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Galan blir av.
Kan säga att det var nära att galan inte blev av i år. På grund av
utmattning, samt oro då många
bokade biljetter i sista stund inför
förra årets gala gjorde att vi i år
övervägde om vi skulle genomföra yttligare en gala. När sedan
flera sponsorer hoppade av, kändes vägen lång till att lyckas. Men
skam den som ger sig! Tack vare
att Scandic Swania ställde upp
som partner kommer vi kunna
genomföra galan även i år. Men
vi begränsar antalet biljetter till
lika många som förra året, även
om nu intresset verkar växa för
varje år. Så den som vill gå på
gala skall nog vara snabb med att
köpa sin biljett.
Sedan måste jag skryta lite. Vi
har inlett flera stora samarbeten
i år och skaffat oss nya vänner
till tidningen. Vi blir bland annat
officell tidning till Drool Fest som
är en ny typ av utställning. Det
är en blandning mellan festival
och bilträff och pågår från fredag
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Daniel Serénus
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till lördag sista helgen i augusti,
med fest i utställningsområdet.
Gänget bakom träffen är otroligt
drivna och påminner lite om mig
själv.
Sedan är ju West Coast Motor Show tillbaka. Denna gång i
Trollhättan och där vi är officiell
E-tidning och kommer bevaka
evenemanget med lupp. Vi kommer att vara på plats med 4 stycken bilar i vår monter. Vilka detta
blir är dock ännu inte klart.
Vi har även inlett ett samarbete
med Day At The Track som
företaget L-M-R arrangerar på
Anderstorp Raceway. Så vi har
hösten räddad om man kan säger
så.
Tyvärr är vi dock lite underbemannade ibland och hade kanske
önskat att vi kunde göra lite mera
för att snabbare kunna växa, men
idéella eldsjälar växer tyvärr inte
på träd.
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Han förvandlade den första generationens
V70 till något helt unikt på 800 timmar.

Bilreservdelsförsäljaren Anders Sandgren från Färgelanda har genomfört sitt
drömbygge. Allt började sommaren 2009 när han var ute
efter en Volvo V70 av första
generationen. Kravet Anders
hade, var att det skulle vara
manuell låda då han tidigare
hade avverkat några automater. Efter några månaders letande hittade han sin
bil inte allt för långt hemifrån.
Bilen var långt ifrån perfekt,
men Anders var inte rädd för
att skruva och redan innan
sommaren var slut hade han
lackat om stötfångarna och
monterat säkningsats.
När sen hösten 2010 kom,
bullrade det i huvudet av
idéer. Det tog inte länge innan bilen var demonterad och
det stora arbetet började. Allt
från breddning till multimedia.
Reservhjulsbaljan kortades
för upphängning av dubbelt
avgassystem. R-front och
AWD:ns bakre stötfångare inhandlades och monterades.
Nya fälgar och coilovers blev
monterade på bilen. Sedan
lackades bilen i Opel’s OPCblåa kulör.
När sedan säsongen 2011
var över blev det ännu mer
ombyggnationer och Anders
tog tag i arbetet kring motor-

Anders fick gå ner en tum på
fälgarna för att det slog i allt
för mycket när han körde.

rummet samt inredningen.
Fyra sportstolar samt en ratt
inhandlades från en V70
många år nyare än hans. Anders skitade högt och landade
mjukt då bilen plockade hem
några priser säsongen 2012.
Bilen blev bl.a.nominerad till
Sveriges Häftigaste Volvo.
- Trots detta var jag inte helt
nöjd, säger Anders
När hösten kom med starka
vindar och kalla nätter, beslutade han att påbörja ett arbete
med att ändra om utsidan
samt insidan radikalt. Anders
ville montera senaste generationens V70’s framparti på
bilen. Något som skulle visa
sig vara lättare sagt än gjort.
När Anders väl hade monterat
fronpartiet och börjat matcha
in detta med helheten i formen på bilen, visade det sig
inte bli så bra som han tänkt
sig.
-När äntligen frontpartiet närmade sig lack hände de som
inte fick hända. När hjulen låg
emot toppen i hjulhuset var
det nästan 3 cm kvar mellan
skärmkant och däck, och så
går de inte att ha det. Så det
blev till att kapa ner allt igen
och börja om på nytt. Så hela
frontpartiet sänktes ca. 6 cm
för att det skulle se bra ut och

Lukas Koos i egen hög
person.

stämma med bak, säger Anders
Sedan byggdes hela bakpartiet
om till den nyare V70 R baken,
samt att man breddade bilen 9
cm. När bilen väl skickades till
FJ-Lack, började Anders fokusera
på inredningen. BRL leverade en
massa högtalarelement som fick

Baklyktorna avslöjar bilens
riktiga ålder.

sin plats i bilen. Totalt är det 17
högtalarelement och 5 slutsteg av
märket GAS. Man hittar även en
Wii-konsol och 2 st. 19 tums LEDskärmar där bak. Allt som behövs
för att stilla otåliga barn på rastplatsen.
Anders använder dock bilen dagligen, vilket knappast syns med
tanke på allt putsande. Anders
säger också att bygget är klart,
men det väljer vi att ta med en
nypa salt.

Ratten kommer från en
mycket nyare Volvo-modell.

Min familj som stått ut med alla garagetimmar,
Volvonetics, Roy Andersson Bilbolaget, FJ-Lack,
BRL, Lantmännen Maskin, Rautamo Wheel Fashion, L-m-r.se, Ad-Center Uddevalla, Volvo Brandt
Uddevalla, Rille K, Hedekas Mekaniska, Räva,
Dalslands Glasmästeri,

FAKTA

Namn: Anders Sandgren
Ålder: 26
Bostadsort: Färgelanda
Arbete: Reservdelsförsäljare
Fritidsintressen: Bilar och Familjen
Bilmodell: Volvo V70
Årsmodell: 2000
Hur länge har du/ni ägt bilen: Sedan Juli 2009

Hur kom det sig att du började intressera dig för drifting?
Sedan 4-5 års ålder har jag sladdat med trampbil och allt annat som har hjul och alltid tyckt det är
det roligaste som finns att göra.
Om du skulle ranka dig själv som driftingförare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger på? Varför?
Jag ligger kanske på 5 eller 6 jämfört med dom bästa i världen... det finns så mycket mer att lära
sig. :)
Vilken är din bästa driftingupplevelse?
Tror det är när man ligger på ställ i väldigt hög fart i twin eller drift train på Mantorp Park och Rudskogen... Nothing beats that feeling!!
En förare kan alltid bli bättre, är det något du anser att du själv skulle behöva bli bättre på?
Även om jag har driftat mycket i mitt liv och med många timmar bakom ratten, så behöver jag nog
träna mer på snabbare entries... Först i år har jag fått en motor som levererar mer hästkrafter och
det har blivit fem gånger roligare bara där.
Vem är din driftingförebild?
DAN PINA som jag har köpt DRIFT PATROL av. En av dom första professionella driftarna i USA
med mycket bra teknik och som deltog flera år med DP i Formula Drift-serien.
Bästa garage-drycken?
Vatten. :)
Hur mycket tid lägger du ner i veckan på att köra drifting samt fixa med driftingbilen?
Vill inte ens tänka på detta svar... Men mycket mer än vi alla tror. ;)

Fakta
Namn:
Michel Rayes
Ålder:
39
Bor:
Bunkeflostrand/Malmö
Arbete:
Säljare/instruktör
status:
Gift

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
TEAM PONY DRIFT har flera projekt på gång... Ievas BMW håller på att få en motor/låda som liknar
ingen annan.
Många som kommer till PONY DRIFT ACADEMY och lär sig köra drifting behöver hjälp med sina bilar.
Där kan vi alltid komma med rekomendationer, samt att vissa anlitar oss för att bygga driftingbilar åt
dom, då vi nu har startat PONY DRIFT WORKSHOP. Vi bygger t.ex. just nu om en Mustang till ProInt bil
åt en av våra kunder. Vi fixar även styrvinklar till flera bilar.
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Norska eventgänget Gatebil är
kända för sina galna motorarrangemang. Allt från lättklädda damer till
världens bästa driftingåkare. Varje
gång blir det succé. Dock var ju
inte vädret helt hundra, men när vi
kom dit den sista dagen hade vi i
alla fall turen att slippa regnet som
låg runt Mantorp.
Besökarna tyckte ändå att årets arragnemang på Mantorp var mer likt

Hos Speedhunter stod Mad Mikes
Mazda RX8. Men är inte RX7’an lite
råare?

det som händer i Rudskogen under juli. Sverige släpper på
gränserna, vi som länge varit så präktiga.

Det gick fort runt banan när dessa
entrade scenen.

Men vad fick besökarna erfara för sina entrépengar? Jo,
Sveriges driftingelit var på plats, samt den Nya Zeeländska
driftingåkaren Mad Mike som gjort sig känd i hela världen.
Om man sedan tittar på bedömningen i Breisladds-finalen,
kan den kanske ifrågasättas. Men eftersom vi inte är några
proffs, låter vi den frågeställningen vara osagd...
Tack till www.mhrallybilder.se

Denna gång verkade bilen hålla bättre
än vanligt.

Hunting speed!

Nya z4:an.
Kändis!
Nya Zeelands bästa drifting-profil.
Hans namn är Mad Mike.

Nya Toyota Corolla.
Många duktiga driftare hade hittat
hit.

Born to be different! ...eller bara
konstig?
Finsk skönhet med många hästar
under huven.
När action-kameran inte räcker till, då tar
man en systemkamera och monterar på taket.

Halvarsson kör så det ryker, bokstavligen.

Ser värre ut än det var.

Stance-trenden när den är
som vackrast

1 september släpps biljetterna
Beränsat antal gäster

Tredje året i rad

MER INFO: GREENLIGHTMAG.SE/GALAN
Huvudsponsorer

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Christoffer Talvis &
Martin Hansson

Vad mer kan man önska sig av en festival? Drifting i världsklass,
däcksrök i mängder och stekande sol en hel helg.

Andra helgen i juli var det
dags för den stora och efterlängtade Gatebil-festivalen
på Rudskogen Motorcenter
i Norge. Det är verkligen
kul att se hur mycket Gatebil-evenemangen växer sig
större för varje år, samt att
fler och fler utländska förare
och team tar sig till evenemangen. Det som var riktigt
skoj både för de som körde

på den 3.254 meter långa
banan och för besökarna,
var att från klockan 08.00
på morgonen till runt 2021 på kvällen var det körning på banan. Om man
sen inte var trött efter det,
var det bara knalla vidare
till festivalområdet där det
bjöds på Poledance, Lasershow, Årets Gatebil-babe,
Rydell & Quick, Monster

Amerikanska muskler!
Potent driftingbil!

Energy FMX show, Hiphop med
Byz, Housebenders, Alexandra
Joner, Vassengutane med mera.
Det fanns något för alla smaker
och tycken.
Det märks verkligen direkt vad
bra väder betyder för ett sånt
här evenemang och prognosen
visade strålande sol hela helgen. Båda depåerna var fyllda
med företag och team, nästan
alla campingar var fulla, samt att
det i och runt depåernan fanns
mängder med folk från morgon
till kväll. Över 43.000 hade hittat till Rudskogen Motorcenter
dessa tre dagar.
Förutom att Norge och Sverige
hade många duktiga driftingförare på plats, så fanns även
många världskända driftförare
från andra länder där. För att
nämna några av alla; Vaughn
Gittin Jr. och Ryan Tuerk från
USA, Darren ‘D-mac’ från Irland,
Taavi Tomara från Estland, Mike
‘MadMike’ Whiddett från Nya
Zeeland, Abdulhadi Alqahtani
från Saudi Arabien, Max Tvardovsky från Ryssland, Fredric
Aasbø från Norge, Julian Smith
från England, Liam Doran från
Storbritannien, Andreas Bakkerud från Norge och det fanns
det säker många fler. Men höjdpunkten denna helg var nog
Gatebil World Powerslide Champion 2013. Startfältet som bestod av 70-75 förare som alla är

J#vla Otur!

Team Pony Drift visade upp
hur rödrök skall se ut.

sjukt duktiga skulle få göra upp
om titeln (tyvärr kom några inte
till start). Kan säga att domarna
verkligen inte hade det lätt då
de flesta av förarna körde riktigt
bra repor och många låg riktigt
nära clippingpointen. Efter lördagens kval visade Sverige vad de
gick för och Olle Olsson med sin
BMW E46 fick hela 95 poäng.
Söndagens körning började med
finalen av Breisladden. 25 förare
från kvalet var utvalda och det
var helt sinnesjukt hur bra förarna körde. Det syntes verkligen
att alla var taggade till 1.000.
Topp tre bestod så småningom
av två svenskar och en norrman,
där till slut Fredric Aasbø kunde
titulera sig som Gatebil World
Powerslide Champion 2013!

Björn-kram någon???????

Gatebil World Powerslide Champion 2013
Topp 3:
1. Fredric Aasbø (NOR)
2. Jim Olson (SWE)
3. Johan Halvarsson (SWE)

Audi:
1.pl: Øystein Hansen, Urquattro
2.pl: Tore Øymoen, TT Coupe
3.pl: Johan Holm, A4 cab
BMW:
1.pl: Thomas Merali, 3 serie (E21)
2.pl: Bjørn Werner Larssen, M3 (E30)
3.pl: Mazhar Iqbal, 5 serie (E34)
Ford:
1.pl: Vaughn Gittin Jr, Mustang.
2.pl: Herbjørn Tørset, Escort MK1 stv.
3.pl: Stein Linholdt, Escort Cosworth
Nissan:
1.pl: Pierre Ingelsgård, 350Z
2.pl: Erik Jonasson, 240Z
3.pl: Anna Rathe, GT-R (R35)
Japansk øvrige:
1.pl: Petter Hongseth, Toyota Corolla AE86
2.pl: Oddbjørn Bosheim, Mitsubishi Lancer EVO
6 TME
3.pl: Lars Magnussen, Mitsubishi Lancer EVO 7
Fransk/Italiensk:
1.pl: Henrik Thorstensen, Renault 5 Turbo II
2.pl: Pettersen Autoimport, Ferrari F430
3.pl: Peter Pentell, Lancia Delta
Opel:
1.pl: Torbjørn Tørset, Ascona A
2.pl: Anne Turid Hindenes, Calibra
3.pl: Per Christian Kolset, Manta
Svensk:
1.pl: Patrik Lindgren, Volvo 242
2.pl: Magnus Opsahl, Volvo 245

Kvinnlig fägring bjöds det på
i stora lass.

3.pl: Christian Mangas, Volvo 850
Retro:
1.pl: Kjell Gaarder, VW T1 1500 (boble)
2.pl: Fredrik Lank, Volvo PV
3.pl: Stig Rune Andreassen, 1965 Ford Mustang
Volkswagen:
1.pl: Parts & Retards, Beetle
2.pl: Patrick Tyszko, Golf V R32
3.pl: Alexander Sterud, Scirocco
Amcar før 1990:
1.pl: Fredrik Sandbo, Ford Mustang
2.pl: Joakim Marold, Dodge Superbee
3.pl: Bilradiospesialisten, Ford F100 pickup
Amcar etter 1990:
1.pl: Vaughn Gittin Jr, Ford Mustang
2.pl: Viktor Svensson, Dodge RAM pickup
3.pl: Bjørn/Stig Rune Andreassen, Shelby GT 350
Øvrige merker:
1.pl: Speedhunter, MB 190E
2.pl: Marius Solberg, Skoda Octavia RS
3.pl: Brede Alnes, Mini quattro
Best Female Ride:
1.pl: Emily Brevik, Audi A4

Testa gärna hemma runt
lyktstolpen!

Aldrig har väl biltvättning
varit roligare att titta på?

Fansen fick autografer av
sina idoler.

Björks nya drifting bil fick
bekänna färg under denna
helg.

Martin, som tog detta foto,
kan vara mer än nöjd! Det är
inte ofta man får chansen
att fånga ett drift train som
detta med kända driftingförare.

Festen pågick från morgon
till sent om nätterna och var
allt annat än lugn.

Trots att Toyota Supra är en
dyr bil i Norge, är den enormt
populär för drifitng-folket.

Många vackra och dyra
damer fanns parkerade i
depå-området.
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MÜNCHENHALLEN

STANCE, EUROPEAN, CLEAN, RALLY

TALLADEGAHALLEN
AMERICAN, HOTROD, HD, RACING

TOKYOHALLEN

STYLING, DRIFTING, STREET

MONTE CARLOHALLEN
SUPERCARS, LUXURIOUS, CLASSIC

27-29
SEPTEMBER

NOVA ARENA TROLLHÄTTAN

BIL/MC UTSTÄLLNING, SHOWER, KLUBBAR/TEAM,
MERCHANDISE, TÄVLINGAR, AFTERPARTY

MER INFO PÅ WESTCOASTMOTORSHOW.COM

Hejsan alla läsare!
Då är vi redan i mitten av Augusti, denna sommaren 2013? Jag vill egentligen inte tänka på det, men snart är
ju sommaren över och det innebär att
alla träffar, bankörningar m.m också
är över, och vi får vänta länge igen på
att få känna lukten av däckrök igen.....
Usch....

några roligare vinterbilar gott folk? ;)
På tal om annat så är det nu 1 månad
sen Gatebil, Rudskogen var, men den
sista Gatebil träffen är i September,
6-8, den helgen som jag fyller 25! Fatta att det kommer att bli en sjuk fest
där uppe. :) Man lever bara en gång,
så är det ju.

Jag hatar verkligen vintern, det enda
man ser ute då är ju alla som införskaffat sig sin “ascoola” Volvo 740 och
ska sladda runt i alla rondellerna dom
passerar! Bläää. Eller i och för sig har
det nästan blivit lika poppis med 940
nu, wow, folk börjar att uppdatera sig
vad gäller, vinterbilar. Jösses! Bra där.
Förstår väl helt och hållet hur man tänker, att man vill ha en bil som man inte
är rädd om på vintern, men jag är bara
så jä*la trött på dessa slöa 740 som
ser ut som en papp kartong i formen
och med raka rör så att det låter som
en traktor. Tycker ni inte att det finns

Juli levererade som vanligt! Det som
jag tyckte var det roligaste iår var att
det var så många inbjudna ifrån massa olika kontinenter. Mad Mike var
där, från Nya Zeeland, Vaughn Gittin
Jr och Ryan Tuerck. Ohhh han är ju
bara för jäkla sexig den dära Ryan. ;)
Så det var riktigt roligt att ha några
så kända driftare där, Gatebil växer
verkligen för varje år som går. Jag
har många vänner som jobbar med
Gatebil, och jag tror att dom sa att det
hade vart uppåt 70.000 besökare på
Juli träffen, det är rekord! Jag förstår
det, för jag skulle aldrig vilja missa det

heller. :) Har så roligt med vårat
Team, Team Baconstrip, rules!
:D
Men till annat, så börjar det närma sig september, och Westcoast Motorshow i Trollhättan,
där vi i GreenLight Magazine
kommer att ha en monter! Jag
hoppas innerligt nu att det är
MÅNGA av er som planerat in
detta i era kalendrar, för jag
har fixat 2 drifting bilar till våran
monter. (Blir en överraskning,
hehe.) Och vi från GreenLight
kommer vara där hela helgen.
:D Jag tror att detta kommer bli
en kanon helg! Så det kan ni ju
bara inte missa! 27-29 September är det! :)
Kom fram och hälsa, det ser vi
framemot! :)
Vi hörs och ses där!
Ciao, linnsssa.

Linnssa och Vaughn Gittin Jr
på Gatebil, Rudskogen.

Vad är ert intryck av nya
TIME ATTACK-serien?

STOR TUMME UPP

77%
VÄGHÅLLNING

22%

TUNING CAR
Foto: Christoffer Talvis
.

Nissan 590hk / 833nm vid 0,9 bar

PROJEKTBILEN
Text & Foto
Daniel Serénus

Vi ska väl inte säga att det gått
som vi räknat med. Vi hade
hoppats på att bilen skulle
rulla på som vanligt, men ack
så fel vi hade. För på vägen
till Halmstad Sports Car Event
ville hon inte längre. Bilen började rycka och gå ojämt, så
det fick bli att bärga hem bilen.
Vi pratade med Peter på Civinco och han tipsade om att det
kan vara något med bränslet

och där står vi nu. Kommer att
börja felsöka i hopp om att få
klart bilen till Vallåkra-träffen.
Bortsett från ovan nämnda
bravader, har vi hunnit få klart
lite i bagagen. Vi monterade i
vintras snabblås på bakluckan
och sedan kom vi på att dessa
inte var vattentäta. Så snart
var ju vårt bagage lagom fuktigt efter vi tvättat bilen. Därför

Rutnätet kom till användning
på annan plats.

tog vi ur originalmattan och
borrade upp för dränering i
bagageutrymmet så vattnet
kunde rinna ur. Sedan gjorde
vi ett fäste till nya styrsystemet på väggen i bagagen.
Efter det la vi dit en gummimatta istället för tygmattan som satt där original.
När detta var klart, började
vi mixtra lite med något typ
av lösning för att hålla saker
på plats i bagageutrymmet
under kurvtagning. Vi hittade
då det gamla fönsternätet
från Dalhems som vi förra
året monterade i bilen. Dock
fungerade det inte så bra på
en bruksbil, men nu fick det
istället en plats i bagagen.
Dock är lösningen inte riktigt
klar.
Sedan har vår kompressor
blivit försenad och vi hoppas
att den är här för montering
i september. Men eftersom
allt krånglat så mycket hittills, har vi inte hunnit börja
med dragning av vattenkylningen till kompressorn än. Så
tidsmässigt ligger vi en del
efter, men hoppas att kunna
få snurr på motorn inom kort.
Peter på Civinco/FX Engineering kommer att bistå
med all hjälp vi kan få. Det
kallar man service!

Civinco-boxen ville lossna
hela tiden, så vi gjorde ett
nytt fäste till den.

Thors Bilsadelmakeri gjorde
klart mittkonsolen.

G-PARTNERS - REDLINE OIL - MOTUL

SUPER ANNONSPAKET
Låt dina kläder tala - enkelt och
effektivt med designade kläder!
Skräddarsytt efter din designidé
e-posta eller ring för mer info.

www.dinjacka.se

info@dinjacka.se 08-759 57 80

Sveriges största E-tidning, GreenLight Magazine
&
Sveriges största banåkar forum, Rejsa.nu

PRIS:
3000:- + moms
Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info

En helsida i GreenLight Magazine & en toppbanner på Rejsa.nu
Maila: info@greenlightmag.se
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TEST
Foto: Daniel Serenus
Text: Daniel Serénus

Vi har gjort ett test på AUTO-sortimentet som företaget HOVA.com
erbjuder. Även experten Joakim
som arbetat med bilvård i stort sett
hela sitt liv blev imponerad.
Först ut var bilshampoo från AUTO.
Som vanligt gäller det att först gå
över med kallavfettning och därefter
spola av bilen. Vanligaste felet man
gör, är att man inte låter kemikalierna verka tillräckligt länge. Avfettning
skall ligga på i ca. 5-8 minuter innan
man sköljer av bilen. Gör man detta,
kommer man spara tid och får en renare bil. Så efter 8 minuter gick vi
över bilen med högtryckstvätten.
Sedan blandade vi upp en hink med
varmt vatten och började lägga på
shampoo. Det gäller att inte snåla
och fyll svampen med utspätt shampoo. Tappar du svampen på backen,
släng den då och ta en ny.
Vi lät shampoot ligga på i ca. 3-5
minuter, sedan började vi spola av
bilen. Vi såg resultat redan efter
första omgången. Imponerande!
Sedan var det dags för motortvätt.
Känner man sig osäker skall man
inte göra detta själv. Men eftersom
Joakim som var med oss hade erfarenheten i ryggmärgen, kände vi
oss trygga.
Här lät vi produkten verka i nästan 10
minuter innan vi spolade av kemikalierna. Även här fungerade produkten utmärkt, men Joakim berät-

tade att det finns betydligt bättre
produkter för motortvätt men att
de då kostar de tio gånger så
mycket. Men med AUTO har man
råd att köra en extra omgång på
motorn för att få likvärdigt resultat och samtidigt spara pengar.
Sist men inte minst testade vi
AUTO’s fälgrengöring. Joakim
berättar att vissa produkter för
fälgarna är alldeles för starka. Det
kan göra att fälgarna missfärgas
eller blir fula efter några gångers
användning. Så här gäller det att
ha en produkt som är skonsam
men samtidigt löser upp smutsen. Samma princip gäller här
med att låta produkten verka. Vi

körde 10 minuters väntan efter vi lagt
på produkten, vilket gjorde susen och
därmed fick vi rena fälgar. Viktigt är
att ni lägger på produkten med en fälgrengöringssvamp samt gnuggar loss
smutsen.
Så resultatet på våra testbilar blev
mycket bra och Joakim vågar påstå att
produkterna fungerar lika bra för proffs
som för lekmän.
Så vi kan varmt rekommendera AUTOsortimentet till våra läsare.

Vi söker monteringspartner i
Göteborg - Stockholm - Karlstad - Malmö

SLUTA SNÅLA
köp nått som funkar
istället.
5-års garanti
Film som avger luftbubblor
Skyddar mot stenskott.
Vi monterar det åt er.

www.4protect.se

SÖKER DU SKYDDFiLM?
FINNS I FLERA FÄRGER.
ÅTERFÖRSÄLJARE AV LAMIN-X PROFFS FILM

EVENEMANG
Text: www.timeattack.nu
Foto: Rani

Hellen körde in på sjätte plats.

Club
1. Peter Währner - 1:24.730
2. Jimi Smid - 1:26.690		
3. Rasmus Åberg - 1:28.422
Se hela listan på Time Attack.nu
Club Challange:
1. Nore Ericsson - 1:21.133
2. Pontus Parneryd - 1:22.842
3. Fredrik Sjölander - 1:27.117
Se hela listan på Time Attack.nu
Pro/ Pro Mod.
1. Daniel Wembo - 1:10.664
2. Mikael Engblom .- 1:10.672
3. Pär Eklund - 1:11.469
4. Stefan Påhlsson - 1:11.783
5. Joakim Dyrstedt - 1:12.426
Se hela listan på Time Attack.nu

Mr. Rejsa.nu, Magnus Thomé
körde Suzuki, då hans BMW råkat
ut för en liten olycka.

Peter Wärnher plockade hem
första platsen i Club-klassen
även på Tierp. Total segrare än
så länge.

Två vinster i rad för Daniel
Wembo. Hans GT-R får bekänna
färg.

Evo-bilarna dominerar årets serie
i antal, men tyvärr inte i resultat.

Jimmy Ås är nykomling i serien
och hans RX7 är inte bara snygg,
utan även snabb.

OUT OF TOPIC
Text:: Daniel Serénus
Foto: Daniel Serénus

Ledsen om ni läsare tror vi blivit
helt galna, men vi har inte gått från
biltidning till heminredningsblaska.
Vi har bara valt att fokusera på det
vi anser vara husets viktigaste rum;
garaget.
Många kanske önskade att de hade
ett garage på flera hundra kvadratmeter och känner att deras lilla garage inte funkar till något, mer än
att fylla med skräp.

ersom vi behövde hitta yta, beslutades det att byggas en vind. Med
hjälp av en snickare fick vi tips
om hur vi skulle utföra arbetet och
samtidigt hålla utgifterna nere. Vi
byggde därför med träreglar och
isolerade med 120 mm isolering.
Sedan använde vi OSB-skivor som
både är lätta att montera och samtidigt är relativt billiga. Materialet gick
på under 10.000 kr.
När vi vintras stod i garaget insåg vi
Vi har därför tagit ett helt vanligt att tjuven för värmen blev den oisoltråkigt garage i en länga och valt att erade garageporten.
piffa till det med hjälp av smarta lösningar och bra idéer, samt rätt val Städa:
av produkter. I tre nummer framöver Först började vi med att slänga alla
kommer ni kunna följa hur garaget “bra att ha”-saker som inte kommit
gått från stökigt och tråkigt till att vi till användning. Som vanligt brukar
i vinter kan arbeta i det. Vi kommer garage i länga vara samma sak
göra garaget till en arbetsplats att som skräpförvaring. Så först blev
vara stolt över.
det en vända till tippen, samt lyfta
upp saker på vinden.
Första leverans:
I första skedet leverades en hög- Isolera porten:
tryckstvätt från Nilfisk-Alto, samt Att köpa en isolerad garageport
en grovdammsugare av samma är en dyr investering. Istället la vi
märke. Två redskap som kommer pengarna på en egen och billigatt vara enormt bra att ha både un- are lösning. Vi åkte till ett byggvarder projektet och när garagearbetet uhus och köpte några skivor med
är klart. Vi blev väldigt imponerad 20 mm samt 10 mm frigolit. Sedan
över hur bra Nilfisk-Alto-dammsug- tog vi Nilfisk-Alto-dammsugaren
aren var, väl värd sina pengarna tu- och provade att suga bort damm
sen gånger om.
och spindelväv. Sedan rengjorde vi
porten för att kunna limma dit figolitFas 1 redan klar; att hålla kvar skivorna. Kvar är att hitta något bra
värmen.
att täcka figoliten med.
Redan förra hösten påbörjades arbetet med att isolera garaget. Eft-

Första byggdagen.

Reglar upp för vinden.

Vi använde OSB som väggmaterial

Dammsög upp allt spindelväv.

BUDGET

(so far)

Bygga vind och isolera garage – under 10.000 kr.
Städa–60 kr. i avgift + hyra av släp 2 timmar 100 kr.
Frigolit + lim till porten - 284 kr.
Nilfisk Alto grovdammsugare - ca 1100kr
Nilfisk Alto Högtryckstvärr - ca 3000kr

Före vi började isolera.

Efter vi monterat frigolit.

Leif på Door Auto Sweden
monterade lysrör så vi fick
bättre ljus.

Första leveransen från
Nilfisk Alto

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo m.m.

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

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fyllning, Chiptrim, Service.

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Tel: 0706-64 24 66

Limosine service

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

www.hagalimo.se
HAGA

Spacer tillverkning

www.improxcustoms.com

Reservdelar
www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

Egentillverkning av spacers efter kundens önskemål till alla bilmodeller &
årsmodeller.
Racing, rally, utställningsbilar, Hotrods
ect. Högsta kvalitet & passform!

www.manton.se
Tel: 0586-35888
Karlskoga

Dieseltrim

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

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

www.speedkit.se

Däck & Fälgar

www.dinjacka.se
Tel: 08-759 57 80

Tel: 0247 - 42 99 98
www.soyafilm.se

Styling & tillbehör

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

www.hova.com

Motorsport-produkter

VI KAN R-DÄCK!.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

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.

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Stil för många mil
Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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

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

carsound.se är importör av den amerikanska bilstereotillverkaren Audiopipe’s
produkter här i Sverige.
Vi säljer till privatperson men söker även
nya återförsäljare,
hör av er!

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
Tel 0322-105 30
Alingsås

Action Kameror
Ksport Bromskit & Coilovers, Mishimoto
Racingkylare, GoPro HD Actionkameror,
Bränslespridare, Bränslepumpar & Varningsljus.
tel: 08-58500080

www.raidopower.se

www.carsound.se
niklas@carsound.se
073-7272940

Racing-/banåkningskläder

Tuning produkter till rätt pris!

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

Isaw har prisvärda actionkameror med
hög bildkvalité och tillbehör för alla tillfällen.

www.isaw.se
info@isaw.se
0224 - 80447

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörning.

www.mlimits.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

Realcar: Realcar har delar för styling,
tuning och performance till alla märken.
Ett brett utbud med något för alla. Vi
utvecklar kontinuerligt nya delar till Saab
och Volvo. Realcar - Real Street Performance. Vinnare av Årets Företag på
Greenlightgalan 2012

Specialister på helfoliering och fordonsdekor. Ett fullserviceföretag inom
bildekor och helfoliering, vi förvandlar din
bil till något unikt och personligt på några
dagar

Do88: Sveriges största sortiment med
silikonslang!
Enormt sortiment, allt i lager.

Civinco Tuning Excellence är proffs på
motorstyrsystem. Mappar bl.a. Civinco,
DTA, NIRA, Haltech, Link ...
4wd Rullandelandsväg, från 5hk till över
1000hk, Dieseleffektboxar, Förgasarjusteringar, Specialprojekt, t.ex. turbokonverteringar

www.realcar.se

Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

info@realcar.se
0151 – 51 18 80

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

www.gpartners.se
054-210 400

www.wrapzone.net

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

www.do88.se
Tel. 08-588 010 88

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

BYGGHANDELN FÖR BILBYGGARE
Med Kvalité sparar du pengar.

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

www.biltuning.se

www.thorsbilsadelmakeri.se

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

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

eot RCZ R
Nya Peug

Vid årets Goodwood ”Festival of
Speed” den 11 till 14 juli premiärvisar Peugeot sin nya värstingmodell RCZ R, en ännu mer
vässad version av sportiga och
exklusiva RCZ. Den framgång
och passion som omslutit RCZ
Racing Cup var för stark för att
inte få en koppling till en bil utanför tävlingsbanorna. Därmed är
det dags att presentera gatuversionen, RCZ R, med en ny
1,6 liters turbomotor med 270

hk och 330 Nm, specialutvecklad fjädring och en mekanisk
differential av Torsen-typ, vilket
garanterar en körupplevelse på
högsta nivå.
RCZ R förgyller även Frankfurt
Motor Show i september och
försäljningsstarten i Sverige
äger rum under våren 2014.
- Den stora framgången och
passionen som vi har upplevt
med RCZ, utvecklad av Peugeot
Sport, kunde inte gå obemärkt

förbi. Därför var det självklart
att ta steget och utveckla en
serieproducerad modell med
fler hästkrafter och ännu
högre prestanda, säger Bruno Famin, Direktör Peugeot
Sport
Den mest kraftfulla serieproducerade modellen i Peugeots historia
Med 270 hästkrafter under motorhuven blir RCZ R
den mest kraftfulla serieproducerade modellen i Peugeots historia. Den accelererar från 0-100 km på mindre
än 6 sekunder och har samtidigt ett koldioxidutsläpp på
145 g/km, vilket innebär att
den är en av de snabbaste
och samtidigt den mest bränslesnåla av alla sportkupéer.
Detta är resultatet av downsizing av motorn, optimering
av aerodynamiken samt viktreduktion.
- En tydlig trend just nu är
downsizing, och vi ser det
inte bara i serietillverkningen, utan även inom motorsporten.
Huvudklasserna
använder 1,6 l turbomotorer
- självaste Formel 1 byter till
denna typ 2014, berättar Cyrille Jourdan, Teknisk chef
RCZ R.
Den nya 270 hästkrafter starka turbomotorn med en kapa-

citet på endast 1,6 liter sätter
prestandarekord i sin klass –
med nästan 170 hk per 1000
cm3 placerar den sig bland
de bästa motorerna i världen
i en serieproducerad modell
och den uppfyller redan Euro
6-normen.
Arbetet med aerodynamiken
har ökat downforcen baktill
med 15 daN.m tack vare en
ny spoiler som säkrar stabiliteten vid höga hastigheter
utan att reducera accelerationen. Önskan att minska
vikten har styrt utvecklingen
av speciella delar, vilket har
gett en viktreduktion på 17
kg jämfört med 200 hästarsversionen av RCZ. Med en
vikt på 1280 kg har RCZ R
således ett vikt/effekt-förhållande på 4,7 kg/hk.
En exklusiv signatur
- Varje komponent som är
speciellt framtagen för RCZ
R, bidrar till dess dynamiska prestanda och understryker den rena och slanka
designen, som ger RCZ
dess unika identitet, fortsätter Pierre Paul Mattei, RCZ
Designchef
RCZ R är utsmyckad med
mattsvarta
bågar
och
strålkastare i titanium. Sittpositionen är sänkt med 10 mm
och med 19 tum breda hjul

uppfattas RCZ R som fastklistrad
i vägen. De speciella fälgarna är
signerade med ett ”R” som snidats
ut direkt i aluminiumet. De är specialdesignade för att rymma större
bromsar och de röda bromsoken,
som signerats av Peugeot Sport.
Den stora bakspoilern garanterar
förbättrad aerodynamik och ökat
marktryck, och den speciella diffusern, med två kromade slutrör,
höjer racingkänslan i det breda
bakpartiet.
RCZ R finns i fyra olika färger:
Moroccan Red, Nera Black, Mercury Grey och Opal White. Både
i grillen, på bakpartiet och i cockpiten återfinns det karakteristiska
”R”, som vittnar om att detta är en
alldeles särskilt sportig modell.

xenONKIT
SLIM 35W 698:- /SET
CANBUS 35W 998:- /SET
LJUDDÄMPARE

BLACK SERIES FR. 698:INOX SERIES FR. 998:-

TILL MASSOR AV BILAR!
FR. 1998:-

Vi reserverar oss för slutförsäljning, prisändringar samt ev. feltryck

COILOVERKIT

NYTT KIT TILL
VOLVO V50/S40N!
FACELIFT 08-11
FINNS ÄVEN SOM LÖSA DELAR.
PRIS FÖR KOMPLETT KIT:

7998:VINGE VOLVO V70N
01-07

1398:-

Ordertelefon: 0151 - 51 18 80
info@realcar.se - www.realcar.se
Lagerbutik | Videvägen 7B | 64149 | Katrineholm
Butik | Garnisonsgatan 10B | 25466 | Helsingborg

Porsche firar 50-årsdagen för
tillkomsten av 911 med att presentera en jubileumsmodell på
den internationella bilutställningen
i Frankfurt, International Motor
Show (IAA), som slår upp sina portar den 12 september 2013.
Liksom den ursprungliga 911:an

är jubileumsutgåvan en coupé
med sexcylindrig boxermotor och
bakhjulsdrift. Däremot är prestanda, aktiv sportfjädring och kaross
på dagens nivå; jubileumsmodellen har den bredare karossen som
annars återfinns på de fyrhjulsdrivna modellerna, Carrera 4. Spe-

cialmodellen kommer att tillverkas i
en begränsad serie om bara 1963
exemplar, en siffra som syftar på
året då 911 hade världspremiär på
Frankfurtsalongen.
Alltsedan den första presentationen - till att börja med under
beteckningen 901 - har Porsche

911 tjusat bilälskare världen över
och räknas idag som referenspunkten för alla andra sportbilar.
Porsche 911 rymmer skenbara
motsägelser som ingen annan
sportbil - tradition och innovation,
exklusivitet och social acceptans,
och naturligtvis prestanda och ef-

fektivitet. Sedan debuten
1963 har modellen kontinuerligt fortsatt att utvecklas, utan att förlora
den unika ursprungliga
karaktären.
Resultatet av den 50-åriga utvecklingen - som
inbegriper
oräkneliga
tävlingsframgångar
är en sportbil som helt
förkroppsligar Porsches
varumärke. Dess DNA
återfinns i alla Porsches
modeller.
Specialmodellen av denna Carrera S med 400 hk
(294 kW) innehåller flera
av de utrustningsdetaljer
som bidragit till 911:ans
50-åriga framgångssaga. Till exempel PASM,
Porsche Active Suspension Management, som
fintrimmats för den bredare spårvidden och för
att framhäva 911:ans
exceptionella
kurvegenskaper. Sportavgassystemet levererar ett

passande
emotionellt
ljud. 20-tumsfälgarna är
utformade som en hyllning till de legendariska
“Fuchs”-fälgarna,
lackerade i mattsvart med
maskinpolerat centrum.
Kromlister vid de främre
luftintagen, på gallren på
grillen över motorrummet
och på panelen mellan
bakljusen är utmärkande
för jubileumsmodellen.
En annan teknisk detalj
på utrustningslistan är
Porsche Dynamic Light
System (PDLS) med
Bi-xenonljus och aktiva
kurvljus.
Jubileumsmodellen erbjuds med två unika
färger, en mörk grafitgrå
och en ljusare gråmetallick. Dessutom finns den
i helsvart. Alla har en
tvåfärgad logotyp med
3D-effekt på bakluckan
med siffrorna “911 50”.
Samma siffror återfinns
broderade i tre färger på

nackskydden och som en tvåfärgad logotyp
på varvräknaren och på dörrtrösklarna.
Logotypen syns också på mugghållarna tillsammans med serienumret för den enskilda
bilen. Andra kännetecken är kromade lister
runt rutorna och ytterspeglar i en sportig design.
Det finns fler referenser till den första 911:an.

Siffrorna på instrumenten är ljusgröna och
visarna är vita med silverfärgad mittpunkt,
precis som för 50 år sedan.
En annan detalj är sätets mittparti, tyget
påminner om -60-talets “Pepita”-mönster. Helläderinredning finns i mörkgrå färg eller svart med dekorativa
sömmar, i vissa fall i kontrasterande

färger. Föraren och passageraren kan välja mellan sportstolar justerbara
i 14 riktningar eller sportstolar plus med 18 inställningar. Växelspaken eller
växelväljaren kommer från
Porsches
Exclusive-program och matchar aluminiumpanelerna på dörrarna
och mittkonsolen.
Jubileumsmodellen
“911
50”, accelererar från 0 - 100
km/tim på 4,5 sekunder,
(4,3 med PDK-växellåda)
och når en toppfart på 300

km/tim (298 med PDK).
Bränsleförbrukningen enligt
NEDC för blandad körning
är 9,5 l per 100 km (8,7 med
PDK), motsvarande 224 g
koldioxid per kilometer (205
med PDK). Jubileumsmodellen finns hos Porsches
återförsäljare med början
i september 2013. Priset i
Sverige blir 1 155 000 kronor.
Bild & Text: Porsche
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MÜNCHENHALLEN

STANCE, EUROPEAN, CLEAN, RALLY

TALLADEGAHALLEN
AMERICAN, HOTROD, HD, RACING

TOKYOHALLEN

STYLING, DRIFTING, STREET

MONTE CARLOHALLEN
SUPERCARS, LUXURIOUS, CLASSIC

27-29
SEPTEMBER

NOVA ARENA TROLLHÄTTAN

BIL/MC UTSTÄLLNING, SHOWER, KLUBBAR/TEAM,
MERCHANDISE, TÄVLINGAR, AFTERPARTY

MER INFO PÅ WESTCOASTMOTORSHOW.COM

Sedan förra året när Bentley visade upp sitt
SUV-koncept EXP 9 F på Genèvesalongen
har många spekulerat i om Bentley kommer
börja tillverka den. När de den 23 juli gick ut i
media och berättade om att en SUV kommer
börja produceras, startade diskussionerna om
hur den kommer se ut. Enligt Bentley själva

kommer det vara den lyxigaste och kraftfullaste SUV’en på marknaden och kunderna
kommer garanterat inte bli besvikna. Under de
tre kommande åren kommer Bentley investera
800 miljoner pund i fabriken inför produktionen
av denna bil, samt att över 1.000 nya jobb
kommer att skapas.

Några specifikationer finns ännu ej, men den
lär inte bli sämre än någon av de andra bilarna
från Bentley.
Bild: Bentley

Snart är höstens utställningar här och vädret
kommer att gå mot höst. Nu kan alla trotsa
vädergudarna och åka på alla utställningar. Vi
har nämligen testat ett av marknadens bästa
paraplyer. Det är Intersport som säljer ett paraply tillverkat i äkta kolfiber. Passar perfekt ihop
med din kolfiberinredning. Designen är med
automatisk uppfällning och dämpningsfjäder.

Oftast brukar inte vi ta upp produkter i nyheterna, men med tanke på att vi bor i ett land
som har många regndagar på ett år så känns
det som att produkten faktiskt kan passa in.
Att den även är tillverkad i kolfiber gör den inte
mindre attraktiv.
Det som gör produkten till ett bra köp är den

låga prislappen. Vårt paraply kostade 119kr
och i jämnförelse med andra paraplyer med
sämre kvalité, så är priset det samma. Så vi
kan varmt rekommendera ett besök hos denna
sportkedja om det skulle bli en regning höst.
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Kalender
29 Mars - 1 April
Bilsport Performance & Custom
Motor Show
3-5 Maj
Fast & Furious Carshow
(Danmark)
11 Maj
Timeattack.nu #1 (Rudskogen,
Norge)
18 Maj
En Dag På Strippen Emmaboda
18 Maj
Karlskoga Drift Meet SPDS #1
(Gälleråsen)
24-26 Maj
Gatebil Våler (Norge)
25 Maj
Realcar Springmeet (Helsingborg)

25maj
Ljudia-dagen 2013
31 Maj – 2 Juni
DHB (Danmarks Hurtigste Bil)
(Vandel Flygplats, Danmark)

6-7 juli
Drift Allstars - Round 3
12-14 Juli
Gatebil Rudskogen

1-2 Juni
Timeattack.nu #2 (Tierp Arena)

20 Juli
Halmstad Sports Car Event

14-16 Juni
Gatebil Mantorp

26-28 Juli
Drift Festival SPDS #3 (Eskilstuna
Motorsport Arena)

15 Juni
En Dag På Strippen Piteå

2-3 Augusti
Bilsport Action Meet

29 Juni
Timeattack.nu #3 (Kinnekulle Ring) 11 Augusti
Timeattack.nu #4 Gelleråsen
29 Juni
(Karlskoga)
Rockstar Drift Battle SPDS #2
(Mittsverigebanan, Härnösand)
17-18 Augusti
Vallåkra Träffen
6 Juli
En Dag På Strippen Sundsvall

31 Augusti
En Dag På Racerbanan Knutstorp
30-31 Augusti
Droolfest - motorfestival
31 Augusti-1 September
Timeattack.nu #5
6-8 September
Gatebil Rudskogen
20-21 September
Day At The Track Anderstorp
27-29 September
West Coast Motorshow
5 Oktober
Dotz Powerdrift Series Superfinal
SPDS #4 (Mantorp Park)
25-27 Oktober
Oslo Motor Show (Lil estrøm,
Norge)
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