämligen fått 
tag på en Cadillacinredning 
till bilen och den är extremt 
svår att få tag på. I och med 
att stance-stuket visste hon 
exakt hur inredningen skulle 
vara, riktigt stilren, precis som 
det japanska VIP-stuket, men 
med en europeisk touch. För 
att sätt pricken över i:et be-
hövde hon att barbord mellan 
sätena där bak. Hon sågade 
till lite plywood, limmade och 
skruvade ihop den så den 
skulle vara utformad och se-

Inte alla som vågar röra landmärket SAAB 
och helst inte på ett sådant sätt som 
Caroline har gjort med denna bil. 



dan klädde hon den med 
foam och vinyl för att 
matcha övriga inrednin-
gen, lyxigt och stilrent på 
samma gång. Givetvis ska 
man vara stolt över Saab 
så Caroline ordnade fram 
den gamla Saab gripen 
loggan broderat på en bit 
läder som sedan syddes 
fast på golvmattorna för 
att ge de en egen person-
lig touch. 

- Originalväxelsspak-
sknoppen på en Saab 9-3 
är inte direkt vacker och 
passade absolut inte in 
med den nya inredningen 
så det behövde jag åtgär-
da, säger Caroline.
Hon köpte en växelspak-
sknopp från en Saab 9-5 
NG som ser mycket mod-
ernare ut. Dock är inte 
dessa speciellt kompati-
bla och Caroline behövde 
göra väldigt många modi-
fieringar för att backspärr 
och allt skulle funka op-
timalt, men ack den som 
ger sig.
Utsidan behöll hon clean, 
blanksvart grill, addon-
läpp på sidokjolar och 
front. För att matcha den 
mörka interiören och den 
klarröda kulören lackade 

Caroline bakljusen, sidob-
linkers i en svart tintad 
klarlack. Strålkastarna 
fram fick hon bråka lite 
mer med då hon delade 
lamphuset och glaset för 
att sedan ta bort kromet 
och även lacka det. 
Sedan tog Caroline hjälp 
av Daniel Wigart på Wigart 
Racing för att ta fram en 
uppsättning 3-delade split-
fälgar, helt enligt hennes 
design. Sommaren var 
äntligen här och Caro-
line åkte runt med bilen 
ganska flitigt, blev till och 
med en plats på Raceism 
i Polen, vilket i sig var en 
upplevelse. Tack vare sitt 
jobb och allt hon sett un-
der sommaren började det 
klia i fingrarna igen för att 
bygga om bilen mer. 

- Inte lätt när man ser och 
tänker bilar dygnet runt, 
man får så mycket inspi-
ration från så många olika 
håll, säger Caroline. 

Inredningen åkte ut ännu 
en gång, Caroline hittade 
en riktigt snygg läder-ratt 
med vita sömmar och platt 
botten från Tuning Style i 
Vitryssland. Hon inte tve-
kade en sekund över att 



köpa då den skulle matcha 
Cadillacinredningen perfekt. 
Då hatthyllan, innertaket, 
solskydd och några andra 
paneler fortfarande var bei-
gea så kläddes de om eller 
färgades för att matcha 
resten av den mörka inred-
ningen. Eftersom Caroline 
skulle uppgradera ljudet yt-
terligare en gång passade 
hon på att dämpa bilen när 
det mesta ändå var urplock-
at ur bilen. 

- Jag fick sedan för mig 
att ha en stjärnhimmel likt 
Royce Rolls. Köpte 350 fi-
berlister som sedan satt och 
gjorde hål för med nålar av 
olika storlek, ett riktigt te-
rapiarbete, säger Caroline 
med ett leende. 

Hon har verkligen ett öga 
för detaljer och vad som blir 
bra. Men utvändigt då, efter-
marknadsutbudet till Saab 
är inte speciellt stort, då får 
man helt enkelt ta hjälp av 
delar från andra bilmodeller 
och skapa sitt eget. Caro-
line köpte en front från en 
BMW 1M, den designen har 
hon alltid gillat på just den 
fronten. Hur får man då det-
ta att passa då? Kapa båda 
stötfångarna på hälften och 

sedan försöka skruva ihop 
dem. 
 
- Då Saab fronten är mycket 
rundare än BMW 1M fronten 
fick jag värma väldigt myck-
et för att få dem att passa 
bra ihop, säger Caroline.

Åtskilliga timmar med att 
glasfiber-förstärka, special-
limma, spackla med mera 
innan resultatet var perfekt, 
men precis som med övriga 
saker Caroline ger sig inte. 
Detta jobb hade tagit myck-
et längre tid om hon inte 
hade fått coachning från Jim 
Björk. För att matcha den 
mer aggressivare 1M-front-
en gjorde hon en mer rac-
ing-inspirerad frontsplitter 
i polykarbonat som är vat-
tenskuren efter en pappmall 
som hon gjorde. Caroline 
har alltid gillat diffusor med 
”fenor”, tyvärr är inte det 
något heller som finns till-
gängligt till Saab. Även här 
hittade hon en del från en 
BMW E36 som hon gillade 
designmässigt, men även 
här krävdes det en hel del 
jobb, dock inte lika mycket 
som fronten. Fälgarna valde 
Caroline att behålla, och det 
gjorde hon rätt i för de är rik-
tigt snygga och passar bilen 

Caroline har verkligen fått BMW-fronten att passa 
bra ihop med Saab formspråk.



perfekt. Dock passade hon 
på att plocka isär dem och 
lacka om dem. 

- Det blev guldfärgade 
banor, svarta tunnor och 
centrum i grå metallic, 
säger Caroline. 

Saab är inte kända för att 

I taket hittar vi en 
stjärnhimmel av fiberoptik, 
inspirerat från Rolls Royce. 



ha direkt stora bromsar och 
detta ville hon även åtgärda. 
345mm borrade och ven-
tilerade skivor, nya belägg, 
nya bromssköldar samt nya 
Brembo-bromsok kostade 
Caroline på sig. Oken sli-
pades ner för att få en jämn 
och fin yta för att sedan lack-
as i samma guldkulör som 
banorna på fälgarna. Det 
sista Caroline skulle göra 
innan bilen kändes redo för 
säsongen 2020 som blev 
som den blev tack vare Co-
vid-19 var att montera till-
baka stolarna som stått i ett 
pallställ medan hon höll på 
med innertaket och andra 
detaljer. Då fick hon syn att 
skadedjur i form av möss va-
rit där och käkat på dem så 
dem var förstörda.

- Just då blev jag helt knäckt, 
fem månaders slit och jag 
var äntligen i stort sett klar 
för att rulla ut bilen igen och 
möts av det där. Men det var 
bara att lämna in dem och få 
det åtgärdat, säger Caroline.

I skrivande stund försöker 
hon sälja fälgarna då de ska 
bytas ut mot ett par nya inför 
denna säsong. Sen ska lite 
andra små saker justeras 

Förutom det specialtillverkade avgas-
systemet har Fredrik monterat en 
ducktail på bakluckan och en pas-
sande diffuser. Allt för att få rätt 
JDM-stuk.

Bilen ser riktigt bra ut oavsett 
från vilket perspektiv man 
kollar på den.



och fixas sen hoppas Car-
oline att bilen får användas 
lite mer till annat än till och 
från jobbet i år.    

Även diffusorn som kommer från en BMW 
E36 passar in väldigt bra.



Stilren interiör där Caroline har tänkt på allt 
för att få rätta VIP-känslan.



 

FAKTA
Namn: Caroline Steinick
Ålder: 23år
Bor:  Ängelholm, Skåne
Arbete: Preparations montör på Koenigsegg 
Bilmodell: SAAB 9-3 
Årsmodell: 2011

Tack till: 
Familj och pojkvän för support och hjälp
Jim Björk för upplärning inom glasfiber och plast. 
Meguiars Sverige för en otrolig finish och puts på bilen.
Custom & Speedparts för reservdelar.
Mats Karlsson för den otroliga lacken

Marknadens i särklass mäktigaste raggarplanka. 
Dubbla 12” Pankadao midbasar, 4st 6,5” midbasar 
i Arnold-serien samt 2 diskanter.

dBVox Strömblock 
för tryngre installationer

Högre än såhär blir det inte



MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset
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D-006
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20      2399kr/st
10,5x18” ET15   2499kr/st

NYHET!
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NYHET!

FRAMELESS 
SOLGLASÖGON
 249kr/st
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i Arnold-serien samt 2 diskanter.
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Började smått med fixa min första bil, front, coils och JR fälgar. Detta va i December 2018, så jag 
har ej varit i gamet länge

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Tycker nog med det jag åstakommit på 2 år från inte bygga bil alls till detta så kanske en 7a

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När bultfan ej går av.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Tålamodet minst sagt utan tvekan. Sånt finns ej haha

Vem är din bilförebild? 
 Mycket bra fråga. Tror inte jag har nån förebild direkt så när jag tänker på det.

Bästa garage drycken? 
Redbull eller en kall carlsberg

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Nu är det inte så mycket, har min bil rätt så klar, lite små saker här och där. Är mest i min verkstad 
nu och hjälper till lite åt en vän eller polerar bilar. 

Fakta
Namn: 
Eddie Holmkvist
Ålder: 
21 år
Bor: 
Malmö
Arbete: 
Hydroscand AB 
(servicetekniker)
Civilstatus: 
Fruga



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Projekt och projekt, bygger smått min daily lite finare, musk breddad e46 coupe med luft osv också. Fräschar väl upp 
lite små saker på den också.
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Det finns nog ingen som minns året 
2020 som roligt. För bilentusiaster 
var det som om proppen bara drogs 
ur och vi fick se hela säsongen bara 
sugas ned i avloppet. En depression 
lade sig över vår bransch och hob-
by. Som tur var slutade det i att folk 
fortsatte att bygga bilar, vilket nog 
var räddningen för många. En del 
nya byggen tittade dock ut från ga-

raget och det är vi som driver tidning 
mycket glada för. En del fick chans 
att utöva sina intressen så som Time 
Attack med flera. Men det är just 
avsaknaden av arrangemang som 
gör att jag för första gången på sn-
art 11 år har svårt att sammanställa 
säsongen. För i mina ögon blev det 
aldrig någon säsong. Det var kan-
ske därför vi kastade in handsken 

Peters RX-7:a var en av de bilar som man kunde 
läsa om i tidningen 2020



för vår populära gala. Den som alltid sam-
lat alla entusiaster under samma tak för att 
fira att säsongen är slut. Men det fanns lik-
som ingen säsong att fira och när november 
närmade sig kände jag en mycket underlig 
känsla. En känsla av tomhet. Vi som hade 
planerat för en massa nya saker 2020 fick i 
stället kämpa med att få ihop tillräckligt med 

Vår fotograf Pontus Blomqvist besökte ett 
parkeringsgarage i slutet av Augusti och sprang på 
en reportage-kändis, Jim Tengström.



innehåll för att en kunna ge 
ut tidning, som under 2020 
växte lavinartat. Det visar på 
att det fanns ett stort intresse 
för att hitta mer att göra när 
alla fysiska möten begrän-
sats.

Något som växte 2020 var 

dock e-handel och även i 
bilbyggarkretsar köptes det 
mer än någonsin. Det var bra 
för oss som tidning då det 
gjorde att våra annonsörer 
fortsatte att vara oss trogna. 
Men med tanke på hur mån-
ga som läste så gav det bra 
utdelning.

Daniel körde sönder bilen under Crew Ride 2020



Något om dock arrangerades var 
Time Attacken och de gjorde det 
bra. Helt och hållet smittskyddad 
då teamen fick vara i sina tält och 
utan större fysisk kontakt och i 
bilen smittades det ju inte pre-
cis. Det gjorde att vi via webben 
kunde få sukta lite motorsport 
av bra karaktär. Även driftingen 
ställde in de stora tävlingarna 
men utomlands kördes det en 
del. Men dock pluppade det upp 
mindre arrangemang och tävlin-
gar som visade på att motors-
porten drifting inte behöver stora 

och snabba banor för att arrang-
eras. Det gör att man som nybör-
jare får chans att komma sporten 
närmare. Detta tyckte jag var 
positivt med 2020.

Även Gatebil blev mer motors-
portsanpassat och det gjorde att 
man i alla fall fick till en serie av 
tävlingar under det norska var-
umärkets flagg.

2020 blev spontanträffarnas år. 
För var det bara spontant så 
fick man träffas och då fanns 



 En ratt och dashboard, vad mer kan man tänka sig 
behöva inuti en driftingbil. 

det knappt någon begränsning. 
Det var nog därför parkering-
splatser runt om i hela Sverige 
invaderades på kvällarna. Det 
visar på kraften som finns i att 
umgås med likasinnade. Även 
om dessa organiserade träffar 
mer ställer till det än ger oss bra 
PR.

Man kan nog sammanfatta 2020 
som att det sög från början till 
slut och frågan är om även 2021 
kommer göra det med?



Numret med Berggrens bubbla lästes av över 
200 000 läsare.



Vi inledde samarbete med TimeAttacknu.se



Vi konstaterade att Porsche är en väldigt 
vanlig bil inom Time Attacken.



Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Folier 

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
TCT produktion är expert på trycksaker 
till evenemang och idrott.

Se mer på:
www.tctproduktion.se

Telefon: +46-521 67170

Vi erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Hos oss hittar du ett stort utbud på vinyl, 
solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. färdig print-
ade camovinyler, sticker- bombvinyler, 
kolfibervinyler, metal- licvinyler. Snabb 
frakt i hela Norden. 

www.vnvinyls.se 

Motoroptimering & Verkstad

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123Trycksaker & Reklam

Foliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN

Bromsar

Vi kan bromsar!
Belägg, Bromsok, Big Brakes, Broms-
skivor m.m.

www.getech.se

info@getech.se



Bilvård Styling & biltillbehör Styling & biltillbehör 

Störst på bilstyling med över 30 000 
produkter i shoppen! Självklart har vi 
teknisk support och personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

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

www.simpson-europe.com 

Motorsportsprodukter

Över 26 000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, McLaren, Mini, Porsche, 
Seat, Skoda & Volkswagen. Allt som en 
kund kan önska sig som söker seriösa 
uppdateringar.

www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

DDESIGN - Din motorsportbutik på 
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling, 
tuning & motorsport. Snabba leveranser 
och prisbelönt kundservice.

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

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Prisvärda produkter i bra kvalitet som är 
lätta att använda.

Mycket bilvård för pengarna!

https://glossercarcare.com/

info@cifab.se

May the gloss be with you

www.tershine.com

s w e d i s h  p e r f e c t i o n

Bilvård



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm stor 
butik I Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Välkommen till Raidopower.se - 
Försäljning av motorsportprodukter, 
tillbehör och belysning och mycket mera 
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg, 
välfyllt lager från 10-26”.  Semislicks och 
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

WR-Specialfälgar tillverkar “custom 
made” fälgar utifrån kunderna behov och 
önskad design.

www.wr-specialfalgar.se

d.wirgart@gmail.com

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750

www.brl.se

Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

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

Optimering, renovering och tuning av 
klassiska & moderna tävlings- och gatbi-
lar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, over-
aller, hjälmar,handskar, brandsläckare 
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Vi på Audio 55 AB vill nå ut till dig som 
kund genom att ha bra kvalitetsprodukter 
till ett bra pris. Vi erbjuder också alltid fri 
frakt på våra produkter. Vi vill att du som 
kund ska känna dig speciell och inte en i 
mängden. 

www.audio55.se

Billjud

Slipmaskiner & Slippapper.

Experten på dammfri slipning

www.mirka.se

Lack & Bilvård

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87
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www.sonax.se

ShineMate
Batteridrivna polermaskiner

2 ÅRS GARANTI!
ERGONOMISK & VÄLBALANSERAD
HÖG PRESTANDA & KAPACITET

Välbalanserade batteridrivna polermaskiner 
från Shinemate med en otrolig kapacitet och 
hög prestanda. Ergonomisk design med låg 
vikt, låg ljud och låg vibrationsnivå. Tack vare 
snabbladdande batterier med hög kapacitet 
garanteras lång körtid utan avbrott. Njut av 
rörelsefriheten och rörligheten!

SONAX 
PROFILINE CUTMAX 

PÅ KÖPET!*
(VÄRDE 299:-)

*GÄLLER VID KÖP AV 
BATTERIDRIVEN SHINEMATEMASKIN
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 

  Foto: iRacing & Superior 
Media
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När vintern är här och bilarna 
står i garagen för modifieringar 
för kommande säsong kan man 
alltid ge sig in i den virtuella 
världen för att träna. 

När arrangören bakom Timeat-
tacknu.se-serien går in i lågsä-
song under vinterhalvåret så 
ligger de inte direkt på latsidan. 
Något de sett som gynnat förar-
na i den verkliga körningen är att 
få träna i den virtuella världen. 

Detta är fjärde säsongen denna 
virtuella tävlingssäsong körs och 
man har snittat ungefär 100 del-
tagare varje år. Skillnaden i år är 
att spelet Racerooms övergivits 
för iRacing.

 - Ambitionsnivån har 
höjts rejält i och med att vi gått 
över till iRacing för säsongen 
2020/2021, säger David Johans-
son som är koordinator.



Fördelen med att gå över till iRac-
ing som också är ett PC-baserat 
racingspel är att spelutvecklaren 
är en av ledande på marknaden 
inom Sim (simulerad) Racing. Det-
ta innebär att man kan på ett helt 
annat sätt kan sätta ihop sin egna 
tävlingssäsong med egna livery 
på bilarna och mycket mer. Detta 
är någon David Johansson och 
Mikael Jarosinski jobbat med för 



att sätta timeattacknu.se prägel på 
denna omgång. Innan vi pratar vi-
dare om årets säsong, deltävlingar 
med mera så finns det ett väldigt 
bra exempel på att denna simul-
erade racing faktiskt kan gynna 
en i den verkliga racingen. Fredrik 
Gehammar är ett sådant exemplar, 
han började sin Time Attack karriär 
i den virtuella världen och sedan 
fick chansen att köra i den verkliga 

serien med sin Honda Civic. Två 
år senare vann han klassen Club 
Challenge och kom även trea i Eu-
ropean Time Attack i en pro-klass.

 - Att köra virtuell rac-
ing är ganska effektivt, säger Mi-
kael Jarosinski. 

Tävlingssäsongen i iRacing drog 
igång med att en serie-anmälan 



öppnades den 17 oktober. Snabbt 
trillade det in anmälningar och re-
dan efter en vecka så hade man 
ungefär 50 anmälda. Sen har an-
mälningar ramlat in allt eftersom 
och runt jul förra året var totalt 94 
anmälda. 
Den fjärde december publicerades 
ett Youtube-klipp där lottningen för 
vilken bana samt vilken bil som 
skulle börja köras. Två olika bilm-
odeller hade röstats fram och i 
denna utlottning skulle man bara 
bestämma vilken bil som skulle 
vara i rond 1 och sen kör man 
varannan rond med dessa två bi-
lar. Bilarna som kommer användas 
under den virtuella tävlingssäson-
gen 2020/2021 är Mercedes-Benz 
AMG GT3 samt Dallara P217 
LMP2. I varje rond kör samtliga 
deltagare med samma bilar. Totalt 
kommer sex banor köras eftersom 
det är sex ronder. Varje rond pågår 
i sju dagar och sedan går de 20 
snabbaste till ett livesänt top20 
race. iRacing har tio olika banor 
som erbjuds gratis och vilka som 
kommer köras lottas inför varje ny 
rond. Rond 1 kördes på Weath-
erTech Raceway at Laguna Seca, 
där vann Robin Noborg med tiden 
1:21:489 sekunder, vilket var 7 
tusendelar snabbare än Mikael 
Engstroem som kom två, det är 
jämt i toppen, precis som det ska 
vara i racing. Robin kör för team 
Inet/Taurus som är en av årets 



partners. Totalt är det 
fyra av årets partner 
som har egna förare i 
serien. I rond två som 
påbörjades dagarna in-
nan jul och pågick över 
julhelgen kördes på 
Oulton Park Circuit, där 
vann Magnus Vallström 
med tiden 1:15:714. 
Några dagar in på 
2021 var det dags igen 
för rond 3 och detta på 
Okayama Internation-
al Circuit. I mitten av 
90-talet arrangerade 
man två Formula 1 Pa-
cific Gran Prix på just 
denna bana och båda 
åren vann Michael 
Schumacher, detta var 
i början av hans kar-
riär. I rond tre tävlar 
samtliga deltagare i 
Mercedes-Benz AMG 
GT3. Dessa sju dagar 
visade sig vara den 
mest intressanta, då 
flera nykomlingar pre-
sterade riktigt bra och 
position 1 togs hem av 
Elias Raikaa, men hans 
motståndare låg så 
nära som inom 0,075 
sekunder. Utöver Elias 
skulle de övriga nitton 
göra upp och tävla om 

segern i top20 i rond 3 
på Okayama Interna-
tional Circuit en vecka 
efter kvalveckan. Även 
under top20 som gick 
av stapeln 14 januari 
visade Elias att ingen 
kunde stoppa honom. 

Nu är halva svenska 
virtuella Time attack-
mästerskapen körda 
och i topp ligger Philip 
Johansson tätt jagad 
av Mikael Engström. 
Kommande tre deltäv-
lingar kommer ni kunna 
läsa i om kommande 
nummer. 









Minimum
Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit
64-bit Windows
4 core CPU or better – Some examples (but 
not limited to): AMD FX-6300, Intel Core i5-
4430, Intel Core i5-2320, AMD Ryzen 3 1200
16 GB of RAM
A gaming graphics card with at least 2GB of 
DEDICATED memory – Some examples (but 
not limited to):  Nvidia GeForce GTX 660 @ 
2 GB / GTX 1050 or ATI Radeon HD 7850 @ 
2GB / AMD RX 550 or better
25 GB of free disk space (50 GB for all cars 
and tracks)
Microphone optional, required for voice chat

Hög-prestanda
Windows 8.1 64-Bit, Windows 10 64-Bit
64-bit Windows
8 core CPU or better – Some examples (but 
not limited to): Intel Core 9-10980XE @ 
3.0GHz, Intel i9-9900KS @ 4.00 GHz, AMD 
Ryzen 9 3900X or AMD Ryzen 3950X
32 GB of RAM or more
A gaming graphics card with at least 8GB of 
DEDICATED memory – Some examples (but 
not limited to):  Nvidia 2080 TI or AMD Radeon 
VII or better
25 GB of free disk space (50 GB for all cars 
and tracks)
Microphone optional, required for voice chat

Webbläsare

Google Chrome, Firefox
Javascript (aktiverad)
Cookies (aktiverad)
Flash Player

Tillbehör för att göra upplevelsen mer tillfred-
ställande
Gamingratt (Allt från några hundralappar till 
flera tusen)

Spelkontroller (handkontroll eller Joystick)
VR (Oculus Rift (CV1,S), HTC Vive och Vive 
Pro, Pimax (5k och 8k)

Systemkrav



Välkommen till vår dammfria värld.
I två decennier har Mirka gått i spetsen för dammfri slipning, tack vare en uppfinning 
som revolutionerade slipprocessen över hela världen. Läs mer på mirka.se



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
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Att Ultrace eller som det 
tidigare hette Raceism 
växer snabbare än någon-
sin har väl inte många 
missat. Den första janu-
ari släppte arrangören de 
första 1000 biljetterna till 
10-årsjubiliumet av Euro-
pas största stance-träff i 
Polen. Ultrace 2020 skulle 
äga rum sista helgen i 
juni. Dessa biljetter såldes 
slut på endast några tim-
mar. Biljett-batch nummer 
två som var 2000 biljetter 
släpptes dagen efter och 
även dessa såldes slut 
oerhört fort. Det gällde att 
vara snabb för att få tag på 
biljetter då personer från 
hela Europa men även 
andra världsdelar kommer 

hit. Ytterligare några dagar 
senare släpptes biljett-
batch tre och likaså där, 
någon timme och biljetter-
na var slut. Ungefär sam-
tidigt som sista batchen 
släpptes öppnades även 
ansökan om att få ställa ut. 
Denna process är nog den 
som tar längst tid för ar-
rangören att gå igenom då 
de vet att områden kring 
och inuti stadium i Wro-
claw, och vi kan säga att 
ansökningarna är långt fler 
än arrangören har plats 
över. Så det är många tim-
mar slit för att välja ut bilar 
så dem får en bra mix. 

För att fira jubiléet lite ex-
tra jobbade arrangören för 

Väldigt åtråvärd Audi TT.



att få dit tio unika bilar från olika 
tuners från världens olika hörn 
som troligen inte i vanliga fall 
skulle ställa ut sin bil här p.g.a. 
avstånd och diverse andra sa-
ker. Två veckor senare postade 
arrangören den första bilen av 
dessa tio och det är en bil som 
väldigt sällan lämnar USA för att 
delta i bilevenemang och det är 
grundaren av StanceWorks Ford 
Model A, detta är en bil som är 
fenomenal på alla sätt och vis 
och Mike har gjort ett sjukt bra 
jobb här. Löpandes mellan dessa 
10 unika bilar publicerade ar-
rangören löpandes vilka bilar de 
tagit ut på deras sociala medier. 

Klassiska BMW-färger.



Ytterligare två veckor senare 
släpptes specialbil nummer två, 
det var företagets Turboelite’s 
1000 hästars RS4 B5, en RS4 
med extra allt och finish utöver 
det vanliga, även grönare än 
en sommaräng. Tyvärr började 
Corona-viruset spridas utanför 
Kinas gränser och 10 mars kom 
beskedet om att evenemanget 
flyttas fram några månader då 
viruset fart i Europa men även 
andra världsdelar. Ultrace blev 
därför framflyttat tre månader till 
slutet av september.

Dock innebar detta extra jobb 

Moritz Enderle Widebody Porsche 
997.



då Stadium i Wroclaw där 
man arrangerat träffen i 
många år ej var tillgängligt 
detta datum, som tur var 
blev inte den nya lösningen 
till det sämre. Adrian och 
hans team lyckades efter 
snabbt agerande boka 
Spodek Arena i Katowice, 

en anläggning som är väl-
digt modern och endast 
fem år gammal. Ny stad, 
ny lokal, senare årstid för 
evenemanget, det hittills 
genomarbetade upplägget 
behövde tänkas om så att 
man kunde fortsätta lever-
era ett evenemang i värld-

Bartek Sobanias Audi 100 Coupe S 



sklass. Månaderna gick och 
arrangören fortsatte allt arbete 
kring evenemang med an-
tagningar och alla annat som 
behövdes göras i och med den 
nya lokalen. De fortsatte upp-
datera sina sociala medier vad 
som hände bakom kulisserna. 
Sista helgen i september var 
äntligen här och Polens restrik-
tioner gjorde att Ultrace kunde 
genomföras, dock var det ett 
gäng av de antagna bilarna 
som ej kunde dyka upp på gr-
und av deras lands respektive 
restriktioner. Köerna utan för 
Spodek Arena började bli lån-
ga långt före man ens öppnade 



Fabian Lara med sin static Fiat 126P

Schyssta hjulvinkar på denna Honda 
Accord

träffen. När man väl kommer inte 
och börjar kolla in bilarna ser man 
vilket noggrant jobb som Adrian 
och hans team har gjort. Bilarna är 
i sådant bra skick och bestämma 
sig för vilken bil är bäst är nästintill 
omöjligt. 

Vinnaren av Ultrace 2020 var ju 
helt klart en outstanding bil så vi 
förstår varför han vann. Ägaren 
heter Adam Mucha, äger Fly Ga-
rage och hans Volkswagen Caddy 
med mittmonterad V8 på 4,2l fick 
de flesta att häpna. Andra bilar som 
länge beundrades var Bartek So-
bania’s stanceade Audi C1 Coupe 
S. Det har blivit mer populärt att ta 

sig an äldre bilmodellen och mån-
ga lyckas få till något riktigt fantas-
tiskt. Likaså Daniel från Tysklands 
Porsche speedster 356 replika fick 
en att tappa hakan. Sen hittade vi 
Andy och Kenny Neirinck’s Ferrari 
308 GTB samt Detomaso Pantera 
som är perfekta på alla sätt och 
vis. Detta är ju några av många 
bilar som bara stod inomhus. På 
utsidan av Spodek Arena hittade 
man minst lika många bilar, där 
hittade vi två svenskar också. Ed-
die Holmkvist med sin mörkgröna 
breddade BMW och Oliver Thol-
sted’s Mercedes Benz, båda stolt-
serande för svenska OijOij.



Kai Coors Honda Prelude från 1979 hör 
inte till vanligheterna.



Andy Neirinck Ferrari 308 GTB



 Auto Finesse Chevy 3100 med en 6.0l 
kompressormatad LS3



 En klassisk Golf II i mint contidion.



Kenny Neirinck DeTomaso Pantera 



Riktigt tuff VW Polo.



Mercedes Benz 280S W108 från 1969



Klassiska LeMans bilar visades upp.



Tänk dig 24 timmar bakom denna ratt.



Arthur Wojtaszek perfekta Merca 190e



Sjukt välbyggd Datsun 270.



En riktigt läcker Golf 2:a



Daniels Porsche 356 Speedster replika 
hade ett hav av folk kring sig hela 
helgen.



Även när mörkret hade fallit kunde man 
njuta av alla fina bilar.



 Ford Sierra är lite ful-snygg, men på något 
sätt gillar man den.



Alen i egen hög person. Inte varje dag man ser 
en lada med stance-
stuk! 



 Porsche Cayman med 
Coca-Cola design.



Svensken Oliver Tholst-
edts grymma Mercedes 
fanns på plats.



Vem har sagt att man 
måste ha en dyr Porsche 
GT3 RS till att köra på 
bana eller så? Man kan 
lika bra sänka den rejält 
och visa stance-folket 
vad den mer duger till.



Maddin Zeisla's Volkswagen 
Golf 3 TDi Syncro.

Adam Mucha's Volkswagen 
Caddy med mittmonterad V8 
på 4,2 liter.



Eddie Holmkvists låga 
BMW.

Ser inte helt bekvämt 
ut.



Marknadens i särklass mäktigaste raggarplanka. 
Dubbla 12” Pankadao midbasar, 4st 6,5” midbasar 
i Arnold-serien samt 2 diskanter.

dBVox Strömblock 
för tryngre installationer

Högre än såhär blir det inte
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Fler konkurrenter på elbils-
marknaden, dock kan denna er-
bjuda bäst räckvidd. 

Den kinesiska elbilstillverkaren 
NIO har kommit med en ny mod-
ell, den har fått namnet ET7. 
Biltillverkaren satsar oerhört på 
eltekniken och till ET7 finns tre 
olika batterival, 70k WH, 100 
kWh och sen ett så kallat solid 
state-batteri som har hela 150 
kWh. Bilen är testad enligt den 

kinesiska standarden för körcyk-
lar, NEDC. Enligt den körcykeln 
så har ET7 en räckvidd på 50 
mil med minsta batteriet och hela 
100 mil med det största, vilket är 
mer än någon annan elbilstillverk-
are i dagsläget. Utöver att jobba 
hårt med räckvidd så satsar bilt-
illverkaren NIO med att effektiv-
isera batterierna på elbilarna i 
Kina. De har längs med olika ki-
nesiska motorvägar satt upp sta-
tioner som på så snabb tid som 
3 minuter byter ut till urladdade 



batteri mot ett fulladdat. 
Detta innebär att ägaren 
till bilen på 3 minuter kan 
fortsätta resan istället för 
att vänta kanske 20-40 
minuter. 
ET 7 handlar mycket om 
komfort och även lyx 
och är tänkt att konkur-

rera med Porsche Tay-
can, Tesal Model S med 
flera i den storleken. In-
teriören är minimaliskt 
och stilren, en stor 12,8 
tums AMOLED display 
ger dig all information du 
behöver. ET7 använder 
sig av det senaste Qual-



comm Snapdragon plattfor-
men och 5G. NIO’s röststyr-
da assistent Nomi inklusive 
ett HIFI ljudsystem på 23 
högtalare är standard. Bilen 
är givetvis försedd med mer 
teknik än så, elva kameror, 
en lidar, fem radarsensorer, 
tolv ultraljudssensorer, två 
”positioneringsenheter” och 
möjlighet att kommunicera 
med andra bilar. Detta så att 
du som förare kan slappna 
av och låta bilen köra själv 
på ett säkert sätt. Bilen ska 
enligt tillverkaren klara fem 
stjärnor i krocktest enligt 
standarden Euro NCAP.



ET7 är försedd med fyrhjuls-
drift och elmotorerna genere-
rar cirka 650 hästkrafter och 
850 newtonmeter. 

Ifall NIO ska lanseras på den 
europeiska marknaden ännu 
är fortfarande väldigt oklart, 
många spekulationer finns. 
Men än så länge är bilen 



bara tillgänglig för den kine-
siska marknaden. De första 
ET7 planeras att levereras ut 
i början av 2022.

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Nio
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#Kemikaliebeständig syntetull
#Skonsam & effektiv
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MORE BANG FOR YOUR BUCKS!PASSION FOR YOUR CAR
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Porsche firar Boxster-
familjens 25-årsjubileum 
med en specialmodell: 
“Boxster 25 years”. Ju-
bileumsmodellen är be-
gränsad till 1 250 exem-
plar och baseras på GTS 
4.0-modellen, som har en 
4,0-liters sexcylindrig box-
ermotor på 294 kW (400 
hk). Den återspeglar flera 
designelement från kon-
ceptbilen “Boxster”, som 
inledde den öppna mittmo-
torbilens framgångssaga 
på Detroits bilsalong 1993. 
Den serietillverkade ver-
sionen lanserades nästan 
oförändrad 1996 och är nu 
inne på sin fjärde genera-
tion, efter att ha tillverkats i 
357 000 exemplar.
En av de mest anslående 
detaljerna på specialmodel-
len är nytolkningen av 
färgen Neodyme, en kop-
parliknade skimrande brun 
färg som skapade en spän-
nande kontrast mot lacken 
GT Silver Metallic på 1993 
års utställningsmodell. På 
specialmodellen används 
den på frontspoilern, på 
sidoluftintagen, på modell-
beteckningen bak samt på 
de tvåtonslackade 20-tums 
lättmetallfälgarna. Porsche 
erbjuder ”Boxster 25 

years” i GT Silver Metallic, 
Jet Black Metallic alterna-
tivt Carrara White Metallic. 
Ytterligare en designde-
talj är det silverfärgade 
locket till bränslepåfyllnin-
gen, från avdelningen Ex-
clusive Design, med tex-
tad “Porsche”-inskription. 
Även sportavgassystem-
ets ändrör är tillverkade i 
högblank aluminiumglans, 
medan ramen till vindrutan 
är folierad i kontrasterande 
svart.
I stil med det historiska orig-
inalet har specialmodellen 
läderklädsel i Bordeaux 
Red i kombination med rött 
cabriolettak. Suffletten är 
präglad med bokstäverna 
”Boxster 25”. Både läder-
interiör och sufflett erbjuds 
även i svart. Några detaljer 
ur den nya modellens om-
fattande standardutrust-
ning är inredningspaket i 
aluminium, 14-vägs elek-
triskt justerbara sportstolar, 
instegslister med texten 
”Boxster 25” och eluppvär-
md läderratt med multi-
funktion.
Jubileumsmodellens 4,0-li-
ter stora boxermotor erb-
juder ren körglädje. Med 
snabbt svar på gasen, ex-
ceptionell kraft och ett mäk-



tigt avgasljud garanterar den 
högvarviga 294 kW (400 hk) 
starka sugmotorn en särskilt 
känslostark körupplevelse. 
Porsche erbjuder ”Boxster 
25 years” med en manuell 
sexväxlad växellåda och en 
sjustegad dubbelkoppling-
slåda (PDK). Specialmodel-
len har en toppfart av 293 
km/tim och i kombination 
med PDK-lådan och det 
standardmonterade Sport 
Chrono-paketet accelererar 
den från 0 – 100 km/tim på 
fyra sekunder.
Andra delar i standar-
dutrustningen är sportchas-
sit Porsche Active Suspen-
sion Management (PASM) 
inkl 10 mm sänkning samt 
Porsche Torque Vectoring 
(PTV) med mekanisk differ-
entialbroms. De kombinerar 
en hög grad av körkomfort 
med sportiga, dynamiska 
köregenskaper.
Nya ”Boxster 25 year” kan 
beställas från och med nu 
och kommer till återförsäl-
jarna i maj 2021. Svenskt 
pris från 980 000 kronor.
Ett kvartssekel med ren 
körglädje: Boxster-familjen 
fyller 25
Boxster har en speciell plats 
hos Porsche eftersom den 
ledde till en ny inriktning 

i Porsches modellstrategi 
och visade en väg framåt 
under ekonomiskt svåra 
tider i mitten av 1990-talet. 
Ett exempel är den första 
vattenkylda serietillverkade 
boxermotorn och också 
ett intelligent sätt att utnyt-
tja gemensamma delar, 
ett koncept som gjorde sin 
debut i den sportiga mitt-
motorbilen. Konceptet togs 
vidare till 996-generationen 
av 911, vilken lanserades 
ett år senare, och gjorde det 
möjligt för Porsche att åter 
tillverka bilar på ett lönsamt 
sätt.
Den attraktivt prissatta tvås-
itsiga sportbilen togs väl 
emot av nya, unga kunder 
redan från start. Utseen-
demässigt inkorporerade 
den flera kännetecken från 
märkets historia. Koncept-
bilen Boxster från Detroits 
bilsalong gav eko från den 
legendariska 550 Spyder 
och tävlingsbilen 718 RS60 
Spyder. Den togs emot 
så väl i januari 1993 att 
Porsches styrelse ingrep 
i arbetet med att utveckla 
en produktionsmodell med 
att utan vidare säga: ”Bygg 
bilen precis som den är.” 
Och som tiden skulle utvisa 
var det ett klokt beslut.



När den serietillverkade 
modellen lanserades i au-
gusti 1996 var den nästan 
oförändrad jämfört med bilsa-
longens höjdpunkt. Eftersom 
den delade frontpartiet med 
996-generationen av 911 var 
det aldrig någon tvekan om 
släktskapet. Boxster var en 
äkta Porsche. Tack vare vat-
tenkylning, fyrventilsteknik 
och variabelt insug var den 
centralt placerade sexcylind-
riga boxermotorn på 2,5-liter 
och 150 kW (204 hk) samti-
digt konstruerad för att möta 

strängare avgaskrav.
Snart därefter ökade motoref-
fekten och modellen förbät-
trades ytterligare. Den första 
986-generationen av Boxster 
fick en 2,7-liters motor 1999, 
först med 162 kW (220 hk) 
och senare med 168 kW (228 
hk). Nya Boxster S lanse-
rades med en 3,2 liters sex-
cylindrig motor med 185 kW 
(252 hk) vilken snart ökade 
till 191 kW (260 hk). 987-gen-
erationen kom 2004 med en 
åtstramad design, 17-tums-
fälgar och ny inredning samt, 



som tillval, PASM med just-
erbara stötdämpare, PCCB 
(Porsche Ceramic Composite 
Brake) keramiska bromsar 
och Sport Chrono-paket. Med 
oförändrad cylindervolym ut-
vecklade motorerna 176 kW 
(240 hk) och 206 kW (280 hk). 
Mot slutet av sin produktions-
period ökade motorernas ef-
fekt till 188 kW (255 hk) från 
2,9 liters cylindervolym och 
228 kW (310 hk) med 3,4 liter. 
PDK-lådan ersatte automatlå-
dan Tiptronic S.
2012 presenterade Porsche 
den helt nydesignade och vi-
suellt skarpare 981-genera-
tionen av Boxster. Tack var 
en helt ny lättviktskaross och 
ett moderniserat chassi, var 
nykomlingen mer muskulös, 
mer anslående och snabbare 
än någonsin tidigare. Det helt 
elektriskt manövrerade tygta-
ket klarade sig utan övertäck-
ning i nedfällt läge, överhän-
gen fram och bak var ännu 
kortare och vindrutan hade 
flyttats längre framåt. De mer 
ekonomiska boxermotorerna 
kom med direktinsprutning 
och började med en 2,7-liters 
sexcylindrig motor med 195 
kW (265 hk) och en 3,4-liters 
motor med 232 kW (315 hk). I 
april 2014 kom GTS med 243 
kW (330 hk). Boxster Spyder 

var tveklöst höjdpunkten som 
med en 3,8-liters motor ska-
pade sensation med 276 kW 
(375 hk).

Den nuvarande 982-genera-
tionen Porsche 718 Boxster 
satte ny kurs i januari 2016, 
då den gjorde sin debut med 
fyrcylindriga turbomotorer och 
förfinad design. 2,0-litersmot-
orn utvecklar 220 kW (300 hk) 
och 2,5-litersmotorn 257 kW 
(350 hk), tack vare variabel 
turbogeometri. Boxster S följde 
strax efter med 269 kW (365 
hk). I mitten av juni 2019 lan-
serades den nya 718 Spyder 
som Boxster-seriens toppmod-
ell. Den delar sin 309 kW (420 
hk) starka 4,0-litersmotor med 
den täckta toppmodellen 718 
Cayman GT4. Sedan 2020 
drivs även 718 Boxster GTS 
4.0 av en 294 kW (400 hk) 
stark version av samma sex-
cylindriga motor.



AUDIO 55

Välkommen till vår dammfria värld.
I två decennier har Mirka gått i spetsen för dammfri slipning, tack vare en uppfinning 
som revolutionerade slipprocessen över hela världen. Läs mer på mirka.se
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Specialmodell helt enligt 
kunds önskemål

Under hösten förra året 
dök det upp bilder på 
en oerhört udda modell 
från Italienska Lambo-
rghini, helt utan vindruta 
och tak.  I mitten av de-
cember släppte tillverk-
aren äntligen mer infor-
mation om denna udda 
skapelse. Detta visade 
sig vara en bilmodell 
som inte kommer säljas 
i flera exemplar utan är 
en ”one of a kind”. Bilen 

tillverkas helt enligt en 
(troligvis väldigt förmö-
gen och trogen) kund till 
Lamborghini kravspecifi-
kation, modellen har fått 
namnet SC20. Bilen har 
byggts av experterna på 
Lamborghinis Squadra 
Corse-avdelning, som 
är Lamborghinis motors-
portavdelning. Man hittar 
flera likheter med många 
andra Lamborghini-mod-
eller i SC20, såsom Dia-
blo VT Roadster, Aventa-
dor J, Veneno Roadster 
och Concept S, men 



även motorsport-mod-
eller. Ta motorhuven til-
lexempel, väldigt lik den 
som sitter på Huracán 
GT3 EVO och hela sidan 
av bilen har inspirerats 
av Essenza SCV12. 
Lamborghini SC20s 
kaross är helt i kolfiber 
och flera ingenjörer har 
noggrant polerat hela 
karossen för bästa luft-
flöde längst med bilens 
linjer. Motorn är Lambo-
rghinis V12 på 6,5 liter 
helt utan överladdning 

och denna motor lever-
erar 770 hästkrafter 
och 720 newtonmeter. 
Denna effekt skickas se-
dan ut till de fyra hjulen 
via den sjustegade au-
tomatlådan (ISR, Inde-
pendent Shifting Rod).

 
Text: Christoffer Talvis 
Foto: Lamborghini







STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
LÄGG DIN BESTÄLLNING DIREKT I WEBBSHOPPEN: WWW.SCSTYLING.COM

Mångekrad läcker fälg från JR-Wheels 

med fint djup och konkavhet Finns i 

storlekar 18-20” till 5-bultade 

bilmodeller. Pris per st.

En väldigt snygg dubbelradig ramp från 

Strands som levererar 1 LUX på hela 

538 meter samtidigt som den har 

bredden för en utmärkt ljusbild. 

En kaxig fälgmodell med 10 ekrar från 

JR-Wheels. Finns i storlekar 19-20” till 

5-bultade bilmodeller. Pris per st.

Qube är en av de mest kompakta och 

effektiva arbetslamporna. Utrustad 

med positionsljus i orange eller vitt ljus. 

Lamphus tillverkat i aluminium.

Snygg Poppykeps för dig som vill 

ströga med stil!

Elastiskt pärlarmband med plastpärlor 

och texten ”Fuck Cancer”. 

All vinst går oavkortat till Ung Cancers 

verksamhet.

Mattsvart emblemlös grill i ABS-plast. 

Passar Volvo S60 och V60 2010-2013.

Svart bolt on spacerkit som passar 

Volvo 240/740/940 för dig som vill 

använda fälgar som passar 850/S/V70 

m.m. Pris för komplett sats.

2690:-

PRIS FRÅN
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JR-WHEELS JR37 HYPERBLACK SIBERIA QUBE LIGHT
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MATTSVART GRILL VOLVO S/V60 25MM SVARTA SPACERS VOLVO

Japan Racing JR37 Hyperblack

Japan Racing JR38 Silver

Art.nr: JR80185100E20J38SI Art.nr: DX10-keps Art.nr: 809181 Art.nr: FC-3

Art.nr: 85195100E20J37HP Art.nr: 347089 Art.nr: 809186 Art.nr: sc341825-b
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2495:-299:-

1845:-

100:-

3090:-

PRIS FRÅN
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Renault går in i en ny era och lan-
serar sitt eget “Nouvelle Vague” 
för att modernisera den europeis-
ka fordonsindustrin och förvandla 
företaget till ett varumärke som står 
för teknik, service och ren energi. 
Fram till 2025 kommer Renault lan-
sera 14 huvudmodeller, 7 rena el-
bilar, 7 bilar i C/D-segmentet. Alla 
nya bilmodeller kommer som el- 
eller hybridversioner. Renault pre-
senterar Renault 5 Prototype, för 
att visa vad Renaulution betyder 
produktmässigt.

När Groupe Renault idag presen-
terade den strategiska planen Re-
naulution avslöjade Renault sin 
strategi för de kommande fem åren 
och därefter. Med Renaulution om-
famnar varumärket Renault förän-
dringarna på fordonsmarknaden. 
Med sin “Nya Vågen” kommer Re-
nault modernisera bilindustrin ge-
nom att bli ett varumärke som står 
för teknik, service och ren energi. 
Renault kommer att behålla sitt le-
darskap i energiomställningen ge-
nom lösningar inom elektrifiering & 
vätgas och erbjuda den grönaste 
mixen i Europa 2025. När det gäller 
teknik kommer Renault att använ-
da sig av ”Software République”, 
ett öppet ekosystem som är dedi-
kerat till programvara, data, cyber-
säkerhet och mikroelektronik. Detta 
kommer att driva Renaults modell-
serier med uppkopplade tjänster. 
Värdet kommer från en bättre mod-

ellmix till förmån för C-segmentet, 
utvecklingen av avancerad teknik 
och nya livscykel-affärsmöjligheter.
Innovation har varit kärnan i Re-
naults varumärke i 120 år. Var-
umärket har starka tillgångar för att 
stödja ambitionen att vara ”Nou-
velle Vague”. Renault är ledande 
på den europeiska EV-marknaden 
med mer än tio års erfarenhet av el-
mobilitet, tjänster och mer än 300 
000 sålda fordon.
Renault har också utvecklat E-
TECH, en hybridteknik som in-
nehåller mer än 150 patent och 
bygger på varumärkets el- och F1-
upplevelse. Programvarufabriken 
samlar över 1000 ingenjörer som 
är specialiserade på mjukvaru-, 
data- och molntjänster som snart 
kommer att få sällskap av många 
andra. Ett unikt industriområde, 
Flins Re-Factory, Europas första 
fabrik för mobilitet-specifik cirkulär 
ekonomi, visar på också Renaults 
modernisering. Men allt detta är 
bara början ...
”På Renault omfamnar vi förändrin-
garna och skapar vår egen ”Nou-
velle Vague”. Det handlar om att 
tillföra modernitet i bilindustrin. Vi 
kommer att flytta till ett energi-var-
umärke, stärka Electrical Vehicle-
ledarskapet med Electro Pole-pro-
jektet och investera i vätgas, med 
sikte på att uppnå den grönaste 
mixen i Europa till 2025. Vi kommer 
också att vara ett teknik-varumärke, 
genom intern innovation och genom 



Software République, ett öppet 
ekosystem som är dedikerat till 
att utveckla europeisk exper-
tis inom viktiga områden som 
data eller cybersäkerhet. Detta 
ger oss en konkurrensfördel 
som ett servicetjänstemärke, 
med högteknologiska uppkop-
plade tjänster, “onboard” och 
“offboard”. Visionen om mo-
dernitet förankrar vi i Frankrike. 
Som varumärke vet vi att vår 
själ och vår styrka ligger i vårt 
ursprung. Den nya R5 är ”Nou-
velle Vague” (Nya Vågen): den 
är starkt kopplad till sin historia, 
och ändå är det framtiden, vilket 
gör elbilar populära. ”Luca de 
Meo, VD Groupe Renault
Tre områden med konkurren-
skraft
Renault kommer att utvecklas 
till:
- ett Tech-märke med ett eko-
systemtänk som syftar till att 
skapa världsledande, nästa 
generations mobilitets-OEM 
och leverantörer. Detta ekosys-
tem som kallas ”Software Ré-
publique” kommer att göra det 
möjligt för Renault, grundare 
och framtida partners att ut-
veckla expertis tillsammans, 
bygga europeisk know-how och 
försvara vår suveränitet inom 
nyckelteknologier från big data 
till elektronik. Det gör det också 
möjligt för Renault att utrusta 

sina fordon med ledande artifi-
ciell intelligens och system för 
cybersäkerhet.
- ett Servicetjänstemärke som 
erbjuder de bästa anslut-
ningsmöjligheterna och hög-
teknologiska tjänsterna inbyg-
gda i våra fordon. År 2022 
introducerar Renault My Link, 
ett nytt infotainmentsystem 
med Google Built-in. Renault 
kommer att bli den första biltill-
verkaren som tar Google-tjän-
ster till masstillverkade bilar.
Våra bilar blir intelligentare för 
varje dag och ökar sitt värde 
över tid. De kommer också att 
leva längre. Vidare kommer 
Renault att försöka bryta kon-
sumentcykeln och generera 
värde fram till fordonets uttjän-
ta liv, allt tack vare Re-Factory 
i Flins (Frankrike). Anläggnin-
gen kommer att renovera mer 
än 100 000 begagnade bilar 
per år, återanvända diesel-LCV 
och omvandla dem till biogas 
och ren EV. Renault har också 
en klar fördel när det gäller bat-
teriernas andra livslängd och 
livslängd. Kontrollen av dessa 
delar av värdekedjan har po-
tential att skapa nya affärsmöj-
ligheter och värde.
- ett varumärke för ren ener-
gi som leder energiövergången 
och som blir utmanande ledare 
på hybridmarknaderna tack 



vare sin revolutionerande E-TECH-
teknik. Renault kommer behålla sitt 
ledarskap på den elbilsmarknaden 
med nya produktfamiljer baserade 
på våra två dedikerade el-plattformar 
CMF-EV och CMF-B EV. Varumärket 
kommer också att erbjuda heltäcka-
nde vätgaslösningar för transportbilar 
– klara för marknaden. Målet är att nå 
den grönaste mixen i Europa.
När det gäller sortimentet kommer 
Renault att satsa både på elektrifier-
ing och mixförbättring. En omplac-
erad line-up hjälper varumärket att 
vinna tillbaka sin position i C-seg-
mentet samtidigt som man stärker le-
darskapet i B-segmentet. 14 modeller 
kommer att lanseras 2025 (7 el- och 
7 C / D-segment modeller) med ambi-
tionen att de övre segmenten ska stå 
för 45% av försäljningen samma år.
Renault 5 Prototyp: En kultbil som 
föds på nytt, modernare än någonsin
Själen hos ett varumärke finns i dess 
rötter. Utan gå tillbaka till det förflutna 
måste hon återföras till det, och häm-
ta inspiration för att hitta andan från 
den härliga tiden. Det Renault 5 Pro-
totype’s roll, att visa att Renault kom-
mer att demokratisera elbilen i Europa 
på ett modernt sätt för den populära 
bilen. Renault 5 Prototype är en söt, 
storstadsbil som tar en av Renaults 
tidlösa framgångar in i framtiden med 
en modern, 100% elektrisk twist. Bilen 
har behållit sin roliga, anti-kris och 
busiga sida, med sin gula färg. Gilles 
Vidals designteam inspirerades av 
den världsberömda kultmodellen från 



Renaults förflutna, R5. Prototypen 
Renault 5 har de starka egens-
kaperna från ursprungsdesignen.
”Renault 5 Prototype design är 
baserad på R5, kultmodellen för 
vårt arv. Denna prototyp förkropps-
ligar helt enkelt moderniteten, ett 
fordon som är relevant för dess 
tid: urbana, elektriska, attraktiva. ” 
Gilles Vidal, Renault Design Direc-
tor
R5 känns omedelbart igen, men 
tack vare modernare design och 
ytor med futuristiska detaljer (bely-
sning, fronten) är resultatet helt 
enligt dagens tidsanda. Styling-el-
ementen som hämtats från den ur-
sprungliga designen på ett modernt 
sätt döljer flera moderna funktioner: 
motorhuvens luftintag döljer ladd-
luckan, bakljusen inkluderar luft-
klaffar och dimljusen i stötfångaren 
är varselljus. En flirt med originalet 
”5” syns sidogallret, hjulen och den 
bakre logotypen. Fronten och tex-
tiltaket från möbelvärlden är fulla 
av “fransk charm”, en antydan till 
rackartyg, en karaktär som berör. 
De främre och bakre logotyperna 
lyser upp och ger bilen liv. Den 
franska flaggan i backspeglarna 
som understryker fordonets “In-
vented in France”, nackstödsbely-
sningen och namnet som visas på 
den lilla genomskinliga skärmen på 
instrumentbrädan, bjuder in dig till 
en åktur. 
Text & Foto: Renault
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I det vackra landskapet Närke 
ligger orten Kumla, mest känt 
för sin kriminalvårdsanstalt 
och som hem för några av 
landets farligaste. En annan 
farligt vacker skapelse är 
29-årige Fredrik Hytters Nis-
san Skyline GTT från 1999, 
en bil som Fredrik inhandlade 
2017. Innan hade Fredrik ägt 
många bilar som hade fått 
lättare modifieringar i form 
av coilovers, kanske ett set 
schyssta fälgar och lite bättre 
ljud. Men någonstans inom 
honom fanns en längtan efter 
en Nissan Skyline med mod-
ellbenämningen R34. Det är 
en kultbil och enligt många 
den häftigaste modellen av 
Skylines.

 
Fredrik drömde om en GTR och efter ett möte 
med Viktor Mårtensson var hans GTT snart 
ett minne blott.



När Fredrik fick syn på ett 
rött exemplar på blocket var 
han inte sen med att slå till. 
Detta var en GTT-modell 
och egentligen ville han ha 
värsting-modellen GT-R. För 
ett otränat öga är det ingen 
större skillnad på bilarna och 
det som skiljer de två mod-
ellbeteckningarna är bland 
annat att GT-R:en har en an-
nan motor och drivlina. Den 
är fyrhjulsdriven och kommer 
med en bredare kaross. 

- Det har alltid funnits en tan-
ke på att bredda karossen så 
den ser mer ut som en GT-R 
till utseendet, säger Fredrik.  

Först kollade han på overfend-
ers. Alltså sådana breddare 
som monteras utanpå karos-
sen med popnitar och som 
oftast kräver viss karossmod-
ifiering. Men tyckte innerst 
inne att overfenders kändes 
lite B. Då Fredrik inte kände 
sig helt hemma med att utföra 
plåtjobb tog han kontakt med 
geniet inom modifikation Vik-
tor Mårtensson. Viktor som 
genom åren byggt grymt häft-
iga byggen och som senast 
var aktuell med en Volvo C30 
på Elmia 2019. Fredrik berät-
tade för Viktor om sin idé om 
att plåtbredda skärmarna bak 

Resultatet av hårt slitande blev riktigt bra.



så bilen fick ett lite mer GT-R 
liknande utseende. 

- Viktor var på idén och tack-
ade ja till att hjälpa mig, säger 
Fredrik

Under tiden Viktor jobbade 
med breddningen bak så 
passade Fredrik på att shop-
pa loss. Det blev ny bak- och 
framstötfångare, en ny huv 
som skulle ge bilen både 

mer luft och stilen Fredrik 
ville ha. Han köpte även nya 
framskärmar samt sidokjolar. 
Slutligen fick det även bli en 
GT-R vinge. 

Mitt i projektet ringer Viktor 
och säger att Fredrik måste 
komma till garaget då det up-
pstått problem som de måste 
diskutera om. Fredrik får kal-
la kårar i kroppen.



- När Viktor säger att vi har problem 
fatta jag att det va nåt allvarligt, han 
är en av de mest positiva människor 
jag känner när det kommer till att 
lösa problem, säger Fredrik

Det visade sig att när Viktor skulle 
börja på vänster sidan efter att han 
avslutat högersida, var det bara la-
ger av spackel som kom fram när 
han började slipa. Fanns inte mycket 
att svetsa i där och nu återstod två 

scenarion. Det första var att riva ner 
den redan färdiga högersidan för att 
köpa två helt nya bakskärmar men 
då redan klara GT-R breddade. Det 
andra var att hitta en ny GTT skärm 
så att Viktor kunde slutföra sitt upp-
drag. Det fick bli den andra vägen. 
Problemet var bara den att det inte 
vimlade av GTT-delar på nätet. Slut-
ligen hittade en kompis till Fredrik en 
länk till en skärm på Ebay som aldrig 
hade blivit såld. Men annonsen var 



två år gammal och förmodligen 
hade säljaren inte kvar några de-
lar. Men Fredrik var desperat så 
det kostade inget att skicka ett 
meddelande till säljaren som för 
några år sedan hade lagt ut an-
nonsen. Med lite tur visade det sig 
att säljaren hade kvar skärmarna 
och han fick köpa en. Efter några 
dagar plingade det på dörren hem-
ma hos Fredrik och där stod bu-

det med en skärm så att de kunde 
fortsätta bygget. 
Fredrik ville även att bilen skulle 
ha luftfjädring och ett par riktigt 
grymma fälgar. Luftfjädring på en 
R34 är han nog ganska så ensam 
om här i Norden, så vitt han själv 
vet. 

Fälgarna som sitter på heter Work 
Meister S1. Detta är pricken över 

Works fälgarna blev riktigt på denna låga Nissan.



i:et enligt Fredrik då han tycker 
fälgarna gör sig perfekt till denna 
bil och vi på redaktionen är nog 
beredda att hålla med honom på 
den punkten. 

Fredrik har fler planer för sin bil 

i vinter och då är det motor och 
inredning som skall ur för att ses 
över. Men i år planerar han en 
och annan glassätarresa för sin 
bil.



Luftfjädring på en R34 hör inte 
till vanligheterna. 



Fredrik har fortfarande planer för sin bil och 
projektet kommer nog pågå många år till.



 

FAKTA
Namn:  Fredrik Hytter  
Ålder: 29
Bor: Kumla
Arbete:Lastbilschaufför på mil-ton specialtransporter  
Bilmodell: Nissan Skyline GTT 
Årsmodell: 1999
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Viktor Mårtensson, 
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I förra numret stiftade vi 
bekantskap med Andreas 
Berggrens senaste bygge. 
Vi trodde att han hade fått 
en sten i huvudet men nu 
har nog många landat i tan-
ken att Andreas bygger på 
en Volvo. Ett bygge som 
inspirerats av en ritning av 
3D-designern Bo Zolland. 
Som vanligt byggs det helt 
utan hämningar. Men den-
na gång har Andreas och 
hans team jobbat hårt med 

att få till detaljerna och kan-
ske blir detta hans bästa 
bygge hittills. I förra numret 
kunde man se hur formerna 
började titta fram, men då 
var det mest fastsvetsade 
plåtbitar. Nu börjar bilen ta 
form och det breda resulta-
tet kan äntligen anas. 

- Vi måttade lite på bakän-
dan och verkar som bilen 
blir ca. 2 meter bred, säger 
en trött Andreas.



Andreas som senaste tiden 
spenderat all tid i garaget för att 
få bilen redo för lack, men än 
kvarstår en hel del slipande. Han 
slår samtidigt ett slag för samar-
betet med sponsor Mirka som 
verkligen hjälpt honom slippa bli 
trötta i händer och armar. 

- Deras slipmaskiner är verkligen 
i en klass för sig, säger Andreas.

Andreas har nu lyckats få till 
fronten och huven. Att få Audi 
RS-fronten att harmonisera 
med C30 lyktor och huven har 
verkligen varit en klurig historia 



som krävt mycket eftertanke. Det 
märks att Andreas och hans gäng 
har bra känsla för former. De har 
otroligt nog lyckats få till fronten 
och Audis råa utryck i den annars 
lite tafatta designen som C30 ut-
ger. Volvofolket kommer nog inte 
rosa hans val av front. Men ingen 
minns en fegis eller vad är det 
man säger. 

Teamet har även testat fälgarna 
från L-M-R.se som verkligen gör 
sig på denna lilla bil. Även värre 
bromsar från GETECH har mon-
terats och kommer passa bra till 

fälgarna. Inne i kupén har man 
fått fast buren efter lite specialtill-
verkade infästningar. 

- Vi kommer även dra ner lite på 
antalet högtalare från DLS och 
Aamp Nordic än vi först tänkt oss. 
Vi kände att detta blir mer racing-
stuk och därför ser det lite dumt 
ut om vi har en massa högtalare, 
säger Andreas

Även om två högtalare i varje dörr 
inte kanske anses som lite för 
de flesta så brukar vi vara vana 
mer betydligt mer multimedia från 



denne byggherre och hans 
team. 

I förra numret lovade vi att 
berätta mer om tankarna kring 
temat runt bilen. Tidigare har 



Andreas byggt bilar med team från se-
rietidningskaraktärer och speciellt de 
som skapats av företaget DC Comics. 
Första tema-bilen var en Batmobil och 
sedan blev det skurken Jokern. Även 
denna gång blir det en serietidnings-
karaktär och återigen en skurk. Denna 

gång heter den Deathstroke och är 
en mindre känd karaktär från en serie 
kallad Teen Titans. Det är också från 
denna superhjälte som färgerna på 
bilen skall sättas av lackfirman ECG i 
Osby. Vilka färger det blir återstår och 
se i nästa nummer.   
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SPECIAL-
BYGGD LIMITERAD

BASLÅDA.
Specialbygg Edge Låda + SD3000

JUST NU:

 5590kr
ord. pris 7180kr Perfekt till 

ljudinstallationer
db Vox AGM 70

JUST NU:

1795kr

2x15 Med Stetsom 3000"


