
Sveriges största E-tidning i sitt slagNR3 2017

INFÖR DRIFTINGSÄSONGEN - BILDER FRÅN GENEVÈ 2017
ESSEN MOTOR SHOW - TAKLÖS PAGANI HUAYRA  - SVENSKA RALLYT

KOOZ 20 år av bilbyggande
DEL 1

I pulsen Sandra Lindström



77

91

55

60

5

5 |  Legenden om Lukas Kooz del 1
Reportage

20 | Vi tar pulsen på Sandra Lindström
Vi frågar ut en bilbyggare

22 | Essen Motor show 
Evenemang

35 | Genevé-mässan 
Evenemang

60 | Elmia 2017 
Evenemang 

91 | Taklös Pagani Huayra
Sportbilsnyheter 

111 | Sebastian is Back
Blogg

Christoffer Talvis 
Chefredaktör / Marknad

Daniel Serénus 
Grundare / Reporter

Rani Patrous 
Fotograf

Markus Österberg
Korrekturläsare

Hjalmar Van Hoek  
Fotograf

Fredrik Berglund 
Fotograf / Photoshop guru

Martin Hansson  
Fotograf

Pontus Blomqvist 
Fotograf

Roger Persson 
Fotograf

Felizia Rosén 
Fotograf

Kontakta oss via E-mail:
info@greenlightmag.se 
Utgivning: 8 nummer / år

Vi reserverar oss för eventuel la stavfel och felaktigheter.  
Fotograf första sida:  Anton Stålgren Design & Christoffer Talvis



Jag fick äran att skriva!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Att få äran att skriva det största porträttet 
i tidningens historia, av en av de stora 
betydelsefulla namnen inom svensk 
bilhobby har varit en ära. För er som 
inte hänger med på vem som tagit upp 
massa sidor i detta nummer så heter 
han Lukas Koos. En kär vän och en 
ambassadör för vårt jobb med denna 
E-tidning. Det var kanske därför jag 
varit så nervös över hur ni som läsare 
skall uppleva den första delen i denna 
reportageserie om i den mina ögon 
legendariske Lukas Koos. Jag har varit 
minst lika nervös över hur Lukas skall 
uppskatta detta.

Min tanke var att självklart prata om 
hans byggen men det har ju alla andra 
tidningar gjort. Jag ville tala om min 
vän Lukas. Jag ville ge er en bild om 
hur denna person brinner för japanska 
bilbyggen trots att det står en Volvo 
bakom garaget på hans gård och att hans 
första bygge var en Ford Escort. Men för 
oss alla är Lukas den som vågar tänka 
annorlunda. En del kanske inte gillar det 
han gör men ändå gillar de Lukas, det är 
svårt att inte göra då hans glada uppsåt 
och hans varma kommentarer om att vi 
ideella själar på tidningen gör ett väldigt 
bra arbete. Men självklart är det svårt 
att inte halka in på byggena. Men skulle 
vi skriva om 8 bilar i detalj hade det 

tagit upp hela vårt nummer så det fick 
bli korta summeringar av respektive bil. 
Hur mycket vi än skriver och hur många 
foton ni än får se på bilarna hoppas jag 
ni tar chansen att ta en titt på dem live!

Sedan har jag en uppmaning till Eksjö 
kommun för att öka turistflödet lite 
till framöver; ni borde fixa fram en 
kommunal anläggning i form av museum 
så Lukas bilar kan finnas till beskådan 
för allmänheten. Dock är inte denna idé 
förankrad med Lukas men vad tusan, 
jag tycker kommunen skall ställa frågan 
i alla fall. 

Nog talat om legender, nu till varför detta 
nummer är speciellt. Jo, vi sätter ihop 
numret live under Bilsport Performance 
and Custom Motorshow (i folkmun 
Elmia). Vi har investerat pengar i att 
synas under årets upplaga av Elmia. 
Så för er som missade oss i A-hallen får 
skylla er själva! Jag har tidigare ställt ut 
under mässan men att få ihop en monter, 
folk och hjälpa vår projektbilsbyggare 
Johan att få ihop bilen så den funkar att 
ha i vår monter har varit en resa för sig. 

Väl mött och njut av numret!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus



”LÄTT ATT APPLICERA och nu slipper jag tänka på att stortvätta bilen hela tiden, bara att schamponera och skölja av så är den  

SKINANDE REN igen!”                                          - Pierre Ingelsgård
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- firar 20 år i branschen



Lukas Kooz är en av Sverig-
es absolut främsta bilentusi-
aster, i 20 år har han byggt på 
olika bilar och skapat den ena 
kreationen efter den andra. 
Men vem är egentligen Lukas 
Koos från småländska Para-
dis, en liten ort utanför Eksjö? 
Det är vad vi skall försöka 
förstå oss på under denna re-
portageserie.
 
Lukas Koos föddes den 30 
september 1977, samma år 
och dag som regeringen mot-
tog 88 000 namnunderskrifter 
från våra kontinentala gran-
nar Danmark om att stänga 
Barsebäcks kärnkraftverk. 
Dock har vi väl aldrig varit bra 
på att lyssna på Danmark, 
men det är en annan histo-
ria. Lukas familj består av en 
mor, en far samt en fem år 
yngre lillebror. Men intresset 
för bilar är något Lukas själv 
skapat. På senare år har 
dock familjen fått upp ögonen 
för sin sons stora intresse och 
insett hur stor han är i dessa 
kretsar.

Men för att förstå vad bilar 
betyder för Lukas måste man 
besöka hans hem, och få 
känslan när Lukas visar dig 
runt på sin gård och med stol-
thet berättar om alla byggen. 

Detta är fjärde versionen av denna Nis-
san 300zx eller Fairlady Z som modellen 
heter i Japan. 



Du måste ha sett den del av 
den gamla ladugården som 
pryds av 100-tals pokaler och 
tidningsurklipp.
Först då förstår man vem Lu-
kas Koos är och vad bilbyg-
gandet betyder för honom.

Men vad betyder hans intres-
se för andra? Jo man behöver 
inte googla sig blodig för att 
se vilken inspirationskälla han 
är.  I den del av tidningen vi 
kallar pulsen där vi frågar ut 
duktiga bilbyggare nämner 
bland annat, Peter Fält, Mor-
gan ”Eplamojje” Svennarp, 
Niklas Wilhelmsson, Henrik 
Karlsson, Ronja Frisk, Rob-
ban Eriksson, Johan Henriks-
son och många fler Lukas 
som en av deras förebilder 
inom bilbyggarhobbyn. Lukas 
har under sina 20 år som ak-
tivt påverkat många männis-
kor positivt.

Lukas började sin historia 
1995 i en Ford Escort Cab 
från 1988 som blev var hans 
första bil. DJ:n och ljudfana-
tikern Lukas hade lyckats få 
med sponsorn Pioneer. Vid 
den här tiden var det inte lätt 
att få med stora märken på 
sina byggen. Detta ger oss en 
glimt av vilken arbete Lukas 
lägger ner på sina sponsorer. 

Denna Toyota Celica har Lukas döpt till Zelini. Detta 
är en bil som för oss bilbyggare påminner oss om 
en epok av japanska bilbyggen



I ett brev till Lukas som hänger 
i hans garage skriver Pioneer 
om sitt sponsorskap. De skriv-
er också om en Laser-disc ski-
va och en jacka som bara Lu-
kas och de dåvarande Ferrari 
F1 teamen hade fått. Vi blev 
då nyfikna och frågade om Lu-
kas hade kvar dessa fina gåvor 
från sponsorn. Lukas visade 
då oss jackan och skivan han 
fått. För Lukas är arbetet med 
sponsorerna en viktig del av 
varje bilbygge. Det är den tid 
han lägger ner för att de skall 
få så mycket som möjligt av sitt 
sponsorskap som gjort hans 

sponsorer mycket trogna. Pio-
neer är än idag med och bidrar 
till Lukas byggen.

Men varför fick hans namn 
ett Z? För hans riktiga namn 
stavas ju med S. Jo, 2001 fick 
Lukas första pris på Elmia med 
den då ombyggda Zerrarin 
som kommer från Nissan Fair-
lady Z som 300:an heter i Ja-
pan. Efter det har han stavats 
sitt namn i bilvärlden med ett 
Z istället för S. Zerrarin ligger 
honom varmt om hjärtat, det 
märks på hur han talar om 
bilen. Det är fjärde gången han 



bygger om denna bil som i grun-
den är en Nissan 300ZX Fairla-
dy Twin Turbo. Det var Zerrarin 
som fick fart på Lukas karriär 
inom bilbyggarkonsten. När han 
tog sitt andra lån på bilen för att 
bygga en showbil var det med 
framgång. Tidningar i USA an-
såg att detta var den mest ex-
trema Nissan 300 som byggts. 
Bilens breddning bak är otroliga 
27 cm per sida.

Detta är nu fjärde versionen av 
bygget men denna gången blir 
det den sista. Detta har varit den 
bil Lukas varit mest nervös över 
hur folk skall reagera. Bilen har 
fått en helt ny färg och ett nästan 

Eclipsen är Lukas enda Cab och byggdes som 
en demobil för sponsorn Pioneer. Lukas har i 
alla år arbetat hårt med sitt sponsorarbete.



nytt utseende.

Jag har länge pratat om att 
jag tror bilen skulle passa 
i svart med gulddetaljer. 
Men man är alltid nervös 
hur folk skall reagera på 
bilen. För en del är det ett 
helt nytt bygge och för an-
dra är det den fjärde ver-
sionen av en gammal bil, 
säger Lukas.
 
Men bilen blev guld och 
svart i en kombination som 
verkligen ger den en käns-
la som passar 2017. När vi 
besökte Lukas på sin gård 
var han mitt uppe i bygget 
och vi fastnar i en dialog 
kring huruvida baklampor-
na skall vara i kolfiber eller 
lackerade. Resultatet blev 
ju i alla fall bra till slut och 
det kan nog även Erik Öst-
lund intyga. Erik är en av 
de som hjälpt Lukas med 
byggena, även Tommy Hil-
figer Halvarsson,  Adrian 
Svensson och Lukas sam-
bo Madeleine har varit vik-
tiga personer utöver spon-
sorerna för att de nu står 
på Elmia.

Elmia eller Bilsport Perfor-
mance & Custom Motor 
Show som det egentligen 

Bakljusen har 3D-scannats och 
grundmallen gjordes i en 3D-printer. 
Bakljusen blev verkligen en detalj som 
sticker ut.



heter har inte bara positiva 
minnen i Lukas liv. Lukas 
har under dessa 20 år som 
bilbyggare haft oturen att 
drabbas av några allvarliga 
sjukdomar. Dels besökte 
han Elmia med en ansikts-
förlamning 2007 och fick 
2004 problem med stäm-
banden 3 år i rad, men 
värst var nog när han fick 
beskedet om cancer 2009. 
Alla dessa tråkiga besked 
har gjort att en viss räd-
sla och inre stress när det 
kommer till Elmia. Idag är 
Lukas frisk och lika mycket 
som han älskar Elmia finns 
det en viss hat-kärlek.

I detta reportage ser vi tre 
av de byggen som Lukas 
nu ställer ut på Elmia. Lu-
kas har satt egna namn 
på sina byggen sedan han 
byggde den andra Nissan 
300ZX:n han ägt till denna 
Zerrari. Den Nissan 300 av 
1989 årsmodell han ägde 
innan denna lånade Lu-
kas ut till en kompis och 
den gick tyvärr ett tragiskt 
öde till mötes. Detta hän-
de även hans Ford Escort 
men då var det en annan 
kompis som lånade denna. 
Men den Nissan300ZX vi 
nu ser på Elmia är en bil 

Totalt har Lukas åtta bilar i sin samling 
hemma på gården. Hans garage är fyllt 
med priser och artiklar från alla hans år i 
branschen. 



som verkligen är ombyggd 
om man jämför mot origi-
nalutförandet. Tanken var 
kanske från början att fräs-
cha till den inför Elmia  men 
den har verkligen byggts om 
från grunden. Ny lack, upp-
daterad front och bakpartiet 
med ny diffusor och en helt 
ny inredning. Även de 12-
tum breda kromfälgarna fick 
ge vika för den nya versionen 
av nya med modernare Zito 
Abyzz fälgar från Abbozzo 
som är customlackade i två 
färger.

 Lamporna som vi nämnde ti-
digare har byggts med ett rik-



tigt customutförande med 
hjälp av Adrian som 3D 
scannade baken på bilen 
och körde ut grundmallen i 
en 3D Printer. Inredningen 
har gjorts om. Ja, prak-
tiskt taget är detta ett nytt 
bygge men med formerna 
från det forna versionerna. 
Ljussättningen med wire-
ljus tar verkligen in bilen i 

framtiden. Lukas och hans 
team skall vara stolta över 
resultatet för bilen är verk-
ligen vacker. Dock svårt för 
ett otränat öga att urskilja 
den gamla 300:an där un-
der. Men det är väl det som 
är meningen med ett bil-
bygge; att inte se ut som 
alla andra.



Den andra bilen vi valt att ta 
med i detta första reportage i 
denna serie om Lukas stora 
projekt att fira av sina 20 år 
i branschen är hans Toyota 
Celica. En bil som vi på redak-
tionen minns väl. Men då i for-
men av att sitta hemma med 
Bilsport i handen och läsa om 
den. 
- Celican säger många är en 
favorit och det känns som den 

håller än, säger Lukas.
 
Celican har restaurerats och 
snyggats till men den har 
egentligen allt som passar 
en bil 2017. Den är bred, låg 
och har über-snygga fälgar. 
För även 2017 funkar kromfäl-
gar om de ser ut som dessa. 
Bilen har karismatiska horn på 
frontspoilern och detta är en 
detalj som kanske inte alla gil-

Lukas föredrar helst att stå 
bakom kameran medans 
fotosessioner pågår.



lade men den visar en viss ten-
dens i kommande byggen efter 
denna. Det är ett litet galet och 
annorlunda ingrepp men vi får 
efter Celican se en mer djärv Lu-
kas som verkligen går in för temat 
kring bilen.

Celican fick namnet Zelini och 
den version vi år se här på Elmia 
är en version som fått lite kosme-
tiska uppdateringar med jättes-
tor skillnad från bygget han pre-
senterade 2004. Men Lukas var 
kanske före sin tid med denna för 
det känns som att APR-vingen 
och frontläpp och med alla an-
dra kolfiberdetaljer som om den 
håller än idag. Till och med Lam-
borghini-dörrarna som speglar 
en bilbyggar-epok känns ändå 
rätt på en bil som denna. Zelinin 
får fem solar av fem möjliga och 
den återspeglar en stil av bilbyg-
gande i början av 2000-talet och 
den står bra i Lukas privata mu-
seum när den inte är ute och körs 
med. Tror mångas minnen väcks 
upp när de får se denna bil, för 
Zelinin blev en riktig pokalplock-
are då den vart den än ställdes 
ut plockade hem pokaler. Detta 
var precis i The Fast & The Furi-
uos hysterin och med Zelinin var 
Lukas bland dem första med nya 
importbilsstuket.
Minns att tidningar från massa 
olika länder kontaktade mig och 

Zerrarin kommer alltid ligga Lukas 
närmast hjärtat även ifall något skänkte 
en Nissan GTR till honom.



ville ha med bilen. Vik-
tigt att nämna var att jag 
till detta bygge hade för 
första gången fått med 
10 stora sponsorer som 
en följd av tidigare byg-
gen, säger Lukas

Men Zelini höll också på 
att bli Lukas sista byg-
ge. I Bilsport reportaget 
detta år slänger han sin 
slipmaskin och förklarar 
att nu är det slutslipat, 
men så blev det ju inte. 
Men Lukas kände att 

han inte kunde göra 
något som var bättre än 
den framgång han haft 
med Zelini-bygget. Den 
känslan har nog många 
känt efter en byggpro-
cess. Men som tur var 
så fortsatte han bygga.

Lukas har i sin samling 
bara en cab och även 
om vi hört att Lukas tän-
kt sig göra sig av med 
denna står den här än 
idag. Bilen är kanske 
det bygge Lukas gjort 



mest sparsamt. Men ställer 
man en original Mitsubishi 
Eclipse av fjärde generation-
en bredvid denna ser man 
hur mycket som gjorts, för 
den är ju verkligen ombyggd. 
Den har ett helt nytt bodykit, 
lyktorna har fått ett ögonlock 
som verkligen gett den rätt 
känslan, för original är dessa 
framlampor inte någon fröjd 
för ögat precis. Det är precis 
såhär bilen borde ha sett ut 
när den lämnade fabriken, 
nu känns den sportigare och 
snyggare. Det är nog därför 
Lukas har haft svårt att göra 
sig av med denna. De nya 
fälgarna lyfter bilen lite till in-
för 20-års jubileet. Bilen fick 
namnet Zliver och byggdes 
som en demobil för Pioneer.  
Bilen kanske aldrig har fått 
den där uppmärksamheten 
som den förtjänar. Zliver byg-
gdes i samma veva som han 
byggde Zitrix som blev en 

demobil för Infinity som var 
den första versionen av hans 
Mazda RX-8. Den baserades 
på filmerna om Matrix och 
därav namnet. Varför det blev 
ett filmtema är för att Lukas 
andra stora passion i livet är 
film.

Lukas bilar har verkligen 
påverkat människor och att 
han varit en trendsättare ge-
nom åren kan vi inte skjuta 
under stolen. Det var nog 
därför Lukas fick utmärkelsen 
Trendsetter Award under fi-
randet av att tidningen Bil-
sport fyllde 50-år.
Detta är ett av de pris Lukas 
är mest stolt över, ett an-
nat sådan är det åtråvärda 
GreenLight Award som han 
tog emot tårögd på scenen i 
Trollhättan.



TACK TILL

Madeleine Hildingsson 
Erik Östlund 

Adrian Svensson 
Tommy Halvarsson

 Rasmus Blom





Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Jag har nog alltid haft lite intresse, men ett extra öga för billjud och mycket bas. Jag älskar att 
känna trycket från basen, kroppen vibrera och se plåten flexa.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Bilbyggare vet jag inte om jag ser mig som, mer som en bilintresserad tjej som trivs att vara i ga-
raget med allt som hör till.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
De måste vara när de brann i golfen, man ska inte kombinera MIG-svets och fogskum samtidigt. 
De va hemskt och jag trodde golfen skulle brinna ner. De gick bra iallafall och buren till baslådan 
som svetsades är kvar än.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Koppla batterier gör jag gärna inte, de är jag rädd för.

Vem är din förebild?
Min sambo Sanny Wallman är fantastisk när de gäller ljudbyggen

Bästa garagedrycken?
Kaffe och Trocadero

Fakta
Namn: 
Sandra Lindström 
Ålder: 
30
Bor: 
Kungsgården
Arbete: 
Egen företagare
Civilstatus:  
Sambo



Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Minst 2 timmar på vardagar, på helgerna blir de betydligt mer.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Golfen byggs om, allt ljud ska bytas och inredningen ska byggas om.

AXWELL /\ INGROSSO - 
I Love You ft. Kid Ink

SIA 
Move Your Body (Alan Walker Remix) 

ED SHEERAN 
Shape Of You

STROBE FT. NYLA
Good Vibes

GABRIELLE 
5 Fine Frøkner
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0.3

0.4

0.5

presenteras av:

THE JOKER:
Galantis - Rich Boy
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  Foto: Susanne Dahlke,
www.facebook.com/S.D.Car.
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360 000 besökare kan 
inte ha fel;  detta är av 
de bästa fordonsmäs-
sorna i Europa!

När vi fortfarande håller 
på att smälta succén av 
förra årets gala är det lätt 
att glömma bort vad som 
händer i omvärlden och 
man missar vissa viktiga 
saker som sker. Därför tar 
vi igen det nu och visar 
vad Essen motor show 
hade att visa i slutet av 
förra året. 
Så i slutet av november 
och tio dagar framåt ar-

Liberty Walk-kit höjer  nivån ytterligare på 
exklusiva bilar som denna Lamborghini,



rangerades alltså en av de större 
bilmässorna i Europa där det inte 
är bara fokus på nyproducerade 
bilar. Essen motorshow har län-
ge insett att Tuning är inte bara 
något som görs med en bil utan 
att det har blivit en livsstil. En 
undersökning som arrangören 
gjorde under mässan visade att 
över hälften av besökarna var 
mest intresserade av tuningdel-
en på mässan. Utställare som 
JP Performance, Liberty Walk, 
Sidney Industries, Simon Mo-
torsport, Vossen Wheels och Z-
Performance var stjärnorna un-
der Essen. Utöver bara personer 
som fått äran att ställa ut sina 
fordon är det givetvis företag på 
plats och visar produkter och 

Volvo 240 är snart kultförklarad och är 
idag en eftertraktad klassiker. Men funkar 
också som driftingmissil.

Volkswagen Golf gör sig fruktanstvärt bra med 
snygga fälgar och sänkt till backen med luftfjädring..



Luftfjädring börjar numera bli vanligare 
än sänkfjädrar eller coilovers. 

även bilar/fordon dem byggt 
under året. Tuningföretaget 
ABT Sportsline (som är en 
konkurrent till Rieger Tun-
ing skulle vi kunna säga), 
tar fram nya stötfångare 
och annan tuning åt VAG-
bilar och presenterade ny-
heter till senaste Audi A4. 
Fälgtillverkaren och tunern 
AC Schnitzer ställde ut sitt 
senaste monster som dem 
kallar ACL2 som är en BMW 
M235i med reducerad vikt 
och en jäkla massa häst-
krafter så att både M4 och 
M2 får akta sig. Sen hade 



Notera luckan på motorhuven.

vi även Brabus som är 
oerhört duktiga på att 
göra Mercedes värre 
och vackrare än vad de 
redan är från början. Es-
sen Motor Show fick äran 
att världspremiärvisa 
Brabus 850 XL widestar 
som är en Mercedes-
Benz GLS63 i grunden 
men som precis som de 
andra aktörerna modifi-
erarad till det bättre.
I slutet av året, alltså 
2-10 december 2018 
hålls 50-årskalaset av 
Essen Motor Show vilket 
lär bli något utöver det 
vanliga!



Vem gillar inte en Porsche med detta stuk?



Den Italienska besten gör sig bra på 
alla former av tillställningar.



Har snackar vi perfekt stuk på en Volk-
swagen Passat.



Toyota Supra är fortfarande en vacker 
bil.



AC Schnitzer över nivån rejält utöver den 
redan brutala BMW M2



Lamborghini har verkligen lyckat få till en 
oerhört läcker kulör.



Foliering med rost-tema verkar vara en 
het trend 2017 och många svenskar börjar 
också ta efter.
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Välkomna till Schweiz och 
den 87:e upplagan av den 
mest prestigefyllda bilsa-
longen i Europa.

För några veckor sedan 
avslutade Genevemässan 
som jag skulle vilja påstå är 
bland de bättre nybilsmäs-
sorna i världen. Mellan 9-19 
mars såg biltillverkarna till 

att de hade sina bästa bilar 
på plats i den stora Palexpo 
byggnaden i Geneve, Sch-
weiz. Trots att det arrangeras 
några mässor innan GIMS 
varje år så har alltid biltill-
verkarna något unikt att visa 
upp. I år skulle jag vilja påstå 
att många häftiga bilar hade 
världspremiär just på GIMS. 
Som vanligt läcker tillverkar-

Intelligenta bilar som snart tar 
över vardagskörningen.



na ut lite information eller byg-
ger upp förväntningarna ge-
nom att publicera smygbilder 
på premiärerna. För att nämna 
några som världen fick chans 
för första gången att beskåda 
och känna och klämma på; Al-
pine A110, Mercedes-AMG GT 
C Roadster Edition 50, Den-
drobium Concept, Ferrari 812 
Superfast, Honda Civic Type-
R, Koenigsegg Agera RS Gry-
phon, Lamborghini Huracán 
Performante, McLaren 720S, 
Fittipaldi EF7, Pagani Huayra 
Roadster, Pininfarina H600, 
Artega Scalo Superellettra, Ze-
nvo TS1 GT.
Några av dessa bilar hittar ni 
under bilnyheter i detta num-
mer. Precis som i vanlig ord-
ning delas lite priser ut i olika 

Danska Zenvos svar på en supersportbil, modellen 
heter TS1 GT.

Gemballa Mirage GT och Avalanche är 
inget företaget som behöver skämmas 



Ford Fiesta ST gör sig bra 
även i brant sluttning

kategorin och det pris som 
flest biltillverkare hoppas på 
att ta hem är priset för Car 
of the year. På 87e uppla-
gan av GIMS vanns det pri-
set av Peugeot 3008.

Föredetta Saab-ägaren Spyker 
presenterar lite nya bilar trots att 
företaget gått ostadigt senaste åren



Avtäckning av Lamborghini Huracan 
Performante.



Gryphon heter den nya versionen av 
Koenigsegg Agera RS.



Har du koll på bullerkraven på våra 
svenska banor?

100%

0%

Ja

Ne j

Lexus RC F GT3 helt i kolfiber är 
en vacker syn.



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Specialist på Volvo m.m.

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

 
Marknadens största utbud av motors-
portprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet 
och bäst service!

www.racegear.cc
order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

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 

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Led-belysning

LED ramper till Sveriges bästa priser! 
Utbud som passar alla, tillmötesgående 
och kunnig support och alltid snabb 
leverans inom Sverige.

www.led24.se
info@led24.se
Telefon: 0761938971

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123



Reservdelar & Drivlina

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Styling 

Störst på bilstyling! Vi har fler än 25 000 
produkter i shoppen, 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 

Styling  &  tillbehör

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

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

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

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

Motorsport-produkter

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

www.drivknuten.se

Motorsport-produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av 
tävlingsbilar.

Telefon: 08-585 000 80
www.raidopower.com

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

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

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

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

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

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

Här hittar du stereo och tillbehör för bil, 
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig 
även med installationer. 

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

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

Fälgrenovering, breddning & 
Spacertillverkning.

Vinyldrapering & Foliering

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

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

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

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

www.gpartners.se
054-210 400

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

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
& Motorrenomvering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Brett sortiment av eftermarknadstillbehör 
för alla bilmärken, attraktiva produkter, 
hög lagerhållning och oslagbart snabba 
leveranser. 
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se



POSTER
Foto: Pontus Blomqvist

Toyota Supra



Polyuretan 
Bussningar

Snap Off
 Nav

Ta-Technix 
Coilovers

Mr Tuning 
Moccarattar

www.mrtuning.se

www.klracing.se
Vi har trimdelarna du letar efter



EVENEMANG
Text & Foto

Martin Hansson



Årets upplaga av Ral-
ly Sweden skulle bli en 
snackis visade det sig un-
der helgens gång. Många 
var förväntansfulla upp 
över öronen om de nya bi-
larna som skulle framföras 
på is och snö. Ford visade 
sig ha förberett sig bäst 
(mest tur?) i Rallye Monte-
Carlo, så många undrade 

vilka som skulle visa sig ha 
tagit fram en bra setup för 
rådande underlag. Toyota 
som har sitt huvudkvarter 
i Finland har en klar fördel 
med tanke på att de har 
lätt för att träna på snö. 
Citroëns förare Kris Meeke 
testade verkligen fullt ut, 
så till den grad att han la 
bilen på taket veckan in-



nan rallyt. 

När det var dags för tävlingen 
så började det med en ”super-
special” på travbanan i Karlstad, 
en sträcka som alltid lockar ut 
mycket publik, det är även au-
tografskrivning och en möjlighet 
för publiken att komma nära 
de tävlande och ta bilder med 
dem, vilket brukar vara väldigt 
uppskattat. Det körs bara en 
sträcka på torsdagskvällen, på 
fredagen var det dags att styra 
kosan mot Norge och sträckorna 
där. Sträckorna i Norge brukar 
vara väldigt uppskattade av de 
tävlande, för de brukar ofta vara 
i bättre skick (mer is och snö), 



vilket också gör att de håller 
bättre. Just hållbarheten av 
vägarna var något som mån-
ga var oroade med de nya bi-
larna som skulle generera mer 
marktryck och ha mer effekt ur 
motorerna. 

På Lördagen var det dags 
för de ”klassiska” sträckorna, 
alltså Vargåsen (med Colins 
Crest) och Hagfors (tidigare 
Värmullsåsen) samt den nya 
sträckan Knon. Vårt val föll 
på Knon, men det visade sig 
vara ett dåligt val för att det 
visade sig att vissa av de täv-
lande hade för hög snittfart på 
sträckan, vilket i sin tur gjorde 
att FIA valde att stryka sträck-
an ur säkerhetssynpunkt. Då 
fick vi tänka om, vi tänkte först 
åka till Vargåsen, men väl där 
så visade det sig att flera hade 
haft samma tanke, så där var 
det överfullt överallt. Då tänkte 
vi om en gång till och åkte till 
Hagforssträckan, vilket var ett 
klokt val för där var inte lika 
mycket folk. Hagfors var sista 
”riktiga” sträckan för dagen, 
dagens absolut sista sträcka 
var på travbanan i Karlstad, 
sträckan där Thierry Neuville 
körde bort ett hjul och även 
ledningen i rallyt. 

På Söndagen var det tre 
sträckor att köra, två vändor 



genom Likenäs för att sedan avslu-
ta med Torsby som Powerstage 
(och målgång i anslutning till ser-
viceplatsen på Torsby Flygfält). En 
som vaknade taggad till tänderna 
var Sebastién Ogier, han snurrade 
100m in på dagens första sträcka 
och tappade ungefär 10 sekunder 
på resten. Någon som däremot 
var på hugget men höll sig mel-
lan snövallarna var Jari-Matti Lat-
vala, han hade ett riktigt flyt genom 
Likenäs båda gångerna och ledde 
inför PowerStage…PowerStage..
vad ska man säga, han (Jari-Matti) 
hade en säker ledning och behövde 
egentligen bara ta bilen till mål för 
att säkra Toyotas första seger, men 
så valde han inte att göra.. Han 
stod upp och körde hela sträckan, 
men han var också snabbast ge-
nom sträckan vilket gjorde att han 
fick med sig maximalt med poäng. 
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ENTREPRENÖREN
Text & Foto:

 Daniel Serénus



Vi besöker TH-Pettersson 
som sägs vara Sveriges 
äldsta företag i sin bransch. 
1923 startade Theodor Pet-
terson denna biltillbehör-
saffär mitt i Göteborg. 1967 
flyttade man till den lokal 
som används än idag, som 
ligger ett stenkast ifrån Lise-
berg. TH-Pettersson drivs nu 
av den tredje generationen 
och den fjärde jobbar också 
på företaget. 

Butiken idag inrymmer 
en stor butiksdel och re-
servdelslager. Under butik-
en hittar vi en däckverkstad 
och ett stort däcklager. TH-
Pettersson har expanderat 
sedan starten men målorden 
om att ge kunderna en per-
sonlig service kvarstår. Det 
märks vid ett besök i deras 
butik. Personalen hälsar dig 
välkommen och du blir lik-
som glad av att handla här. 
Lokalerna andas genuin till-



behörsbutik och känslan av att 
det finns mycket historia be-
graven i dessa väggar. Det är 
inte svårt att föreställa sig att 
ens far en gång stod precis här 
och köpte ett nytt batteri till sin 
Volvo 142:a. 

Men trots att all denna historia 
så blickar man nu framåt för 
att bemöta den framtida kun-
den. Därför anställdes Johan 
Dalbro som ny försäljningschef 
och marknadsansvarig. Nam-
net Johan Dalbro kanske en 
del känner igen ifrån företaget 
Xtremt.se vars dekaler satt på 
var och varannan bil för 6-7 år 
sedan. Johans uppgift har varit 
att ta detta anrika företag ut på 
nätet och hitta den nya kunden. 
Johan har även tagit med sig 
leverantörer och produkter som 



han själv jobbade med för 
ett antal år sedan. Så nu-
mera hittar man produk-
ter från Sparco, EBC, KW, 
Motul och andra stora till-
verkare. 

Det är roligt att fylla upp 
med performance produk-
ter då det ger en helt ny 
målgrupp för företaget, 
säger Johan

Johan har ett brett kon-
taktnät både i Sverige och 
Norge. När vi besöker 
däckverkstad i källaren står 
bland  annat Gatebils-pro-
filen Kenneth Alms fälgar 
och väntar på bli upphäm-
tade. 

Vi kommer att ha en an-
nan närvaro på event som 
exempelvis Gatebil under 
kommande säsong, säger 
Johan.

Men E-handelsdelen är 
bara ett steg för Johans alla 
planer för bolaget. Planer-
na innefattar  att göra om 
delar av butiken ännu mer 
för att få plats med allt från 
AN-kopplingar till rattar i sin 
utställning. 

Kunden skall känna att det-

ta är en butik för biltillbehör. 
Oavsett om du behöver ett 
nytt batteri eller vill ha nya 
coilovers. Vi vill ge kunden 
helheten, säger Johan
E-handels satsningen 
har gått riktigt bra och 
förhoppningen är att den 
snart utgör en stor del av 
bolaget omsättning. Oav-
sett om du beställer på 
nätet och hämtar upp i bu-
tiken. 

Bolaget har alltid eftersträ-
vat service som ett av sina 
ledord. Därför erbjuder de 
att hjälpa kunderna med 
allt från att konditionstesta 
ett batteri innan de rekom-
menderar dig att byta. Eller 
bjuda på en varm kopp 
kaffe medan du väntar på 
din bil. Samtidigt kan man 
då som kund passa på att 
köpa glödlampor eller prov-
sitta stolar från Sparco. 
Tanken är att ha kunden i 
fokus. 

Vi passade på under vårt 
besök att testa några av 
deras tjänster. Vi bytte 
nämligen däck på vår pro-
jektbil och Johan ordnade 
ett batteri från företagets 
egna varumärke. 
 



www.streetperformance.se



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto: Roger Persson, 
Christoffer Talvis, Pontus 

Blomqvist

Den kallas starten på säsongen och vilken 

start den gav oss.



En av årets höjdpunkter 
för bilentusiaster heter 
Bilsport Performance & 
Custom Motor Show och 
arrangeras traditionsen-
ligt varje år under påsken. 
I år var vi på tidningen här 
och bevakade hela hel-
gen med fler fotografer 
än någonsin. Nivån på 
mässan i år var mycket 
hög men tyvärr lyckades 
man inte slå förra årets 
rekordsiffror. Det var färre 
antal besökare under 
långfredagen och påskaf-
ton och vädret kan vara 

Andreas Berggrens breddad S2000 med lambodörrar.



en av faktorerna till att 
det blev så. Mässan 
hade mycket att erbju-
da besökarna, i Hall-B 
visade Lukas Kooz upp 
hela sin bilsamling, in-
till hans monter stod ett 
gäng exklusiva bilar från 
Liberty Walk. Denna 
mässa har alltid något 
att erbjuda oavsett ålder 
och kön.

Det som gör en extra 
glad var att hoppet om 

framtida bilbyggare inte 
är över. För årets A-
traktorbygge stod Jonas 
Söderstjerna ifrån Bjuv 
med, en grym BMW 
320 från 2007.  Även 
trenden i att bygga bi-
lar på klassiska 70-tals 
ikoner var ett faktum. Vi 
kunde se allt från P1800 
till Niklas Frisks vackra 
Audi 100 Coupe GT. 
Michel Rayes visade 
upp sitt brutala rörrams-
bygge som är ämnat åt 

Hall-X som introducerades för några år sedan var värt sitt besök.



Fredrik ”Flinta” Lindbergs senaste driftingbil som är en Lexus RC F är inte grön som 
hans gamla mustang som man känner igen han ifrån. Fredrik håller just nu på med 
motorn och vi får hoppas bilen är klar under året och att vi får se den in action

hans älsklingssport, Drifting, 
en  tredje generation Ford 
Mustang Fox Body som fått 
namnet Vipox. Bilen är byggd 
så hela framdelen av bilen 
går att plocka av i ett stycke, 
likaså bakdelen av bilen. 
Bilen effekt är tillräcklig om vi 
säger så, Viper V10an läm-
nar 1200 hästkrafter och bilen 
väger endast 1100 kilo, vilket 
ger 1.09 hästkrafter per kilo. 
Även Volvo-klassen visade 
prov på bilbyggarkonst med 

Mattias Svenssons extrema 
C70 som är unik breddad i 
plåt. Henrik Mattsson likaså 
var på plats med sin V70 och 
han vet verkligen hur man 
blandar show och racing på 
ett underbart sätt. 

Även en hel del utländska 
byggen fanns på plats och 
den kanske mest kreativa bil 
var en VW Vento med skog-
stema eller såkallad rat look 
och Roulett-fälgar, mer om 



Jim Björks BMW 335i Cabriolet med de 
galet breda bakfälgarna får många att 
vända på huvudena, Worksfälgarna är 16 
tum BREDA!!!

denna bil kan ni läsa om 
senare i år, ägaren  Henry 
har det lagts ner mycket tid 
på detaljer. Rocket Bunny-
gänget berättade att de up-
pskattade denna mässa mer 
än Essen motor show, vilket 
kan anses vara ett högt betyg 
för årets mässa.

Förra årets nykomling Robin 
Buder har verkligen omar-
betat sin Golf MK7 och visar 
prov på att han är en kille att 
räkna med i stance-klassen. 



Michel Rayes Mustang Vipox kommer bli 
brutal på banan, 1200 hästkrafter på 1100 
kilo. Vi får även hålla tummarna att bilen 
även kommer finnas med i spelet Need 
for Speed, än så länge är bara Michel 
med som motståndare. 

Hela hall X levererade mycket 
trevliga och såklart låga byggen. 
Årets ”mest bilar på minst yta” 
gick nog till Bonnvishan Racing 
som drog in hela sin biltransport 
full med gröna bilar. Morgan 
”Eplamojje” Svennarp var tillba-
ka med en Eclipse som fått åt-
eruppta hans Saw-tema. Även 
Hall D och C var fyllda med väl-



byggda bilar som vanligt. 

Extra roligt för besökaren 
i år var att det fanns något 
för alla i varje hall. Tidigare 
har det varit väldigt uppdelat 
kring intressekategorier men 
i år hade man något i varje 
hall som kunde tilltala olika 
målgrupper. Detta uppskat-

Tre VAG-bilar som tagit sig till Jönköping 
ända från Tyskland.



Ifall bilen har rikligt med downforce bör 
störtkrukan också ha det.

tades mycket under mäs-
san och bara i vår egen 
monter där vi placerat Jo-
han Selvéns vackra Saab 
99:a märkte vi att det 
var en ny målgrupp som 
besökte hall A. I år var det 
många välbyggda bilar 
på plats och även om en 
och annan bil kanske inte 
levde upp till förväntnin-
garna var det över lag en 
mässa väl värt sina 290kr. 

Arrangörerna med-
delande också att det var 
fler fordon än någonsin på 



Henrik Ryberg kollar ifall 
infästningen samt ving-
planet klara lite vikt, helt 
klart godkänt med denna 
belastning.

mässa vilket är extra roligt.

Utanför A-hallen i snål-
blåsten och kylan stod 
Svenska bilstereoförbun-
det och körde sin första 
deltävling för året. Några 
kända ansikten som Lo-
rens Wastesson tävlade 
för fullt, för honom blev det 

några poäng samt någon 
pokal. Givetvis fanns det 
ett gäng ljudbilar inne i A-
hallen också, Mattias He-
din med sin Hummer H2 
bjöd oss på en provlyss-
ning och bilen spelar sjukt 
välbalanserat. Mattias var 
gråtfärdig när han efter 
åtta timmar och ett brutet 



revben äntligen kunde lyssna på 
ljudet själv efter vinterns slit. 

Påsksladden är en av mångas 
favoritdel under Bilsport Perfor-
mance & Custom Motor Show och 
det ”evenemanget” gör vi en egen 
del av i nästa nummer.

Några vackra Porsche-byg-
gen fanns representerade.



Robban ”The Butcher” Erikssons Volvo XC60 med modernare 
delar från bland annat XC90 gjorde sig riktigt bra i denna 
Beer Bottle Candy. Tyvärr blev fronten skadad p.g.a en
viltolycka påväg från Norrland mot Jönköping.



Steven Järudds Ford Mustang med luftfjädring fick hela D-hallen att 
bli extra omtyckt

Lukas Kooz täckte av sina två ombyggda 
bilar som båda fått en helt ny stil sedan förra 
gången.



Behöver vi säga något annat än att Liberty Walk och Ferrari 458 gifter sig väldigt bra.



Påsksladden på Lördagen har blivet ett populärt inslag kring mässan. 



Jonas Söderstjerna visade hoppen om framtida bilbyggare



Såhär glad blev Magnus ”Wirre” Wirman när 
han tog hem segern i klassen Super Street 
3-4

Rickard hade koll på siffrorna i 
årets ljudbilstävling.





ARTIKEL
Text: Daniel Serénus

Foto:    GreenLight 
Fotografer



Vi på Greenlight Maga-
zine gör en satsning mot 
svensk drifting, något vi 
hoppas kommer att up-
pskattas av våra läsare. 
I år är det flera nya i led-
ningsgruppen och ett kärt 
återseende är Långe-
Micke som vi känner igen 
från tidigare satsning 
på drifting. Drifting är en 
modern motorsport som 
kommer ursprungligen 
Japan. I Sverige har den 
inte fått riktigt den up-
pskattning den borde ha 
från motorsportinstanser. 
Mycket beror nog på att 
detta är en bedömning-
sport till skillnad mot rally 
och racing. Vi får hoppas 
att arrangörerna utvecklar 
möjligheten för publiken 
att snabbt och enkelt föl-
ja juryns poängsättning, 
vi har påpekat vikten av 
detta flera gånger. Det 
blir annars som att titta på 
”let’s dance” och få resul-
taten i slutet av program-
met eller dagen efter. Nej, 
här måste man kolla på 
en enklare lösning för att 
få med publiken. Om det 
så skall vara whiteboard-
tavlor man håller upp. 

Tanken med denna artikel 
är att ge er in inblick i kom-

mande drifting-säsong så 
ni kan hålla koll på förare 
och team under säson-
gen. Vi tog även en titt på 
årets banor och lite på hur 
samarbetet med Gatebil 
fungerar. Man kommer i 
år börja med en testkörn-
ing under Dotz Drift Break, 
där förare kan  göra de 
sista justeringarna innan 
premiären på Gröndal den 
5-7 maj. Totalt har man 
fem deltävlingar och en fi-
nal på Mantorp park den 
22-23 september. Som ni 
kanske lagt märke till har 
man samkört den nya se-
rien ”Gatebil Drift Series” 
med SM-serien. Detta är 
ett smart drag av Sven-
ska Bilsportförbundet då 
det kommer att ge bättre 
förutsättningar för att dra 
in sponsorer till team och 
till serien. Detta lockar 
också mycket mer publik 
än man tidigare haft i se-
rien, vilket gör att intresset 
blir betydligt större. Det 
ger även förarna möjlighet 
att tävla i två serier och 
spara kostnader. 

I årets serie hittar vi 36 
förare anmälda och mån-
ga namn känner vi igen 
sedan tidigare. Christian 
Erlandsson fick vi se förra 



året i en ny bil. En Subaru 
BRZ och i år tror vi på tid-
ningen att Christian kan 
vara farlig om bilen håller 
vill säga. Han har nu haft 
en säsong att köra in 
bilen inför årets säsong. 
En bana Christian väl 
känner till är ju Rudsko-
gen och på denna tror vi 
han kan verkligen leva 
ut Subaruns fulla po-
tential. Sedan meddelar 
Mårten Stångberg att i 
år satsar han helhjärtat 
på SM-serien. Mårten är 
”driftingföraren med stil” 
och trendfärgerna i hans 
Mercedez-Benz bygge 
är helrätt. Vi får hop-
pas att Mårten har turen 
på sin sida och får bilen 
att hålla hela säsongen, 
även om han får några 
”Love Tap’s” på vägen. 
Jim Olofsson är ytterli-
gare ett namn vi hittar 
bland anmälda. Jim kom-
mer starkt laddad med 
mycket erfarenhet från 
internationella tävlingar. 
I år har han huvudspon-
sorn Payback som back-
ar upp hans satsning. Vi 
ser framemot att se vad 
hans E36:a går för i årets 
SM-serie. 

Alexander Granlund är 

äntligen tillbaka. Värm-
länningen som bjuder på 
sig själv och vet hur man 
rattar en BMW på ställ. 
Vi ställde några frågor 
om hur Alexander kän-
ner för nya Serien och 
hur comebacken i SM 
ser ut. Han meddelar 
att han lagt ner mycket 
tid i sin isbil och även 
tränat upp konditionen. 
Hans inställning är att 
han kommer vara väl för-
beredd och tror mycket 
på att bilen kommer att 
leverera. En ny sekven-
tiell växellåda kommer 
göra hans förutsättningar  
bättre  och vi förutspår att 
han kan hamna högt upp 
i året serie. Alexander 
har respekt för det starka 
startfältet. 

Calle Linnarsson ställer 
upp i året serie med en 
helt nybyggd Nissan 
370z Nismo. Vilket gör 
att den rutinerade förar-
en kanske kan behöva 
lite inkörningstid. Men 
man vet aldrig med Cal-
le Linnarsson, han kan 
överaska och vi skulle 
inte bli förvånad om han 
är med i topp 10. Micke 
Wunderbaum kallas en 
av de mest rutinerade 



förarna i serien med erfarenhet 
av körning i Japan och USA. 
Trots Mickes erfarenheter kan 
han ha svårt för det otroligt 
tuffa motståndet. Micke kom-
mer ställa upp med ett ovanligt 
bilval i driftingsammanhang en 
BMW Z3. Förra årets vinnare 
av SM-serien hette Mikael 
Johansson och kör en Volvo 
242:a. Mikael var inte det mest 
tippade namnet förra året men 
slog sig in som en underdog 
och tog hem hela serien. Frå-
gan är om han kan försvara sin 
SM-titel i årets serie?. Bröder-
na Victor och Linus Joensuu 
är två namn vi skall hålla lite 
extra koll på. De kommer båda 
köra varsin BMW E46:a och 
förra säsongen visade det att 
de kunde köra bil. Med mer 
erfarenhet i bagaget ställer de 
båda upp i årets serie med en 
storsatsning.

Joakim Grahn står för enda 
kombin med sin Volvo 245:a. 
Men denna man skall man inte 
underskatta för hans svens-
son-bil rattade in på en andra 
plats i förra årets SM-serie. 
Frågan är hur vass bilen är i 
år?

Med många frågetecken är det 
ingen tvekan om att SM-serien 
kommer att bjuda på underhåll-
ning och spänning. Att förhand-



stippa vinnaren med detta starka 
startfält är nästan omöjligt. Mycket 
kommer att hänga på hur man får 
bilarna att hålla. Efter tagit del av 
flera intervjuer på siten DriftZone.
se känns det som om många av 
årets förare ser mycket positivt på 
det nya sätt att arrangera serien. 
Både arrangörer och förare har 
mycket att leva upp till för att få 
driftingen att växa medialt och fi-
nansiellt. Jobbar man gemensamt 
kommer även dessa bitar att falla 
på plats i år det är vi på tidningen 
övertygad om.



5-7 maj - Gröndal Eskilstuna Motorsport Arena 
”drifting mekka”
Den mest tekniska banan har den kallats och 
även Sveriges riktiga drifting bana. En bana 
som liknar de Japanska banorna som sporten 
ursprungligen kommer ifrån. Här gäller det att 
ha ”tungan rätt i mun” och en mer motorsvag 
bil för att kunna ha fördel. Banan är både äls-
kad och hatad av driftingförare. Här krävs att 
man vet vart man har sin bil och att komma 
med en icke inkörd ny bil kan bli dramatiskt, så 
testdagen på Mantorp Park kan var mer viktig 
än man tror. 

Banans längd: 
895 meter (bredd: 12 meter) 
 

15-17 juni & 22-23 September – Mantorp park. 
Mantorp Park är Sveriges största motorspor-
tanläggning. Banan är 3,1 km lång vilket gör att 
man måste ha effekt i motorn för att få med sig 
farten. Kurvorna är breda och det gör att man 
kan få riktigt långa åkningar på bredden. För 
publiken kan man följa den breda pariserkur-
van, men man bör gå upp till depåkurvan och 
kolla för här kan man få trevliga bilder som 
fotograf.

Banans längd: 
3106 meter (långa)

15-16 Juli Sundsvall, 
Mittsverigebanan
Mittbanan är relativt ny i drifting-sammanhang 
och ger ökade möjligheter till att flytta sporten 
mer norr ut. Detta en banan med mycket kur-

vor och banan känns platt men har en slut-
tande lutning. Banan känns som den passar 
drifting rätt bra med en spännande chikan som 
får visa prov på förarnas färdigheter. Här finns 
inget utrymme för misstag.

Banans längd:
 1980 meter

12-13 Augusti - Sturup
Sturup är kurvkungarnas favorit bana. Kurvor-
na duggar tätt och känns som banan är byggd 
för drifting på högfart. Men banan kommer nog 
bli den där flest däck betas av och det gäller att 
bilen håller ihop för denna utmanande bana. 
Vem blir king of Sturup? Det är den stora frå-
gan i årets serie.
Men trots att banan är rolig är den mycket 
tekniskt svår då det finns en rad höjdskillnader 
som man skall passa sig för. Denna deltävling 
är väl värt ett besök.

Banans längd: 
2113 meter 

7-9 September – Rudskogen. 
Livsfarlig bana som har den legendariska 
”breisladd kurvan”. Här kan vad som helst 
hända och det är nog därför förarna älskar att 
åka snabbt runt denna långa och breda bana. 
Banan är den längsta i årets serie och den 
känns verkligen lång. Här har många av årets 
förare mycket erfarenhet.
Tack vare bredden här kommer det att gå rik-
tigt fort så gäller att ha tung högerfot. 
 
Banans längd: 
3254 meter 





VANDA ELECTRICS – DENDROBIUM



I Singapore, en önation och 
stadsstat som är Sydosta-
siens minsta land och lig-
ger mitt på ekvatorn, har nu 
en elektrisk supersportbil 
byggts av företaget Vanda 
Electrics. Singapore är inte 
första landet som kommer 
i tanken för tillverkning av 
en extrem sportbil ska till-
verkas men ack så fel man 
kan ha. Modellen heter 
Dendrobium och är fortfar-
ande på konceptnivå, ifall 
bilen kommer bli verklighet 
eller ej har företaget inte 
lämnat någon information 
om. 

Bilen är i alla fall helt el-
driven och försedd med 
två elmotorer på varje 
axel. På framaxeln är el-
motorerna ihopkopplade 
med en enstegad växel-
låda och motorerna på 
bakaxeln är ihopkopplade 
med en flerstegad växel-
låda och differential. Pres-
tandasiffrorna som Vanda 
Electrics lämnar är än så 
länge bara teoretiska, man 
uppskattar topphastighet-
en till cirka 320 km/h och 
0-100 km/h på drygt 2.8 
sekunder. Man har tagit 
hjälp av brittiska företaget 
Williams Advanced Engi-
neering som är konsult-

grenen av Formel 1-teamet 
Williams.  För utveckling av 
tekniken. Precis som övri-
ga elsportbilskonkurrenter 
är över 1000 hästkrafter 
numera standard, när en 
annan nöjer sig med slöa 
210 etanolhästar. Vikten är 
alltid viktig när man skapar 
en sportbil i denna kaliber 
och här har det använts 
lågviktskompositmaterial 
till monocoquen och hela 
karossen är gjort i kolfiber, 
med andra ord väldigt lätt.

Designen då, vid första 
ögonkast trodde jag det 
var en Pagani Zonda men 
ändå inte, när man sedan 
öppnar dörrarna på Den-
drobium får man känslan 
att man hämtat inspiration 
av Lykan Hypersport.

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Vanda Electrics
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 Pininfarina H600 



Den italienska bilformgiva-
ren ger sig nu in på en ny 
marknad, businessvärlden. 
Premiären av H600 skedde 
precis som flera av de 
övriga nyheterna i detta 
nummer på Geneva Inter-
national Motor Show. För 
87 år sedan grundade Bat-
tista Pininfarina företaget 
i Turin och det har sedan 
dess varit i familjen Pinin-
farinas ägo. Företaget har 
under åren jobbat med de 
exklusivare tillverkarna 
inom bilbranschen, men 
även skapat egna koncept. 
Idag ägs numera företaget 
av indiska biltillverkaren 
Mahindra. Modellen H600 
som sagt ett koncept från 
tillverkaren och påminner 
lite av en blandning mel-
lan Maserati Levante och 
Lexus. H600 ger ett lyx-
igt inslag och skulle passa 
bra för affärsfolk som gillar 
kvalité och åka skönt. Lyxig 
och luftig lounge är det Pin-
infarina vill ge som intryck 
när man sätter sig i bilen 
och givetvis är det känslan 
som infinner sig.
Vad är det då som gör bilen 
mer unik, för lyxig inredning 
är det många aktörer på 
marknaden som har i sina 
flaggskepp? Pininfarina 
säger att deras key fea-
ture med H600 är det som 

driver bilen framåt. Bilen 
är försedd med något som 
kallas mikroturbinhybridlös-
ning. H600 får sin 800 häst-
krafter från ett par elmotor-
er vars kraft laddas upp via 
en HK mikroturbingenera-
tor som även kallas range 
extender. Denna teknik har 
funnits med ett tag men inte 
varit tillräckligt effektiv och 
prisvärd för att få hållbar, 
men Pininfarina verkar fått 
till det. 0-100 km/h ska gå 
att klara av på raska 2,9 
sekunder och toppfarten 
anges till 250 km/h. Vi får 
se ifall Pininfarina tar steget 
fullt ut med H600 och till-
verkar några exemplar eller 
ifall de vidareutvecklar den 
mer. 

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Pininfarina





Pagani Huayra Roadster



Taket är väck och bilen har 
bantat
Precis som många av de an-
dra bilarna ni kan se bland 
nyheterna i detta nummer 
stod samtliga på Geneve, 
vilket är den bilmässan som 
flest tillverkare sparar sitt 
bästa till. Precis så gjorde 
Horacio Pagani med sin nya 
taklösa version av Huayra. 
Givetvis har man inte bara 
kapat bort taket på en van-
lig Huayra, lite mer exklusivt 
och unikt måste det givetvis 
vara om man köper en bil 
för 2 280 000 euro. Utöver 
en läcker hardtop i kolfiber 
med en mittsektion gjord 
av glas så har Pagani satt 
bilen på diet några månad-
er vilket har gjort att bilen 
vägen cirka 80 kilo mindre 
än den takförsedda ver-
sionen men även styvare. 
V12-motorn från Mercedes-
AMG (M158) har uppdat-
erats och lämnar nu 764 
hästkrafter och över 1000 
newtonmeter, denna effekt 
redan vid 2400 varv. Väx-
ellådan är densamma som 
sitter i Huayra BC, Xtrac 
sjustegade semiautomatis-
ka med andra ord.  Paganis 
ingenjörer har även jobbat 
med att justera väghålln-
ingen så den blir mer unik 
för roadsterverisionen. 

Numera börjar keramiska 
bromsskivor vara standard 
på denna typ av bil så det 
känns inte unikt att nämna 
egentligen. Brembo är ialla 
fall tillverkare av de 380mm 
stora skivorna och dessa 
nyps åt av sexkolvsok fram 
och fyrkolvsvarianter bak. 
Pirelli har försett roadstern 
med speciellt framtagna 
däck för att klara denna ef-
fekt och topphastighet. Den 
lekfulle föraren har numera 
fem körlägen att använda 
sig av under körning, Wet, 
Comfort, Sport, Race och 
sen läget de flesta gillar 
ESC Off.
Samtliga bilar är redan sål-
da och prislappen som vi 
nämnde högre upp lär vara 
billigt jämfört vad andrah-
andsvärdet blir om något 
år.

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Pagani
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Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot 
cancer är riktiga hjältar. Stöd 
barncancerforskningen med 100 kr 
i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år



Honda Civic Type R 



Civic Type R lanseras I Eu-
ropa under sommaren. Den 
nya bilen bygger på Hon-
das tradition av att utveckla 
halvkombibilar med hög pres-
tanda, och representerar seg-
mentets slutgiltiga uttryck av 
dynamisk renhet.
Type R delar sina grunde-
genskaper med nya Civic 
halvkombi, men har konstru-
erats från grunden för att ge 
den mest belönande körupp-
levelsen i det heta segmentet 
halvkombi - både på vägen 
och på tävlingsbanan.
Uppdaterad 2.0-liters VTEC 
TURBO motor och sexväxlad 
manuell växellåda 
2.0-liters VTEC TURBO-mot-
orn, som var “hjärtat” i den 

tidigare mångprisbelönade 
generationen av Type R, har 
optimerats och förfinats och 
producerar nu 320 PS med 
ett högsta vridmoment på 400 
Nm. Gaspedalresponsen och 
vägegenskaperna har förbät-
trats tack vare optimerade in-
ställningar av motorn.
Den mjuka och exakta sex-
växlade manuella växellådan 
har förbättrats ytterligare med 
ett varvtalsmatchningssys-
tem. Det gör att det inte finns 
några kompromisser i den 
intima och belönande kop-
plingen mellan Type R och 
föraren.
Ett styvare chassi och upp-
daterad fjädring
Nya Type R tar den lättare, 



styvare karosskonstruk-
tionen i nya Civic halvkom-
bi och lägger till ytterligare 
användning av bindemedel 
i viktiga områden. Jämfört 
med den tidigare modellen 
av Type R, har vridstyvhet-
en ökats med 38 procent.
De främre Macpherson-
fjäderbenen i den vanliga 
halvkombin har uppdater-
ats med en ny geometri för 
att minimera vridmoment-
styrning och maximera de 
sportiga vägegenskaper-
na. Det nya individuellt up-
phängda bakre multilänk-
systemet på standardbilen 
har förbättrats ytterligare 
med hjälp av unika ex-
trastyva länkarmar.

Förbättrade körlägen
Förbättrade val av körlä-
gen gör bilen mer använ-
darvänlig jämfört med den 
tidigare Type R. En ny 
”Comfort”-inställning finns 
numera vid sidan av det 
smidiga ”Sport”- och de 
banfokuserade ”+R”-läge-
na. Varje val skräddarsyr 
de adaptiva stötdämparna, 
styrkraften, känslan i väx-
lingarna och gaspedalsre-
sponsen i bilen efter behov.
Förfinad aerodynamik för 
stabilitet i höga farter

Helt nya Type R har ett 
mer omfattande aerodyna-
miskt paket än den tidig-
are modellen, inklusive ett 
slätare underrede, främre 
luftspoiler, en lätt bakre 
vinge och virvelgenera-
torer i de bakre delarna av 
takets linje. Den muskulö-
sa, aggressiva karossen 
har en balans mellan lyft 
och motstånd som är bäst 
i klassen, vilket bidrar till 
bättre stabilitet i höga far-
ter.
Produceras i Europa 
och exporteras till stora 
marknader i hela världen
Produktionen av nya Civic 
Type R förväntas börja un-
der sommaren 2017 vid 
Honda of the UK Manu-
facturing (HUM) i Swin-
don – det globala navet 
för tillverkningen av den 
tionde generationens Civic 
halvkombi.
Type R kommer att export-
eras till hela Europa samt 
andra marknader runt om 
i världen, inklusive Japan 
och USA. Det kommer att 
bli första gången som en 
Type R av märket Honda 
officiellt säljs i Nordameri-
ka.
Text & Foto: Honda





Peugeot Instinct Concept



Har du någonsin drömt 
om att äga en bil som 
förstår dig? En bil som 
känner dig så väl att den 
kan förutse alla dina ön-
skemål? En bil som är i 
full harmoni med dig? Då 
ska du titta närmare på 
Peugeots självkörande 
konceptbil Peugeot In-
stinct Concept.

I samband med bilsalon-
gen i Genève i början av 
mars presenterade Peu-
geot den nya koncept-
bilen Peugeot Instinct 
Concept. En konceptbil 
baserad på ett enkelt 
ledord: frihet. Frihet att 
välja din egen körstil, fri-
het i rörelse, frihet genom 
ständig uppkoppling. 
Peugeot Instinct Concept 
är skapad för att uppfylla 
dina krav och önskemål, 
genom aktiv körning men 
också genom autonom 
bilkörning. 
- Att designa en 
självkörande bil är en 
fantastisk utmaning. Det 
finns två motsatta kon-
cept - aktiv körning och 
autonom bilkörning - och 
vårt jobb är att samman-
föra dessa koncept med 
ett tydligt mål: behålla 

njutningen och väcka 
känslor. Peugeot Instinct 
Concept är den första 
självkörande koncept-
bilen som även fokuserar 
på körglädje, säger Gilles 
Vidal, designansvarig 
hos Peugeot.
Körglädje och upplevelse 
Självkörande bilar är 
nästa revolutionerande 
steg inom bilindustrin. 
Alla biltillverkare kom-
mer att erbjuda denna 
teknologi. Skillnaden 
kommer att ligga i hur 
biltillverkarna använder 
tekniken. Peugeot väljer 
alltså att fokusera på kör-
glädjen och upplevelsen. 
- Med Peugeot Instinct 
Concept och dess re-
sponsiva i-Cockpit byg-
ger vi vidare på fak-
torer som har gjort våra 
senaste modeller så 
framgångsrika. Vi skapar 
nya former av körglädje. 
Dessa kommer från nya 
gränssnitt, arkitektur eller 
design. Det finns ingen 
som helst anledning att 
en självkörande bil ska 
vara tråkig att uppleva 
eller se på, säger Mat-
thias Hossann, ansvarig 
för Peugeots konceptbi-
lar. 



Peugeot Instinct Con-
cept erbjuder fyra olika 
mobila profiler; två aktiva 
körlägen (Drive Boost 
eller Drive Relax) och 
två körlägen för autonom 
bilkörning (Autonomous 
Sharp eller Autonomous 
Soft). Dessa profiler gör 
att du kan välja mellan en 
starkare eller en mer avs-
lappnad profil på din resa 
- oberoende om du kör 
själv eller inte. 

Uppkopplad och bekväm 
Peugeot Instinct Concept 
arbetar i full harmoni med 
digitalt anslutna enheter 
och integrerar data som 
du som användare vill 
dela med dig av från din 
smarta telefon, smarta 
klocka eller hemteknik-
system. 
Dessutom erbjuder 
Peugeots responsiva i-
Cockpit en stor flexibil-
itet för att möta behoven 
som passagerare har 
i självkörande fordon. 
Gränssnitten kan konfig-
ureras - före, under och 
efter användning - för att 
passa användarens be-
hov och profil. 

Text & Foto: Peugeot



Nu kan du 
betala med Klarna
även i våra butiker



Artega Scalo Superellectra 



Att tillverka bilar i ett litet företag 
är inte lätt, det bevisas i Arte-
ga. Det tyska företaget grun-
dades för 11 år sedan men gick 
i konkurs bara några år efteråt. 
Men för sju år sedan köpte ett 
gäng mexikanska investerare 
upp företaget och året därpå 
visade företaget upp sin första 
elbil som fick samma namn. Se-
dan dess har det varit väldigt 
tyst från företaget fram till för 
två år sedan när man ställde ut 
två nya elbilar på Geneva inter-
national Motor show.  För några 
veckor sedan presenterades 
Scalo Superellectra en ny elbil 
från tillverkaren som är riktigt 
snygg och kan ha potential på 
elbilsmarknaden som börjat bli 
väldigt tuff. 
Fyra elmotorer förser bilen med 
tillräckligt med kraft för att ta 
bilen 0-100 km/h på cirka 2,7 
sekunder och en toppfart på cir-

ka 300 km/h. Det sitter två mo-
torer på framaxeln och två på 
bakaxeln, dessa motorer ihop 
genererar 1020 hästkrafter och 
ett vridmoment på 1620 Nm. 
Batteripaketet är på 120 kWh 
och ska enligt Artega räcka för 
att kunna köra bilen upp till 50 
mil beroende på körstil. 
Tillverkaren har sagt att under 
våren 2019 ska bilen vara redo 
för tillverkning och man kommer 
att bygga 50 stycken. Priset 
kommer att börja på 1,3 miljon-
er euro.

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Artega





SKYDDSUTRUSTNING 
FÖR BILSPORT

+4690-13 47 00 • simpson-europe.com

BANDIT

HANS III HYBRID PRO HYBRID S

RALLY VENATOR

 

TJ 

ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning

Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE 

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  W H E E L S

1AV ZX-1 
Konkav och rotationsbestämd! 
Finns i 8,5x19, 9,5x19, 8,5x20, 9,5x20
Prisex: 8,5x19 2299kr

ROTA D2EX
Konvex med steplip! 
Finns i 9,5x18, 10x18
Prisex: 9,5x18 2999kr

ROTA TBT
Klassisk med en twist! 
Finns i 8x15
Prisex: 8x15 1699kr

ROTA D154
Motorsport personifierad!  
Finns i 8x16, 8x17, 8,5x17, 9x17, 8,5x18
Prisex: 8x16 1999kr

AXE EX20 CANDYRED
Djupt konkav! 
Finns i 8,5x20, 10x20
Prisex: 8,5x20 2999kr

Rota Wheels Sweden      

ROTASWEDEN



BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Sv.Bilstereoförbundet



Här är en liten samman-
fattning på klasserna som 
finns när det gäller välljud 
(SQ)

Rookie Unlimited:
Det här är instegsklassen 
öppen för alla nybörjare som 
inte har tävlat i SQ förut. En-
klast möjliga kontroll av in-
stallation, men mera fokus 
på ljudbedömningen. Du får 
inte arbeta med bilstereo 
professionellt, vara domare 
och inte heller vara spon-
srad. Installationen av din 
anläggning ska vara rätt 
avsäkrad och produkterna 
ska sitta fast. 

Ingen dokumentation eller 
presentation behövs och 
inga begränsningar i mon-
tering av anläggningen. (ej 
en klass där man kan bli 
Svensk Mästare och max 3 
tävlingar)

Skilled Unlimited:
Det här är klassen för dig 
som är lite mer erfaren eller 
som ett naturligt steg upp 
om du tävlat i Rookie förut. 
Du får inte arbeta med bil-
stereo professionellt, vara 
domare och inte heller vara 
sponsrad. Installationen av 
din anläggning ska vara rätt 
avsäkrad och produkterna 



ska sitta fast. Ingen modifier-
ing eller egentillverkade aktiva 
komponenter (slutsteg, filter, 
processorer el dylikt).
Ingen dokumentation eller 
presentation behövs och inga 
begränsningar i montering av 
anläggningen.
Fullständig ljudbedömning.

Master OEM:
Bilens inredning ska vara 
100% original, förutom att hu-
vudenheten får bytas ut samt 
att högtalargaller och andra 
ytor får modifieras, så länge de 
bibehåller samma form som 
original i bilen.
Krav på att man bara får an-
vända befintliga högtalaruttag 
i kupén.

Master Unlimited:
Klassen för de riktigt erfarna, 
här är det tillåtet att tävla för 
de som arbetar professionellt 
inom branschen eller som är 
domare. Begränsad installa-
tionsbedömning. Dokumenta-
tion och presentation krävs. 
Inga begränsningar i hur du 
monterar din anläggning.
Egentillverkade aktiva kompo-
nenter är tillåtna.





Allt började med ett telefons-
amtal. Det var mitt på dagen 
en tisdag, en av min fars vän-
ner ringde upp mig. ”Tjena 
Sebban, jag ska till London 
för att hämta min McLaren 
675LT och köra den hem till 
Stockholm. Ska du med?”. 
Utan att dubbelkolla schemat 
så yttrade jag ett småchock-
at ”Ja”. Om det inte fanns tid, 
skulle jag nog kunna skapa 
tid! Samma fredag efter job-
bet kastade jag mig på ett 
plan mot London och väl på 
Heathrow hoppade jag mig 
in i närmsta taxi och åkte till 
hotellet. När jag anlänt till ho-
tellet runt halv tolv på natten 
framkom det att taxin bara 
tog kontanter. Jag fick sprin-
ga och leta efter en bankom-
at i närheten, pengarna togs 
ut och jag sprang tillbaka till 
den till synes förvånade tax-
ichauffören, som inte förvän-
tat sig att jag skulle komma 
tillbaka. Jag är allt för ärlig. 
Nästa morgon efter en yt-
terst brittisk frukost mötte jag 
min fars vän, från och med 
nu kallad Thomas, i hotellets 
lobby. Vi satte oss i en taxi, 
försäkrade oss om att de tog 
kort och gav oss iväg. Efter 
ett par oepiska 20 minuter i 
Londons morgontrafik kom 
vi fram till bilhandlaren där vi 
skulle plocka upp bilen. Jag 

trodde först inte mina ögon 
när jag gick in i showroomet. 
Precis till höger stod en sil-
ver Ferrari 250 GTO Short 
wheelbase, värd sisådär 11 
miljoner... Dollar! 
Vi blev mötta av en glad säl-
jare med ett förtroendein-
givande leende som ledde 
oss till en täckt bil i mitten av 
rummet. Med en svepande 
rörelse drog han av täcket 
och blottade mästerverket 
därunder. Under mina år i 
bilvärlden har jag insett att 
McLarens egentligen bara 
ska vara en färg; Bruce 
McLarens egna Papaya or-
ange. 675an framför oss såg 
ut att vara gjord för den fär-
gen! Den hade också kolfiber 
i massor. 
Medan Thomas och säljaren 
gick igenom pappren stro-
sade jag runt i showroomet 
och spanade in de andra 
bilarna. När pappersarbetet 
var klart fick vi en lätt ge-
nomgång av bilen och den 
glada säljaren vinkade oss 
adjö. Som tur var så hade 
jag kört en hel del MP4-12C 
och kontrollerna och känslan 
var liknande så jag fick upp-
draget att köra milen till Do-
ver och Eurotunneln. Resan 
genom England gick smidigt 
och överallt pekade männi-
skor och gav tummen upp. 



Jag vågade inte riktigt 
trycka på ordentligt när vi 
satt på fel sida av vägen, 
det fick vänta till Tyskland. 
Väl vid Dover så körde 
vi ytterst försiktigt ner i 
tåget som skulle ta oss 
genom tunneln. Det var 
faktiskt flera millimeter till-
godo på varje sida. Svet-
tigt att köra en bil för det 
priset med ägaren bred-
vid. Fälgarna klarade sig 
helskinnade och vi påbör-
jade väntan på tågets 
avgång. Efter 45 minuter 
var vi framme. När det 
var dags att starta bilen 
igen, hände ingenting. 
Jag pressade ner brom-
spedalen och tryckte ner 
startknappen. Det enda 
som hände var att tänd-
ningen startade. Detta var 
inte bra alls. En helt ny bil 
som inte startade och ett 
gäng otåliga fransmän i 
någon vulgär BMW-SUV 
satt bakom och såg sura 
ut. Vi försökte felsöka 
problemet men förgäves. 
Tillslut ringde vi upp säl-
jaren och beskrev vårt 
problem. Han frågade 
bara ”har ni tryckt ner 
pedalen?” Förargade 
svarade vi att såklart 
hade vi gjort det. Några 
sekunders tystnad och 

han sade: ”Ja, men har 
ni tryckt ner tillräckligt?” 
Frustrerad tryckte jag ner 
pedalen så hårt jag kunde 
och bilen startade förnöjt 
omedelbart. Detta är en 
av de mest pinsamma 
stunderna i mitt liv. Jag har 
arbetat med och kört de 
flesta av de mest extrema 
bilarna i världen. Men här 
satt jag i en McLaren med 
förargade fransmän ba-
kom mig. Thomas skrat-
tade nästan öronen av sig 
och jag har förstått att jag 
kommer att få höra detta 
för resten av mitt liv. Jag 
svalde min stolthet och 
vinkade ett försiktigt för-
låt till Fransmännen och 
fortsatte ut på Frankrikes 
motorvägar. 
Äntligen hade vi lite tid 
att känna lite på bilen. 
Komforten var ok med 
tanke på vad det var för 
bil, men vägljudet däre-
mot var öronbedövande. 
Vi provade radion men 
förgäves. En bit in i Hol-
land kom vi på att Thom-
as kanske skulle prova 
sin egen bil. Vi stannade 
på ett McDonalds bredvid 
motorvägen och gjorde ett 
förarbyte och efter att jag 
gått igenom kontrollerna 
lite grundläggande be-



gav vi oss iväg. Han provade 
att ge full gas. Det händer inte 
så mycket innan ~2000RPM, 
men efter det så hördes ett väx-
ande insugsljud när turboag-
gregaten laddade fullt. Jag har 
alltid trott att Tesla Model S är 
snabb men ack så fel jag hade. 
Bilen slungades framåt med så-
dan kraft att det kittlade i ögon-
globerna. När Thomas ryckte 
växelpaddeln mot sig började 
accelerationen om igen utan 
någon tanke på fysikens lagar. 
Denna bil är löjligt snabb på en 
helt ny nivå som jag aldrig känt 
förut. Jag kommer skriva om 
testet av själva bilen i en senare 
artikel. 
När vi kom in i Tyskland tänk-
te vi att vi skulle kunna få tes-
ta bilens fart lite mer. Men det 
som mötte oss var vägarbeten. 
Mil och åter mil av vägarbeten. 
Jag tror att medelhastigheten 
var drygt 50 km/h genom hela 
landet. Värdelöst. Ett annat 
problem vi mötte senare på nat-
ten uppåt Danmark var regn, 
vilket inte var jättekul i en bil 
som denna. Däcken var inte di-
rekt gjorda för ösregn och jag 
fick köra de första milen i regnet. 
Så fort du nuddade gaspedalen 
gick antisladdsystemet banan-
as. Det gillade inte alls greppet 
på våt asfalt tillsammans med 
all effekt. Efter ett tag så bytte vi 
förare så jag fick sova lite. Jag 



vaknade upp halvvägs över 
Öresundsbron. Thomas berät-
tade då att en fågel hade lekt 
chicken race på motorvägen 
tidigare under natten som den 
förlorade. När vi körde in på 
Circle K i Malmö var vi tvungna 
att inspektera skadan. Det var 
en ganska bisarr syn, inklämd 
mellan frontsplittern och front-
en satt ett fågelhuvud som 
stirrade rakt fram, lite som en 

naturlig GoPro. Vi bestämde 
oss för att försöka bända loss 
den där och då av förståeliga 
skäl. Resan genom Sverige 
var otroligt händelsefattig och 
vi anlände hemma runt lunch 
samma dag, efter 210 mil i en 
helt galen superbil och med en 
av de trevligaste människorna 
jag någonsin träffat. Tack så 
mycket Thomas för denna up-
plevelse!
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Bra bildelar till skruvade priser

Över 500 000 bildelar till  

både gamla och nya bilar

Allt för dig som känner dig 

mest hemma i garaget
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