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En kall start på sommaren

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Vädret har verkligen inte varit med oss, 
när Elmia kickade igång säsongen 
trodde nog alla det skulle bli värmebölja 
i år med. Men så är inte fallet, både Maj 
och början av Juni har varit växlande. 
Men trots detta ökar antalet evenemang 
och andra trevliga tillställningar. Själv 
kom jag äntligen till Tanum Motor Show 
efter ha missat detta under så många 
år. Jag säger bara hatten av till Daniel 
Olausson som är drivande part i detta, 
han har verkligen skapat ett familjeevent.

I detta nummer kommer ni kunna läsa 
om både Tuning World Bodensee och 
det superhypade eventet Close Call 

Royale. Kul att även ha två kvinnliga 
bilbyggare i centrum både i detta och 
förra numret av tidningen. Vi försöker 
uppmärksamma kvinnliga insatser i en 
mansdominerad hobby, vi ser både på 
Modified Run och på mässorna att fler 
kvinnor är representerade så det går åt 
rätt håll!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text Christoffer Talvis

Foto: Ina Henckel

Här har vi en tjej som inte är ett dugg rädd att få skit under naglar-

na och plåtbreddar bilen med fenomenalt resultat på endast några 

månader.



Vallentuna-tjejen Josefine 
Chilic Lindqvist är till vardags 
antingen är full av slipdamm 
när hon förbereder bilar inför 
lack eller själv står i lackbox-
en och ser till att slutresultatet 
av arbetet blir perfekt. Jose-
fine har alltid gillat att skapa 
och forma saker med sina 
egna händer.

- Det är lite som terapi att 
sitta och fundera på former 
och hur man ska gå tillväga, 
säger Josefine. 

Volkswagen och framförallt 
modellen Golf är en bil som 
Josefine gillat ett bra tag, det-
ta är hennes andra Golf som 
hon ägt. Som lackerare så 
rimmar det illa att åka runt i en 
bil med dålig lack så det åtgär-
dade Josefine ganska snabbt 
med en hellack, men efter det 
kände hon sig ganska nöjd 
med bilen. Den saknade viss 
utrustning och även att bilen 
hade några år på nacken, 
av en slump sprang hon på 
denna bil på en annons. Bilen 
hade allt, bra pris, fullutrustad 
och 4wd, Josefine kunde inte 
motstå erbjudandet och köpte 
bilen. 

- Det ända som egentligen 
var ”fel” med bilen var att den 

Josefine fastnad för just 
modellen Golf från varumärket 
Volkswagen för flera år sedan, 
detta är den andra Golfen i 
hennes ägo.



inte var 3-dörrars, men det 
kan man leva med när bilen 
ändå skulle byggas om, säger 
Josefine med ett leende.

Till en början blev det mindre 
modifieringar, i alla fall för Jo-
sefine. Främre stötfångaren 
kapades och plastade ihop 
med en nedre del från en 
Audi A4, när fronten ändå var 
borta byttes strålkastarna ut 
mot R-look varianten i LED. 
Sen var det dags för bakre 
stötfångaren modifierades för 
att ge bilen GTi-looken, vilket 
innebär dubbla utblås, så det 
var bara fram med vinkelsli-
pen och kapa och bygga om 
så att det blev utblås på varsin 
sida av bakstötfångaren. Var 
efter detta som det började 
att urarta eller snarare att Jo-
sefine ville vara mer kreativ. 
På vissa bilar är inte emblem 
speciellt vackert, Volkswa-
gen Golf är en sån modell där 
bagageluckan och huven blir 
mycket cleanare ifall man läg-
ger igen dessa. Plåtbitar ka-
pades till och fick välvas till 
för att följa formen på huv och 
bagage innan dessa kunde 
svetsas på plats och sedan 
tennas, ju bättre underarbete 
desto mindre förarbete innan 
lack behövs. 
Mycket att detta gjordes i mit-

I arbetet som lackerare har Josefine fun-
nit mycket inspiration och kunskap för att 
kunna skapa detta bygge.



ten av förra året sen dök det 
upp saker som gjorde att Jo-
sefine behövde lägga bilbyg-
gandet åt sidan under en tid. 
Det var först i början av detta 
år, närmare bestämt i febru-
ari som det tog fart ordentligt 
igen. Josefine var sugen på 
att arbeta mer med plåt så det 
första som hände var att göra 
dörrarna mer cleana precis 
som huv och bagageluckan, 
så handtagen svetsades 
igen även dem. För att lösa 
dilemmat med att komma in 
i bilen nu när inga handtag 
finns kvar så har Josefine in-

stallerat ett solenoid-kit eller 
såkallat shave door kit.

- Detta var en smidig lösning 
och enkelt att installera föru-
tom att det var besvärligt att 
borra i B-stolpen där cylin-
dern som knuffar upp dörren 
behövde sitta, säger Jose-
fine. 

När hela karossen numera 
var clean så ville Josefine 
sätta fart med breddningen, 
istället för använda plast-
breddningar som de flesta 
gör idag ville hon fortsätta 

Plastbreddning var aldrig ett alternativ, 
istället blev det plåt.



använda sig av plåt, hon hade 
ju tekniken inne nu. För att få till 
formen började Josefine klippa 
till bitar i kartong och andra lätta 
material som är lätta att arbeta. 
När hon sedan kände sig nöjd 
kunde hon klippa till bitarna i 0,7 
millimeters plåt och forma dem.

 - Med hjälp av stag satte jag först 
dit skärmens kant, för att få bäs-
ta passform. Efter det började 
jag att svetsa fast resterande bi-
tar, säger en nöjd Josefine. 

Det viktiga med breddningen var 
att just få till att skärmkanten lig-
ger perfekt mellan däck och de 
customtillverkade R55 Rennen 
Forged split-fälgar vid air out på 
luftfjädringen, är ju det perfekta 
stance-stuket hon är ute efter. 
Framskärmarna breddar totalt 
sju centimeter per sida och bak 
blev det 10 centimeter per sida, 
där går även breddningen ut en 
bit på bakdörrarna för att få en 
mjukare övergång och cleanare 
design. För att passa bilens nya 
breda fram och bakskärmar be-
hövdes även stötfångarna byg-
gas om, här fick Josefine arbeta 
med plast istället, men även det 
är inga problem för henne. När 
bakstötfångaren ändå bred-
dades passade hon även på att 
skapa lite mer liv i den befintliga 
diffusern och adderade några 

Det blev mycket klippande för att få till
formen på skärmarna som formats av 
0,7mm tunn plåt och sedan helsvetsas. 



fler fenor. Här började Jo-
sefine känna sig nöjd med 
allt arbete hon hade lagt 
ner och bilen skulle bara 
preppas inför lack och även 
detta gjorde Josefine själv. 
Eftersom hon är en duk-
tig lackerare så var bilen 
ganska snart lackerad i en 
egenblandad kulör, som 
hon kallar Mystic Cham-
pagne. När bilen var lack-
ad och ihopmonterad igen 
kände Josefine att något 
saknades, grillen kändes 
lite för tråkig så hon beställ-
de en honeycomb-grill som 
passade bättre in med de-
signen och en frontsplitter 
i polycarbonat kapades till 
för att fylla det lilla luftrum 
som saknades i fronten. 
Tror ni Josefine kände sig 
nöjd här? Knappast! Räck-
er inte bara med att bilen 
ser bra ut utvändigt, insidan 
måste även den ses över. 
Samtliga fyra dörrsidor är 
ombyggda för att få plats 
med två stycken 8” mid-
basar och ett horn sen 
är dörrna omklädda med 
svart och beige mocka. Då 
bagageutrymmet i en Volk-
swagen Golf inte är den 
största och för att få plats 
med lufttank, två kompres-
sorer och rör och övrigt 



till luftfjädringen och även en 
baslåda blev det fyra stycken 
6” basar som kräver en gan-
ska liten sluten låda. Samtliga 
högtalare och slutsteg kom-
mer från Ground Zero. Istället 
för originalbagagerumsmat-
tan har Josefine använt sig av 
trägolv för att ge en exklusi-
vare känsla. 

- Jag gillar att göra saker själv 
men där man inte har all kun-
skap behöver support och 
vägledning, så med ljudet har 
Lorens, Elvis och Fredrik på 
LW Audio varit till stor hjälp, 
säger Josefine.

Eftersom dörrsidorna be-
hövdes kläs om monterade 
Josefine ner flera detaljer som 
innertack, panelerna för samt-
liga stolpar och klädde de ock-
så med mocka. Andra panel-
detaljer lackerades i bilens 
kulör. 

Inte nog med att resultatet 
blev fantastiskt bra, de omfat-
tande modifieringarna skedde 
på endast två månader.

Fälgarna passar verkligen perfekt till 
breddningen, men det vore konstigt om 
det inte gjort det då allt är byggt efter 
dem och luftfjädringen.



I bagaget hittar vi hjärtat till luftfjädringen samt ett vackert 
komponerat ljudbygge.



Josefine gillar att bygga så mycket som 
möjligt själv, kan hon inte själv får någon 
gärna förklara men hon utför arbetet själv.



 

FAKTA
Namn: Josefine Chilic Lindqvist
Ålder: 24
Bostadsort: Vallentuna
Arbete:   Fordonslackerare
Bilmodell:  Volkswagen Golf MK6 2.0 Tdi 
Årsmodell: 2010

Tack till: 
Ai Group , LW Audio, Lark K Design
Good Year, Legendary Customs, L-M-R
Street Trends, Tipro, Novator Bygg
Meguiars, Styled 

Och även ett stort tack till min pojkvän Fredrik och föredetta 
kollegan John.
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Har alltid gillat bilar, tack var mitt yrke som kock så är jag ledig när alla andra jobbar och jobbar 
själv när andra är ledig, måste ju ha något roligt på fritiden att göra medans alla jobbar! Roligt 
”terapi” intresse, haha.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Hmmm, jag tycker jag hamnar på en stadig 6a! Inte hållt på länge... än! Hoppas på hamna en 
solklar 10 nångång i framtiden.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oj! Gjort så många ”missar” men måste nog vara när man äntligen fick ut bilen från garaget med 
ny maskin. Körde en kväll, parkerade i garaget och hörde det droppade underifrån. Värmepaketet 
hade börjat läcka vid torpedväggen. Råkade dra lite väl hårt innifrån så ena röret lossnade för 
elementet vilket gjorde att 4-5 Liter kylarvätska bara vällde ut vid förarsidan och runt hela bilen, ja 
en swimmingpool. 

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Måste nog vara att jag övertänker saker och ting lite väl mycket. Varför man gör så eller såhär osv 
puhhh..

Vem är din bilförebild? 
Eftersom jag kör en väldigt ombyggd Volvo V70 som jag verkligen gillar så är det bilbyggare som 
Anders jäger, Fredrik Wennberg och Danne Engberg med sina brutala bilar som är förebilder!

Bästa garage drycken? 
Kaffe alla dagar i veckan, lika svart som garderoben eller där solen inte skiner! 

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Oj! Under lågsäsong, alltså höst, vinter och början på våren innan påsken är det garanterat 30 tim-

Fakta
Namn: 
Andreas Sundström
Ålder: 
25 
Bor: 
Lysekil
Arbete: 
Kock / Souschef
Civilstatus: 
Singel
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Beställ onlineBeställ online
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MADCROCsverige
MADCROCsverige

WWW.MADCROCENERGY.COM



mar i veckan jag spenderar på bilen. 

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Enda projektet är min Volvo V70 just nu, har större planer för den inför kommande år som jag vill fullfölja. Annars är 
det väl piffa upp garaget och göra det mer hemtrevligt och lättarbetat i!

NU I
SVERIGE
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EVENEMANG
Text: Daniel Serenus



Det är tredje gången vi arrang-
erar denna galna och underba-
ra roadtrip. Det som bara skulle 
bli ett kul PR-event för tidningen 
har nu blivit ett eget stort event 
där antalet ansökningar bara 
ökar för varje år. Men med det 
ökar också tiden vi lägger ner 
på att få ihop allt. Många jämför 
oss med Gumball 3000, vilket 
är smickrande med tanke på 
vad det kostar att anmäla sig till 
detta event om man jämför med 
exempelvis Gumball. I år har vi 
jobbat mycket med att få till en 
bra mix av bilar och även släppa 
in nya förare till eventet. Vi har 
även flyttat eventet högre upp i 
landet.

The start in 
Bollnäs
Bollnäs med sina 14 000 in-

vånare kommer att gästas av 
några av landets kanske häfti-
gaste bilbyggen. Här är det bil-
veteranen Patrik Hansson som 
tidigare deltagit som förare som 
erbjöd sig att lägga starten i Boll-
näs. Vi vet att Patrik kommer att 
ge förarna en ruggigt bra start 
på sin resa genom Sverige.

The Ladies
I år är det rekord många kvinnli-
ga förare som kommer att delta. 
Bland annat Time-attack förarna 
Jennie Skoog i sin Audi TT och 
Jessica Gilljam med sin brutala 
Porsche 991 GT2RSMR. Bil-
ljudsbyggaren Emelie Svens-
son är tillbaka med en helt ny bil. 
Även Josefine Chilic Lindqvist 
breda Golf kommer att åka med 
oss. Detta är bara några av de 
duktiga tjejer som åker med oss 
i sommar.

Anders Börjessons BMW 740



The 
Movie
Cars!
Finns en del kändisar som 
åker med oss i år. En av våra 
största supporters är Lukas 
Koos och han är tillbaka efter 
att han sagt att han lagt hatten 
på hyllan för elfte gången. Det 
blir det nya bygget, en Hyundai 
Veloster, i ett grymt Deadpool-
tema. Men även hans gam-
la RX8 med Robocop-tema 
kommer att åka med oss, men 
då är det nya ägaren Jonas 
Cronhamn som kör. Andreas 
Berggren kommer vara med 
för tredje gången och denna 
gång är bilen totalt ombyggt 
sen förra året men fortfarande 
med ett Batman-tema, vad 
sägs som dubbelmontage på 
bakdäcken tillverkade av fälg-
gurun Daniel Wigart!

The Media
Förutom att vi på tidningen 
följer med så kommer även 
Mannaminnet att vara en del 
av eventet för tredje året. Vi 
vet att Jonas Magnusson och 
hans gäng kommer att ge oss 

För tidningen kommer Gustaf Heijdenberg och Pontus 
Blomqvist vara med och dokumentera. 

Josefine ställer upp med sin Volk-
swagen Golf.

Lukas Kooz kommer att hänga med oss i sitt 
senaste bygge.



den kvalité vi vill förmedla till 
våra förare.  

The Mix
I år har vi lyckas få med en 
riktigt kul mix av bilar i helt 
olika byggstilar. Vad sägs som 
en Lada Vaz, Toyota Celica, 
Porsche 968, Mitsubishi Evo 
kombi, en äkta GT-R Nismo, 
en pokalplockande Corolla, 
en Nissan S15 cab och en rad 
andra extrema och unika byg-
gen.

The 
Finish line
Eventarrangören Daniel 
Olausson har fått Strömstad 
på sitt ansvar och efter ha 
besökt hans event på Tanum 
shoppingcenter kommer vi 
inte bli besvikna.

Missa inte årets resa! Följ oss 
på #modifiedrun

Jessica Gilljam är en känd bilbyggare och med sin 
brutala Time Attack Porsche ställer hon upp i år. 

Den 6-juni var gamla och nya förare med på Ron-
ald McDonald hus för att låta barnen och föräldrar 
provsitta. Mycket uppskattat.



Mathias Johansson är tillbaka med sin unika GT92 
med 2jz-motor.



Time Attack föraren Jennie Skoog följer med i år.

Andreas Berggren kör dubbelmontage.



Robin Hansson         Nissan GT-R Nismo Alpha 12x
Simon Brandt         Porsche 968
Markus Hansson        Mercedes C63 AMG
Joakim Rastman         Ford Mustang
Rasmus Sundström        BMW E61
Emelie Svensson         Dodge Nitro
Andreas Blixt Nissan        Skyline R34GTT
Linus Storm          Mitsubishi Evolution VIII
Josefine Lindqvist         Volkswagen Golf MK6
Fredrik Johansson         Renault Clio
Grzegorz Jurkiewicz        Toyota Celica gen7
Madelene Warnander        Audi A4 B9
Andreas Sundström        Volvo V70 D5 Widebody
Mathias Johansson        Toyota GT92 Turbo
Niklas Sjöqvist         Saab 9-3 Aero V6
Andreas Berggren         Hyundai Genesis ”Batman”
Marcus Lekberg         Saab 9-3
Jonas Larsson         Nissan GT-R Switzer Xona 12x
Fredrik Wennberg         Volvo V70
Christoffer Stahl         Mercedes C63 AMG
Sharif Beg Nissan         Silvia S15
Michael Jernberg         Nissan GT-R
Patric Hagemeister        Corvette C6 LS3
Timmie Willman Honda        Civic Type-R EP3
Alexander Boive         Subaru Impreza WRX STi
Amanda Anderberg        Audi A4 3.0 TDi Quattro

25 Juli
The Trip

18-20.00 
SHOW OF BOLLNÄS

26 Juli
START: BOLLNÄS

Folketspark
Check point: Falun (lunch)

Ca. 16:30 Målgång:
Västerås

After Party: Publik



Hisham Rashid      Toyota Supra MKIV
Christian Olsén      Mitsubishi Lancer Evolution Wagon
Anders Börjesson      BMW E38
Simon Bragd      Audi A4 Avant
Niclas Svensson      Nissan 370Z Nismo
Kevin Nelson      Hyundai Genesis R-Spec 3.8
Patrik Hansson      BMW E46
Joakim Sturve      Mitsubishi Evolution ”SpeedCut Motorsport”
Adam Bjursten       Kia ProCeed GT
Lukas Koos       Hyundai Veloster Turbo ”Deadpool”
Jessica Gilljam      Porsche 991 GT2 R
John Lundin       Toyota Supra MKIV
Johan Öberg      Nissan Silvia S15 Varietta
Mika Kiviniemi      Chevrolet Camaro ZL1 Kompressor
Jennie Skoog      Audi TT RS
Pontus Palmer      BMW E92 M3
Jonas Cronhamn      Mazda RX8
Stefan Berander      BMW F10 M5
Robin Wiik       Volvo V60
Patrik Lundell      Skoda Superb 280
Christian Björnberg     Audi A4 Avant
Joakim Lundell      Lamborghini Huracan Spyder
SC STYLING      XXXXX

27 Juli
The Trip

09 - 10:00 Start: Eskilstuna
 GTR-motorpark (Gröndal)

Check point: Karlstad, 
BRL (lunch)

 
Check point: ED 
(Snabbstopp)

ca. 17:30 Målgång: 
Strömstad

Strömstad köpcenter

After party:
 





EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto:  Pontus BlomqvistC L O S E  C A L L S  R O Y A L E



Ingen kan väl ha mis-
sat Close Calls Royale, 
årets stora snackis i drift-
ingvärlden. Bakom even-
tet hittar vi upphovsman-
nen Mattias Jönsson. 
Mattias är en profil inom 
svenskdrifting och kanske 
en av anledningarna till att 
det blev hypat redan långt 
innan eventet gick av sta-
peln. 

Eventet bygger på twin-
drifting där två bilar jagar 
varandra. Det ger mer 
körtid och kräver en del 
talang bakom ratten. Up-

Ruggigt mycket körtid 
för förarna var vad som 
erbjöds under helgen.



plägget är relativt nytt för 
Sverige och kommer tro-
ligen att växa mer då det 
på sikt kan göra driftingen 
mer publikvänlig. Ända 
nackdelen med upplägget 
är att det krävs rätt re-
altidsinfo för att att man 
skall skapa spänning på 

Inte bara Joakim Grahn som rattar her-
rgårdsvagn från Torslanda.

Mikael Johansson placerade sig på en tredje 
placering med sin brutala BMW.



Blev mycket däckrök runt GTR motorpark.

läktaren, detta är Mattias medveten om 
och kommer fundera mer på till nästa år. 
Förarna hade lite svårt att komma in i up-
plägget till en början, men tyckte ändå att 
eventet och sättet att tävla på var kul och 
utmanande, speciellt på Gröndal som är 
en teknisk bana att köra ensam på. 

I prispotten låg både pengar och chan-
sen att ta en åtråvärd plats i Drift Masters 
European Championship 2020. Då fre-
dagen gav lovande väderlek och gjorde 
körningen till en fröjd men under lörda-
gen förändrades allt då regnet tog över 
banan och ändrade förutsättningarna för 
förarna. Nu skulle de bästa förarna koras 
och efter en rad grymt nervkittlande drift-
ingkamper runt Gröndal Track Resort 
stod till sist Philip Ågren, Mikael Johans-
son, Patrik Nygren, Henrik Johansson 
samt Tony Averstedt redo för final. 
Men det var Tony Averstedt i sin Toyota 
Supra som slutligen drog det längsta 

strået och tog hem segern på det allra 
första Close Calls Royale arrangeman-
get.
 
- Jag tycker eventet var toppen! Riktigt 
mycket körning för alla. Upplägget var 
bra för både publik och förare. Mycket 
körning resulterade i jämna battles på 
banan, säger Tony.

Vi passar på att fråga om han kommer 
att nyttja sin plats på Drift Master Euro-
pean Championship och det  tänker han 
göra ifall budgeten går ihop, att köra den 
serien är lite av en dröm för Tony.

Tanken från början var enligt första 
konceptet att via ranking få fram varje 
”battle” men det fick läggas till listan av 
planer som kommer utvecklas under 
2020 när eventet är tillbaka enligt Mat-
tias Jönsson. 



BMW-Twin drift.

Erik Kagg i sin Nissan 
350Z



win drift går ut på att en jagar och den andra leder första 
varvet och runda två är det tvärtom.

Philip Ågren i sin Nissan 200 tog 
hem andra platsen



'Tim Fredriksson i en BMW E36 med utstickande färgval.



Om det för omväxlingens skull skulle bli 
mörkt hade denna förare tänkt på allt.

Får inte motrn plats under huven kan man ju vara kreativ 
med vinkelslipen.



Andreas Lilja i den blå Supran kom från ingenstans och slu-
tade trea. Andreas skall vi hålla under luppen denna säsong.

GTR Motorpark eller gröndal är verkligen perfekt bana för 
drifting. Den är svårkörd och utmanade på samma gång.



Eftersom det var ett tvådagars event blev det mycket 
skruvande i depån.



Ibland får man offra skärmbreddarna!



Det går bra för Tony Averstedt,för här 
plockade han hem segern trots tufft 
motstånd.



1. Tony Averstedt

2. Philip Ågren

3. Mikael Johansson

4. Patrik Nygren

5. Henrik Johansson

C L O S E  C A L L S  R O Y A L E





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Christoffer Talvis & 
Gustaf Heijdenberg



Helt klart var det klass på denna 
första dag i Juni, både när det 
kommer till valet av miljö och 
de utställande bilarna. En mil 
söder om Söderköping i S:t Anna 
Skärgård hittar du Husby Säteri, 
en bevarad slottsmiljö sedan 
1795. Väl framme vid slottet möts 
du av ett gäng glada och välkom-
nande personer ur teamet Dress 
Up Kings som är några som verk-
ligen brinner för stuket stance. 
Som besökare hade du möjlighet 
till parkering precis intill den stora 
slottsgården. Inne på den maffiga 
droppformande gräsmattan fram-
för Husby Säteri samt på närlig-
gande ytor kunde du se några av 



Fredrik Jonssons Nissan S14 Boss är 
verkligen välbyggt och drar till sig 
många blickar.

landets hetaste stancebyggen. To-
talt dök ett 130-tal bilar inkl Dress 
Up Kings egna bilar, samtliga bi-
lar hade fått ansöka och sedan 
blivit uttagna av arrangören. Da-
gen bjöd på mestadels bra väder, 
någon enstaka regnskur men de 
var så kortvariga så man knappt 
kan säga att det regnade. För de 
som var hungriga serverades det 
grillade hamburgare och andra 
godsaker. Utöver kolla på alla fina 
bilar hade du som besökare eller 
utställare möjlighet att prova på le-
rduveskytte.
Under eftermiddagen delades 
nio priser ut i olika kategorier och 



De bästa stance-bilarna i landet 
hade samlats.

samtliga vinnare var väl värdiga 
dessa pokaler, träffens stora pris 
som hette The Mark Of Style gick 
till Fabian Jinnievik med sin väl-
byggda och skinande Evo IX. 
För de utställare som hade åkt 
långt fanns det möjlighet att bo 
kvar i slottets annex. Även en 
avslutningsmiddag anordnades 
på kvällen där det serverades en 
3-rätters middag.

Härlig utställning i trevlig 
slottsmiljö.



Ina Bäckdahls Toyota Supra är riktigt snygg.

Vinnare
Best Air 

Svein Stave – Mercedes W212

Best Static
Anders Börjesson – BMW 740 E38

Best Wheels
Johnnie Faats – Autostrada Modena

Best Shine by Meguiars
Tim Petersen – Audi  A4

Best in Show 
1. Josefine Chilic Lindqvist – Volkswagen Golf MK6

2. Rasmus Kristoffersson – Daimler Super V8
3. Fredrik Jonsson – Nissan S14 Boss

Peoples Choice
Fredrik Jonsson – Nissan S14 Boss

The Mark Of Style 2019
Fabian Jinnevik – Mitsubishi Evolution IX



Clean Nissan S15



Den låga trenden vägrar att dö, 
den blir bara bättre och bättre.



130 bilar fanns representerade 
under Dress up meet.



Viktor Adolfssons senaste version 
av sin Nissan.



De kromade Works-fälgarna sitter 
verkligen perfekt på Frederick 
Chanons Nissan S14



Vill man ha feta fälgar och vill få 
bilen körbar får man även anpassa 
cambern efter det.



Anders Börjsessons BMW 740 tog 
hem Best static.



Det var härlig stämningen på 
träffen och många hade trevligt.



Efter utställningen erbjöds middag 
på slottet.

Nardo grå passar ruggit bra på BMW 
M3.



Maritza Erlandsson har byggt på 
denna Nissan ett tag och resultatet 
blev riktigt bra.



Lack & Bilvård

Reservdelar

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

Vi har reservdelarna du söker och alltid 
till skruvade priser.

www.skruvat.se

Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

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

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

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

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

Motoroptimering & Verkstad

Autoexpertenverkstad och optimering.

Välkommen in till våra nya lokaler i
Lidköping

0510-53 22 22
Linspelsgatan 2
Lidköping

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

MotorsportsprodukterMotorsportsprodukter

Stolt Nordisk distributör av Samco Sport 
silikonslangar och Puma Motorsport föra-
rutrustning. Dessutom ett stort utbud av 
motordelar, interiör, FIA godkända delar 
och mycket mer till din racingbil och dig 
som förare.
www.westcoastmotorsport.se
info@westcoastmotorsport.se



Bilvård Styling & biltillbehör 

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

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

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

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

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

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

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Motorsportsprodukter

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

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

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

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

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



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

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

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

Motorsportsprodukter

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

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

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

Billjud & multimedia

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

www.brl.se

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

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Däck & Fälg



Styling, Tuning & Motorsports-
produkter

Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

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

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

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

www.gpartners.se
054-210 400

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

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

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

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

Billjud

Foliering & dekaler

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

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN



POSTER
Foto:  Rani PatrousCYAN - VOLVO





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis 

  Foto:Tuning World 
Bodensee



Tänk vad fort tiden har gått, det re-
dan har gått ett år sedan som Henrik 
Mattsson och Johan Eriksson gjorde 
upp nere i södra Tyskland.

Tuning World Bodensee är nog en av 
de bilmässor ute i Europa som är allt 
mest populär av både besökare och 
utställare. Första helgen i maj var det 
alltså dags igen för bilmässan som har 
det mesta. Totalt hade 1300 bilar valts 
ut för att få ställa ut i Fredrichshafen 
och totalt 197 utställande företag. 

- Såhär många utställare har vi aldrig 
haft under de 17 år vi nu arrangerat 
denna mässa, säger Klaus Wellman, 
VD för Messe Fredrichshafen.

Trenderna är inte så mycket annor-
lundar ute i Europa än i Sverige, det 
är mycket stance och clean styling 
som gäller. Den stora skillnaden är 
att det inte bara  byggs om utvändingt 
utan man går all-in, invändigt, motoru-
trymme, rubbet!
Som vinnare av förra årets ETS (Eu-
ropean Tuning Showdown) hade Jo-
han Erikssons Charger RTR blivit in-
bjuden och hade en hedersplats på 
mässan. Mycket folk samlades runt 
bilen hela helgen, vilket vi kan förstå 
för Johan och hans team har gjort ett 
magiskt jobb med bilen och den kom-
mer alltid vara omtyckt. ETS har blivit 
lite av mässans signum de senaste 

 Lite Old school-styling, med lambodörrar och allt.



åren och totalt är det 48 bilar som 
blir utvalda och här är nivån fruk-
tansvärt hög, best of the best. Un-
der helgen pågår stegen där två 
bilar åt gången blir bedömda av 
ett gäng domare som synar mins-
ta lilla yta på bilen. Tillslut kvarstår 
det bara en vinnare som i år blev 
Christian Ammer med sin RWB-
kittade Porsche 964 Turbo. Dock 
var det en bil som stack ut lite mer 
än andra ansåg vi på redaktionen 
och det var Julien Boyer’s Volk-
swagen Polo 6N som byggts om 
helt till eldrift. Utöver att bygga om 
en så gammal bil till modern teknik 
är det många inslag på bilen som 
är smarta och oerhört genomstän-
kta. Vid ett första ögonkast ser 
man en ganska original Polo med 

Många kändisar under mässan.



Man körde likt Elmia en utom-
husarena med uppvinsingar.

porsche-fälgar och en blå interör, 
även den mycket från Porsche. 
Julien har verkligen lyckats och 
han fick med sig ett tredje pris i 
ETS.
Utöver den ärofyllda titeln som 
Christian tog hem så är mässan 
fylld med ett gäng vackra kvinnor 
som även dessa gör upp i en täv-
ling som heter Miss Tuning, i år 
tog 23-åriga Vanessa Knauf hem 
titel. 
Utanför Messe Fredrichstafen 
vart det rökfyllt stora delar av 
helgen, var det inte träning eller 
battle i German Speed Drift så var 
det showuppvisningar, precis som 
under Elmia, ganska smart att ar-
rangera en driftingtävlingar och 
show under ett såhär stort evene-



mang för att locka mer publik och 
intressenter till sporten. 

Vinnare European Tuning 
Showdown
1. 
Christian Ammer, Porsche 964 
Turbo RWB
2.
Thomas Owczarski, VW Polo3GT
3.
Julien Boyer, VW Polo 6N

Kul reaktion med vägskyltar och gamla oljefat.



Även en BobbyCar måste stylas.



Tyskland bjuder alltid på hög nivå när det kommer till 
ombyggda bilar.

Kreativt.



Man körde även en biltvätt inomhus.Miss Tuning 



Johan Erikssons Charger imponerar forfarande 
publiken..



Livebedömningen är mycket 
populär.



I Tyskland är fortfarande kvinnligfägring en 
viktig del av bilkulturen.

RWB-Porsche



Dotz demo BMW.



Space:ad Outfit.

Biltvätten var verkligen 
populärt inslag.



Glastak har fått en ny in-
nebörd.



Mycket tyska märken under 
mässan.



Christian Ammer, Porsche 
964 Turbo. 



Färgstarkt intryck!



www.sonax.se

Fungerar med adapter på 99% av alla högtryckstvättar

Perfekt i kombination med våra skumschampon

Smartare & roligare tvätt!

NYHET!
FOAM LANCE
SMARTARE 
& ROLIGARE



www.sonax.se

Fungerar med adapter på 99% av alla högtryckstvättar

Perfekt i kombination med våra skumschampon

Smartare & roligare tvätt!

NYHET!
FOAM LANCE
SMARTARE 
& ROLIGARE

ARTIKEL
Foto

Från Arkivet

DEL 4



Vi hittade ett gäng bilder från 
diverse bilträffar från 2003 
och framåt, några bekanta 
ansikten?

Jani Hast's omtalade huv. Andreas “Badster”

Linus Edvarssons omtalade bygge



Brodern Fredrik Lööfs Volvo C70

Lukas Lööf's Volvo S40



Andreas “ Adde” Janssons,  Audi A4

Charlotte Kurtz Honda 
Civic



Avtäckning av GreenLights Projektbil version 2



David “Mr. Fun” Perssons 
Nissan 350Z

Rickard Klarby

SKYDDSUTRUSTNING
FÖR BILSPORT

BANDIT

HANS III

RALLY

HYBRID SPORT

CARBON 
DEVIL RAY

HYBRID PRO

+4690-13 47 00   •   simpson-europe.com   •   order@simpson-europe.com



MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset

641 94 KATRINEHOLM
WWW.59NORTHWHEELS.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE

59NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

D-006
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20      2399kr/st
10,5x18” ET15   2499kr/st

D-004
8,5x17 ET10    fr. 1899kr/st
9,5x17 ET5      fr. 2099kr/st
9,5x18 ET20    fr. 2399kr/st
11x18 ET15     fr. 2599kr/st     

D-005
8,5x17” ET20 1899kr/st
9,5x17” ET10 2099kr/st
9,5x18” ET20 2399kr/st
10,5x18” ET15 2499kr/st   

D-003
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20     2399kr/st
11x18” ET15      2599kr/st

S-001
8,5x19” ET38     2499kr/st
9,5x19” ET40     2699kr/st   SUPERSPORT RS 

235/40 -18”   715kr/st
265/35 -18”   725kr/st

SKYDDSUTRUSTNING
FÖR BILSPORT

BANDIT

HANS III

RALLY

HYBRID SPORT

CARBON 
DEVIL RAY

HYBRID PRO

+4690-13 47 00   •   simpson-europe.com   •   order@simpson-europe.com



Porsche Cayenne S Coupé



orsche lanserar nu ytterligare en 
kraftfull variant av Cayenne Coupé. 
S-modellen kan beställas från och 
med nu och når återförsäljarna i slu-
tet av juli. Cayenne S Coupé har en 
2,9 liters V6-motor med dubbelturbo 
som utvecklar 324 kW (440 hk). Med 
ett maximalt vridmoment av 550 Nm 
accelererar SUV-coupén från 0 – 100 
km/tim på 5,0 sekunder i kombina-
tion med Sport Chrono-paketet som 
är standard. Siffran sjunker till 4,9 
sekunder om man väljer ett av de tre 
lättviktssportpaketen som finns som 

tillval. Toppfarten är 263 km/tim.
Priset för Cayenne S Coupé börjar på 
995 000 kronor. Förutom Sport Chro-
no-paketet ingår hastighetsberoende 
styrning Power Steering Plus, 20-
tums lättmetallfälgar, Park Assist fram 
och bak inklusive backkamera och 
Porsche Active Suspension manage-
ment (PASM) i standardutrustningen.
Porsche breddar modellprogrammet 
med nya Cayenne S Coupé. Cay-
enne Coupé med 250 kW (340 hk) 
och Cayenne Turbo Coupé med 404 
kW (550 hk) finns tillgängliga hos 



återförsäljarna från och med slutet 
av maj. Coupé-modellen har mer 
utpräglade proportioner med en 
unik bakdel, adaptiv bakre spoiler, 
två olika utföranden av taket och ett 
baksäte utformat som individuella 
säten placerade 30 mm lägre än i 
Cayenne. Bilen har ett stort panora-
matak i glas som standard och som 
tillval ett profilerat kolfibertak med 
ett typiskt sportbilsutseende.
Innovativ V6 med central turbolay-
out
2,9-liters dubbelturbomotorn i Cay-
enne S Coupé ger sitt maximala 
vridmoment, 550 Nm, över ett brett 
varvtalsregister från 1 800 till 5 500 



v/min. Båda turboaggregaten 
har en central turbolayout och är 
placerade inne i V:et mellan cyl-
inderbankarna. Resultatet är en 
kompakt motor som kan placeras 
lågt i bilen. Det i sin tur sänker tyn-
gdpunkten och förbättrar kurveg-
enskaperna. Den kortare vägen 
för avgaserna mellan förbränning-
srummen och turboaggregaten 
ger mycket bra gasrespons och 
snabbare effektökning. Grenrören 
är integrerade i topplocken vilket 
minskar vikten och betyder att 
grenrören omges av kylvätska. 
Det garanterar mycket effektiv 
förbränning, i synnerhet under full 
belastning.
Mer dynamiska proportioner
Taklinjen som sluttar brant nedåt 
mot bakpartiet ger Cayenne S 
Coupé ett mycket dynamiskt ut-

seende. Intrycket förstärks av en 
fast takspoiler som understryker 
Coupé-modellens distinkta sil-
huett. Vindrutan och A-stolparna 
lutar mer än i Cayenne tack vare 
att takets framkant är 20 mm 
lägre. Nya bakdörrar och bak-
skärmar ökar bredden över skul-
drorna med 18 mm och bidrar 
till det muskulösa intrycket. Den 
fasta bakre takspoilern är i alla 
Cayenne Coupé-modeller kom-
binerad med en adaptiv bakspoil-
er som en del av Porsche Active 
Aerodynamics (PAA). Spoilern är 
harmoniskt integrerad i karossens 
linjer och fälls ut 135 mm vid has-
tigheter över 90 km/tim, för ökat 
marktryck över bakaxeln, vilket 
förbättrar stabiliteten.

Text & Foto: Porsche



STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

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

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

VINDAVVISARE

Modellspecifika vindavvisare av topp

kvalitet. Kompletta satser med 4st. 

Monteras enkelt med clips. Ordinarie 

pris 795:

595:-F
R

Å
N

:

SPIKES MED HJULBULT TÄLT FÖR DEPÅ & UTSTÄLLNING

Komplett sats med 20st spikes och 

hjulbultar till bilen. Tvådelad för att lätt 

kunna välja mellan  att köra med eller 

utan spike.

6x3m tält komplett med tak och 4st 

väggar. Perfekt som depåtält eller för 

uställningar.  Levereras med en smidig 

väska för transport.

995:- 2495:-

En av årets nyheter är Japan Racings JR30. Modellen är bland de läckraste på 

marknaden just nu!. Köp ett komplett fälgpaket med 4 däck och 4 fälgar för 

endast 13490kr! När du beställer ett fälgpaket hos oss får du det monterat och 

balanserat i en dimension som är anpassad för din bil och dessutom levererat 

hem till dörren!

JR30 FÄLGPAKET - 4 KOMPLETTA HJUL

13490:-

Art.nr: 936-MSPIKE Art.nr: SC-T63
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POPPY PAKET - 3ST + PLATTA

Klockrent paket för dig som älskar 

Poppy! För 499kr får du 3 poppys och 

en RGB LEDplatta. Självklart är det 

 originalet Poppy Grace Mate.

499:-
Art.nr: DX10-RGB3

OCEAN DTM FÄLGPAKET

Fälgar med bred fälgkant och riktigt lågt 

ET. Finns endast i 18” och är perfekt för 

Volvo 240/740/940

10490:-

JR28 FÄLGPAKET

Komplett fälgpaket med 4 fälgar och 4 

däck. Finns i storlekar från 1822” En av 

årets nyheter från JRWheels.

13490:-F
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Nya Audi A4



Audis populära storsäljare 
A4 förnyas och kommer i 
en sportigare och uppdat-
erad form. Exteriören följer 
Audis nya designspråk och 
interiören är uppgraderad 
med digital MMI touch-
skärm. Flera motoralter-
nativ har elektrifierats med 
mildhybridteknik (MHEV) 
som ökar komforten och 
sänker förbrukningen. Det-
samma gäller för Audi S4 
TDI, som för första gången 
är bestyckad med V6 TDI-
motor, 48-volts elsystem 
och eldriven kompressor 
som gör accelerationen 
ännu mer direkt. Kombina-
tionen av kraft, vridmoment 
och effektivitet är unikt i 
segmentet. Robusta A4 all-
road quattro gör modellfa-
miljen komplett.
Sportigare exteriör
Exteriören har blivit ännu 
mer kraftfull och sportig-
are. Singleframe-grillen är 
bredare och lägre. Från 
sidan är hjulhusen mer 
markerade och sidolinjen 
sänkt för att göra quattro-
generna ännu mer synliga. 
LED-strålkastare är stan-
dard och som tillval erbjuds 
Matrix LED med adaptivt 
helljus. Exteriören skiljer 

sig mellan utrustningslin-
jerna basic, advanced och 
S line, och inte minst jäm-
fört med S-modellerna och 
A4 allroad quattro.
Uppkopplad digital interiör 
med grön våg
Interiören är helt uppdat-
erad med ett nytt digitalt 
MMI-system med touchs-
kärm och akustisk åter-
koppling. Den högupplösta 
TFT-skärmen mäter 10,1 
tum och grafiken är med-
vetet reducerad med få hi-
erarkier för att göra använ-
darupplevelsen så enkel 
som möjligt. Sökfunktionen 
är baserad på fritextin-
matning och ger snabba 
förslag samtidigt som den 
naturliga röststyrningen är 
uppgraderad.
Navigationssystemet MMI 
navigation plus är nu stan-
dard och ännu mer använ-
darvänligt. Audi connect 
och Audi connect plus om-
fattar en rad online-tjänster, 
bl.a. Car-to-X, som drar 
nytta av alla uppkopplade 
Audi-bilars samlade intel-
ligens. Bland nyheterna 
finns trafikskyltsavläsning 
online och varningsinfor-
mation mellan bilar, liksom 
parkeringsinformation för 



gator och trafikljusinforma-
tion. Tack vare uppkoppling 
kan bilarna få information från 
trafikljusens centraldator via 
en server så att föraren kan 
anpassa hastigheten till kom-
mande grön våg. I förarinfor-
mationen visas en hastighet-
srekommendation och vid 
rödljus visas tiden tills trafiklju-
set slår om till grönt. Systemet 
främjar en anpassad och ef-
fektiv körstil och ger jämnare 
trafikflöde. Funktionen ingår 
som en del i Audi connect-pa-
ketet och rullas ut i olika steg i 
utvalda europeiska länder.
Elektrifierade drivlinor med 
mildhybridteknik
Audi kommer att erbjuda fyra 
turboladdade motorer vid 
säljstart. Från A4 40 TFSI till 
S4 TDI med 190-347 hästkraft-
er. Fler motorer tillkommer lite 
senare, bl.a. gasdrivna g-tron. 
Alla motorer – vare sig det är 
fyrcylindriga dieselmotorer, 
V6 TDI eller fyrcylindriga TFSI 
– underskrider gränsvärdena 
för Euro 6d-temp.
Två av de svenska introduk-
tionsmotorerna har 12-volts 
mildhybridteknik (MHEV) som 
sänker bränsleförbrukningen 
och ökar komforten. Den bre-
da insatsen av elektrifierade 
motorer sänker bränsleför-
brukningen. Vid vardagskörn-

ing gör MHEV-systemet att 
bränsleförbrukningen minskar 
med upp till 0,3 liter per 100 
km enligt Audis egna mät-
ningar. Kraftöverföringen är 
anpassad efter motorvariant 
med sjustegad S-tronic, åt-
tastegad tiptronic, fram- eller 
quattro fyrhjulsdrift.
Sportigt avstämd med kom-
fortval
Den sportigt avstämda chas-
sisättningen harmonierar med 
karaktären hos nya Audi A4, 
med ett val mellan standard 
eller sportchassi. Dessutom 
erbjuds två varianter av adap-
tiva dämpare: antingen kom-
fortvarianten som ger en sän-
kning på 10 millimeter eller 
sportchassi med eller utan 
dämparreglering som ger 
en sänkning på 23 millime-
ter. Med den mer dynamiska 
grundavstämningen under-
stryks den sportiga karaktären 
med bibehållen komfort. De 
båda varianterna av adaptiva 
dämparna är integrerade med 
Audi drive select-systemet. 
Detsamma gäller styrning och 
växlingspunkter. Med tillvalet 
Audi drive select kan föraren 
ställa in karaktären via de fem 
profilerna.
Audi S4 TDI med effektiv die-
selkraft
Både Audi S4 TDI och S4 



TDI Avant är nu utrustade 
med V6 dieselmotorer. 3.0-li-
ters TDI kombinerar enormt 
vridmoment, kultiverad gång 
och lång räckvidd med ef-
fekt upp till 347hk och maxi-
malt vridmoment på 700 Nm. 
S4 TDI Sedan gör 0-100 km/
hpå 4,8 sekunder och har en 
förbrukning på 6,2-6.3 l/100 
km med CO2 163-166 g/km. 
Kombinationen av kraft, vrid-
moment och samtidigt brän-
sleeffektivitet gör den unik i 
segmentet.
Den eldrivna kompressorn 
levererar kraft redan från start 
och nära sömlös accelera-
tion med direkt respons och 
eliminerar därmed turbolag. 
Kompressorn är integrerad i 
ett 48-volts huvudelsystem, 
som även inkluderar mildhy-
bridsystemet. För första gån-
gen har en kraftfull 48-volts 
remstartgenerator använts 
som hjärta i mildhybridsyste-
met med en maximal ener-
giåtervinning på upp till 8 kW 
vid inbromsning. Ett kompakt 
luftkylt litium-jon batteri på 
0,5 kWh placerat under baga-
geutrymmet, fungerar som 
energicentrum. Mildhybrid-
systemet i S-modellerna har 
en potential att sänka brän-
sleförbrukningen med upp till 
0,4 liter per 100 kilometer.
Drivlinan består av en åt-

taväxlad tiptronic-växellå-
da och quattro permanent 
fyrhjulsdrift. Om så önskas 
finns sportdifferential som till-
val för att distribuera kraften 
mellan bakhjulen. Mer kraft 
kan då fördelas till ytterhjulet 
i en kurva och motverkar ten-
denserna till understyrning. 
S sportchassi är standard för 
maximerad körglädje och kan 
förstärkas ytterligare genom 
tillvalet S sportchassi  med 
dämparreglering. Att det är 
en S-modell från Audi framgår 
som tidigare genom flera 
designdetaljer både invändigt 
och utvändigt som skiljer den 
från Audi A4.
Audi A4 edition one
I samband med lanseringen 
erbjuds även en specialmod-
ell “edition one.”  Modellen er-
bjuds till 2.0 TFSI 245 hk, 2.0 
TDI 190 hkoch 3.0 TDI med 
231 hk. Exteriören baseras 
på S line exteriör, men har 
förstärkts med styling i svart, 
bl.a. är ringarna svarta. In-
teriört går det att välja mellan 
design selection eller S line 
interiör.

Text & Foto: Audi



STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

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

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

VINDAVVISARE

Modellspecifika vindavvisare av topp

kvalitet. Kompletta satser med 4st. 

Monteras enkelt med clips. Ordinarie 

pris 795:
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SPIKES MED HJULBULT TÄLT FÖR DEPÅ & UTSTÄLLNING

Komplett sats med 20st spikes och 

hjulbultar till bilen. Tvådelad för att lätt 

kunna välja mellan  att köra med eller 

utan spike.

6x3m tält komplett med tak och 4st 

väggar. Perfekt som depåtält eller för 

uställningar.  Levereras med en smidig 

väska för transport.

995:- 2495:-

En av årets nyheter är Japan Racings JR30. Modellen är bland de läckraste på 

marknaden just nu!. Köp ett komplett fälgpaket med 4 däck och 4 fälgar för 

endast 13490kr! När du beställer ett fälgpaket hos oss får du det monterat och 

balanserat i en dimension som är anpassad för din bil och dessutom levererat 

hem till dörren!

JR30 FÄLGPAKET - 4 KOMPLETTA HJUL

13490:-

Art.nr: 936-MSPIKE Art.nr: SC-T63
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POPPY PAKET - 3ST + PLATTA

Klockrent paket för dig som älskar 

Poppy! För 499kr får du 3 poppys och 

en RGB LEDplatta. Självklart är det 

 originalet Poppy Grace Mate.

499:-
Art.nr: DX10-RGB3

OCEAN DTM FÄLGPAKET

Fälgar med bred fälgkant och riktigt lågt 

ET. Finns endast i 18” och är perfekt för 

Volvo 240/740/940

10490:-

JR28 FÄLGPAKET

Komplett fälgpaket med 4 fälgar och 4 

däck. Finns i storlekar från 1822” En av 

årets nyheter från JRWheels.

13490:-F
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Vi har troféer till alla evenemang!  www.glentons.se



MINI John Cooper Works 

Vi har troféer till alla evenemang!  www.glentons.se



Genom MINIs 60-åriga his-
toria finns det några mod-
eller som alltid har tillta-
lat MINI-fansen lite extra. 
Gemensamt för dom är att 
alla bär modellbetecknin-
gen “John Cooper Works”. 
Nu uppgraderas de två 
fyrhjulsdrivna modellerna, 
MINI John Cooper Works 
Clubman och MINI John 
Cooper Works Country-
man, med ännu mer spor-
tiga egenskaper och hela 
306 hk under huven.
Genom motorsportlegen-
den John Cooper, hittade 
MINI sin väg till racerbanan 
tidigt, med stor framgång. 
De sportigaste MINI-mod-
dellerna bär fortfarande 
legendens namn i modell-
namnen “Cooper S” och 
“John Cooper Works”. Nu 
väntar ett nytt kapitel.
- Medan MINI Clubman-
modellen är en kompakt 
storlastare med sina sär-
präglade sex dörrar, är 
Countryman en lika kom-
pakt och samtidigt rymlig 
crossover SUV. Med de 
nya John Cooper Works-
versionerna blir de 60-åri-
ga MINI:s två största och 
fyrhjulsdrivna modeller 
mer sportiga än någonsin, 
säger Lina Strand, Product 

Manager MINI Northern 
Europe.
Mer kraft och teknik
En ny fyrcylindrig motor 
på två liter sitter i båda 
nya modellerna och är 
den mest kraftfulla motorn 
i MINI:s 60-åriga historia. 
Jämfört med tidigare mod-
eller ökar effekten med 75 
hk och 100 Nm. Det ger 
en ny effekt på 306 hk och 
450 Nm mellan 1750-4500 
v/min. I kombination med 
den nya 8-växlade au-
tomatiska växellådan och 
ALL4-differentialen på fra-
maxeln, accelereras 0-100 
km/h på bara 4,9 sekunder 
respektive 5,1 sekunder för 
MINI John Cooper Works 
Clubman och MINI John 
Cooper Works Country-
man. Det betyder en för-
bättring på 1,4 respektive 
1,5 sekunder i det välkän-
da sprinttestet.
Chassit, stötdämpare, 
bromssystem, avgassys-
tem (med bensinpartikelfil-
ter) och fyrhjulsdrift har 
också optimerats ytterlig-
are för att garantera maxi-
mal underhållning bakom 
ratten och säkerheten på 
vägen.
Speciella detaljer
Både utsidan och inred-



ningen i de två uppgraderade 
John Cooper Works-modellerna 
har nya och säregna drag. Två 
av de mest synliga detaljerna är 
de nya LED-strålkastarna med 
Matrix-funktion när helljuset ak-
tiveras och LED-lyktorna bak 
med Union Jack som ljussigna-
tur. Den sportiga interiören kara-
ktäriseras av sportstolarna med 
integrerade huvudstöd, antracit 
innertak och detaljerna på ratt 
och växelspak.
Produktionsstart i juli
Nya MINI John Cooper Works 
Clubman och MINI John Coo-



per Works Countryman 
börjar att produceras i 
juli. Priserna är i dag-
släget inte fastställda 
men försäljningen beräk-
nas att starta i juni. Nu är 
MINI John Cooper Works-
familjen komplett igen. De 
två andra versionerna, 
MINI John Cooper Works 
3-dörrar & Cabriolet upp-
daterades tidigare i år. Till 
skillnad från sina större 
syskon har dessa mod-
eller framhjulsdrift och 
hela 231 hk.
Mer att vänta
De två nya MINI John 
Cooper Works-modeller-
na är bara några av de 
senaste nyheterna som 
MINI kommer att erbjuda. 
Senare i år lanseras den 
första helelektriska MINIn 
med namnet MINI Coo-
per S E. Nästa år kommer 
MINI John Cooper Works 
GP, som kommer att bli 
den snabbaste MINI-
modellen någonsin.
Text & Foto: BMW Group



BMW M5



Tänk att i år är det 35 år 
sedan BMW lanserade 
den första M5an och 
som sedan dessa bara 
utvecklats och blivit den 
mest omtalade modellen.

För fem år sedan presen-
terade BMW en specialare 
vid namn M5 Edition 30 
Jahre. Då handlade det om 
förra M5-generationen som 
ville belysa att det var 30 år 
sedan E28 M5 gjorde entré 
med 286-hästars 3,5-li-
terssexa under huven.
När prestandasedanen 
från München nu är inne 
på sin sjätte generation är 
det också 35 år sedan M5-

eran påbörjades (se alla 
M5:or nedan) och det är 
dags för ännu en jubileum-
sutgåva. Föga överraskan-
de har BMW gett model-
len namnet M5 Edition 35 
Jahre.
BMW M5 Edition 35 Jahre 
är baserad på M5 Compe-
tition, det vill säga den mer 
muskulösa varianten av 
F90 M5 som har en 4,4-li-
ters V8 som trissats upp 
till 625 hästkrafter och 750 
newtonmeter (vanliga M5 
har 600 hk/750 Nm). 0-100 
km/h går på 3,3 sekunder 
och toppfarten är 305 km/h.
LÄS MER: Unik BMW stod 
gömd i 25 år - nu säljs den 
Fått ett facelift
Maskinellt är det alltså in-



get som gör att jubileums-
bilen sticker ut i jämförelse 
med M5 Competition. I 
stället har krutet lagts på 
det estetiska som BMW 
Individual-gänget fick an-
svara för. De lackerade 
karossen i den matta me-
tallickulören Frozen Dark 
Grey II och smackade på 
en uppsättning grafitgrå 
20-tumsfälgar som är unika 
för M5 Edition 35 Jahre. 
Bromsoken som kramar 
om de hålborrade kom-
positskivorna har fått ett 
lager blanksvart lack för att 
ackompanjera modellens 
övriga blanksvarta detaljer. 
Som tillval finns kolfiber-
keramiska skivor, då blir 
oken guldfärgade.
På utsidan finns inga M5 
Edition 35 Jahre-emblem, 
det gör det däremot på insi-
dan, bland annat på insteg-
slisterna och på mittkonso-
len, närmare bestämt på 
mugghållarlocket, där man 
även ser vilken bil i serien 
det handlar om.
Interiört har BMW Individu-
al-teamet valt en mörk profil 
med svart Merino-läder och 
beige sömmar, och kon-
trasterande aluminiumpan-
eler med guldanodiserad 
kolfiberstruktur.

Svenskt pris ännu oklart
Endast 350 exemplar ska 
byggas med start i septem-
ber. 35 bilar är vigda för den 
amerikanska marknaden, 
35 för den schweiziska. Hur 
många som är öronmärkta 
för exempelvis tyska och 
svenska marknaderna 
återstår att se. Något tyskt 
eller svenskt pris finns inte 
i nuläget, däremot ett sch-
weiziskt. I det lilla alplandet 
kostar M5 Edition 35 Jahre 
från 1 527 000 kronor. Det 
är 82 000 kronor mer än vad 
en vanlig M5 Competition 
kostar i Schweiz. Det ska 
tilläggas att M5-priserna är 
ett par hundra lakan högre i 
Schweiz än i Sverige.
I juli börjar BMW ta emot 
beställningar.
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#5 Vi har delarna du behöver för att 

fixa bilen inför årets första repa

Är bilen i topptrim 

inför sommaren?

Bra bildelar till skruvade priser

h
e
rl
in
w
id
e
rb

e
rg

.c
o
m


