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LEDARENLEDAREN
Måste hitta gnistan, hjälp!
Jag känner att jag tappat gnistan för
bilvärlden den senaste tiden. Jag känner
inte att jag har drivet kvar på samma
sätt som tidigare. Frågan är vad som
händer den dagen jag och Christoffer
bestämmer oss för att lägga av? Nästa
år firar vi 10 års jubileum. Vi måste
hitta mer folk som kan driva tidningen
framåt om den skall överleva 10 år till.
Vi måste synas mer men tiden för mig
och Christoffer räcker helt enkelt inte till,
vi måste få er hjälp om vi skall få detta
funka. Kanske blev det lite för mycket
med både galan och ModifiedRun. Ju
mer evenemangen växer ju mer tid tar
det.

Vi är idag ett grymt gäng med landets
bästa fotografer enligt mitt tycke, med
nya talanger som kommer växa på sikt.
Vi har Markus som korrekturläsare som
är hur grym som helst och ställer upp
trots att han har 1000 bollar i luften.

Utan dessa hade det aldrig gått. De
är vår grund och stötte pelare. Vi har
företag som stöttar oss och som vi kan
hjälpa få mer affärer. De gör det möjligt
att finansiellt driva tidningen framåt.

Känner du efter läst denna ledare att du
kan vara rätt eldsjäl att hjälpa oss. En
pusselbit vi saknat? Vi är öppna för att
släppa in dig. Vi behöver fler skribenter,
Vi behöver fler som kan axla event
under vår flagga. Eller om du har idéer
och kan genomföra dem för att vi skall
bli bättre. Tveka inte att kontakta oss!

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

Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift
WWW.PROIMP.SE

REPORTAGE
Text & Foto:
Daniel Serénus

Tar man ett projekt som saknar kreativa gränser
och där utbudet på eftermarknadsdelar är begränsat och sedan sätter en galen bilbyggare på att
förver kliga sina ideer, får vi denna Jaguar.

2011 var första gången tidningen kom i kontakt med
Pär Edqvist när han under
arrangemanget Motormässan i Karlstad ställde ut sin då
nybyggda Mitsubishi Eclipse.
Detta var Pärs första riktiga
bygge och första gången han
dök upp i bilbyggarkretsar.
Men sedan slog han på stort
och efter första bygget brukar
ribban höjas lite. Men i Pärs
värld verkar begreppet lagom
var utom räckhåll, då bil nummer två blev kanske världens
bredaste Mitsubishi 3000,
med ett filmtema i grunden.
Det var filmen X-men som
stod till grund för bygget. Men
här börjar det lukta en annan bilbyggare som också
oftast dyker upp med inspiration kring just filmer. Vi tänker
så klart på Lukas Kooz. Det
är väl därför vi inte blir så
förvånade när vi förstår att
Lukas har haft ett stort inflytande i Pärs bilbyggande. För
Pär kontaktade nämligen just
denna småländske bilbyggare när han började bygga
bil på riktigt, där Lukas varit
en inspiration och mentor genom åren.
Denna gång är det Marvels
karaktären Spiderman som
står till grund för temat. Men

Detta är inte Pärs första breddade bil men
han vill påstå att detta är det bästa han
skapat hittils.

vem är då Pär Edqvist, mannen som tar en sportbil och
verkligen går ”bananas” när
det gäller byggnation? Pär
är 29 år gammal och bor i
de värmländska skogarna.
Men från början var Pär inte
så intresserad av bilar, det
började först när han köpt sin
första bil. Men redan från början tyckte han inte att han var
tillräckligt unik även om han
köpte ett bodykit till bilen. Nej,
redan där och så ville han
göra något annorlunda. Han
vill få folk att blicka åt just
hans bygge. Men att det blev
en Jaguar XKS var kanske
inte någon självklarhet, det
började med att Pär letade
runt på internet efter ett nytt
projekt att göra om.
Jag ville hitta en oslipad diamant, något som inte så många byggt om, säger Pär.
Men han var fast inställd på
att de skulle vara en sportbil,
denna gång inte någon med
japansk härkomst. Så vad
passar inte bättre än en den
kanske lite gubbstämplade
Jaguaren?
Redan innan han köpt bilen
hade han börjat skissa. När
skisserna var klara kunde
han inte motstå att förverkliga

FAT BOY!
Den är brutal men ändå så perfekt.

den. När väl Pär hittat sitt
projekt började han böja
VP-rör i garaget sedan
var det bara plasta och
efter det plasta lite till. Efter 1000-tals timmar stod
en bred kreation klar för
lackeringen. Lackeringen
utfördes av en lackerare
på Lysviks snickerifabrik.
Hela 14 lager med färg
och två med klarlack ligger på bilen. Sedan gick
det konstant med polering i två veckor för att få
lacken perfekt innan den
premiärvisades under Bil-

sport Performance & Custom Motor Show under
påskhelgen. Färgen som
alla pratar om heter Red
Apple Candy och passar
denna bil perfekt. Den har
ett enormt djup och lackeraren kan slå sig lite på
bröstet och sträcka på sig
lite extra.
Inredningen i en Jaguar
XKS är inte den roligaste
som kan hittas i sportbilsvärlden. Den känns
lite tråkig för att vara en
Jaguar. XK modellerna

Totalt har bilen lackerats med 14 lager med
färg varav två är klarlack. Lacken har ett
otroligt djup..

levererades oftast med en jätteful träimitationsinredning som
inte passar en riktig sportbil utan
mer något de vanliga tillverkarna
kan leverera när de snackar lyx.
Vid det här laget känner vi Pär
och han böjer sig inte för att riva
ut hela inredningen och jobba
med varje detalj. Inredningen är
handsydd av fordonsadelmakeri.se. Bara ratten tog nästan
12 timmar att sy upp, där allt
gjordes för hand. Pär har heller
inte snålat, allt läder är äkta Italienskt nappa vilket många
kända tillverkare i sportbilsbranschen använder och kombinerats med alcantara. Sedan har
Spiderman-temat fortsatt även i
inredningen.
Jag ville få in spindelnät i inredningen och bad om att få detaljer broderade med detta mönster, men problemet var att det
gjordes i flera delar och när de
skulle passas in var det inte så
lätt att få till allt. Det lades ner
mycket tid på just detaljer som
detta, säger Pär.
I inredningen har det även lackats och många detaljer matchar
nu det röda temat. Även högtalarna går i rött och det är väl
därför Cerwin-Vega varit första
handsvalet. Sedan att det spelar som en mindre jordbävning

Luftfjädring hade kanske varit det bästa
i Pärs fall då han bor långt in i skogen
och måste köra på grusvägar. Men Pär kör
hardcore och åker med coilovers.

gör ju upplevelsen sämre.
Baslådorna som Pär byggt
är måttade med vatten för
att volymen skall bli perfekt. Men allt är byggt med
eftertanke och trots att det
är fullt med ljudprylar lyckas han ändå få plats med
väskan till och från utställningar.
Motor och chassi är original om vi bortser från ett
par BC racing coilovers
som monterats. Men den
4,2 liter stora V8:an som
gömmer sig under huven
räcker för att hålla Pär nöjd
för tillfället. Den brutalt
mycket bredare karossen
krävde ju större och bredare fälgar. Det har gjort
köregenskaperna betydligt
bättre berättar Pär.
Men i helhet är denna otroliga kreation ett bevis på att
vi i Sverige ligger i framkant
när det gäller bilbyggen på
denna nivå. Så har du möjlighet att se bilen på någon
av de utställningar Pär
under säsongen besöker
skall du verkligen be ge dig
dit. För denna bil måste upplevas i verkligheten!
Många säger att Pär är helt

Temat är inspirerat från Marvelkändisen
Spindelmannen. Att köra filmtema kommer från
inspirationskällan och vännen Lukas Koos.

galen och vi är beredda att
hålla med. Men vad vore
bilentusiasm utan galna bilbyggare?

Inredningen är sydd i italienskt läder och
med mängder av detaljer.

FAKTA

Namn: Pär Edqvist
Ålder: 29
Bostadsort: Lysvik, värmland
Arbete: Sommelier
Bilmodell: Jaguar XKS.
Årsmodell: 2007

Tack till:

Jonas wång, Niclas Andersson, lackerare Ove på Lysviks snickerifabrik. Vänner, familj.
Felga.se, chemicalguys.se, jspec.se, utab, billlackering.eu, skyltcentralen, slowcow.se, fordonsadelmakeri.se, dpewheels. Dbakuten.se

Lackade ventilationsreglage är bara en av
alla mängder av detaljer som bilen bjuder på.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Det var en bra fråga, har alltid hållit på med bilar känns det som.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Hmm, en 4a kanske.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oj, det vet jag inte, tycker det händer mycket skit mest hela tiden.

Foto: Jonny Vadman
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
El är absolut inte min grej, där skulle man behöva lära sig mer.

Vem är din bilförebild?
Ingen jag kan komma på, det är många bilbyggare som man blir imponerad av.
Bästa garage drycken?
Öl!

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Fem dagar i veckan i alla fall!

Fakta
Namn:
Viktor Mårtensson
Ålder:
33år
Bor:
Örebro
Arbete:
Bilplåtslagare
Civilstatus:
Singel

NU I
SVERIGE
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
För tillfället håller jag inte på med något eget projekt förut att snygga till min daily drive. Om ni var på Elmia så stod
en BMW E46 med ett breddningskit i Hall-X som jag byggt på, bilen är fortfarande inte klar men kommer bli riktigt ball
när den är klar.

Beställ online
WWW.MADCROCENERGY.COM

#MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Pontus Blomqvist

Pawel Korpulinski visade
under första deltävlingen att han är regerande
svensk mästare. Pawel
hade det under fredagen
lite kämpigare men när
det väl gäller är han som
bäst. Förutsättningarna
var kanske inte de bästa,
en blöt bana som inte tillät några misstag, det
var vad förarna hade att
vänta denna dag. Eftersom Påsksladden tagits
bort som den första SMdeltävlingen fick det bli
Mantorp Park som blev
starten för SM. Mantorp

Johan
Johan Andersson
Andersson ärär tillbaka
tillbaka och
och slutade
slutade påpå
enen stark
stark tredjeplats.
tredjeplats.

Förhandsfavoriten Kim Fors lyckades inte
hamna bland topp-10.

Park är en mycket snabb bana
och när den är blöt gäller det
verkligen att förarna har tungan
rätt mun. Tidningens förhandsfavorit Kim Fors lyckades inte
leverera på topp denna dag och
hamnade utanför den ärorika
topp-10. Pontus Naeslund som
under Påsksladden visade att
han hörde hemma i toppen lyckas hålla sig inom topp-10 men
efter en tuff start på plats nummer nio. Istället var det Sveriges
första proffsåkare Jim Olofsson
som tog hem andraplatsen och
flåsar fjolåretsvinnaren i nacken.
Men mest överraskade är vi kanske över Johan Andersson som
under några år varit utom tävlan

En mäktig Twindrift med Henrik
Isaksson och Thomas Nyqvist.

som nu kliver in och tar hem
tredjeplatsen. Kanske har
vi missat Johans potential
helt eller så är han en varg
som nu väckts till liv. Skall
bli spännande att följa hans
resa i år. Även Dennis Wikberg imponerade med en
fjärde plats och visar därmed
att nya motorn fungerar på
topp. Dennis bil kunde ni
läsa om i förra numret av
GreenLight Magazine.

Kombikillen Joakim Grahn
visar att hans Volvo 245 också hör hemma i topp-10.
Nästa deltävling kommer
att vara ARN Citydrift som
arrangeras av Arn Racing.
Denna kommer att köras på
en riktig precisionsbana som
verkligen kommer att sätta
prov på förarna. Frågan är
om Pawel förblir orubblig i
toppen eller om Jim Olofs-

Dennis Wikberg avancerar och slutade
på en fjärdeplats och visar att han är att
räkna med.

son kan utmana honom eller
om Johan har kommit tillbaka
för att ändra på tronen. Missa
inte ARN Citydrift 29-30 juni!

Joakim Grahn med sin Volvo
245 slutade på en femteplats
och stod för den starkaste
insatsen under Mantorp enligt
tidningen.

Pawel Korpulinski visade ingen formsvacka under starten av serien.

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

Ingen topp-10 plats för Calle Linarsson
men trots det är bilen en av seriens
läckaste.

Disco Dennis stod för snacket i
micken under seriestarten.

Tung dag för Christian Erlandsson. Men Christian är inte känd
för att fega i kruvorna.

Regn kantade dagarna men ändå blev det
lite rökiga repor.

Fr. Vänster: Jim Olofsson, Pawel Korpulinski, Johan Andersson.

M A N T O R P

P A R K

1. Pawel Korpulinski
1. Pawel Korpulinski

2. Jim Olofsson

2. Jim Olofsson

3. Johan Andersson

3. Johan Andersson

4. Dennis Wikberg

4. Dennis Wikberg

5. Joakim Grahn

5. Joakim Grahn
6. Henrik Isaksson
7. Jonathan Borgström
8. Alexander Fröding
9. Pontus Naeslund
10. Mathias Johansson

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

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE:

018-149300

Ett grymt tält som är perfekt som
depåtält, utställningstält eller för
sommarfesten! Tak och väggar ingår.

Art.nr: DX10

149:-

POPPY GRACE MATE

Den omåttligt populära luftfräscharen Poppy Grace Mate (originalet).
Finns i flera dofter så som: Jasmin,
vanilj, jordgubb, körsbär m.fl.

ABS 355 SILVER FÄLGPAKET

ABS 355 Silver aluminiumfälgar. Pris
för färdigmonterat och balanserat
fälgpaket. Levereras hem till dörren!

Art.nr: SC341825

1795:-

25MM SPACERS TILL VOLVO

Centrum 65,1. Passar 200/700/900
serien. Med dessa spacers kan du
använda fälgar som är till 850/S/V
70 m.m.

Du får ett mullrigt och härligt ljud i
bilen när du monterar ett sportavgassystem från svenska Simons.

2590:-

JR30 CANDY RED FÄLGAR

Denna fälgmodell med 10 ekrar
är riktigt kaxig och gör sig fint på
många bilar. 18-20”, pris per st.

COILOVERKIT

Du ställer själv in hur mycket du vill
sänka bilen. Vi har flera olika varumärken som passar olika plånböcker!

Art.nr: ED02440

129:-

POSITIONSLJUSMODUL V70

Modul som gör att positionsljuset
lyser som på V70 facelift 13-16. OBS!
Passar endast på V70 08-12

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

Art.nr: 3322052

1499:-

UNDERCAR KIT 252LED

Undercar kitet är utrustad med 252
LED dioder i färgerna röd, blå, grön,
lila, vit, ljusblå och gult.

8390:-

:

3229:-

FR
ÅN

:
FR
ÅN

FR
ÅN

2750:-

SIMONS SPORTAVGASSYSTEM

FR
ÅN
:

UTSTÄLLNINGSTÄLT 6X3M

12490:-

:

2495:-

FR
ÅN

Art.nr: SC-T63

:

VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

OCEAN CARIBIEN FÄLGPAKET

Ocean Caribien Silver aluminiumfälgar. Hjulen kommer balanserade och
färdiga att montera på bil. Pris för
komlett paket.

395:NUMMERSKYLTSBELYSNING

Komplett insats med nummerskyltsbelysning i vid LED. Enkelt att byta
och ger ett snyggt starkt sken!

345:BROMSOKSFÄRG

Bromsoksfärg får dina ok att se nya
ut! I priset ingår rengöringsspray,
tvåkomponentslack och tillbehör.

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Monkey Shotz,
facebook.com/monkeyshotz/

Tidningen GR8 Street Performance tyckte att det saknades
en riktigt bra bilmässa i Belgien
och tog tag i saken själva. Nu
har mässan arrangerats i fem
år och blir större och större för
varje år, många av de hetaste
bilarna i Europa tar sig till Kortrijk Expo under april månad.
Mässkomplexet Kortrijk Expo
har en yta på 36 000 m2 och i

GR8 International Car Show arrangeras av en biltidning och mässan är
oerhört uppskattad.

år fylldes denna yta verkligen
från golv till tak med närmare
1000 bilar och 65 utställande
företag/klubbar. Under helgen
besöktes GR8 International
Car Show av över 30 000 personer.

Honda fortsätter att kombinera
klassika former med modern touch.

Lambodörrar var längesen vi såg,
men i Europa verkar denna trend
hänga kvar eller är det någon som
har fått flashback och saknar den
epoken i stylingvärlden.

Många bilbyggen på märken från
grannlandet Tyskland.

Läcker lack!

Tofu-garage fanns på plats med sina
Rocket bunny byggen.

En färgstark foliering.

Totalt 1000 bilar fanns på plats och
30 000 besökare.
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EVENEMANG
Text: Daniel Serenus

För andra året i rad kommer
Modified Run gå av stapeln,
detta är tidningens sätt att visa
upp bilkulturen och den entusiasm som finns där ute. I årets
upplaga kommer det vara 50
startande bilar, alla unika på
sitt sätt. Vi har en schysst mix
av bilar och då de som var med
förra året hade förtur kommer
det bli många kära återseenden. I år går starten på BRC i
Malmö, kommer tyvärr inte bli
ett offentligt arrangemang men
vi kan ju inte hindra kunder till
butik att titta på bilarna när de är
uppställda. Vårt stopp på Emmaboda flygbana är det bara
inbjudna gäster som välkomnas
då detta blir ett slutet VIP-event,
the big final kommer att ske i
Skövde.

The
Celebritets!

att återigen delta i Modified Run
denna gång med två bilar. Nyligen tog Henrik Mattsson hem
pris under Bodensee och visade
att han hör hemma i toppen, vi
är stolta över att Henrik åker
under Sonax flagg i år. Även
en rad andra kända bilbyggare
kommer att delta i årets resa.

The twins!

Förra året var det bröderna
Rashid som plockade hem The
Passion of Modified Run och
utan att de ens visste vart de
skulle bo sista dagen stannade
de kvar och festade ändå, de
har utlovat minst lika galan resa
i år.

The
Unicorns!

Vi kommeratt ha bilar i högsta
klass och några av dessa unika
är bland annat Andreas BergI året upplaga hittar vi en del grens galan Hyundai Genesis
kändisar i branschen, vad sägs som är byggd i Batman-tema.
som David ”Mr. Fun” Persson En annan unik kreation är Volsom var med i Gumball3000 vobyggaren Mattias Svensson
och vann The Spirit Of Gumball. vars C70 är ett uppvisande i bilFrågan är om han tar hem The byggarkonst.
Passion of Modified Run. Lukas Koos är Sveriges kanske
kändaste bilbyggare om vi ser
till modern styling, han kommer

The Crazy Saab-dudes är också
tillbaka.

The
Sunlovers

Bland annat ställer Morgan
Svennarp upp med en taklös
Ferrari F430 F1 som är ombyggd i egen stil. Den andre
David Persson kommer att
ställa upp med en BMW-cab
och även Lukas Koos kommer
att köra sin Mitsubishi Eclipse.

The Media

I år kommer Mannaminnet att
hjälpa till med filmning och media produktion, de kommer att
åka med Jonas Larsson i hans
feta Nissan GT-R som även
fått ett lite nyare utseende.
För vår huvudsponsor kommer Henrik Haraldssson att
köra som är mer känd för
Rides of Sweden. Även Henrik
kommer att dokumentera kring
resan. Förra året bjöd sombreros killarna med Robin Rosenlind i spetsen på en grym film,
de rullar i Robins ombyggda
Porsche 996 GT3

The Ladies

I år är vi stolta över att fler
kvinnor väljer att följa med
på resan. Vi har bland annat

Tvillingarna Rashid är tillbaka

Somberos Boys is back! Utlovar ny
tema utklädnand.

Ina Bäckdahl med sin läckra
Toyota Supra och sen har vi
Melissa Sjöstrand som var
nominerad under Greenlight
Galan förra året med sin Audi
TT. Pernilla Carlsson som var
en av frontpersonerna i Girls
Go Low kommer i år att köra
sin BMW under resan.

Jim Björk kommer köra med sin drömbil som han
ställde ut på Elmia, en Dodge Viper.

The
Sponsors

Flera av sponsorerna kommer
att ha egna representanter
som deltar. Galningen Anthony Isaksson som förra året var
den enda som inte lyckades
ta sig i mål då hans Mitusbithi
Evo inte höll hela vägen. I år
är bilen borta och Anthony har
lovat att ge allt för att komma
med egen bil till målgången
i Skövde, han kör för Street
Performance. För Phoenix
Gold kommer deras demobil att rulla. Företaget själva
kommer att åka med runt för
att ta del av sin satsning på
Svensk bilentusiasm. Däckdesign lånar ut sin plats till energidrycksmärket Mad Croc som
kommer att köra runt på våra
vackra damer. SC Styling och
Sonaxs bilar har vi nämt tidigare i denna artikel.

Melissa “MISS MAD” Sjöstrand kommer att vara
med och köra.

Anthony Isaksson var jumbo-pristagaren som inte
kom i mål förra året. Men i år hoppas vi det går
bättre. “Plöstligt händer det”även för Anthony!

The Cars

I år har vi fokuserat på en schysst mix
av bilar, några av ovanligheterna är
Jim Björks låga Dodge Viper, Hampus Lindwalls Ford Mustang Mach 1,
Christian Olséns Mitsubishi Evo IX
Wagon, Gandalf Malmborns C4 G-Picasso och Philip Karttunens Saab 90.
Detta visar bredden på årets startfält.

Mattias Svenssons galna Volvo C70 kommer att
vara med i år.

Modified Run 2018 kommer att bjuda
på lite kära återséenden och en hel
del nya bilar. Flera bilar kommer med
nytt utséende sedan i fjol bland annat
Victor Adolfssons Nissan S15 och Sebastian Simonssons GT86:a

Morgan “Epla Mojje” Svennarp kommer ratta sin
nya Ferrari F430 F1 Spyder.

Angela och Jenny hänger
med oss i sommar.

#Modifiedrun
Bilbyggarkändisen Henrik Matsson Kommer att åka
med detta bygge under Modified Run. Vi har alla
saknat detta gala bygge. Hoppas Henrik har med
sig njurbältet.

i år satsar vi hårt på denna
hashtag. Vi kommer att försöka
koppla allt material från förare
och media. Detta så du under resan kan följa allt som händer.

Lukas Kooz är både en kändis
och sann bilentusiast som valt
att åka med även i år med två av
sina byggen.

27 Juli
The Trip

Viktor Adolfsson
Hisham Rashid
Christoffer Stahl
Philip Karttunen
Stefan Engström
Stefan Berander
Jonas Larsson
Robin Buder
Robin Rosenlind
Andreas Berggren
Lukas Koos
Lukas Koos
Morgan Svennarp
Robban Eriksson
David Persson
Simon Bragd
Christian Persson
Kevin Nelson
Melissa Sjöstrand
Johan “Nosslin” Nilsson
Jim Björk
Pernilla Carlsson
Björne Carlsson
Ina Bäckdahl
Gandalf Malmborn
Johnny Lehti

Nissan S15
Toyota Supra MKIV
Mercedes C63 AMG
Saab 90 Turbo
Bmw 335i
BMW M5 F10
Nissan GT-R Switzer R1K
Volkswagen Golf R
Porsche 996
Hyundai Genesis Coupe
Hyundai Genesis R Spec 00Z
Mitsubishi Eclipse
Ferrari F430 F1 Spider
BMW F11
BMW E46 330i Cab
Audi A4 B8 Avant
Nissan Skyline R34 GTT
Hyundai Genesis 3.8 R Spec
Audi TT
Ford Focus RS
Dodge Viper GTS
BMW E46 320i
Nissan 200sx S13 sr20det
Toyota Supra MKIV
Citroen C4 G-Picasso
Bmw 335 eller Ford Sierra Cosworth,

09 -10:00 Start: –
Malmö, BRC
Check point: Bromölla,
Bellas Place (lunch)
Check point: Emmaboda
Flygbana, BMC
Ca. 17:00 Målgång:
Kalmar – Sport Auto
After Rally: Harrys Kalmar

28 Juli
The Trip

Ahmad Salih						
Volvo C70
Mattias Svensson					
Volvo C70 breddad
Linus Ljung						
BMW Kombi Stance
Sandra Bergelv					
Volvo V70R breddad
Linus Fernlo						
Nissan Skyline
Kevin Robertsson						
Mitsubitshi Evolution VIII
Sebastian Simonsson					
Toyota GT86
Christian Olsén					
Mitsubitshi Evo IX Wagon
Hampus Lindwall					
Ford Mustang Mach 1 351c 4v 1970
Adam Bjursten					
Toyota Supra TT
Mikael Larsson					
Audi A6 C6 3.0TDI
Timmie Willman					
Honda Civic
Daniel Hansson					
BMW 328ci E46
Rasmus Aurell					
Hyundai Coupé
Wildcard ”David Persson”			
Porsche Cayman S
Wildcard “Andreas Blanksvärd”			
BMW e36 turbo&kompressor
Wildcard “Andreas Blixt”				
Nissan Skyline GTT
Emelie Svensson					
Audi A4 B6 Quattro
SC Styling “Henrik Ros Haraldsson”		
Mini Cooper
Phoenix Gold					
Peugeot RCZ
Sonax (Henrik Mattsson)				
Volvo V70 RWD
Mad Croc						
Hemligt
Street Performance (Anthony Isaksson
Hemligt

09 - 10:30 Start: Öland –
Ölands Köpstad
Check point: Vetlanda,
Sapa Arena (lunch)
Check point: Jönköping
(blir bara genomresa)
ca. 16:00 Målgång: Skövde –
Torget, ARN racing
After party:
Bogrens
salonger.

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Ina Henckel

Baked Society öppnar starkt i
vanlig ordning
I början av Maj månad var det
dags för Baked Society’s oerhört populära parkeringsträff
som lockar flera tusen bilar och
besökare. För att arrangera en
träff av denna storlek krävs åtskilliga timmars planering och för att

få någon struktur på parkeringen
kunde klubbar och företag abonnera en yta innan träffen, vilket
gör att träffen känns mycket mer
organiserad. Precis som andra
träffar runt i landet som arrangeras på kvällstid är problemet
folk som inte kan respektera de
regler som arrangören går ut
med, hjälpa till med att slänga

Alla BMW-modeller gör sig fruktansvärt bra med stancestuk.

skräp i sopsäckar som finns utplacerade samt det viktigaste,
lämna alkoholen hemma, där
den sistnämnda verkar vara
svår att få bort helt när man
håller till på en allmän parkering. Men Baked Society gör
ett oerhört bra jobb och träffen
fortsätter växa, så snart kommer ytan de använder idag
vara för liten.

Rellen Gullbäck har gett sin BMW
ett helt nytt utséende till denna
säsong.

Denna parkeringsträff lockar
många grymma byggen som denna
Porsche.

Riktigt läcker Audi.

Det fanns gott om BMW-bilar på
denna träff.

Komposit, Kolfiber & Lack

Tuning & Motorsportsprodukter

Motoroptimering

Tuning & Motorsportsprodukter

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

Speeding AB är företaget för de seriösa
motorsportentusiasterna och för de tävlingsinriktade. Vi saluför egenutvecklade
produkter och märkesprodukter inom ett
brett område. Välkommen att kontakta
oss så vägleder vi dig vid behov

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD
Mjukvaror

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

www.dieselkraft.se

www.l-m-r.se

www.adrian-styling.com

Foliering & dekaler

info@dieselkraft.se

Tel: 0322 - 64 41 44
Sollebrunn

www.speeding.nu
info@speeding.nu
033-281900

Reservdelar & Drivlina
FACEBOOK: PROFIL #461

Reservdelar
Marknadens största utbud av motorsportprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet
och bäst service!

www.skruvat.se

www.racegear.cc

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

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se
info@overtake.se
telefon: 036-8602123

Sveriges största och bredaste sortiment
av delar för drivlinan som drivaxlar, drivknutar, 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

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.se

Motorsportsprodukter

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

www.simpson-europe.com

Styling & biltillbehör

Styling & Motorsportsprodukter

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

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

www.scstyling.com

www.ddesign.nu

info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Styling & tillbehör

Vi tror på kvalité och att använda naturliga 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

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

Vi har delarna du söker!

www.stertman.se

Tel: 0346 - 20735

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

www.dalhems.se

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Motorsportsprodukter

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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!

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

Störst i Sverige på biljud!
Brett sortiment av marknadens populäraste 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

www.klracing.se
Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

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

www.raidopower.com

Tuning produkter till rätt pris!

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

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

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 & Motorsportsprodukter

Batterier, däck, fälgar &
biltillbehör

Silikonslangar m.m.

Motorsport, motoroptimering
& motorrenovering

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

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

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

www.do88.se

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

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

Tel. 08-588 010 88

www.trendab.com

Inredning

Tel: 08-552 451 16

www.gpartners.se
054-210 400

Vinyldrapering & Foliering

Lackering - & rekondtillbehör
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

Hos oss hittar du ett stort utbud på
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a.
färdigprintade camovinyler, stickerbombvinyler, kolfibervinyler, metallicvinyler. Snabb frakt i hela Norden.
Gör som många andra – handla av
oss
www.vnvinyls.se
order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

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

www.thorsbilsadelmakeri.se
Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.billackering.eu

POSTER
Foto: Pontus Blomqvist

AUDI - STANCED

26 - 28 JULI

WWW.MODIFIEDRUN.SE

REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis
Foto: Breakout Motorsport

Ibland får livet tyvärr en
oväntad vändning som
man aldrig skulle tro skulle
drabba en själv. I just den
stunden är familjen och
varandra det viktigaste
som finns.

ra delar av huset renoverat så att den stressen
som Sandra känt försvinner, hon vill verkligen att
Rikhard och dottern ska få
så bra förutsättningar det
bara går.

Förra hösten fick Rickhards
sambo Sandra diagnosen
ALS, en otäck nervsjukdom som leder till förlamningar i kroppen. Idag finns
tyvärr inget botemedel till
denna sjukdom som obehagligt nog inte har någon
rolig utväg. Paret som bor
i ett hus utanför Göteborg
har sedan diagnosen haft
det kämpigt med inte bara
diagnosen men också ett
hus som behöver fixas
iordning, vilket Sandra har
mått dåligt över. Hon tänker på Rickhard och hur deras dotter Ellinor ska få det
efter att hon gått bort. Från
att man fått sjukdomen så
är det bara en tidsfråga innan kroppens viktigaste
organ slutar fungerar. För
några veckor sedan var
familjen med i programmet Sofias änglar där de
hjälper familjer som har
det svårt och har fått svåra
besked som gör att vardagen aldrig blir sig lik igen.
I TV-programmet får de sto-

Både Sandra och Rikhard
har sedan tidigare haft ett
bilintresse som än idag
finns kvar men att orken
och tiden inte finns till, de
vill ägna all tid som finns
på dygnet till varandra då
dem inte vet hur länge det
varar. Det måste vara oerhört jobbigt att inte veta
hur länge man ska få tillbringa tid med den man
älskar. Rikhard är en oerhört snäll och omtänksam
kille som ofta sätter andra
före sig själv. Han är med
i en förening som heter
Breakout Motorsport som
arrangerar lagliga streetrace och annan form av
körningar ute vid Kattlebergsflygfält några gånger
varje år. Rikhard som tidigare byggt en hel del bilar
och även kört en del själv
har lagt allt detta åt sidan,
då varken tiden eller motivationen funnits sedan
Sandra insjuknade. Under
programmet så berätta
Sandra för Sofias änglar

att hon verkligen skulle vilja göra
något för Rikhard. Vännerna i
Breakout Motorsport kontaktades av Sofias änglar för att se
ifall de kunde få hjälp med att
lösa in hans bruksbilar och köpa
något nyare men ett samarbete med bilhandlare var svårt
med denna korta tidsram. Istället tyckte vännerna att Rikhards

hobbybil (en BMW E46 Coupé) skulle vara mer personligt
att göra iordning och få körbar
och besiktad då den inte var i
sådant skick just då, men det
skenade rätt duktigt. Tidsramen killarna hade på sig var
tre dygn ganska exakt på timmen. Inget är omöjligt om man
är ett gäng som hjälps åt, förutom massa vänner som skruvade i stort sett dygnet runt så
klev väldigt många företag in
och sponsrade med delar för
att bilen kunde bli komplett

och körbar och Rikhard hade
även lite delar liggandes som
var tanken att användas, såsom kompressor bland annat. Under dessa 72 timmar
hann de med att bygga fästen
och anpassa kompressorn
till bilen, bygga ett bränslesystem från NUKE i bagaget,
montera ett nytt styrsystem
från MaxxECU. För att matcha effekten som kompressorn tillför till bilen behövdes
bromsarna uppgraderas men
likaså väghållningen i form

av coilovers. För att sitta säkert så
monterades en sportstol. Bara några
timmar innan Sandra och filmteamet
tog med Rikhard till TH Petterssons
garage på Mölndalsvägen i Göteborg
för att visa honom överraskningen så

hade bilen fått en hellackering.
Rikhard blev väldigt chockad
när han såg bilen och trodde
först inte det var hans bil.
Vi kan inte annat än säga
att Breakout Motorsport och
alla andra som hjälp Rikhard
med detta är sanna hjältar.
Vi hoppas verkligen nu att
man hittar något botemedel
mot denna elaka sjukdom
så att Sandra, Rikhard och
Ellinor får så långt liv som
möjligt ihop.
Sandra har startade en insamling i slutet av förra året
och har fram till idag fått ihop
över 140 000 kronor och där
ska det inte sluta, vill ni hjälpa till att bidra till forskningen
mot ALS kan man skänka ett
bidrag på www.hjarnfonden.
se/insamlingar/6704-sandra-bergmans-insamlingmot-als/

Sponsrande företag:
TH Pettersson,
Mad Performance,
Street
Performance,
MaxxECU/
Maxxtuning,
Schmiedmann
Tack till:

Thomas Jansson,
Tim,
John,
Joakim Nilsson,
Johan Douglasson,
Nicklas (sälen),
Björn,
Anders på RPS,
Max lackeraren,
Patrik Strindberg,
Johan Dalbro,
Oliver Mårtensson,
Robin Bäcker,
Kalle Gustafsson,
Tobias Söderen,
Tobias Oksanen,
Jesper Jummisko,
Mårten Stångberg

ARTIKEL
Text Melissa “Miss Mad”
Sjöstrand
Foto:
Melissa & Mässan

Då var det dags, dagen då
resan ner till Tuning World
Bodensee 2018 va här! Efter
månader av förberedelser
skulle det äntligen bli av.
Jag och Henrik Mattsson mötes
upp för att ta båten över till Kiel
för att sen köra de resterande
90 milen i Tyskland. Båtresan
gick bra, och vi kunde i lugn och
ro planera dom sista detaljerna.
De närmsta 90 milen bestod av
vägbyggen och överfyllda “lastbilshak” men vi tuffade på i var
sin lastbil, tack och lov för fri
telefoni i Europa!
Väl framme i Bodensee! Vi kom
fram vid lunch på tisdagen och
blev väl omhändertagna, vi fick
i lugn och ro lasta av våra bilar i ett av mässhallarna. Redan från början blev det stor
uppmärksamhet
att
Volvo
Mattsson var på plats. Arrangörerna, domarna och andra utställare var snabbt fram
och ville veta/se mer av den
bilen som dom bara hade hört
talas om. Det fanns bra tvättområden där Sonax VIP stod
och hjälpte till om det skulle
behövas. På tisdag kväll kom
även Niklas Frisk och Johan
Eriksson med sitt gäng till mässan.
På onsdagen var det dags för

Påväg ner strax framme vid
båten.

Fika i solen, rätt uppspeedade
efter allt kaffe.

fotografering för tidningen Tuning och en mer
engagerad fotograf får
man leta efter. Efter 3
timmar och många tyska
svordomar var han klar.
Kan tillägga att bilderna
blev otroliga. Nu var det
dags att köra in bilarna i
hallarna, när jag kom till in
hallen var dom supertrevliga och ville placera min
bil precis vid ingången direktkopplad till Tidningen
Tuning’s egna monter.
Inget jag kan tacka nej
till då det passade min bil

perfekt. Folk med bilarna
runt om var hjälpsamma
med att översätta tyskan
och placera in mig rätt i
montern.
Borta i EST-hallen (European Tuning Showdown) var de i full fart att
placera ut bilarna. Vid incheckning fick deltagarna
en boll med ett nummer,
det numret blir sen ditt
tävlingsnummer och din
plats i kvalet. Det är först
då man vet vilken bil man
möter i första ronden.

Inte bara stance och Rocket bunny.

Väl framme och dags att lasta av

Bilsport är på besök.

Torsdag, dagen då mässan
öppnar. Vi står laddade till tårna och bilarna skiner som aldrig förr. 09.55 börjar varenda
bil att tuta, höja musiken eller
tokvarva, det blev en helt galen ljudnivå i alla hallar. Även
jag som är van vid ljudnivån i
A-hallen på Elmia och en dotter som heter Decibelle är det
inget mot detta.
Nu var det dags för ETSen att
dra igång, alla svenskar stod ut
från början och plockade hem
sina första ronder. Stämningen
bland utställarna var fantastisk

Glad och nervös Mattsson
väntar på att få åka upp på
scen och bli bedömd

Detta är en av dom personerna
med nerverna på utsidan. Som
tur är en liten bit av naglarna
kvar

och uttrycket “alla hjälper alla” får ett
signum.
Fredag. Dag 2 för mässan, och redan
30 minuter innan mässan öppnar är
alla på topp och stämningen är lika
hög som när man lämnade på Torsdagskvällen. Alla började se sig om
vem som skulle bli nästa motståndare
vad som var deras styrkor. Men fortfarande ingen som baktalade varandra utan man var mer för att berömma
andras bilar. Svenskarna slår till igen,
och nu börjar folk på riktigt tala om vilka top 16 kommer bli. Kvällen avslutades med ett fantastiskt after party
med oktoberfestival tema. Alla pratar
med alla, spelade ingen roll om du

Kompakt och lättskruvad sportbil, men hur
tänkte de när de monterade de stora backspeglarna på rutramen?

körde rally eller hade en show bil, vad
du hade för bilvårdsleverantör eller
vilken multimedia du hade, vi var som
en stor familj!
Lördag. Sista dagen innan top 16
skulle utses, nu finns inga wild cards
att dela ut, åker du nu är det slut! Nu
börjar man märka av tävlingsnerverna
på folk runtomkring. Domarna går in
på detaljer, nu handlar det inte längre
om okej, nu skall allt sitta! Där domarna kunde få in ett finger för att känna
skarvar eller hitta damm gjorde dom
det. Det är extra hög nivå på bilarna
nu. Men det hjälper inte, våra fyra
svenska storheter visade var skåpet
skulle stå och alla tog sig till final! Nu

Snygga billjudskreationer är ett
signum för Tyskland.

gick snacket, nästa år kommer tyskarna bygga en hög mur runt Sverige
så vi inte kan lämna landet med våra
fantastiska byggen, allt med glimten i
ögat!

Annorlunda Mini Cooper

Söndag och sista dagen på denna
mässa. Det är idag allt skall avgöras.
Idag åker alla upp en och en och får
sin bil bedömd, framme vid scen börjar folk köa. Nu märker man att det
handlar om ytterst små detaljer på
bilarna. Nu använder majoriteten av
folk ramper och kör upp sina bilar på,
plockar av hjul och lägger speglar under bilarna. Nu skall allt visas för de
sex domarna som inspekterar bilen.
Även vi är såhär långt in i tävlingen
så är det inget oschysst snack som
går eller så. Vi är som ett stort team
även om vi tävlar mot varandra, något
jag aldrig upplevt såhär starkt tidigare. Alla svenskar gör ett fantastiskt
jobb på scen och publiken är över-

Henrik har precis tävlat i VM i
biltvätt. Han firar segern genom att
svalka sig i skuggan medans andra
kämpar vidare

Kolla, han har lågprofil!

rumplad över vad våra svenska stjärnor
presenterar. Timmarna går och tillslut är
det dags att köra fram alla bilar till scen,
nu väntar vi alla med spänning. Speakern börjar prata, nu ligger nerverna på
utsidan på många av oss (extra mycket
på vissa) Bilarna börjar ropas fram, nu
kommer beskedet! Vår fantastiska Niklas Frisk kom på en hedrade 11e plats
med sin Audi 100. Per med sin otroliga
Volvo 240 passade in i domarnas smak
och plockade hem en 4e plats. Tre platser kvar och spänningen stiger, nu är
det som folk i flera dagar har sagt, det
blir svenskt i toppen! På ena sidan har
vi en av Sveriges största stoltheter Johan Eriksson med sin sagolika Dodge
Charger. På andra sidan har vi Sveriges
motsvarighet på Chipp Foose, Henrik
Mattsson med sin spektakulära Volvo
V70. Det är smockat vid scen och läktarna är fulla. Killarna ser på varandra och
ler, vad som snurrar i deras huvuden är
nog omöjligt för oss som står bredvid att
förstå. Speakern drar ut på det och det
känns som sekunder är minuter. Tillslut
kommer beskedet, Johan tar hem det
ännu ett gång!! Publiken jublar och glädjen är total. Ännu denna gång glädjes
folk åt varandra och Henrik går raka vägen fram till Johan och gratulerar med
en kram som bara en bilbyggare kan ge
en annan byggare.
Måndag och dags för hemfärd. Med
mycket nya upplevelser i bagage och nya
vänner i hjärtat kändes inte de 90 milen
i lastbil speciellt jobbiga. Som på vägen
dit märker vi att tyskarna gillar att bygga

Snart hemma på Svensk
mark.

Förutom bra bilder och ett
vansinnigt temperament har
han även resurser

Någon som gillar den egyptiska epoken och smyckar
sin monter med guld och
faraoner.

Våra Svenska mästare

Tuff färgkombination!

Mycket folk på utomhusarenan.

Finn ett fel?

Många bilbyggare har lagt ner mycket tid på
detaljerna.

En dvärg klon.

Sverige levererade på topp!

Vart än i världen Johan Eriksson tar sin Dodge Charger RTR så får han juryn att häpna och tappa andan
när de granskar bilen.

Mattsson var mycket nöjd
med mässan.

Vad är en bilmässa utan en rökig driftingshow av
den lokala driftingeliten.

Inredningarna är extremt viktiga och det bevisar
man här.

Tysklands stolthet!

PROFFESSIONAL
DRIFTING DRIVER
Deltävling 1
Mantorp SM

med att lyckats hitta linjerna.
När kvalet skulle gå av så var
nerverna ganska många och
jobbiga men vi lyckades köra
två stycken ganska bra åk som
Då SM premiären blev inställd tog oss till en 4e plats i kvalet.
under påsk är det dags för den så vi var laddade inför den
nu, i samband med Dotz Drift kommande dagen och twin
Break på Mantorp Park.och körningen, tyvärr var ju inte
inför denna tävling hade vi fått vädret på vår sida när det reglite mera ordning på bilen och nade till och från under dagen
jobbat på med att organisera och när det var dags för stegen
oss i teamet.
så öppnade sig himlen ännu
en gång. Vi började top 16
Inför detta event hade jag pra- med att möta Kim Fors som vi
tat med David Skogsby som är lyckades klara av. Sen i top 8
en av Sveriges mest rutinerade var det dags för Jocke Grahn
förare som har ett sabbats år i sin volvo 245 med m50. Efter
och han skulle ställa upp som vår första körning så var det så
spotter så vi möttes upp på fre- pass jämnt att det blev dömt till
dagen på Mantorp där det var en “One More Run” där jag valträning som stod på schemat de att köra lead och lyckades
fram till 17 och sedan blev det så pass bra att vi gick vidare. I
dags för Kval.
top 4 mötte vi den gamla svenske mästaren Johan AndersSlingan som vi skulle köra är ny son och efter 2 jämna rundor
i tävlings sammanhang så det tog vi oss vidare till finalen där
var en spännande utmaning. vi skulle möta den regerande
Jag hade lite problem att hitta svenska mästaren Pawel. Vi
en bra fart att kunna initiera, började med lead och körde ett
så vi bråkade hela träningen bra åk så jag visste att jag var

tvungen att ge allt i våran chase!
Men tyvärr flickade vi lite hårt i initieringen så Pawel drog ifrån några
billängder och efter det var det inte
mycket att göra, men vi slutade på
en stark andra plats och det känns
otroligt bra att kunna börja säsongen så!
Stort tack till David som hjälpte mig
i denna tävlingen, så vi tog beslut
om att han ska fortsätta som spotter inom Svenska mästerskapet
och Driftmasters.

kämpa. så vi hoppade in i vår bil
och satte oss och körde 80 mil ner
till Våler.
Efter Mantorp så hade vi varit med
bilen till Dynotech efter vi monterat
starkare fjädrar till wastegaten för
att kunna bygga laddtryck lite tidigare och det gjorde den så väldigt
mycket mer knuff i maskinen från
början (sjukt skönt med den karaktären på motorn) Nu leverarar den
770whp och 900nm på 1.8 bar i
laddtryck med Panta E85R i tanken!

Väl framme på Våler så riggade
vi upp i vanlig ordning och gick igenom bilen lite snabbt och allt var
i sin ordning och när träningen
skulle börja var vi väldigt taggade.
Sedan ifjol har Gatebil valt att läg- Men direkt när jag skulle värma
ga till en driftingserie (GDS) i sitt däcken så skjuter vi ett knutkors på
program där vi var inbjudna bland mellanaxeln och fick bli bogserade
20 förare som får vara med och in. Väl inne i depån så fick vi börja

Gatebil Drift
series 1 Våler

Payback Lubricants
Simpson Europe
KW Suspensions
Lycksele Bildemontering
Stockholms speed industri.
Raidopower
Dynotech
Kloma
L-M-R
Däckdesign
Transport och Miljö
utbildningar.
Stellansakeri.se
Rebew design
Vmr customs

med att riva ner allt och leta
reda på en ny axel och som
tur var så hade Anders Hay
en axel vi kunde ta! Så efter
lite svetsande och fixande
så var kardanen ihop men vi
missade nästa hela träningen
och fick kanske 4 varv totalt.
Inför träning nr 2 var vi laddade igen men efter några
varv känner jag att kopplingspedalen tappar tryck och
den vill inte riktigt frikoppla
direkt. In och ser att det fuktar
från lådan och det var 30min
kvar till kvalet där vi valde
att chans på att inte byta så
vi fyllde behållaren max och
körde ut för att kvala med
1000 tankar i skallen.
Väl där ute så lyckas vi få till
en första repa som är ganska
bra även fast kopplingen strular så vi fick 76 poäng och var
kval 8 efter första rundan. I
andra rundan så laddar vi lite
hårdare men får inte till flyttet
på grund av kopplingen som
inte lirar till fullo så på kvällen
valde vi att riva ner växellådan och kolla över kopplingen och det visade sig vara
o-ringarna till urtrampningslagret som hade gett upp. Men
det lyckades vi lösa under
kvällen med hjälp av grabbarna från noiseboys drifting
från Norrtälje.

Lördag och dags för tävling
där vi kvalade in som 16 bil
och skulle möta Örjan Nilsen
så vi fick några träningsrundor
mot honom och han var en
väldigt snabb kille. Inför starten var jag lätt nervös över hur
det skulle gå och han skulle
börja köra lead. Redan i starten drog han kanske 2 bilar på
mig som jag sedan försökte
jobba ikapp hela vägen men
lyckades inte och vid sista inner klippen glider jag ut lite
väl långt och dirtdropar precis
vid en skarp asfaltskant som
sliter tag i bilen så den hoppar
upp i luften och landar hårt på
vänster sida. När det hände
så knäckte vi ena drivaxeln
och bärarmarna bak så vi var
tvungna att bryta. Örjan som
vi mötte tog sig till final och
blev tvåa, så stort grattis till
honom!
Nu står vi här med en väldigt
trasig bil och avresa till Polen
om 9 dagar och en lång lista
med måsten som ska lösas,
så nu laddar vi fullt för Masters!

I hur många år har vi inte
hört Lukas Koos prata
om en Nissan GT-R? För
några veckor sedan blev
drömmen sann och en grå
GT-R står numera i Lukas
ägo, mycket tack var Kevin
på Sweden Car Göteborg,
som hjälpte Lukas att göra
denna affär mycket smidigare. En annan sak som
inte är vanligt för Lukas
är att han har valt att sälja
en av sina utställningsbilar
för att finansiera denna affär och det är Mazda RX8an med Robocop-tema,
den bilen är såld till Jonas
Cronhamn.
Att Eksjökillen skulle pen-

sionera sig från att bygga
om bilar har vi aldrig trott
på, även om han vill få andra att tro det. När han gick
ut med att sluta bygga så
sa han tydligt att kommer
jag äga en GT-R i framtiden
så kommer jag nog bygga
om den. Så frågan är ju,
när kommer vi se denna
fantastiska bil stå ombyggd på mässor och bilträffar runt om i landet? Det är
bara att vänta och se, förr
eller senare kommer den
modifieras (i alla fall om vi
känner Lukas rätt). Tror du
Lukas kommer hålla den
original?
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Det är 20 år sedan dåtidens
mest extrema Vantage
kunde beställas, nu återupplivar tillverkaren namnet och kommer tillverka
en väldigt limiterad utgåva
av modellen igen. Precis som 1998 vill den brittiska sportbilstillverkaren
att modellen ska kännas
lika extrem som då men
med dagens teknik och
kunskap. Det kommer att
tillverkas sju stycken coupéer och sju stycken cab-

bar. Båda karosstyperna är
försedda med V12 på sex
liter och kommer inte ha
någon överladdning, motorn har en effekt på 600
hästkrafter och växlingen
kommer ske via en sjustegad manuell växellåda.
Karossen har fått ett aggressivare kjolpaket med
en bakdiffusor som har bättre aerodynamiska egenskaper, givetvis är detta tillverkat helt i kolfiber för att
hålla vikten nere. Motorn

kyls via det enorma gapet i
fronten som inte är lika extremt
på en vanlig Vantage. Fälgarna är helsmidda och har centrumbult, vilket andas racing.
Man får inte vara mörkrädd för
interiören går i samma mörka
tema som utsidan.
Om någon av dessa 14 bilar
finns att köpa är oklart, då de
redan kan vara reserverade
och prislapp har Aston Martin
ännu hållit hemligt, men de
första bilarna sägs vara leveransklara under kvartal tre i år.
Text: Christoffer Talvis 		
Foto: Aston Martin
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D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
NYHET! ET15 5x100/5x108

2599kr/st

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

2399kr/st

POKALER - MEDALJER - GLASTROFÉER - STATYETTER

Telefon 044-46290

www.glentons.se

VI HAR TROFÈERNA
TILL ERA ARRANGEMANG!

POKALER - MEDALJER - GLASTROFÉER - STATYETTER

www.facebook.com/Glentons

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

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

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

@glentonsidrottspriser

T!

1899kr/st

THE ART AND SCIENCE OF WHEELS

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

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

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

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

Rota Wheels Sweden
ROTASWEDEN

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

ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning
Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE

| INFO@ROTASWEDEN.SE
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Porsche utökar nu sitt utbud av hybridmodeller ytterligare. Nya Cayenne E-Hybrid kombinerar klassens
bästa köregenskaper med maximal
effektivitet. En treliters V6-motor
på 250 kW/340 hk kompletteras av
en elmotor på 100 kW/136 hk som
tillsammans utvecklar 340 kW/462
hk. Det maximala vridmomentet
700 Nm finns tillgängligt redan från
strax över tomgångsvarv och booststrategin är hämtad från supersportbilen 918 Spyder.
Cayennes plug-in hybridsystem ger
en acceleration från 0 – 100 km/tim
på 5 sekunder och en toppfart på
235 km/tim. Nya Cayenne E-Hybrid
kan köras upp till 44 km* med enbart eldrift. Den genomsnittliga förbrukningen enligt New European
Drive Cycle (NEDC) är, beroende på
fälgval, 3,4 – 3,2 liter bensin per 100
km och en elförbrukning på 20,9 –
20,6 kWh/100 km.
Vid sidan av lanseringen av Cayenne E-Hybrid utökar Porsche sitt
utbud av komfort- och assistanssystem för hela Cayenne-serien
med ytterligare tillval som head-up
display, massagestolar och 22 tums
lättmetallfälgar. 4
62 hästkrafter systemeffekt med 918
Spyder boost-strategi
Nästa steg på Porsches resa mot
e-mobilitet är Cayenne E-Hybrid.
Medan förbränningsmotorns prestanda endast förbättrats med fem
kW/sju hk till 250 kW/340 hk jämfört
med föregångaren, är elmotorn mer

än 43 procent starkare, 100 kW/136
hk. Tillsammans ger det en systemeffekt på 340 kW/462 hk. Ett nytt tillägg är boost-strategin som hämtats
från supersportbilen 918 Spyder.
Det garanterar att elmotorn kan användas som extra krafttillskott i alla
Sport Chrono-paketets körinställningar, vilket betyder att maximalt
systemvridmoment finns tillgängligt
så snart föraren trycker ned gaspedalen. Beroende på körförhållandena
och behovet av kraft kan föraren utnyttja boost-kraften i alla hastighetsområden. Det innebär en livligare
och förbättrad körupplevelse.
Aktiv hang-on fyrhjulsdrift och 3,5
tons släpvagnsvikt
Med Porsche Traction Management
(PTM), har Cayenne E-Hybrid aktiv
hang-on fyrhjulsdrift med en elektroniskt kontrollerad flerskivig koppling. Med sin breda vridmomentsfördelning erbjuder systemet klara
fördelar i termer av köregenskaper,
livlighet, väggrepp och terrängkapacitet. Tack vare ett helt nytt chassi
erbjuder Cayenne E-Hybrid samma
sportiga köregenskaper som alla
modeller av den nya generationen
Cayenne. Porsche Active Suspension Management (PASM) ingår i
standardutrustningen. Tillval är till
exempel
antikrängningssystemet
Porsche Dynamic Chassis Control
(PDCC) och elektroniskt utfällbar
dragkrok för laster upp till 3,5 ton.
Ny hybridmodul och snabbväxlande

Tiptronic S
Porsche har gjort om drivsystemet i Cayenne E-Hybrid. Hybridmodulen består av en högintegrerad kombination av elmotor
och frånkopplare. I motsats till
det tidigare elektrohydrauliska
systemet med spindelställdon,
styrs nu frånkopplaren elektromekaniskt, vilket garanterar
ännu snabbare reaktionstid.
Kraftöverföringen består av den
nya åttaväxlade Tiptronic S,
nyutvecklad för hela Cayenneprogrammet. Automatlådan erbjuder inte bara bekvämare och
mjukare start utan växlar också
betydligt snabbare. Avbrotten i
drivning under växlingarna har
också kunnat minskas.
Text & Foto: Porsche

herlinwiderberg.com
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Nu vill engelska biltillverkaren vara med
på SUV-marknaden
Fram till idag har Bentayga från Bentley varit den lyxigaste SUVen på marknaden,
men kommer den vara
det fortfarande nu när
Rolls-Royce har presenterat Cullinan?
Engelska Rolls-Royce
är inte kända för att
tillverka små bilar men
överflöd av kvalité och
lyx är deras starka

sida, SUV-modellen
Cullinan är inget undantag. Modellen är
5,34 meter lång, 2,16
meter bred och har en
takhöjd som är 1,83
meter, den väger bort
mot 2,6 ton. För att
kunna köra bilen i diverse krävande miljöer
som en SUV bör så är
markfrigången en viktig punkt men givetvis
också fyrhjulsdrift och
en stark motor, alla
dessa finns givetvis i
Cullinan. Motorn är en

6,75 liters V12 som levererar
563 hästkrafter och 850 newtonmeter. Inuti bilen finner du
träpaneler, läder och all annan lyx som Rolls-Royce har
i sina andra modellen.
Skulle du vara sugen på en
Rolls-Roycs Cullinan startar
priset på cirka 2,8 miljoner
svenska kronor
.
Text:
Christoffer Talvis
Foto: Rolls-Royce
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Z4:an Co

I höstas lanserade BMW
sitt koncept Z4 som är ett
samarbete mellan Toyota
och BMW. I förra numret av tidningen kunde
ni läsa om nya Supran
som är samma platta som
kommande Z4. BMW har
meddelat att den produktionsklara bilen kommer
att vara mycket likt den
bil ni kan se i detta reportage. Likheterna kring
nya Z4:an och nya i8:an
är slående. BMW’s designsspråk har verkligen
smittat av sig på samtliga
modeller.
Nya Z4:an är troligtvis den
snyggaste 2-sits modellen
i sitt segment. Men myck-

et lutar på att denna bil får
en högre prislapp än vad
Z-modellerna varit kända
för. Detta är kanske utmanaren till Porsche Boxter. Frågan är vad man
väljer då?
BMW har varit förtegna
med att släppa detaljer
kring
motoralternativ
men mycket lutar mot en
bensinmotor.
Troligtvis
på alternativ mellan 200
– 300 hk. Man meddelar
heller inte om den kommer att komma i något
M-utförande. Dock har ju
BMW följt trenderna med
att kalla sitt sportigare tillval i designen för just Mperformance, likt Volvos

R-design.
Intredningen i nya Z4:an är det
som imponerar mest. Digitalt och
über-läckert. Här har verkligen
BMW lyckats fånga ett modernt
formspråk som passar denna
roadster.
Vi väntar nu med förväntan och se
vart prislappen landar.

BILLJUD
Text: Matttias Hedin
Foto: Matttias Hedin &
Christoffer Talvis

Att ha en väl dimensionerad
strömtillförsel till sin billjudsanläggning vet nog de flesta är av högsta prioritet. Men att välja rätt batterier för ändamålet är lättare sagt
än gjort i den djungel som utbudet
består av.
När det gäller val av kapacitet på
sin batteribank så bör man i billjudssammanhang sträva efter
att ha batterier med så många
”snabba ampere”, även kallat CA/
CCA, i förhållande till Amperetimmar som möjligt. Dessa klarar inte
bara av att hålla spänningen uppe
bättre än ”trögare” dito vid stora
kortvariga uttag, utan fylls även
på snabbare. Förenklat så finns
tre sorter av det traditionella bilbatteriet:
Standardbatteriet som har flytande ledare mellan blyplattor.
GEL där vätskan är utbytt mot ledare i fast form mellan blyplattor
och slutligen AGM där ledaren absorberats i glasfiber mellan skikt
av bly.
Det förstnämnda är billigast att
framställa och därför fortfarande
det mest förekommande. Konstruktionen ger förhållandevis
bra prestanda men tåligheten för
djupa urladdningar är sämre än
modernare konstruktioner och
det utsöndrar även vid normal
laddning explosiv knallgas. Det-

ta gör ventilationen oerhört med ström men viktigt är då
viktig. Det kan även endast att de är samma typ, modell
monteras ståendes.
och skick. Det som annars
kommer hända är att de med
Sedan har vi GEL batteriet lägst inre resistans komvilket är bäst för ett jämnt ut- mer bli överladdade och vice
tag av ström över längre tid. versa. Ett batteri av typen
Inte alls lämpligt som start- AGM eller GEL har bunden
batteri eller heller för billjuds- vätska som ej går att fylla på
byggande eftersom stora efter överladdning eller går
dynamiska strömuttag (läs: att rekonditionera om de blimusik) ger större spännings- vit underladdade varför de
fall jämfört med de andra snabbt förbrukas om de inte
konstruktionerna.
laddas korrekt. Att använda en elektroniskt reglerad
Sist ut av de tre sorterna är såkallad smartladdare är därAGM, icke att blanda ihop för här mycket viktigt.
med föregående dito. Denna
konstruktion har bäst förmå- Ytterligare en sort, Lithiumga att bibehålla spänningen batterier, kommer allt mer
vid stora strömuttag av de och dessa har mycket bra
tre typerna mycket tack dess prestanda i förhållande till
korta avstånd mellan skikten vikt och upptagen plats i jämsom ger låg inre resistans förelse med de traditionella
samt att stora mängder bly men är ännu mycket dyra
kan rymmas på en given yta. och ställer höga krav på rätt
Dock så finns här skillnader laddning.
beroende på dess tänkta användningsområde: Batterier
som kallas för startbatterier
tål sämre att tömmas ur helt
än de som kallas Dual Purpose, d.v.s. både som start
och förbrukning.
Att parallellkoppla samman
flera batterier är många
gånger nödvändigt för att
kunna leverera tillräckligt
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