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Jag tänkte lämna ämnet bilar lite för en 
stund och ta upp en sak jag funderat på 
ett tag. Hur många har utnyttjat en livs-
tidsgaranti? Jag vet att frågan kan vara 
lite diffus, men sedan jag köpte en kon-
taktdosa med livstidsgaranti har jag un-
drat över detta. Är det ett nytt fenomen 
eller har det alltid funnits företag som 
utlovat denna långa garanti? För då 
skulle jag gärna träffa någon som efter 
50 år kommit tillbaka för att utnyttja ga-
rantin.

Det känns som livstidsgaranti bara är 
ett säljknep. För tänk om jag skulle dö 
inom 5 år, då känns ju 10 års garanti 
bättre än livstid. Jag vet att detta kan-
ske upprör er eller så är ni helt oberörda 

över tanken kring livstidsgaranti. Jag 
har liksom hakat upp mig på tanken 
kring detta och kan inte få den ur hjär-
nan. Men samtidigt vet jag att det finns 
mycket viktigare saker att fundera på.

Skall vi prata sommar, träffar och öl, så 
rekommenderar jag alla att besöka vårt 
grannland Norge i juli. För det finns in-
get event i Sverige som kan konkurera 
med Gatebils banåkningsevent i norska 
Rudskogen. Det är mer än bara Time 
Attack och drifting. Det är ett minne för 
livet.
Vi tänker satsa på att komma till Norge 
även i år. Vi planerar att ha tre fotografer 
på plats och dra upp projektbilen dit.
GreenLight Magazine växer ju lite hela 

tiden i Norge. Just i skrivandets stund är 
vi etablerade i 47 norska städer.

Vi skall försöka besöka så många event 
vi kan detta år. Fick nyss info om att vi 
troligtvis kommer att kunna ta del av ett 
team som ska åka budgetversionen av 
Gumball 3000, kallat Modball. Det kom-
mer att bli spännade! Vi har alltid velat 
att läsarna skall kunna påverka tidnin-
gens innehåll och därför välkomnar vi 
alltid roliga idéer till intressant läsning.
Det är viktigt att vi kan erbjuda det inne-
håll som ni läsare vill ha. Med tanke på 
att vissa nummer går långt över 10.000 
läsare, är det ett tecken på att vi gör 
något bra.

Hur funkar livstidsgaranti
Text: Daniel Serénus 
Ledare





Reportage
Text & Foto:  Christoffer Talvis

Från början skulle detta vara 
en bra pendlarbil med schysst 
prestanda och utrustning. 
Men sen satte ett par fälgar 
käppar i hjulen och allt urar-
tade. En av många omtyckt 
bilmodell som i nuvarande 
skick fått både positiva 
och negativa reaktioner.



En mästerlackerare från 
Tystberga utanför Nyköping 
som än en gång levererar 
en showbil i världsklass, vi 
pratar givetvis om Richard 
Klarby. Att Richard är en 
inbiten VAG-älskare har vi 
nog alla märkt redan. Först 
en Volkswagen Golf 4 som 
byggts om i två olika ver-
sioner och som synts över 
hela världen i olika biltid-
ningar, och nu denna Golf 
R.
Bilintresset kom redan i ti-
dig ålder och Richard valde 
sedermera att utbilda sig till 
billackerare. Men det var 
inte föräldrarnas fel att det 
blev så.

Intresset blev till när jag 
fick en Fiat X1/9 leksaksbil 
av tomten, så det är hans 
fel, skrattar Richard.

Golf R, pendlarbilen som 
har allt man kan önska ur 
en liten bil. En S3-motor 
och Haldex fyrhjulsdrift. 
Pendlingen kan väl inte bli 
roligare än så med en stan-
dardbil. Richard köpte den 
sprillans ny från en VW-
återförsäljare och som ni 
misstänkt redan, hann den 
inte rulla många mil innan 
första ändringen/förskönin-
gen.

Det var inte tänkt att jag 
skulle göra något med 
denna, bara få åka mina 
mil mellan Nyköping och 
Stockholm i veckorna, 
säger Richard.

Richard tog hem nya fäl-
gar av märket VW Motor-
sport och sen ett coilover 
kit. När han väl justerat in 
den höjd han ville ha och 
provkörde bilen, märkte 
han att däcken tog i. In 
i verkstaden för att göra 
något åt det. Det var bara 
att skruva av hjulen och 
sen skruva på verktyget 
som man valsar skärm-
kanter med, ett mycket 
smidigt och lätt verktyg att 
jobba med. Men när Rich-
ard väl var klar kände han 
sig inte nöjd, det blev inte 
riktigt som han hade tänkt 
sig. Det dröjde inte många 
veckor innan plastdelar 
från olika bilar låg i verk-
staden, bland annat från 
Audi Allroad och några till. 
Plastskit som Richard fint 
kallade det. Många skulle 
nog inte ge sig på en sån 
populär bil som R-model-
len är, men Richard är inte 
rädd för mycket, allt går att 
återställa.
Breddningen plastades 



ihop och lackerades ganska 
fort, det tog inte mer än två 
veckor. När Richard ändå var 
tvungen att lacka breddarna, 
passade han även på att 
göra det samma med resten 
av bilen. Det blev en can-
dyröd kulör samt den svarta 
orginalfärgen . Nu kommer 
vi till det roliga. Lagom när 
Richard blivit klar med bilen 
som han trodde, fick han nys 
om ett par Rotiform Nue su-
per concave 3pc-fälgar som 
en dansk kille vid namn Kris-
tian Melvej Ehlert skulle säl-
ja. Kristian har byggt många 

läckra bilar. Dessa 20-tum 
Rotiform-fälgar hade suttit 
på hans Audi A5, men skulle 
nu byta till något annat.

Det felar alltid någon gång. 
Lagom när man fått klart en 
bil, dyker det upp saker som 
skulle göra bilen ännu snyg-
gare, säger Richard.

Det var inte mycket fundera 
över, Richard slog till. Han 
fick hem fälgarna i augusti 
förra året och de blev liggan-
des ända fram till i februari 
i år. Det blev inte mycket 



gjort med bilen under vintern. 
Under tiden när Richard inte 
jobbade, sökte han runt på 
olika stance-forum för att få 
inspiritation. Han hade fast-
nat för denna nya trend som 
blossat upp mycket sista året. 
Många som han pratade med 
var skeptiska att fälgarna ens 
skulle gå på utan stora modi-
fieringar. Fram är de 10 tum 
breda och bak 11 tum. Men 
Richard tog sig an utmanin-
gen. Då breddningen var an-
passad efter VW Motorsport-
fälgarna som både var mindre 
och smalare, var det bara att 
kapa bort breddningen och 
flytta ut den så mycket som 
det behövdes. Inget större 
jobb för en som jobbat som 
plåtslagare och lackerare i 
större delen av sitt liv.

Jag kände på mig när jag 
hade ändrat till breddningen 
och såg fälgarna på, att det-
ta skulle bli riktigt bra, säger 
Richard nöjd.

Men något saknades för att 
få till stance-stuket. Luft-
fjädring behövdes för att få 
bilen att ligga så nära skärm-
kanten som möjligt och sen 
ändå kunna hissa upp den 
för att bruka den i vardagen. 
Richard tog kontakt med ett 
företag som heter Fifteen52 

Nej inte lustgas 
utan vanlig luft.



som säljer Airlift för att se om de 
kunde hjälpa honom med det han 
behövde och givetvis var inte det 
några problem. Några veckor 
senare fanns delarna på plats. 
Nu började det roliga för Richard. 
Bilen hade även blivit uttagen att 
stå på Bilsport Performance & 
Custom Motorshow, så den var ju 
tvungen att vara klar till påskhel-
gen. Trots att luftfjädringen var 
anpassad för bilen, var det ändå 
mycket jobb för att få ner den så-
pass lågt att fälgkanten smekte 
skärmkanten. När allt var på plats 
och injusterat, var det bara att fixa 
till röran i bagagen där kompres-
sorn och alla andra saker som till-
hörde luftfjädringen låg.

Rörigt blir det när man bygger, 
men det är skönt att se så allt 
fungerar ordentligt innan man 
gör iordning som man vill ha det, 

Förfinad R-optik.



säger Richard.

Styrningen till luften gömde 
Richard i ett fack under 
strålkastarreglaget. Tanken, 
kompressorn och allt övrigt tar 
sin lilla plats, men ända fick det 
bli en liten baslåda med hög-
talare från DLS i bagagen. Vi 
kan säga att det är dag och 
natt mellan ljudbygget från 
Golf R’en och Golf 4’an, i den 
sistnämnda är det mycket mer 
extremt.
Nu var det inte många veckor 
kvar innan bilen skulle vara 
nere i Jönköping för premiär-
visning. Ett par andra fälgar 
monterades på bilen och den 
rullades in i lackboxen för att 
göra det Richard är bäst på; 
lackera. Richard är ofta aktiv 
på det sociala nätverket Face-
book och delade med sig av 
bilder under byggets gång, 
men det var inte alltid färger-
na stämde med verkligheten, 
vilket lurade många. När bilen 
var färdiglackad och delarna 
tillbaka och injusterade, fick 
Richard agera snickare och 
bygga en lådram för att plocka 
bort centrum på Rotiform fäl-
garna för att lackera om dessa.
Premiärvisningen blev inget 
annat än succé! Det var mån-
ga som älskade bilen (bland 
annat vi på redaktionen). Med 
den matta Ferrari-kulören ihop 

Richard älskar 
gropiga vägar.



med de röda detaljerna på 
flera ställen på bilen och luft-
fjädringen i botten kan det inte 
bli något annat. Efter Elmia 
har det inte varit annat än full 
fart för Richard. Många tid-
ningar har visat intresse för 
bilen, vilket är förstårligt. Samt 
att hans båda Golfar för bara 
några veckor sedan kördes 
ner till Österrike för att besö-
ka den världsberömda VAG-
träffen Wörthersee.

Extremt unika fäl-
gar. Richard fick tag 
på dem av en slump.



TACK TILL: 

Patric Ädel, Matte Högdahl, VW-Smurfen, Aker, Janne, DLS, Pioneer, Lycksele Bildemontering, Dialect Nyköping, Fifteen52, Bilskräddarna, 
Alla på BMW Segeltorp, Low Familia samt familjen



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det hela började först och främst i högstadiet, då var det bl.a. mycket mopeder/crossar som 
gällde. Man skulle bygga om och trimma dessa fordon på samma vis som man bygger om bilar i 
dagens läge.
Men den absolut största händelsen i mitt liv då jag började intressera mig utav bilar, var då jag 
och en vän gick på bio för att se ”Fast & Furious”. – Jag kommer aldrig att glömma då Paul Walker 
satte sig i sin NOS-preppade Eclipse för att dra iväg och köra race mot Vin Diesel. Det första racet 
i den filmen fick mig att börja sträva efter något liknande. ”Wow, jag skulle vilja ha en sådan bil 
och köra som de gör när jag blir stor” var det enda man kunde få ur sig efter filmens premiär. Och 
det var där allt startade, från den dagen har man bara väntat på resten utav filmerna, samt att få 
bygga sig en egen bil som bara är mer än rätt för sig själv.
 
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Jag är absolut inte den bästa bilbyggaren där ute och jag har såsom många andra massor kvar att 
lära mig. Jag är inte rädd för att undersöka, leta på nätet och fråga andra mer kunniga vid behov 
av hjälp och jag är absolut inte rädd för att prova. Finns det något som skall göras, fråga, under-
sök, ta hjälp och hugg i! Det kan inte bli mer än fel och fel kan alltid återgärdas. Det finns dock 
stunder då man måste ha en kunnig vid sin sida för att det inte ska bli alltför ”felgjort”. Man lär sig 
mer och mer med tidens gång , så jag rankar mig själv med en ärlig 6/10.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Jag har haft turen på min sida att inte behöva uppleva någon ”värsta garageupplevelse” hittills och 
hoppas på att slippa det. Men det absolut värsta skulle vara ifall att man en dag skall knalla ner till 
garaget och helt plötsligt så står inte bilen där, eller att man har blivit bestulen på ens grejer. Det 
skulle vara det värsta för mig.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Jag är riktigt dålig på avancerad bil-el, det har aldrig vart min grej och jag har alltid haft mycket 
problem med att få det bra gjort, samt säkert. Så nej, avancerade el-jobb lämnar jag till någon an-
nan som kan.

Fakta
Namn: 
Damir Sejdic
Ålder: 
22
Bor: 
Eskilstuna
Arbete:  
Klädesdistributör på HM
Civilstatus:  
Förhållande



Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Helt klart japanarna Nobeteru Tanaguchi och Eiji Yamada som är två 
av världens bästa Time-Attack-förare och båda kör Evo.

Bästa garage drycken?
Red Bull!

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Kommer i vågor, ibland 40-50 timmar i veckan och ibland bara 
någon enstaka timme.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / 
vilka?
Just nu så står mitt projekt ganska still då bilen precis blivit klar inför 
denna säsong. Målet med mitt nuvarande bygge var att stå på Elmia 
2012 och det gjorde jag. Bilen i sig är för övrigt en Evo VIII som är 
breddad med APR´s kit och en massa annat gott. Bilen kommer att 
rulla som den är idag, med endast ett par finjusteringar innan det 
börjar rivas återigen inför nästa säsong. Det är mycket kvar att göra 
för att få den precis som jag vill, men jag har kommit en bra bit på 
vägen.

ALINA DEVECERSKI
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Text: Christoffer Talvis
Foto: Foto: www.powerpacknation.com 

& Dejan Sokolovski

Född i USA men uppväxt i Sverige 
och i staterna, och med en dröm 
att bli stor inom sitt yrke. Då är 
det bara USA som gäller, eftersom 
Sveriges marknad är för begrän-
sad för detta.

Entreprenören



Trevliga lokaler.

Med Svensk far och Irländsk 
mor vilka jobbade under längre 
perioder i USA, var det givet att 
det var där han skulle bosätta 
sig och skapa något eget när 
han blev äldre. Under uppväx-
ten har Erik Cederberg besökt 
många stater runt om i landet 
och även jobbat en del inom 
olika yrken. Erik är en kille 
som gillar den amerikanska 
livstilen och gillar den filosofi 

som många kör med, vilken är 
”Work hard, play hard”. Med en 
bilintresserad far är det inte så 
svårt att veta vad Erik gjorde 
när han var yngre; gokart och 
motorsport av olika slag. Bland 
annat finns en fin merit finns på 
hyllan, första plats i La Carrera 
Pan Americana (typ Road rally 
genom Mexiko på 400 mil, Erik 
körde en 1965 års Corvette 
Stingray).

Torq specialiserar sig på nyare Amerikanska bilar och bygger kompletta paket 
med motor, chassi och utseende. En av de främsta Speed Shops i USA och har 
synts i TV, tidningar och annan media. Har toppmodern webshop där det säljs de-
lar och skickas världen runt, och även en oerhört populär blogg och facebook sida 
där fansen kan följa alla byggen och tävlingar.



Det var under 2008 som det stora 
hände i Erik’s liv. Hans vän Andreas 
Ericksson, som äger NoFear Mo-
torsport i Stockholm och är special-
iserade på amerikanska bilar, hade 
anordnat en Dyno-dag för att mäta 
effekten på nyare Ford Mustanger. 
Till denna dag hade Andreas lyckats 
flyga in Paul Meister som är en av 
USA’s bästa mappare. Under den 
senare delen av dagen blev det lite 
god mat och några kalla öl blandat 
med massa snack. Paul tog upp att 
han hade en idé om att skapa en 
speedshop hemma i staterna och 
några öl senare hade Erik bestämt 
sig. Eriks dåvarande flickvän, som 
också kört mycket bilsport, gillade 
idén och hakade på. Allt som de 
ägde såldes och resan över den sto-
ra vattenpölen hade börjat.
Att starta företag i USA är inget man 
gör över en dag. Det är inte som här 
hemma i Sverige där det mesta går 
att göra via nätet.
Det är en seg process med en mas-
sa papper som folk måste skriva på 
eller stämpla, säger Erik.
Men här hade Erik tur då hans kol-
lega hade en business degree inom 
Automotive Management i ryggsäck-
en och visste i stort sett hur alla pap-
per skulle fyllas i och vilka papper 
som behövdes. Trots att man fyllt 
i allt rätt tar det ändå oerhört lång 
tid och de godkänner inte vad som 
helst. USA är inget litet land, så det 
gäller att ha något unikt för att lyckas 
bli stora. Grundtanken med företag-

et var att ha otrolig kvalitétskon-
troll, bästa mekanikerna och bästa 
kundservicen för att skilja sig från 
andra speedshops. Erik gjorde en 
noggrann undersökning innan var 
marknaden för denna typ av speed-
shop skulle lyckas bäst. Det tog ett 
helt år att få företaget godkänt samt 
att flytta in i lokalen belägen i Miami.
Det säljs fler s.k. muskelbilar (Mus-
tang, Camaro, Corvette m.fl.) i 
Florida än någon annan stat, det 
är säsong året om, det finns mäng-
der med banor och dragstrips inom 
lagom avstånd, samt att ekonomin 
finns här, säger Erik.
Men att hitta den perfekta lokalen 
för just verkstad och dynoanläggn-
ing i ett område där Eriks kunder 
skulle våga lämna in sina bilar utan 
att behöva riskera att få ett samtal 
från Torq att bilen blivit utsatt för in-
brott var oerhört svårt. Nu har Torq 
legat i samma lokal i tre år och be-
höver expandera till större lokaler, 
vilket måste visa att verksamheten 
går bra. 
Det har inte varit en lätt resan för Erik 
ihop med de fem heltidsanställda och 
två deltidsanställda. I Florida finns 
det en uppsjö med speedshops och 
alla vill inte att andra ska bli större än 
dem själva, så då börjar man sprida 
dåliga rykten om varandra.
Vi har ignorerat dessa och bevisat 
att vi är bättre än så och tänker ald-
rig sjunka till deras låga nivå, säger 
Erik nöjd.
Ett gäng bilar har rullats ut ur garag-



et i Maimi med allt från små för-
bättringar till rena racingbilar, 
alla med högsta kvalité. En av 
bilarna som byggts om här som 
Erik och gänget är mest nöjd 
med, är en Camaro som nyli-
gen tog rekord för snabbaste 
2010+ Camaro med original 
motor och låda och som är helt 
gatreggad. Detta är en fin merit 
att ha på företaget. Det är inte 
många bilar i USA som är 100 
procent gatbil som klarar av att 
prestera detta med bibehållen 
komfort och driftsäkerhet.
Sen får vi inte glömma Eriks 
egna bil, som han även kallar 
Shop Project, som består av en 
Camaro av senaste generation 
vilken byggts om för att köra 
bana med men även som bilen 
ovan med bibehållen komfort 
och driftsäkerhet. Eriks tanke 
med bilen var att tävla runt om i 

hela USA och kunna köra med 
bilen till och från tävlingarna. 
Av de tävlingar som Erik hun-
nit med, har han plockat hem 
första pris på i stort sett alla. 
Bilen har även blivit kallad för 
en av de, på bana, snabbaste 
gatreggade Camaros i landet. 
Bilen blev även uttagen till Op-
tima Ultimate Street Car Invi-
tational som visades nyligen 
på TV-kanalen Speed Chan-
nel och som kördes på Spring 
Mountain Motorsports Ranch 
utanför Las Vegas, där de 50 
snabbaste bilarna i landet gör 
upp om snabbaste gatbilen. Ett 
annat pris som Erik också är 
nöjd med är Royal Purple Fo-
rum Wars, där han valdes ut av 
världens största Camaroforum 
för att tävla mot Challengerfo-
rumets representant. Även det-
ta visades på TV och på inter-



net. Bara de bästa delarna har monterats 
på bilen. Och vad ska man säga, bilen 
har körts från kust till kust två gånger och 
även många andra långa sträckor, plus 
hårda körningar på banan, och mätarn 
har nyligen passerat 6.500 mil utan min-
sta problem. Främsta kunderna är me-
delålders män med stora plånböcker 
som vill ha det bästa. Men på senare tid 
har det även blivit många unga killar som 
inte skaffat någon familj än och plöjer ner 
vart enda öre på sina bilar för dom vill 
börja tävla. 
Det som är bra här i USA är att det finns 
många banor att köra på så den olagliga 
street racingen har i stort sett försvunnit, 
och straffen om man blir tagen är oerhört 
hårda, säger Erik.
Vi frågade Erik hur framtiden ser ut och 
vi fick till svar; Det händer mycket nu 
framöver här på Torq. Jag har köpt en 
till projektbil som kommer moddas och 
tävlas friskt med runt hela landet. Bilen 
i fråga är nya Camaro ZL1 som är en 
vidareutveckling och ”RS”-versionen på 
nuvarande Camaro. Målet är att byg-
ga snabbaste bananpassade ZL1:an 
i landet. Vi håller på att anställa två till, 
inkl. en fabrikör, för att kunna bygga 
egna turbokit, burbyggen mm och även 
en strikt motorbyggare. Dessa två kom-
mer hjälpa oss att ta oss till nästa steg 
och gå från en bolt-on shop till en riktigt 
One Stop Performance Shop. Om busi-
nessen ökar som den har gjort senaste 
åren så kommer vi även bygga oss en 
egen fristående lokal med mer plats, 
större butik och fler möjligheter.

Erik i egen hög 
person, tillsammans 
med sin vackra Ca-
maro.



WW

Ordertelefon: 0151 - 51 18 80  
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VOLVO 965/V90 KIT VOLVO V70N KIT

VOLVO V50 KIT SAAB 9-3SS/SC KIT

7998:-

7998:-9998:-

7998:-

NYHET

KOMPLETT KIT (STÖTFÅNGARE FRAM, SIDOKJOLAR I abs-
PLAST & STÖTFÅNGARE BAK) FINNS ÄVEN TILL 960/S90.
                                                        SÄLJSTART I JULI!

KOMPLETT KIT (STÖTFÅNGARE FRAM, SIDOKJOLAR I abs-
PLAST & BAKRE KJOL). 

KOMPLETT KIT (STÖTFÅNGARE FRAM, SIDOKJOLAR I abs-
PLAST & BAKRE KJOL). 

KOMPLETT KIT (STÖTFÅNGARE FRAM, SIDOKJOLS-
FÖRLÄNGNING I abs-PLAST & BAKRE KJOL). 

BILLJUDSTÄVLING | UTSTÄLLNING | 
HETA ERBJUDANDEN | MAT & sERVERING |
sE VÅR HEMSIDA FÖR ANMÄLAN!



Vi på GreenLight Magazine är stolta över att 
kunna erbjuda våra läsare att få ta del av dessa 
vackra bilder, fotade av Hjalmar Van Hoek på
 jallegraphics.se 
Bilen är en Ferrari 458 Italia Spyder. 



Skapar begär re-
dan vid första 
ögonkastet.

Nice Ass!



Den 25 augusti hålls Uddewalla Car Show på Torp, 
en bilutställning lite utöver det vanliga. 
Uddewalla Car Show har startats för att lyfta fram 
och uppmuntra personer med ett intresse för bilar 
som hobby. Som besökare kan du gå runt och titta 
på bilarna och möta utställare som har gjort omfat-
tande ombyggnationer av sin bil eller kanske bev-
arat den helt i originalskick. Gemensamt för dem 
alla är den stora passionen för bilar! 
En person som verkligen delar denna passion är 
arrangören bakom Uddewalla Car Show, Linda 
”Alexiz” Alexandersson: 

- Anledningen till att jag valt att arrangera utställn-
ingen är dels för att lyfta fram otroligt duktiga killar 
och tjejer som brinner för detta med bilar och sen 
också för att bilutställningar ger både besökaren 

och utställaren en otrolig upplevelse och inspire-
rande vistelse. Dessutom är det ju en extra kick 
både för besökaren och för utställaren om besök-
aren fastnar för en bil och ägaren för bilen svarar 
på alla de frågor som kan tänkas komma och båda 
har ett stort leende! Som besökare kommer man 
också få uppleva en värld av otroliga bilbyggen 
och människor som mer än gärna delar med sig av 
sina byggen genom att visa upp dem för allmän-
heten.
På utställningen bedöms bilarna av en jury och 
varje deltagare ges möjlighet att berätta om sin 
bil, hur de har tänkt och hittat lösningar för olika 
ombyggnader av bilen. Det är inget lätt jobb som 
juryn har framför sig, bilarna har förändrats i allt 
från modifieringar på karossen till motivlack och 
stora ljudbyggen. Efter juryn har gjort sin uppgift 

delas utställarna in i olika klasser och spänningen 
höjs garanterat ytterligare ett snäpp när prisutdel-
ningen närmar sig. Vilka kommer slutligen att stå 
som vinnare i de olika klasserna?

Även inne på Torp Köpcentrum är det aktiviteter i 
bilens tecken. I Hem & Fritids-huset kan föräldrar 
och barn sätta sig bakom ratten och testa ett av 
historiens populäraste bilspel, ”Need for Speed”. 
Eller varför inte köra bilbanan Racing Cup och täv-
la mot varandra? Dessutom ställer Linda ”Alexiz” 
Alexandersson ut sin egen bil för allmänheten att 
titta på.

Missa inte Uddewalla Car Show den 25 augusti på 
Torp Köpcentrum!



För:
Öltält - Bröllop - Kalas - Nattklubb
Party - Tema fester - Rajraj - Studenten
Ölhävartävlingar - Rock’n’roll 
Fylleslag - Grisfester - Beach partyn
Scener - förfester - Efterfester eller
något annat kul!

www.x-masters.sewww.x-masters.se



Evenemang
Text: Daniel Serénus

Foto:    Daniel Serénus
 & Christoffer Pettersson



På radion sa man snöstorm; 
ja ni hörde rätt. Snö i maj hör 
inte till vanligheteerna och att 
detta skulle ske just denna helg 
hade varit en mardröm för ar-
rangörerna. Men som tur är 
har oftast våra väder-orakel fel 
i sina bedömningar, vilket även 
var fallet denna gång, för någon 
snö blev det inte. Även om det 
blåste kallt och vi fick lite inslag 
av regn, blev det åter en lyckad 
tillställning för arrangörerna.

Man slutar aldrig att förvånas 
över värmlänningarnas intresse 
för motordrivna fordon. Som ut-
börling har man svårt att förstå 
hur många bilälskande personer 

som gömmer sig inne i skogar-
na. Efter denna 2-dagarsmässa 
har man träffat allt från V8-fan-
taster till Japs-fetischister. Mån-
ga hade trotsat väderleksrap-
porterna och tagit hit sitt fordon 
för att visa upp det. Från Mora 
var här Chargern som gjorde 
succé i Las Vegas under SEMA 
Show. GreenLight Magazine 
avtäckte sin projektbil för första 
gången.

Team Improx Customs byggde 
live under mässan och visade 
även upp bygget som Chip 
Foose satt sin autograf på. Mäs-
san hade något för alla. Till och 
med Batman hade parkerat sin 

Stance trenden är 
hetare än någonsin.



kärra i Löfbergs Lila Arena.

Det var riktigt roligt att få besöka 
mässan och vi hoppas att detta 
blir en fortsatt återkommande höjd-
punkt.

Tack Värmland!

Tidningen täckte av 
projektbilen.



Klassiker!



JÄMOS favorit:
Blått och rosa.

På Improx Customs 
feta Cheddy hittade 
vi ett pokerbord.



Konst på hög nivå!



Pubiliken bjöds på 
en riktig show.

Prinsensbil



Nya BRZ visades 
upp.



Även Batman hade 
parkerat inne på 
hockeyarenan.

Till Salu:
Snabbaste soffan i 
stan.



Team Improx byg-
gde live.

Här roar vår fotograf 
Christoffer sig.
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Vad är då en laptimer?
Jo, en laptimer är ett instrument 
som gör banåkningen mycket ro-
ligare. Man kan kort säga att den 
hjälper dig att ta tiden. Den har koll 
på hur fort du tar dig runt banan.

Ni som känner till produkten sedan 
tidigare tänker säker laptimers 
som en stor fet tjock-TV-liknande 
produkt som man sätter fast med 
sugproppar som efter ett tag gär-
na vill göra att laptimern trillar ned.
Det var nog därför vi blev så 
förvånade när vi fick hem lap-
timern Qstarz LT-Q6000 från lap-
timer.se. För här kom nästa gen-
erations laptimer, en tunn produkt 
som mer liknar en GPS än en 
tjock-TV. En snyggt förpackad 
produkt med ett riktigt fäste, ett 
sådant sugproppsfäste man inte 
behöver slicka på för att det skall 
fästa vid rutan. Laptimern är av 
GPS-typ och hämtar därav infor-
mationen om bilens placering via 
GPS. Men förutom att vara snygg 
vill vi ju veta vad Qstarz LT-Q6000 
erbjuder sina kunder. Vi tog därför 
och kollade upp huvudfunktioner-
na i laptimern.

Dragrace:
Först ville vi prova hur funktionen 
dragrace fungerade. Eftersom vår 
testperson var en kille så hör det 
inte till dess natur att läsa instruk-
tionsböcker. Denna gång var inget 
undantag. Vi saknade dock att LT-

Rött = 
dåligt resultat

Enkel meny



Q6000 inte har touch screen, 
men man kan inte få allt. Snabbt 
hade vi ställt in vilken G-kraft vi 
ville att laptimern skulle starta 
med, inväntade nedräkningen 
på displayen och sedan bar 
det av. Snart hade vi passerat 
100 km/h strecket och sedan 
presenterades resultatet.
Slutsatsen blir att denna 
produkt fungerar förhållande-
vis bra för att testa sin bil med.
Man kan ställa in hur man vill 
att laptimern skall räkna, så om 
man inte vill ha 0-100km/h går 
det bra att ställa in den på ex-
empelvis 60km/h – 100km/h. 
Detta gör man enkelt utan att 
tjuvtitta i instruktionsboken.

Bana:
Först måste man markera ut 
vart start-/mållinjen är. Detta 
gör man enkelt i låghastighet 
eller stillastående. Den drar då 
en linje på 30 m (15 m på var-
dera sida). Sedan är det bara 
att köra igång. Den räknar då 
dina varvtider. Du kan även 
markera ut så kallade split-
punkter runt banan och därför 
gör det att produkten funkar 
bra för träning inom motors-
port.
Du kan även förladda banor 
med split-tider i laptimern. Det-
ta är förutsatt att just den bana 
man är intresserad av finns 
att hämta. Har du väl satt en 

bana så lagrar laptimern start-/
mållinje samt alla tider, vilket 
är bra om man vill köra fler 
gånger på samma bana.

En kul positiv sak med att lap-
timern är i färg, är att alla tid-
er som man kör bättre visas i 
grönt och sämre tider i rött. Ser 
ut lite som i ett TV-spel.

Övriga bra funktioner.
Det finns även en del andra 
funktioner i laptimern som inte 
skall glömmas bort. Man kan 
synkronisera laptimern med 
en inspelad video runt banan, 
vilket är bra om man vill ha 
med varvtider i sina filmer.
En annan sak är att den har 
en speedometer som visar 
hastighet, samt hur länge man 
kört. Det finns även G-krafts-
mätare som visar G-krafts-
förhållandena.

Resultat.
Produkten är som gjord för 
banåkare och fungerar riktigt 
bra enligt våra tester. Prismäs-
sigt ligger den på under 4.000 
kr. och med tanke på att 
produkten känns påkostad gör 
det den till prisvärd.
Produkten passar även bilar 
utan tak så som Lotus 7 och 
KTM X-bow då den ska klara 
regn.

G-kraftsmätare

Avancerad, lättan-
vänd och kostar 
under 4000kr. 
Prisvärt!





Tuningcar





Vi hann klart! Otroligt men sant! Vi 
vill ge ett stort tack till våra fina spon-
sorer för att detta gick, samt ett extra 
stort tack till Jonas Johansson som 
varit med och byggt sedan starten 
i höstas. När vi monterade vingen 
trodde vi att det skulle funka att mon-
tera den direkt i plastchassit bara vi 
använde lite större brickor på baksi-
dan. När vi på fredag kväll inser hur 
fel vi haft, var det bara att tänka om. 
Med hjälp av fantasi, lite vinkeljärn 
och en borrmaskin hade vi skapat 

något vi trodde skulle fungra. Efter ett 
fartprov i 120 km/h, verkade vi denna 
gång haft rätt. Dock kom vi på att vi 
kunde göra yttligare en förbättring för 
att jämna ut trycket på karossen. 
Vi har nu med lite förlängningsmut-
trar och skruv förhoppningsvis lyck-
ats få det att fungera bra med vingen.
Sedan såg vi att färgen på ena sidok-
jolen börjat krackulera, så nu måste 
vi lacka om sidorna. För så kan det 
ju inte se ut inför nästa utställning. 
Sedan väntar vi också på några spe-

cialdesignade sidor till bakvingen. Vi 
tyckte tyvärr inte de som följde med 
original från Collex Styling passade 
på bygget.
Sedan hann vi inte få klat mittkonso-
len, där en USB-konakt ska monter-
as samt någon bra lösning för iPod-
kabeln fixas. Men jag känner på mig 
att vi kommer lyckas här med, då 
jag och Jonas har en viss tendens 
att hitta på kreativa lösningar. Har 
man inte den förmågan skall man 
nog inte fundera på att bygga om en 

Opel Speedster. För här finns inte en 
uppsjö med delar, så om du vill vara 
unik måste man helt enkelt använda 
fantasin.

Tillbaka till motormässan i Karlstad 
och premiärvisningen av bilen. Det 
blev en succé och alla tyckte bilen 
var otroligt läcker, även om bara 3 av 
10 visste vad det var för bil. Som tur 
var hade vi med en bild som visar hur 
bilen såg ut original, så man kunde 
se alla modifikationer som vi gjort.

Projektbilen



Fick modifiera om 
usb-kabeln.

Panelen är nu mon-
terad och klar.

Premiärvisad i 
Karlstad



Officiell Lackpartner

www.improxcustoms.com

Officiell bilverkstad:

Officiell leverantörer:

Collex Styling
www.collexstyling.se

Trestads Bilrekond (KRIS)
Uddevalla, Kuröd

wargia engineering, 
Tengrengstorp i Vänersborg

Alverby Racing
www.alverbyracing.com

www.persverkstad.se

Officiell Solfilms- & 
skyddsfilmsleverantör:

Officiell däckleverantör

Officiell multimedia leverantör

www.adrian-styling.com

www.ljudia.se

www.thorsbilsadelmakeri.se www.dekalkungen.se

Officiell lyktskyddsleverantör Officiell Väghållningsleverantör

www.hova.com

www.4protect.sewww.soyafilm.se

www.dalhems.se

www.forza.se



Poster
Foto: Ranis foto

www.greenlightmag.se

Porsche 911 CUP



Poster
Foto: Ranis foto

Porsche 911 CUP
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NYHETER FRÅN
dragöglor

RacekaT
100 CELLS

OLJEKYLARKIT
10 RADER
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LED-BAND
FR. 148:-

LED-PLATTA FR. 98:-

SPEGLAR
SPEGELPLATTOR

FR. 298:-
XENONKIT FR. 498:- FR. 248:-

LEDLAMPOR
FR. 48:-

GILLA REALCAR.SE PÅ FACEBOOK
OCH TA DEL AV NYHETER, ERBJUDANDEN  
& AUKTIONER FÖRST AV ALLA!
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Evenemang
Text &  foto: Christoffer Talvis



Första träffen för Realcar med de nya 
ägarna Markus och Stefan. Istället för 
en träff per år, som det tidigare har va-
rit, blir det nu ett springmeet och ett 
summermeet.

Första träffen hölls i Helsingborg vid 
deras butik, som dagen innan blev klar 
efter en renovering. Ungefär 20-25 

bilar hade tagit sig dit och det var en 
bra mix av bilar men hög klass. Tyvärr 
började det regna strax efter att träffen 
hade börjat, vilket resulterade i att inte 
jättemånga besökare tog sig dit för att 
kolla. Nästa träff arrangeras vid stora 
butiken/lagret i Katrineholm sista hel-
gen i juni.

Henriks A4 är inte 
bara otroligt vack-
er utan kan spela 
musik riktigt högt.

Vilken stjärna!



Både motor och 
förare sitter i mitten 
i denna VW Caddy



Äkta tyskstuk



1:a utställarnas val: 
Audi A3, Johan Nilsson
2:a utställarnas val: 
VW Caddy, Marty Cronwall
3:a utställarnas val: 
Chevrolet Camaro, Dennis Göransson

Peoples Choice: 
Nissan Skyline R33 GTR, Gritt Gerner

Realcar Best in Show: 
VW Golf 1, Magnus Svensson
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Komposit, Kolfiber &  Lack

Motorsport produkter

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

Vi har mer än bra laptimers, vi har mass-
vis med produkter för din bil.
Kolla in oss på. 

www.laptimer.se

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi Allt man kan tänka sig till bilen

Specialist på Volvo m.m.

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

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

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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

Limosine service

Vi erbjuder ett av Sveriges bredaste 
limosine utbud. Sveriges längsta bl.a. 
 
www.hagalimo.se

HAGA



Dieseltrim Tryck

Vi har prisvärda och kvalitativa diesel-
boxar.

www.speedkit.se

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget 
tryck. Kolla in vår webshop 

www.dekalkungen.se

Däck & Fälgar

Bästa service, bästa pris.  
Kolla in vår webshop som är fylld med 
produkter från välkända tillverkare 
 
www.ralphsdack.com 
 
Tel: 0520-44 44 99 
 
Sjuntorp

Solfilm & skyddsfilmer

Din totala leverantör av:
Solfilm, stenskottsfilm, säkerhetsfilm , 
kolfibervinyl m.m.

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.seProfilkläder - Racing

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädpro-
gram efter din designidé. Att synas är att 
finnas 
.
www.dinjacka.se 

Tel: 08-759 57 80

Styling  &  tillbehör

Vår webshop är fullspäckad med allt från 
ledlampor till kjolpaket. Hos oss hittar 
man något för alla. Alltid till bra priser.

www.hova.com

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.seVi leverera proffs lyktskydd från LAMIN-
X. 

www.4protect.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

-Bra Att Ha Delar Vid Turbotrimning-
Intercooler Wastegate Dumpventiler 
Flänsar,Grenrör, silliconslang, Motorde-
lar, sänkningsatser 
 
 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto 
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror, 
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varn-
ingsljus.

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
 
 www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörn-
ing. 

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Billjud från Audiopipe och Fusion
 
Vi är experter på ljud i bilen!
 
 
www.carsound.se

niklas@carsound.se



Porsche Cayenne GTS

Porsches sportigaste SUV kommer nu i sin 
andra generation. Nya Cayenne GTS har 
världspremiär på bilutställningen Auto China 
i Beijing, 27 april - 2 maj. Kraftfullare motor, 
fastare fjädring, sänkt kaross och sportig-
are utrustning ger Cayenne GTS en alldeles 
egen position mellan Cayenne S och Cay-
enne Turbo.



Under huven huserar en upp-
graderad V8 med 420 hk (309 
kW), baserad på motorn i Cay-
enne S. Kraftöverföringen sker 
med en åttastegad Tiptronic S 
automatlåda med integrerad 
start och stop-funktion. Mo-
tor och växellåda har trimmats 
för att ytterligare förstärka den 
påtagligt sportiga karaktären. 
Cayenne GTS når nu 100 km 
i timmen på 5,7 sekunder och 
160 km/tim på 13,3 sekunder. 
Toppfarten är 261 km/tim och 
bränsleförbrukningen enligt 
körcykeln NECD 10,7 liter per 
100 km.
Chassit är fastare och utrustat 
med Porsche Active Suspen-
sion Management (PASM) som 
sänker karossen med 24 mm 
jämfört med Cayenne S. Resul-
tatet är att Cayenne GTS grep-
par vägen ännu bättre och rör 
sig med en sportbils kontroll 
och snabba reaktioner.
Utseendemässigt framhävs 
den sportiga karaktären hos 
Cayenne GTS. Hela fronten 
har lånats från Cayenne Turbo, 
sidokjolar, breddade hjulhus 
och en takspoiler med dubbla 
vingar förstärker intrycket.
Det gör även inredningen med 
läder- och Alcantara-klädda 
säten, justerbara i åtta riktnin-
gar, som standard.
Nya Cayenne GTS börjar säljas 
i juli 2012.



Audi RS Q3



Vid årets upplaga av den internationella 
bilmässan i Peking presenterar Audi en 
konceptbil baserad på den kompakta 
crossovern Audi Q3 – ”RS Q3 concept”. 
Med en kraftfull femcylindrig turbolad-
dad bensinmotor och 360 hk tolkar den 
crossoverns karaktär på ett mycket 
speciellt och dynamiskt sätt.
Lackerad i blått är Audi RS Q3 concept 
en bil som spelar på temat nervkittlande 
dynamisk prestanda. Motorn, en 2.5 
TFSI på 360 hk, och karossen – sänkt 
med ca 25 mm och breddad med tuffa 
detaljer – utforskar den fulla potentialen 
för modellserien Q3 på ett nytt sätt.
Dekor i borstad och högglanspolerad 
aluminium ramar in single frame-grillen 
på Audi RS Q3 concept. De svarta in-
läggen i grillen med ny geometri ger en 
utpräglad 3D-effekt. Strålkastarna är 
lätt mörktonade och invändigt är vissa 
av kromdetaljerna mörka medan andra 
täcks av paneler av kolfiberarmerad 
plast (CFRP).
Stötfångarna har fått en ny design där 
de yttre luftintagen nu är indelade i två 
delar: en inre med ett bikakemönstrat 
galler och en yttre, tillverkad i CFRP, 
med en mjuk, tunnelliknande utformn-
ing. Även frontspoilern är tillverkad i 
CFRP. 
Kombinationen av svarta och blåton-
ade ytor går igen på sidorna av Audi RS 
Q3 concept, både på dekorlisterna på 
dörrarna och trösklarna och på påbyg-
gnadsdelarna på hjulhusen. Ytterback-
speglarnas kåpor är tillverkade i svart 
CFRP, medan lister i matt aluminium in-
ramar sidorutorna. Takspoilern sträcker 
sig långt bakåt och är lackerad i ”Ordos 



Blue” – en mattblå färg med en svagt 
gul nyans.
Den bakre stötfångaren har fått en 
vinklad, sportig design där diffuso-
rinsatsen har flyttats långt upp. Även 
här har formgivarna på Audi valt en 
kombination av blå klarlack och svart 
CFRP. Baklysena och extraljusen i 
stötfångaren är av antracit-tonat klar-
glas.
Interiör i blått och svart
Interiören i Audi RS Q3 concept, som 
är mycket ljus tack vare ett soltak av 
glas, domineras av färgsättningen 
”cool black”. Mörkblå Alcantara an-
vänds som kontrasterande accent i 
sätesklädseln. 
Den kontrasterande blå färgen 
används på ett innovativt sätt på 
dekorpanelerna av CFRP – i panel-
materialet har man vävt in klarblå, 
självlysande glasfibertrådar. Rat-
ten är försedd med 2 stora spakar 
tillverkade i CFRP och omgivna av 
aluminiumdekor. Det mesta av ratten 
täcks av svart Velvet – ett läder som 
ger ett gott grepp och också är myck-
et smutsavvisande. Vissa dörrpan-
elssektioner är klädda i blå Alcantara.
De invändiga dörrhandtagen är av en 
perforerad lättviktskonstruktion, pre-
cis som i alla RS-modeller. Kinesiska 
tecken ersätter de vanliga arabiska 
siffrorna på varvräknaren. 
Stylingen i motorrummet är också 
den extremt sportig. En dekorpanel 
av laminerad kolfiber täcker områ-
det runt den 5-cylindriga motorn som 
själv har en rödlackerad ventilkåpa. 



Genom de bägge ventilations-
gallren på sidorna får motorn sin 
luft. Precis som brukligt i racing, 
är cylindernumren uppmärkta 
på tändhattarna. 
Kraftfull – drivlinan
Den extremt kraftfulla 2.5 TF-
SI-motorn i RS Q3 concept 
kombinerar två klassiska Audi-
teknologier: direktinsprutning 
och turboladdning. Ur en cylin-
dervolym på 
2 480 cc får den ut en effekt på 
360 hk. Från 0 till 100 km/h går 
på 5,2 sekunder och den im-

ponerande drivkraften ger en 
topphastighet på 265 km/h.
En 7-stegad S tronic-växellåda 
förmedlar kraften från den väl-
ljudande 2.5 TFSI-motorn vidare 
till quattro permanent fyrhjuls-
drift. 
Aluminiumfälgarna på Audi RS 
Q3 concept har storleken 8.5 J x 
20. Frontytorna är högglanspol-
erade medan sidorna är sand-
blästrade. Däcken är av dimen-
sion 255/30 – inte precis typiskt 
för en SUV, men definitivt för en 
RS-modell.





Lamborghini Urus - Koncept



Har Lamborghini börjat härma 
Porsche?
Vi skulle nog våga påstå att det 
är tvärtom, för under 80-talet lan-
serades LM002 som var en bru-
tal maskin signerad Lamborghini. 
Sedan början av 90-talet har dock 
Lamborghini endast levererat su-
persportbilar, men gjort detta med 
bravur. Så därför var nog många 
skeptiska när den italienska bil-
tiverkaren började läcka ut skisser 
på en SUV. Fast när konceptbilen 
”Urus” stod klar för avtäckning un-
der motormässan i Beijing var alla 
tvivel borta. Vi måste säga att bilen 
nästan ser ut som en Aventador 
som tagit anabola. Extrem, men 
ändå inte för mycket. Som vanligt 
har biltillverkaren lyckas med att 
få en bil som ser ut som tagen ur 
en Sci-Fi-rulle. Den får Hummern 
att se ut som en räka. Trots att 
bilen är nästan 5 meter lång och 
2 meter bred, säger Lamborghini 
att man kommer att imponera sina 
konkurrenter när det kommer till 
koldioxidutsläpp. Fast man skry-
ter om detta, vill man inte avslöja 
hur många cylindrar motorn kom-
mer att ha eller hur många häst-
krafter den kommer att utveckla. 
Men känner vi Lamborghini rätt blir 
det inte under 10 cylidrar och 500 
hästkrafter.
Fast man ljuger nog lite för sig själv 
om man inte älskar denna ska-
pelse. Desigen är i en klass för sig.
Dock ser det ut att dröja innan 



någon kan bli en lycklig ägare 
av en, då den bara är släppt som 
konceptbil. Produktionen kommer 
nog igång om några år och priset 
hamnar förmodligen över vad en 
välmående Svensson klarar av.





STR VIPER V10



Den gamla klassiska supersport-
bilen Dodge Viper  är nu tillbaka 
under namnet STR Viper. Vipern 
har gjort sig känd delvis via sin 
enorma V10 motor. I den nya 
versionen har detta inte föränd-
rats, då det som i förra genera-
tionen sitter en 8,4-liters pjäs un-
der huven. Bilen har bantats ner 
45 kg, så har du lagt på dig lite 
sedan du köpte din gamla Viper 
kom säkert detta som en glad 
nyhet. Motorn levererar 649 hä-
star och 814 Nm i vrid. Alltså ett 
riktigt monster.
Senaste versionen av gamla 
modellen Viper, ACR-X, gjorde 

ju varvrekord på Nürnburg Ring 
i höstas, vilket smittat av sig på 
STR Viper. Bilen har försetts 
med ställbart chassi och en 
massa lull-lull för den som gillar 
bankörning. Men även den som 
vill köra rakt fram kommer inte 
att bli besviken, då bilen har för-
setts med en launch control som 
gör att man kommer att få snab-
ba starter.
Förutom att bilen har en enorm 
prestanda, är den underbar att 
lägga ögonen på. Vackra former 
i klassisk Viper-anda. En bil byg-
gd för ren och skär körglädje.





Kalender
2-6 April 
Gran Turismo Nurburgring (Tyskland)

6-9 April 
Bilsport Performance & Custom Motor 
Show 2012 (Jönköping)

11-14 April 
Gran Turismo Spa (Belgien)

4-6 Maj 
Fast And Furious Carshow (Fredericia, 
Danmark)

5-6 Maj 
Motormässan Karlstad (Karlstad)

19 Maj 
En Dag På Strippen Emmaboda (Emma-
boda)

26 Maj – 
Ljudia Dagen (Mariestad) 

25-27 Maj 
Gatebil (Våler, Norge)

26 Maj 
Autofest 3 (Stockholm)

2-3 Juni 
Motormässan Gävle (Gävle)

8-10 Juni 
Bug Run (Mantorp Park, Mantorp)

15-17 Juni
Gatebil (Mantorp Park, Mantorp)

29 Juni
Timeattack.nu - Kinnekulle Ring (Götene)

1-5 Juli 
Gran Turismo Polonia (Sopot & Poznan, Po-
len)

13-15 Juli
Gatebil (Rudskogen Motorpark, Norge)

21 Juli
Halmstad Sport Car Event (Brottet, Halms-
tad)

17-23 Juli 
Gran Turismo Baltica (Pärnu, Estland)

17 Augusti
Timeattack.nu - Rudskogen (Norge)

18-19 Augusti
Vallåkraträffen (Helsingborg)

25 Augusti
Uddevalla Car Show (Uddevalla)

25 augusti
Timeattack.nu - Mantorp Park  (Mantorp)

1-2 September 
Extreme Car Show (Helsingfors, Finland)

1-2 September 
Euro Performance & Jap Show (Tierp Arena, 
Tierp)

5-13 September
Gran Turismo Europa (Lake Como (Italien – 
Saint Tropez (Frankrike)x

7-9 September 
Gatebil (Rudskogen, Norge)

Oslo Motor Show (Oslo, Norge)

17 November 
Greenlight Galan 2012 (Trollhättan)

BLÅA MARKERADE EVENT = 
GreenLight Magazine Partner Event.
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