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The return of the Supra

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Trots att modellen Supra MKIV från 
varumärket Toyota aldrig lanserades i 
Sverige så blev den efter filmerna The 
Fast and The Furious extremt populär. 
Bilen var lite borta från bilbyggarscenen 
fram tills i år då ”var enda jäkel” verka 
snegla eller har köpt en Supra. Bilen 
som är över tjugo år gammal har i år fått 
en ny ”hype” och andrahandsvärdet är 
inte lägre precis. Dock att hitta en som 
är original är dessto svårare. I detta 
nummer hittar du två Supra-byggen 
och med helt olika stil. En byggd för 
motorsporten drifting och en som är 
byggd för att köras på gatan. Ni kommer 
även kunna läsa och se bilder på 
Toyotas nya supra koncept. Än har man 
inte gått ut med någon gatlegal modell 
men hoppas det kommer. Då vill jag inte 
se någon mesig uppföljare på GT86:an 
utan att man gör som med Nissans nya 
NSX går hela vägen.

För utom suprahysterin som vi hängt 
på har v även i detta nummer ett stort 
reportage från Elmia. Som bjöd på en 
positiv överraskning med mer besökare 
än 2017. Även hallarna kändes mer 
ljusa och öppna. Tidigare har OijOijs hall 
X varit lite mörk och känts som att här är 
det bara inbjudna som är välkomna. 

Vi betar också av lite material från 
den långa vintersäsongen med både 
speedweekend och Rally Sweden. Så 
bara njuta av detta nummer i vårsolen.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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REPORTAGE
Text & Foto:

Christoffer Talvis

Ett reportage om Supramannen aka Richard 

Cornacchini för cirka 17 år sen födde drömmen 

om en egen Toyota Supra.



Att hitta en Toyota Supra till 
salu som fortfarande ser helt 
original ut och inte är toktrim-
mad är inte en lätt match. 
Men för snart tre år sedan 
lyckades Fredrik Hellgren från 
Norrköping hitta sin drömbil 
på blocket.se.
- Jag kände att det var läge 
att slå till på en affär jag inte 
kunde motstå och dröm-
bilen var min, säger en glad 
Fredrik.
Några klassiska modifieringar 
var gjorda med motorn så-
som catback-avgassystem, 
större intercooler och andra 
fälgar, men det viktigaste för 
Fredrik var att karossen var 
orörd. Till en början skulle 
en TRD vinge, RMM läpp, 
coilovers och toning av rutor-
na göras, små detaljer som 
gör Toyota Supra riktigt snygg 
på ett smakfullt sätt och det 
perfekta stuket för en helg-
glidare enligt Fredrik. Men 
som vanligt spårar det alltid 
ut och nya idéer framkom-
mer. Första sommaren med 
bilen passade Fredrik på att 
njuta av bilen innan det var 
dags att ställa av den. Som-
maren därpå skedde modifi-
eringar såsom ny motorhuv 
och framskärmar med TRD 
stuk, diffusor från TS och 19” 
Volk TE37 fälgar, Fredrik har 

Bilen är 25 år gammal men hänger fortfar-
ande med.



riktigt bra smak på hur man 
ska göra om en Toyota Supra.
- Det finns så mycket efter-
marknadsdelar till Toyota Su-
pra så beslutsångest är inga 
problem att skaffa sig, det är 
egentligen bara fantasin som 
sätter stopp, säger Fredrik.
Även sommaren 2016 blev 
ganska lugn för Fredrik, han 
njöt av de varma sommarkväl-
larna i sin japanska drömbil. 
Det var inte förrän förra året 
som Fredrik började med att 
ändra struket rejält på bilen, 
det är ju dumt att låta en bil se 
likadan år ut och år in. 
Förutom japanska bilar så 
är stance något Fredrik bli-
vit svag för, Supran kanske 
inte är den vanligaste model-
len att bygga stance på, men 
vem har sagt att du inte kan 
göra en stancestukad bil av 
vilken bilmodell som helst? 
Med tanke på hur överdi-
mensionerade motorerna 
är i Toyota Supra och vilka 
små förändringar du behöver 
göra för att plocka ut mycket 
effekt så har denna bilmod-
ell varit vanligast på strip-
pen eller driftingbanan, men 
inte för Fredrik. Några delar 
i motorn byttes allt ut för att 
skrämma upp effekten något 
mer, såsom grövre downpipe 
och midpipe med mera. Istäl-

Även för Fredrik började det med lite små 
förändringar och trots att han varit och rört 
lite över allt är bilen “clean” till sitt utseénde



let för originalkofångare 
fastande Fredrik för front 
och sidokjolar från Ridox 
samt Ridox spats bak. 
Originalstolarna är tyvärr 
ingen höjdare i en Toyota 
Supra, bilen är ju trots 
allt över 20 år gammal, 
så dessa bytte Fredrik ut 
mot populära och snygga 
Bride stolar och för att sit-
ta fast ordentligt och med 
stil monterade han även 
Takata-bälten. Men en sil-
vrig bil var inte det Fredrik 
ville åka ytterligare ett år 
till, då kom han i kontakt 

med Markus på 59 Wrap 
(som även är ägaren av 
59 North Wheels).
- Vi hittade en färg som 
både var snygg och skulle 
dra till sig uppmärksam-
het, en blanklila metallic 
folie, säger Fredrik.
Sommaren spenderades 
flitigt i bilen och Fredrik 
åkte runt på ett gäng träf-
far med sitt gäng Dress 
Up Kings. Sen kom vin-
tern igen och det var dags 
ännu en gång att ställa in 
bilen för vinterförvaring, 
sommaren tar slut så fort 

En stor vinge retar ju alltid någon. Men trots 
alla kommentarer så klär den bilen. Ger 
pricken över iet.



här i Sverige. Fredrik blev snabbt 
rastlös och började fundera hur 
bilen skulle se ut inför årets sä-
song, absolut inte likadant var 
en sak som var klar. 
- Lättaste sättet att göra en förän-
dring är att byta fälgar tänkte jag, 
så jag pratade med Chanon på 
Far East Factory som tog hem 
en uppsättning 19” Work Meister 
S1 3P, säger Fredrik glatt.

Bra däck är även ett måste, där-
för kontaktade Fredrik ännu en 
gång Markus på 59 North Wheels 
och han tog hem en uppsättning 
Toyo Proxes R888R, på dessa 
monterade Fredrik däcktext från 
Däckdesign. Visst att endast 
nya fälgar kan göra mycket, men 
denna förändring monteras på 
mindre än en timme på en fre-
dagseftermiddag, men resten av 
vintern då? 
Fredrik monterade då ett luft-
fjädringskit från Airforce, som 
Ddesign fixade hem åt honom, 
för att få bilen så låg han öns-
kar med någorlunda bibehållen 
komfort.
För att ge bilen ett schyssta 
stance-stuk behövde bilen bli 
bredare och då fick det bli ett Ri-
dox widebodykit för att matcha 
resten av bilen. Visst är det obe-
hagligt att sätta kapskivan i bilen 
för första gången, men vem 
minns en fegis, det mesta går att 

Svårt att tro att bilen är foilerad. En trend 
som bara växer och växer.



återställa med relativt en-
kla medel. Framskärmarna 
och motorhuven som hade 
TRD-stuk passade inte in 
längre och Fredrik lyck-
ades få tag på original igen 
vilket gav bilen en cleanare 
look igen, trots Ridox-kitet.  
Med alla nya delar behövde 
bilen wrappas igen, ännu 
en gång bollades tankar 
med Markus på 59 Wrap 
och de hittade en blankröd 
metallic folie, väldigt lik röd 
applecandy i kulören. Det-
ta ihop med svarta detaljer 
för att bryta av. 
För några veckor sedan 
kunde vi se Fredrik Supra 
i Hall X på Bilsport Perfor-
mance & Custom Motor 
Show ihop med sju av sina 
teamkompisar, av hela 
gänget saknandes endast 
tre stycken.
- I sommar har jag några 
större träffar inbokade att 
åka på, blandannat TBG-
stance Springmeet i Norge, 
Raceism i Polen och sen 
Reisbrennen i Tyskland, så 
ett gäng timmar bakom rat-
ten i sommar kommer det 
allt bli, säger Fredrik.

 
Från början var det coilovers som gällde 
men för att få maximal markhöjd och ändå 
ha en körbar bil var luftfjädring ett måste.



 

FAKTA
Namn: Fredrik “Fega” Hellgren
Ålder: 33
Bostadsort: Norrköping
Arbete:  Chaufför, transportplanerare
Bilmodell: Toyota Supra Mk4 Twinturbo J-spec 
Årsmodell: 1993

Tack till: 
Ddesign, 59Wrap/59northwheels, Far East Factory, Meguiars 
Sverige, Däckdesign, Brightlight.one, Robin min lillebror, Emelie, 
Linus och alla härliga personer i vår Dress Up Kings familj. 
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Min pappa har pysslat med bilar i hela sitt liv, byggt Hot rods och diverse andra roliga projekt. Det 
har väl smittat av sig på mig. När jag och mina två storebröder va små, byggde min pappa en 
radiostyrd hotrod i skala 1:2, med röjsågsmotor i, som vi åkte i med på crusingar medan han gick 
bakom och körde.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Jag skulle faktiskt inte ranka mig själv som bilbyggare, utan mer något som ljudbyggare. Men jag 
får börja jobba lite hårdare på det där med bilbygge, Jettan jag byggt nu är trots allt mitt första 
stora projekt.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oj, haha. Det har ju uppstått ett par misstag genom åren... Inga allvarliga dock, mest irriterande. 
Ett exempel är nu under bygget i Jettan, när man stått där kl 03.30 på natten och kliat sig i skallen 
över hur alla täckpaneler ska byggas och monteras dit... Sen dagen efter rådfrågat sina kollegor 
och allt har blivit solklart på bara några sekunder, så man river allting och bygger om.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Plåt och stål, helt klart. Svetsa och hålla på är verkligen inte min grej... Men jag plastar gärna! Eller 
bygger i MDF.

Vem är din bilförebild? 
Jag har flertalet förebilder på olika sätt. Min pappa blir jag stundvis extremt imponerad över, för 
han kan verkligen göra allt. Bygger ihop hela ramar till roddarna osv, och det han inte kan göra.... 
är nog omöjligt. Annars om man tänker på lite mera showbilar, så är Morgan ‘’Eplamojje’’ Sven-
narp en stor inpiration. Jag gillar verkligen hans tänk och sätt att vara på, sen har han gjort många 
tuffa byggen. Inom ljudsektorn så är Örjan ‘’Evilaudio’’ Söderberg riktigt vass, har fått äran att 
spendera ett par helger med honom i hans garage under bygget av hans senaste Golf MK2. Och 
hans kreativitet, kunskap och idéer är av en egen klass.

Fakta
Namn: 
Andreas Wadell
Ålder: 
22år 
Bor: 
Falun
Arbete: Säljare och 
teknisk support på BRL 
Electronics.
Civilstatus: 
Singel som satan!



Bästa garage drycken? 
Redbull, say no more. Har förbrukat XX antal plattor under senaste bygget.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Normalt sett, inte så jättemycket. Men nu under de senaste 2 månaderna när jag byggt, har det blivit otroligt många 
timmar. Långa dagar och väldigt långa nätter.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Det gör jag! Jag har under vintern byggt ett litet ljudbilsprojekt, en VW Jetta –90. Med 8st 10’’ basar med ett 
12000watts slutsteg, riktigt PA-framsystem. Fläskiga fälgar från 59 North Wheels, dippad mattsvart. Bilen stod i BRL’s 
monter på Elmiamässan samt kommer rulla landet runt i sommar på diverse event och bilträffar.

NU I
SVERIGE

NU I
SVERIGE

Beställ onlineBeställ online
  #MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

WWW.MADCROCENERGY.COM





EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto: Pontus Blomqvist



Påsksladden som arrang-
eras av Bilsport Perfor-
mance & Custom Motor 
Show skulle vara starten 
av SM-serien, vilket hade 
gjort att SM-serien får ex-
tra mycket PR, vilket bå-
dar gott för kommande 
tävlingar. Men innan täv-
lingen får vi beskedet 
att Påsksladden inte får 
SM-status, det gör nu att 
det bara blir fyra deltäv-
lingar i SM-serien i år.  
Detta då det ansågs att 
väderförhållandena inte 
varit rättvisa och sport-
sliga. Kan tyckas tråkigt 

Jim Olofsson slutade på en 10e plats men är 
fortfarande med i topplistan



då många sett framemot att nu 
Påsksladden skulle vara en vik-
tig deltävling i årets SM-cirkus. 

Påsksladden har alltid varit lite 
av en uppvisning som visar vem 
som är mest laddad inför säson-
gen.  På den uppbyggda banan 
kallad Turtle wax-arena skulle 
årets första deltävling avgöras. 
Tidningen hade redan en rad fa-
voriter listade innan säsongstart-
en, men när vår ambassadör 
Jim Olofsson tappade i stegen 
mot Pontus Naeslund kändes 
det som vad som helst kunde 
hända. Pontus visade framfötter-
na och slog sig fram som en un-
derdog bland tunga serienamn. 

För er som saknar Mikael Johanssons 
grymma Volvo får hålla tillgodo för 
denna skönhet som Linus Joensuu 
rattade under Påsksladden.



Det räckte hela vägen fram 
till seger när han i finalrepan 
satte förra årets stora under-
dog Kim Fors på en andra 
plats. Kim som vi på redak-
tionen hade som förhandsfa-
vorit till just Påsksladden.

Men förra årets vinnare Paw-
el Korpulinski trodde många 
på men han fick dock nöja 
sig med en fjärdeplats vilket 
inte är fy skam det heller. Det 

betyder att Pawel är stark 
kandidat till att behålla sin 
titel som Svensk mästare. I 
kvalet var han bäst men när 
twin-drift kampen i stegen 
startade fick han ge vika. Ty-
dligen måste det finnas en 
Johansson i toppen och när 
Mikael lämnade beskedet att 
han inte deltar med 240:n är 
det Nissan-föraren Mathias 
Johansson som placerar sig 
i på pallen och slutade på en 

Calle Linarsson är tillbaka i serien i år 
med sin grymma Nissan 370z.

Thomas Nyqvist kämpade på i vanlig 
ordning men fick känna sig beslagen mot 
Kim Forss i Top 16.



Regerande mästaren Pawel 
Korpulinski slutade 4:a och är 
med i toppen.

tredjeplats.

Många av förhandsfavoriterna 
hamnade längre ner i tabel-
len än många förväntat sig. 
Men en som lovade att göra 
come back i toppen är Mårten 
Stångberg som slutade på en 
sjätte plats vilket visar att han 
och bilen hör hemma i topp 
10 i årets serie. Jim Olofsson 
som gör den kanske största 
satsningen på drifting 2018 
hade lite otur när han var för 
het på gröten i mötet mot Pon-
tus vilket gjorde att han slu-
tade på en nionde placering. 
Men han är kvar i Topp-10!

Mårten Stångberg verkade få 
bilen att lira bra och slutade 
på en 6:e plats.



Kämpen David Persson tog hem hederspriset Greenlight 
Award som delades ut av Halmstad Sport Car Event.

Henrik Isaksson slutade på en 5:e plats.

Kim Fors är vassare än 
någonsin och föll på målinjen 
och slutade på en 2:a plats.



Tony Averstedt  rattade sig in på en 
10:e plats och ingår då i topp 10 för 
landets bästa driftingförare so far..



Var väl ingen värmebölja direkt 
under årets påsksladd men Micke 
Wunderbaum Svensson körde 
nercabbat med sin BMW Z3.



Emil Vikman fick äntligen chansen att få visa 
vad bilen går för efter de senaste månadernas 
ombyggnation.

Pontus Naeslund bara dök upp och vann 
hela skiten.  Han har nu blivit hela 
Sveriges nya dritingtalang som alla pratar 
om. Men håller han hela serien?



1.Pontus Naeslund

2.Kim Fors

3.Mathias Johansson

4.Pawel Korpulinski

5.Henrik Isaksson

6.Mårten Stångberg

7.Michael Andersson

8.Henrik Johansson

9.Jim Olofsson

10.Tony Averstedt



STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK OCH VERKSTAD I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

UTSTÄLLNINGSTÄLT 6X3M

POPPY GRACE MATE BROMSOKSFÄRGLJUSPLATTA LED RGB

Ett grymt tält som är perfekt som 

depåtält, utställningstält eller för 

sommarfesten! Tak och väggar ingår.

Den omåttligt populära luftfräsch-

aren Poppy Grace Mate (originalet). 

Finns i flera dofter så som: Jasmin, 

vanilj, jordgubb, körsbär m.fl.

Bromsoksfärg får dina ok att se nya  

ut! I priset ingår rengöringsspray, 

tvåkomponentslack och tillbehör.

Ljusplatta till Poppy Grace Mate med 

olika färger. Du väljer själv färg med 

ett enkelt knapptryck.

2495:-

149:- 345:-199:-

Art.nr: SC-T63

Art.nr: DX10 Art.nr: 502014Art.nr: 960-RGBPOP

SIMONS SPORTAVGASSYSTEM HJULBULTAR I OLIKA FÄRGER

SPACERS 10MM HJULMUTTRAR

H&R SÄNKNINGSSATS VENTILER I OLIKA FÄRGER

POSITIONSLJUSMODUL V70

JR21 CANDY RED FÄLGPAKET

Du får ett mullrigt och härligt ljud i 

bilen när du monterar ett sportav-

gassystem från svenska Simons.

Komplett sats med 20st bultar. 

Längden är standard 28mm på 

gängorna. Finns i M12 och M14.

Modellanpassade med navstyrning. 

Finns till flertalet bilmodeller.

Komplett sats med 20st muttrar. 

Finns i flera olika modeller.

Högkvalitetsfjädrar från H&R. 

Sänker bilen och ger en sportigare 

körkänsla.

Finns i två olika modeller och ett fler-

tal olika färger. Pris för komplett sats 

om 4 ventiler

Modul som gör att positionsljuset 

lyser som på V70 facelift 13-16. OBS! 

Passar endast på V70 08-12

JR21 Candyred aluminiumfälgar. Pris 

för färdigmonterat och balanserat 

fälgpaket. Levereras hem till dörren!

2750:- 690:-

795:- 590:-

2990:- 395:-

449:-

12990:-

Art.nr: 348090
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: GIMS



Under året är det ett gäng 
olika stora bilmässor runt om 
i världens som anordnas där 
nytillverkade bilar visas upp, 
Genéva International Motor 
Show är en av dem. Denna är 
en av de bättre anser vi, då 
det känns som biltillverkarna 
lägger mest krut på denna, 
både hur montrarna desig-
nas samt vilka bilar som visas 

upp.
Precis i vanlig ordning är det 
några bilar som man verkli-
gen har längtat efter att få se 
live och inte bara spekulera 
i rykten samt någon enstaka 
teaserbild. En av dessa är 
faktiskt en bil från norden, 
nämligen från Danmark, vi 
pratar om Zenvo’s senaste 
sportbil TSR-S. En bil som 

Ferrari 488 Pista täcks av.



vi tror kommer ta världen med 
storm så fort den finns tillgän-
glig, precis som övriga sport-
bilar i denna kaliber finns dock 
väldigt få tillverkade.
Sen har vi kroatiska sportbil-
stillverkaren Rimac som även 
de visade upp en ny modell 
för världen för första gången 
på GIMS. Modellen har fått 
namnet C Two och är sportbil 
med endast eldrift, en effekt på 
1408kW vilket motsvarar 1914 
hästkrafter. Enligt tillverkaren 
ska bilen ha en räckvidd 65 mil 
och en topphastighet på 410 
km/h. 
En annan tillverkare som hade 
världspremiär för två bilmodel-
len var BMW, modellerna X4 
och sen M8 Coupe Gran Coupé 
som är ett koncept för tillfället. 

Honda fortsätter att kombinera 
klassika former med modern touch.



McLarens nya monster! Som gjord för 
att flyga.

M8an hoppas vi verkligen 
BMW tar tag i och bör-
jar tillverka omgående, 
skulle vilja påstå att den-
na modell är nog en av de 
vackraste och mest tillta-
lande designmässigt som 
de visat de senaste åren. 
När det gäller racingbilar 
så var McLaren Senna 
GTR den bil som föll oss 
mest i smaken och väck-
er ett riktigt vill-ha begär, 
synd bara att den inte 
finns i gatlegal version. 
Det sker så många 
premiärer från biltillverk-
are och tuningföretag att 
vi skulle kunna skriva i 
evigheter om alla häftiga 
och unika bilar som visar 
upp på GIMS. 
I vanlig ordning så delas 
priset ”Car of the Year 
2018” ut också, totalt 
sju tillverkare med var-
sin bilmodell stod nomi-
nerad, vinnare av årets 
åtråvärda pris blev Volvo 
XC40. 



Danska Zenvo fortsätter att leverera
i den högre prisklassen. 

Skoda snyggar till designen även om 
fronten känns som hämtad från Citroën

Bilinspirerade klockmärket 
TAG HEUER visade upp sin nya 
carerra.



Äntligen kom Huracán utan tak.

Porsches koncept imppnerar tyvärr 
inte med plastiga sidokjolar och 
breddning stulen från Audi Allroad.
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist



Landracing.se är gänget som 
står bakom ett rad olika even-
emang som arrangeras varje år. 
Fokus på varje evenemang är 
enkelhet och hög säkerhet. 
- Vi lägger ingen vikt på tjoc-
ka regelböcker, svårbegripliga 
regler som ingen längre förstår 
eller förmynderi på ett obegripligt 
sätt. Nej, enkelt och förståeligt 
med hög säkerhet det är det 
som är det viktiga för oss och er, 
säger Landracing själva på sin 
hemsida. 
Vid Årsunda camping samlas 
fartsugna varje år i februari för att 

åka fort på den frusna Storsjön. 
Beroende på i vilken klass du 
tävlar i och om du kör på någon 
av tävlingsbanorna eller israc-
ingbanan går det garanterat fort 
på båda och många galna byg-
gen deltar. Det finns totalt 39 
olika klasser varav klass 17-39 
gäller USA-fordon. Där det årli-
gen går fortast (då pratar vi slu-
thastighet och snitthastighet) är 
på de två fartrekordbanorna som 
görs iordning. 
Fartrekordbana nr1: 3,2 km 
lång, 30 meter bred. 1 km accel-
erationssträcka och 1 km mät-

En Mitsubishi Evo Lancer i sin rätta 
miljö.



sträcka. Bromsträcka som är 
1,2 km.
Fartrekordbana nr2: 4 km 
lång, 40 meter bred. 1,5 km 
accelerationssträcka och 1 
km mätsträcka. Bromsträcka 
som är 1,5 km.
Isracingbanan är cirka 3,2 
kilmometer lång och snab-
baste tiden där under hel-
gen var Johan Teden med 
sin Crosskart Extreme som 
körde 1:29,55 som snabbast.
Men till det viktigaste resulta-
tet, vem körde snabbast på 
respektive fartrekordbana? 

Bana nummer ett hade Jens-
Petter Brandstorp med sin 
Audi S6 en snitthastighet på 
313,78 km/h och en slutfart 
på 322 km/h. 

Bana nummer två hade Da-
wid Mudlaff med sin Kawasa-
ki ZX12R en snitthastighet på 
247,3 km/h och sluthastighet 
på 247 km/h 

Vem har sagt att inte P1800 kan 
fungera som plogbil?



Många vinterbilar fick bekänna färg 
på Storsjön.



Landracing har under många år 
arrangerat Speedweekend och 
intresset bara växer.

Porsche sägs vara den bästa sport-
bilen att bruka året om. Här är en 
ägare som håller med.



Kul bygge men aningen obekväm.

Många olika fordonstyper fanns 
representerade.



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

FACEBOOK: PROFIL #461

www.skruvat.se

Tuning & Motorsportsprodukter Tuning & Motorsportsprodukter

Speeding AB är företaget för de seriösa 
motorsportentusiasterna och för de täv-
lingsinriktade. Vi saluför egenutvecklade 
produkter och märkesprodukter inom ett 
brett område. Välkommen att kontakta 
oss så vägleder vi dig vid behov 
 
www.speeding.nu
info@speeding.nu
033-281900

 
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

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

Reservdelar & Drivlina

Sveriges största och bredaste sortiment 
av delar för drivlinan som drivaxlar, drivk-
nutar, kardanaxlar, stödlager, knutkors, 
ABS-ringar och hjullager. Stort sortiment 
av Guld olja i alla viskositeter. Sök rätt 
del till din bil via regnumret på hemsidan 
www.drivknuten.se

Foliering & dekaler



Bilvård 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 

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

Motorsportsprodukter

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

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Vi tror på kvalité och att använda natur-
liga ingredienser för att skapa den 
perfekta handgjorda produkten just för 
dig. Varje produkt är unik och noggrann 
utformad av våra kemister som har över 
25 års erfarenhet. 

www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95



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

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

Motorsportsprodukter

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

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 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

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 & Motorsports-
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

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

Vinyldrapering & Foliering

Sveriges bredaste utbud under ett och 
samma tak. Däck, batterier, reservdelar 
och motorsport av hög kvalité till konkur-
renskraftiga priser. Besök vår butik på 
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göte-
borg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdigprintade 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 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

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: Rani  Patrous

Chevrolet Camaro
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EVENEMANG
Text & Foto

Martin Hansson



Ett gäng tävlande tag-
gade till tänderna att ta 
sig an snö och is när det 
var dags för Rally Sweden 
2018 och rejält med snö 
fick de. 2017 fanns det 
snö på marken och isbot-
ten på vägen, men det var 
inte mycket alls, samt med 
väderlek under rallyt som 
inte var till hjälp. Till årets 

rally var det tvärt om, un-
der rekognoseringen (ge-
nomkörning av sträcka för 
att skriva noter) var det 
många tävlande som sa 
att de aldrig varit med om 
dess like, Henning Sol-
berg fyllde i med att säga 
att han (som van deltagare 
av rallyt) inte sett något i 
närheten av detta sedan 

Rally ikonen Petter Solberg verkar aldrig ge 
upp och under Rally Sweden rattade han denna 
fina Ford Escort.



mitten på 90-talet. 
Med förutsättningar man bara 
kunnat drömma om, tävlingsin-
stinkten som knappt har kallnat 
från Rallye Monte-Carlo som var 
tre veckor tidigare, vad kunde gå 
fel? Helt rätt, inte mycket och det 
var precis det som hände. Årets 
upplaga av Rally Sweden flöt på 
utan större missöden. 

Finnarna vet hur man kör bil på snörikt 
underlag.



I år var det ingen brist på snö i alla fall.

Tävlingen i sig är alltid ett spe-
ktakel men det som händer 
runtomkring är i en klass för 
sig, i år var första gången jag 
har sett folk ha med sig utrust-
ning ut i skogen för att kunna 
laga raggmunk med stekt fläsk 
(serverades självklart med 
lingon till). En annan sak är 
också gemenskapen som är 
obeskrivlig, mitt ute i skogen i 
Värmland, mitt i vintern, med 
snö till midjan, kan man möta 
folk från betydligt varmare 
ställen. Ute i skogen såg jag 

flaggor från Italien, Mexiko, 
Spanien och Australien men 
med en gemensam passion, 
WRC. 

Helgen avslutades i ett snö-
fall utan dess like, man såg 
knappt målrampen när man 
stod 15m ifrån den. Överst på 
pallen stod Thierry Neuville 
och Nicolas Gilsoul framför sin 
Huyndai i20 WRC, de körde 
snabbare än vad konkurren-
terna mäktade med och var 
mest taktiska (samt med tur 



på rätt ställe också). Längsta hoppet 
på Colin’s Crest stod Mads Østberg 
från Norge för, i sin Citroën C3 WRC. 

Pontus Tideman heter hoppet från Värmland.
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REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist

Efter ett år av motgångar går han viljestarkare än 

någonsin ur allt trubbel och satsar mot toppen 2018.



Hans brinnande intresse för 
drifting är inget som går att ta 
ifrån Västeråsgrabben Emil 
Vikman. Han skaffade sin 
första så kallade bash-bil re-
dan vid 16-års ålder, just för 
att skaffa erfarenhet och verk-
ligen se ifall detta var något 
han ville hålla på med. Billiga 
bilar som fyller sin funktion för 
att åka på bredden. Åtskilliga 
varv på GTR Motorpark och 
ett gäng bash-bilar har det 
blivit. Sista bilen som Emil la 
110 procent på var en Nissan 
S14 och som många vet är 
drifting ingen billig motorsport 
att hålla på med. Ännu svåra-
re blir det att försöka köra ak-
tivt som gymnasieelev, men 
ack den som ger sig. 

- Drömmen fanns där hela 
min barndom att någon gång 
börja att köra själv och få möj-
ligheten att tävla inom eliten 
och satsa allt på det, säger 
Emil.

Den verkliga drömmen gick 
i uppfyllelse för ett år sedan 
när Emil fick nys om att Den-
nis Martinsson skulle sälja sin 
driftingpreppade Toyota Su-
pra MKIV. 

- Jag bestämde mig snabbt 
för att slå till och köpa denna. 

För Emil är drifting allt. Redan som 16-åring 
började han köra drifting.



Väl köpt så körde vi slutet på 
säsongen på diverse ban-
dagar runt om i landet, säger 
en nöjd Emil.

Bilen lirade väldigt bra och 
när säsongen var helt slut och 
bilen skulle rullas in i garaget 
var planen att endast serva 
bilen och sätta sin egna prä-
gel på den i form av dekor. 
I våras kom chansen att få 
delta i svenska Drifting-SM, 
Emils stora dröm hade gått 
i uppfyllelse att äntligen får 
tävla mot eliten. Men det som 
skulle vänta var tyvärr inte lika 
roligt, deltävling ett på Emil’s 
hemmabana då rasar motorn. 
Precis det som verkligen inte 
får hända när man ser fram 
emot säsongen så mycket. 
Men inte ger man upp för det, 
teamets mekaniker får en up-
pgift att bygga en ny maskin, 
på endast en vecka. Detta på 
grund av att Gatebil Mantorp 
var helgen därpå. Mekaniker-
na och teamet lyckas få klart 
en ny maskin och montera 
den lagom till avfärd, tur att 
Emil inte bor avsevärt många 
mil bort från Mantorp vilket 
gav chans att jobba in i det 
sista.
Men även här kommer fler 
motgångar, när Emil åker ut 
på träningsvarvet och vid ini-

Emil kör i landets högsta serie och i år har 
bilen byggts om ganska mycket.



tieringen av första kurvan 
så rasar Samsonas dog-
box-lådan. Även denna 
gång en icke fullföljd täv-
ling, när ska oturen vän-
da?

- Direkt hemma i Västerås 
tog jag kontakt med Sam-
sonas för att kolla lever-
anstid på ny växellåda, 12 
veckor! Inte en chans att 
säsongen skulle få ta slut 
på det här sättet, säger 
Emil.

Det finns ett gäng andra 

företag som håller på 
med sekventiella växel-
lådor som är minst lika 
bra, men oavsett val så är 
det inga billiga saker dock 
håller de avsevärt bättre 
än originalväxellådor. Va-
let blev en Sellholm Tun-
ing MPG HD, som precis 
hann bli installerad innan 
nästa tävling. 

- Körde ett gäng körningar 
och små problem började 
dyka upp i stort sätt varje 
event som vi körde efter 
lådbytet. Det enda eventet 

I bilen hittar vi en läsplatta. Som både 
fungerar som instrumentering och för 
att läsa GreenLight Magazine. Vad mer 
behöver ett vinnande koncept.



vi kört i år utan strul var Gatebil 
GDS/SM på Rudskogen i Sep-
tember. Då rullade bilen precis 
hela helgen och det var bara att 
byta däck och tanka, precis så 
som man vill ha det, säger Emil.

Men sista pusten gick ur Emil 
veckan efter sista Gatebil Man-
torp, då rasade motor nummer 
två. Vid detta skedde fick han 
nog, Emil hittade en potent Bmw 
S54 motor, en välbyggd sådan 
med fint register och effekttåliga 
delar, redo att hämtas. 
Nu skall bilen få en motor som 
är driftsäker, man vill inte avb-
ryta varenda tävling på grund av 
haveri eller strul.

- Jag själv väljer att inte skruva 
så speciellt mycket, skulle inte 
vilja påstå ett jag har tummen 
mitt i handen men suget för att 
skruva finns mycket sällan där. 
Jag kommer mer än gärna med 

Emil har satt ribban högt och målet är 
topp 5 i SM-serien.



idéer och planer på hur slu-
tresultatet ska se ut, säger 
Emil.

Till detta jobb anlitas Tokan 
på SPI (Stockholm Speed 
Industry) en man som är 
oerhört kunnig men även 
snabb. Han använder ofta 
många av dygnets timmar 
på att färdigställa något 
och resultatet blir alltid rik-
tigt bra.

Inför 2018 hoppas Emil att 
bilen ska fungera problem-
fritt, byta däck och tanka, 
målet är att hamna topp 5 
i SM-serien.

Förra säsongen kantades Emil av mo-
torsktrul något han nu hoppas slippa 
med en potent BMW S54:a motor byggd 
av Anders “Tokan” Bielkelof



 

FAKTA
Namn: Emil Vikman
Ålder: 19år
Bostadsort: Västerås
Arbete:  Reservdelsman / Kundmottagare
Bilmodell: Toyota Supra 
Årsmodell: Hmm.. :)   

Tack till: 
Vill tacka alla som har varit med och hjälp till under denna sä-
song, utan er hade detta inte varit möjligt. Så som mitt team med 
mekaniker. Även ett stort tack till mina sponsorer som gör detta 
möjligt och visar att ni tror på mig. Stort tack! 
Sponsorer: 
Smörjteknik, Bakaxeldelar / Tenaci, Dirtcült clothing, 
Dahlbäck Racing, Kloma däck, Autoexperten carfix västerås, 
Streetwheels, Suvi performance, Nordtrack GPS , Plastman.se
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ARTIKEL
Text  Daniel Serénus

Foto: Ina  Henckel, 
Pontus Blomqvist, C.Talvis



Under påsken arrangerars tra-
ditionsenligt Bilsport Perfor-
mance & Custom Motor Show 
eller det som i bilbyggarkretsar 
kallas Elmia, kanske just för att 
det arrangeras i mässanläggn-
ingen Elmia. I år kom Påsken 
tidigt och det gjorde många 
bilbyggare lite med stressade. 
Men trots det kändes byggena 
mer klara än någon gång in-
nan. Många pratade om det 
höjda biljettpriset och många 
trodde att det skulle påverka 
antalet besökare, men folk äl-
skar Elmia och kommer ändå. 
Besökarantalet blev bättre än 
året innan.
Folk kan ibland klaga lite 
oförtjänt mycket på arrangörer-
na då de har svårt att sätta sig 
in i deras tuffa vardag. Att välja 
ut bilar är inte lätt och helst inte 
när nästan alla bilder för urval 
är på projekt.

I år kändes det som helhet-
sintrycket av mässan var rik-
tigt bra. Lite tråkigt att många 
satt stolpar framför bilarna så 
fotograferna inte kan få så bra 
bilder som man hade kanske 
önskat. För några år sedan 
började man med juryns val i 
hallarna och i Hall A är fyra av 
tretton bilar som tog hem pris 
klara för Modified Run 2018. Vi 
på tidningen är självklart myck-
et stolta över detta!

Denna gula skönhet kommer ge många 
blåmärken i sommar. GUL BIL - AJ!

Team Insane Racing Cor-
vettens nya utförande är helt 
galet!



Under årets mässa 
fanns många nya och 
häftiga byggen. Att näm-
na några är Berggrens 
maxade Batman bygge, 
även värmlänningen Pär 
Edqvist so du genom 
åren kunnat läsa om i 
GreenLight Magazine 
är tillbaka med ett im-
ponerande brett Jaguar 
bygge. Mathias Johans-
son satte sitt namn på 
kartan med sin grym-
ma Corolla baserade 
GT92:a. David Gunnars 

Chevrolet Biscayne lock-
ade en bred publik samt 
var ett extremt bygge på 
alla sätt och vis, men in-
get för originalälskare.

Men mässans mest posi-
tiva överraskning var Hall 
X, den del som Oij Oij 
tagit initiativ till. Här har 
det innan känts mörkt och 
lite som en slutet sekt, 
”här måste man vara 
med för att få komma in”. 
Men nu var hall X luftig 
och ljus, gav en mycket 
mer inbjudnade intryck 

Många gillar kolfiber denna bilägaren slår nog 
allt.Alexander Granlund lämnar serien tråkigt nog 

efter en kanonsäsong 2017.

Jim Björk är nu tillbaka igen, denna gång med 
en ikon i mångas ögon, dock kommer den reta 
många med stancestuket



och höjde hela mässans up-
plevelse med en rad extremt 
grymma byggen man sent lär 
glömma. Vi saknar dock ett 
pris för Hall X, inför nästa år är 
detta ett förslag till juryn och ar-
rangörerna.

Vi kan bara avsluta med att ni 
som inte besökte mässan i år 
missade något och lyfta hatten 
för arrangörerna som orkar hål-
la denna stora apparat vid liv!

Såhär innan säsongen har dragit igång så är 
många driftingbyggen lika mycket show som 
andra bilar, men tyvärr ändras det efter en 
eller två tävlingar.



Hall X stord för den mest positiva förändringen 
med mer ljus och trevligare upplägg.

Tofu garage gjorde 
ingen besviken.



I år var det fokus på The 
Fast and The Furious, ett helt 
gäng bilar stod på plats som 
medverkade i filmerna.



Hall D bjöd på denna 
vackra skapelse.

Morgan “Eplamojje” Svennarp 
har i vinter lackat om sin 
bil och gett den en lite mer 
originell look.



Den gamle bilbyggaren Lars 
K är numera fälgkungen och 
hans stil gör ingen besviken.

WOW, Pär Edqvist! Genom åren har tidningen följt 
denna bilbyggare på avstånd och nu blommar han 
verkligen ut. En av mässans häftigaste custom-
byggen. 



En fartfylld GT-R



Filmteman lever vidare och är ett lätt sätt för att 
låta sig vara kreativ. Bilbyggaren Lukas Koos som 
normalt alltid ställer ut och som numera pension-
erade bilbyggare i år fick var besökare. Denna 
Hyundai Genesis som Andreas Berggren byggt på 
under vintern med batman-tema fick många att 
fundera vilken bilmodell det va

När tidningens grundare Daniel Serénus bara fick 
välja en bil från mässan som han gillade mest föll 
valet på denna feta GT86:a.



Motivlacken ersätts av färgstarka motiv i form av 
folie.



Denna finska duo showade hela mässan non stop. 
Troligtvis inte något festade på natten där.

Låg markhöjd och påkostade fälgar fortsättar prägla 
mässan.



Familjebil med bredd.

Driftingkillen Alexander Qvist visade upp sin nya 
version av bilen som gick i 80-tals glittrande 
motorlack och ett japanskt yttre.



Man hade fått med lite Old-style i A-hallen.

TBG Stance hade många läckra bilar representerade 
under mässan.



PROFFESSIONAL 
DRIFTING DRIVER

Del 2 
Nu är första tävlingen för sä-
songen avklarad och ägde 
tog rum under påskhelgen i 
Jönköping. 
Vi kändes oss ganska bra i fas 
redan två veckor innan tävlin-
gen när det bara saknades lite 
grejer från lackering samt att 
vi skulle köra en kontrollrunda 
i bromsbänken för att kolla ig-
enom så allting lirade. När vi 
hämtat och monterat allting 
från lackering så åker vi till 
bromsningen men det börjar 
bråka direkt när vi riggat upp 
och ska börja bromsa så vibre-
rar bilen. Det vi upptäcker då är 
att navet fått sig en smäll under 
fjolåret så att spåren varit lite 
lös och tuggat upp styrningen 
på navet. Istället för att bromsa 
fick vi bygga om ett nytt nav 
med nya styrningar, efter det 
blev vi av med vibrationerna 
men någon tid för bromsning 
fanns tyvärr inte kvar att göra 
för vi var tvungen att åka till 
Västerås för montering av folie 

och livery innan tävlingen. 
Istället tog vi några testrepor 
på belastning och kollade ig-
enom alla loggar och det såg 
bra ut. Bilen kändes också 
väldigt stabil! Efter detta åkte 
vi till Västerås från Umeå för 
montering av livery och sedan 
vidare till Jönköping för tävling.

Tävlingen började redan på 
fredagen med träning och jag 
hade endast kört bilen ca 20 
minuter innan det. Jag kände 
mig otroligt ringrostig och hade 
svårt att komma in och hitta 
linjerna. Under 3 timmars trän-
ing fick vi åka ungefär 7 run-
dor och hittade linjen kanske 
2 gånger. Så vi kände oss inte 
riktigt bekväma inför lördagen. 

Lördagen var upplagd så att 
vi skulle få 45 minuters trän-
ing innan kvalet. Efter att stu-
derat mina rundor från dagen 
innan med min spotter och 
kollat lite film valde vi att växla 
upp tidigare för att få mer djup 
in i banan och det gjorde hela 
skillnaden. Med två bra trän-
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ingsrundor var det dags att kvala. 

Vi klämmer till med två riktigt 
bekväma rundor som resulterar i 
att vi kvalar in som nr 4 i tävlingen. 
Så fruktansvärt skönt! I vår top16 
fick vi möta Pontus Näslund som 
är tillbaka efter något års uppehåll 
från tävlandet, han är en bra och 
jämn chaufför så jag såg verkligen 
fram emot det! 
Vi börjar med att köra lead, gör en 
ganska bra runda men är inte riktigt 
längst ut i alla zoner dock med bra 
flow genom slingan. Jag visste att 
om vi skulle ha möjlighet att klara 
av det här så var vi tvungna att lig-
ga på ordentligt. 
Dags för chase och jag lägger mig 
så nära Pontus det bara går i första 
böj där jag tyvärr missbedömer lite 
så vi snuddar i varandra vid över-
läggningen, det tar extremt lite så 
vi fortsätter köra utan större korri-

geringar. 
Sen väljer jag att hänga på dörren 
så nära jag bara kan, jag får lite 
problem att hitta en bra vinkel när 
vi har lite olika driv men lägger mig 
kloss emot och duttar tyvärr i hans 
dörr så jag får korrigera igen. Sen 
hänger jag på hans dörr hela vä-
gen resten av slingan. 
Det slutade med att Pontus vann 
våran top16 och även hela tävlin-
gen. Stort grattis!

Vi slutade på en 9e plats i första 
tävlingen.
Nu laddar vi vidare inför Mantorp 
och deltävling 2 som är i slutet på 
april!
Vi har som mål att hinna träna och 
bli mer varma i körningen tills dess.
Tack för eran tid och hoppas ni får 
en fin dag!

Text: Jim Olofsson



TOYOTA GT Supra Racing Concept



Som vi har saknat Toyota 
Supra på racingbanan!

Utvecklingen av ikonen 
Toyota Supra har legat på 
is de senaste åren, model-
len hade sina glansdagar 
under 80- och 90-talet. 
Men är fortfarande en oer-
hört populär bil idag. I bör-
jan av 2014 kom tillverkar-
en Toyota med information 
att en ny generation Supra 
var på gång, men vad vi 
hade att förvänta oss då 

var oklart. Fram till idag har 
vi fått mer uppdaterad fakta 
och även sett designen på 
hur den nya generationen 
Toyota Supra kommer att 
se ut. Vad vi vet i dagsläget 
är att 2019 är tanken att 
försäljningen av den nya 
Supran ska påbörjas, men 
exakt säljstart fortfarande 
är oklart. Till årets Genéva 
International Motor Show 
som var i början av Mars 
så visade Toyota upp Toy-
ota Supra Racing Concept, 



den nya Supran i racingut-
förande. 
GR som står för Gazoo Rac-
ing är Toyotas racingutveck-
lare och består av utvecklare, 
mekaniker och andra kunniga 
inom just racing/motorsport. 
Toyota Supra Racing Con-
cept är en kompakt tvådör-
rars Supra med motorn mon-
terad fram och bakhjulsdrift, 
precis som originalet, men 
den stora skillnaden är den 

nya karossen som påminner 
väldigt mycket om den nya 
generationen Supra fast mer 
optimerad för racing. Chas-
sit i tillverkat i ett avancerat 
kompositlågviktsmaterial och 
bodykitet är utformat för att få 
optimal aerodynamik och de-
larna är tillverkade i väl valda 
material för att hålla vikten 
nere. BBS Racing har tagit 
fram ett på lågviktsfälgar med 
centrumbult för att hjulskiftet 



ska gå fort i depån under 
race. Säkerhet inom rac-
ing är A och O och därför är 
inredningen väldigt racin-
ganpassad och spartansk.
När bilen kommer att delta 
i första tävlingen är ännu 
oklart, men en sak som re-
dan är klart är att bilen kom-
mer finnas med i spelet Gran 
Turismo Sport.
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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

D-004 9,5x18”
ET20 5x114/5x120
NYHET! ET20 5x100/5x108
2399kr/st

D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
NYHET! ET15 5x100/5x108
2599kr/st

DRIFTINGPAKET
2st D-004 9,5x18”  
8st D-004 11x18” 
Perfekt för drifting! 
Paketpris: 21900kr
(ord: 25590kr)

59 NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

WWW.59NORTHWHEELS.SE

59 NORTH SNAPBACK
Vit med turkos accentbrodering
Svart med 3D-brodering
Endast 149kr/st

D-004 8,5x17”
ET10 5x114/5x120
ET10 5x100/5x108
1899kr/st

NYHET!

VI SES I 
MONTER A07:26



BMW X4



Helt nya BMW X4 utmärker sig med 
individualitet, dynamik och innova-
tion i stora doser. Modellen är nästa 
kapitel i framgångssagan för den 
första Sports Activity Coupen i pre-
mium-segmentet av mellanklassbi-
lar. Cirka 200 000 bilar har sålts runt 
om i världen sedan första generatio-
nens X4 lanserades 2014.
Helt nya BMW X4 understryker sin 
individuella karaktär med förbättrade 
köregenskaper, dynamisk design 
som accentuerar bilens sportighet, 
förfinad premiumatmosfär i inrednin-
gen, toppmodernt förarsystem samt 
avancerade uppkopplingsmöjlighet-
er. 
Design: dynamiska proportioner och 
atletisk stil 
Exteriördesignen på BMW X4 är 
en studie av dynamik och kraftfull 
närvaro. Svepande ytor och mod-
erna accenter kännetecknar den 
omisskännliga X4-estetiken. 
Jämfört med den utgående modellen 
har längden ökat med 81 millimeter 
till 4 752 millimeter, hjulbasen har 
ökat med 54 millimeter till 2 864 mil-
limeter och bredden har ökat med 37 
millimeter till1 918 millimeter, det 
skapar dom dynamiskt sträckta pro-
portionerna på den nya modellen. 
I fronten sitter en stor njurformad 
grill med tredimensionellt utseende. 
Dubbla LED-strålkastare med dy-
namiska konturer samt horisontella 
dimljus är en ny tolkning av dom väl-
bekanta hexagonala strålkastarna 
som BMW X-modellerna har.

Separata designfunktioner och mod-
ellspecifika 19-tums lättmetallfäl-
gar är en del av specifikationen för 
xLine, M Sport X och M Sport mod-
ellvarianter, vilket gör att utformnin-
gen av utsidan och interiören kan 
skräddarsys för att återspegla äga-
rens personliga stil. Helt nytt är att 
BMW X4-kunder nu också välja från 
BMW Individuals rika utbud på tillval.
Inredning: sportig karaktär med en 
modern premiumkänsla
Interiört utstrålar nya BMW X4 en 
modern premiumkänsla kombin-
erad med en iögonfallande dynamik. 
Förarplatsens utformning, låga in-
strumentpanel och något förhöjda 
sittposition hjälper till att skapa en 
trygg körupplevelse. Sportstolarna 
med sidostöd har fått en ny design 
och med “knee pads” på sidokonso-
lens sidor ger det en ökad känsla av 
sportighet.
Förstklassiga material, exakt byg-
gkvalitet och noggrant utformade 
detaljer är karakteristiska för helt 
nya BMW X4. Instrumentpanelens 
och dörrpanelernas ytor smälter in 
i varandra, medan X-logotyperna 
präglade i dörrens elektropläterade 
ytor accentuerar detaljerna. Ytterlig-
are elektropläterad detaljering, den 
nya Vernasca-läderklädseln och en 
instrumentpanel i Sensatec finns 
på listan med tillval, liksom trezon-
ers automatisk klimatkontroll, aktiv 
sätesventilation, ambient lightning 
samt Ambient Air-paket, BMW Dis-
play Key och det generöst dimen-



sionerade taket med panoram-
autsikt.
Stora förvaringsfack, rymliga 
dörrfickor, dryckeshållare och 
olika förvaringsutrymmen är 
några exempel på de nya egen-
skaperna hos nya BMW X4. 
Det finns tre fullstora sittplatser 
i baksätet, som erbjuder mer 
benutrymme än tidigare. Lastu-
trymmet kan utökas från 525 till 
högst 1 430 liter genom att fälla 
ryggstöden på baksätet. Stan-
dard med 40:20:40 split.

Utbudet av komfort- och säker-
hetshöjande förarsystem har 
utvecklats ytterligare. Tillvalet 
Driving Assistant Plus innehåller 
den nya generationens aktiva 
farthållare med Stop & Go-funk-
tionen, styr- och körfältsassis-
tenten, Lane Keeping Assistant 
med aktivt sidokollisionsskydd 
och Crossing Traffic Warning 
och Crossroads varningssys-
tem. Den nya funktionen Parking 
Assistant Plus innehåller även 
funktionerna Top View, Panora-
ma View och 3D View. Ytterli-
gare ett tillval är WiFi-hotspot-
förberedelsen, vilket möjliggör 
snabb online-anslutning för digi-
tala enheter och telefoni med 
trådlös laddning för kompatibla 
smartphones.

Text & Foto: BMW





RIMAC C TWO



Den kroatiska biltill-
verkaren som 2011 
visade upp sitt kon-
cept och lanserade 
det på riktigt 2016 är 
nu tillbaka med mod-
ell nummer två. Detta 
är en renodlad elbil 
som verkligen kan 
klassas som en su-
persportbil med sina 
otroliga 1914 häst-
krafter. Ni läste rätt, 
bilen är enormt kraft-
full och gör 0-100km/h 
på 1,85 sekunder. Det 
ger så mycket G-kraft 

att det är nästan svårt 
att andas när bilen tar 
fart. Allt görs med ren 
elteknik och trots sin 
kraft kommer man 65 
mil på en laddning. 
Men det är nog inte 
i topphasigheten 
412km/h som den för-
brukningen beräknats.

Men två varv runt Nür-
burgring utlovas utan 
någon som helst kraft-
förlust, men det lär bli 
två krävande varv att 
hantera de 2300 Nm 



vridmoment som bilen utlo-
vas leverera.

Chassit är likt innan tillver-
kat i kolfiber och superhög-
teknologiskt vilket är något 
som följer bilen generellt. 
Bilen inte bara ett fartmonster 
utan också ett teknikmonster. 
Den har mängder med sen-
sorer av olika slag runt om 
som stöd för föraren, så med 
Rimac C two kan man nästan 
säga att framtiden flyttat in.

Designen har uppdaterats re-
jält åt det sportiga hållet gen-

emot den tidigare modellen. 
Den kanske kändes lite smått 
tråkig för att vara en super-
sport bil. Även inredningen 
luktar lyx och sportbil.

Men att man skall få se en i 
verkligheten är inte så troligt 
då tillverkaren uppger att det 
bara planeras att tillverka 150 
bilar och någon prislapp har 
vi heller inte kunnat ta del av.

TEXT: Daniel Serénus
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Zenvo TSR-S



Danska biltillverkaren Ze-
nvo ligger inte på latsidan, 
på bilmässan i Genéve 
som var för ett gäng veck-
or sedan fick vi se den 
nya familjemedlemmen, 
TSR-S. Modellen är en 
blandning av TS1 GT och 
racingbilen TSR som till-
verkaren visade för något 
år sedan. Grundformer-
na från tidigare modeller 
finns kvar men designen 
har uppdaterats för att 
få ännu bättre egens-
kaper, förutom att bilen 
ger ett kaxigare intryck. 
Den största förändringen 
på utsidan är en helt ny 
frontsplitter och en stor 
diffusor bak, men det som 
drar till sig mest blickar är 

den helt nyutvecklade vin-
gen. Zenvo kallar vingen 
Centripetal Wing som ska 
fungera som en luftbroms 
vid inbromsningar men 
även tack vare hydraulik 
kunna luta vid kurvtagning 
för att få bästa tänkbara 
downforce. Bilen skriker 
racing och det intrycket 
finns även på insidan av 
TSR-S, kofliber så långt 
ögat kan nå, dock har vis-
sa delar klätts med alcan-
tara för att motverka obe-
hagliga reflektioner som 
kan uppstå mot en blank 
yta. Utrustning då, i den-
na typ av bilen behöver 
man inte all lyx som ste-
reo, navigation och eljust-
erbara stolar, men Zenvo 



stänger inga dörrar då man 
som kund kan få vad man 
vill som tillval (dock är allt en 
kostnadsfråga) men i grun-
dutförandet är bilen väldigt 
naken. 
Den 5.8 liter stora V8-mot-
orn med dubbla kompres-
sorer är densamma som i 
TSR och TS1 GT, men givet-
vis uppdaterad för att kunna 
få ut mer effekt. TSR-S har 
en maxeffekt på 1193 häst-

krafter, vilket är 75 mer än 
TS1 GT. Men känner du inte 
för att använda alla häst-
krafter finns det en knapp 
inne i kupén som stryper 
effekten till 709 hästkrafter, 
båda lägena ger dig ga-
ranterat nöje. Bilen är utrus-
tad med ett avancerat trac-
tion control-system vilket 
gör att effekten bestäms 
baserat på grepp. Bilens 
växellåda som är en sjuväx-



lad dubbelkopplingsväxellåda 
och den har två lägen, antingen 
gat- eller racingläge beroende 
på vilket humör du är på. 
Zenvo TSR-S är 100% dan-
skdesignad och handbyggd och 
kommer vara extremt limiterad, 
endast fem exemplar om året 
kommer att byggas är tanken. 
Vad priset på TSR-S kommer 
landa på är svårt att säga, allt 
beror vad du som kund önskar 
för options och tillval. 

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Zenvo





BILLJUD
Text & Foto:

Sören - bilstereoförbundet



Dags för ny tävlingssäsong för bil-
stereointresserade.
Nytt för i år är att EMMA SQ ( 
EMMA Sweden) drivs i egen regi 
istället för tillsammans med dB 
Dragracing, Bass race och Top 
dog som ligger kvar i Svenska Bil-
stereoförbundet.
Uppdelningen är ett sätt att ren-
odla SQ och vårt mål är fortsatt att 
synas på event där både bil och 
allmänt ljudintresserade personer 
nås, men med bättre förutsättnin-
gar för att kunna göra korrekta 
ljudbedömningar än förut.

I Sverige började vi säsongen med 
ett stort event tillsammans med 
SweetSpot-mässan i Jönköping 
den 22-23’e april.

Denna tävling är ett väldigt bra 
exempel på där man kombinerar 
hem-HiFi-intresse med möjlighet 
att se och lyssna på våra tävlings-
bilar.

DB-killarna hade kick off som 
vanligt på Elmia. Och det slogs 
hela 3st Världsrekord av Dennis, 
Elvis och Lorens. Rikard sköter 
som vanligt spakarna i riggen och 
det kom deltagare från flera olika 
länder. Den som åkte längst kom 
hela vägen från Italien.

Text: Sören Karlsson, 
Bilstereoförbundet



Många funderar säkert på 
hur saker skall ställas in på 
rätt sätt och en bra grundre-
gel är att man bör ”ställa” så 
lite som möjligt. Sträva alltså 
efter en så pass opåverkad 
signal det bara går, dvs rak 
egualizer (flat) är utgång-
spunkten. Loudness och 
andra boostfunktioner bör 
också användas i minsta 
möjliga mån eller helst inte 
alls. Om man känner behov 
av att använda sin equalizer 
så bör man i första hand dra 
bort oönskade nivåer före att 
lägga till. 

När det kommer till injuster-
ing av gain (signalkänslighet) 
på dina slutsteg så bör man 
sträva efter att försöka up-
pnå full volym (där distortion 
uppstår) vid ungeför 75% av 
full volym på din huvuden-
hets volymgradering. Ställ 
därför din volymgradering på 
huvudenhet till denna nivå 
med musik du vanligtvis spe-
lar och vrid sedan upp gain 
på dina slutsteg (från mini-
mum) tills distortion hörs och 
vrid sedan ner något. När 
det gäller subwoofer nivå så 
finns olika skolor där Alpine 
har 0-15 där 15 är full odäm-
pad utnivå. Pioneer använ-
der sig av -24 till +6db där 
0 är referens och +6 är att 

full utnivå uppnås tidigare. 
Välj med fördel att ha viss 
dämpning på dessa nivåer 
för att ha lite marginaler vid 
normal lyssning. En bra tum-
regel är att ”kl 9-10” på fram/
baksystem och ”kl 10-12” på 
subwoofer med 4 Volts utnivå 
brukar vara lagom. 

Lämpliga delningsfrekvenser 
för ditt system med exempel-
vis fram/baksystem + sub-
woofer är lämpligtvis 50-60 
Hz 12-24 db/octav lågpass 
för subwoofer och 50-80 Hz 
12-24 db/octav höpass för 
ditt övriga system. Ju högre 
branthet desto mer dämpas 
utnivån enligt ovan nämnda 
graderingar vid fördubblad 
respektive halverad frekvens. 
Olika brantheter i de olika 
registren kan också vara till 
fördel för bästa möjliga inte-
gration mellan de olika regis-
tren. Även att fasvända olika 
register kan provas för bästa 
samspel. 

När allt spelar i harmoni och 
du lyssnar på musiken och 
inte hur det låter så har du 
hittat hem. 

Text & Foto: Mattias Hedin
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Här hittar du alla delar  

du behöver till bilen.

Behöver du ett nytt 

avgassystem?


