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Grönt är skönt

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Vi är ju en grön tidning, inte för 
att vi skriver om miljöbilar utan 
mer att vi inte påverkar naturen 
med massa pappersslöseri. Det 
känns faktiskt bra att kunna säga 
att man är lite miljövänlig även 
om jag älskar bilar som skadar 
miljön. Omoraliskt dilemma skulle 
jag kalla detta.

Men så finns det de där elbilarna. 
Framtiden säger alla och de har 
nog rätt. Jag besökte Halmstad 
en solig dag i juli och då 
arrangerades Halmstad Sports 
Car Event. En sportbilsutställning 
med en massa vackra sportbilar 
från nu och då. Jag blev ganska 
fascinerad över den stora skara 
elbilar man lyckats fått dit med 
tanke på att det inte finns så 
många ännu. Tesla som är 
pionjärerna för elbilar, visade 
upp nya 4-dörrarsvarianten. 
Vilken bil! Den är snygg, man 
sitter bra och den går ca. 30-40 
mil på en laddning. Det ger en 
förbrukningskostnad på ca. 2 kr. 
milen. Inte illa skulle jag säga. 

Men skatten då?

Alla minns väl när etanolen 
skulle ta över. Alla pratade 
etanol och billigt var det. Men 
skattepengarna måste ju in 
och när subventionerna var 
slut stod det massa etanolbilar 
som var i princip osäljbara hos 
bilhandlarna. Idag pratar ingen 
etanol som en hållbar lösning 
längre.

Nu är det el för hela slanten. Men 
vad händer när elpriset stiger. Har 
man då inget eget vindkraftverk 
eller ett vattenfall i trädgården 
kommer detta bli en dyr historia. 
Mera kärnkraft kanske??

Skatten måste ju in även om man 
kör på alternativa bränslen. Det 
kommer nog också gälla el.

Jag tror att luft och el kommer att 
bli den stora framgångskällan. 
Bilar med litet vidkraftverk på 
taket. Vem vet?

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text: Daniel Serénus

Foto: Hjalmar  Van Hoek 
JalleGraphics.com

Den är brutal, extrem, handbyggd och har 
ett yttre skapat för att tämja luftmotståndet.



Vi har alltid vetat att våra 
grannar i öst är frälsta i mo-
torsport. Kanske för att Fin-
land senaste tiden varit lite 
bättre än oss på just ratta bil. 
Därför är det svårt att tro att 
Christan Valtonen en gång i 
tiden hade ett intresse för lag-
sport. Men redan vid 12-års 
ålder försvann intresset för 
lagsport och fossila bränslen 
övertog hela hans fritid.

När Christian 2008 köpte ett 
vrak föreställande en Mazda 
RX7 FD3s, var tanken att ska-
pa en bil att har lite roligt med. 
Eftersom Christian just då 
höll på med drifting fick bilen 
snart anpassa sig till att köras 
på bredden. Men efter att ha 
sladdat runt i två år lades drift-
ingintresset ner. Istället hade 
man fått upp ögonen för mo-
torsporten ”Time Attack”. Det 
enkla reglementet var något 
som Christian tyckte om. 

- Under 90-talet höll jag på 
med annan motorsport som 
också var i det man kallar 
enklare tävlingsformer, säger 
Christian

Tillsammans med ett antal 
vänner eller mer kallat ex-
perter, började man skapa 
en Time Attack bil. Vännerna 
består av Mikko Tanskanen, 

Christian har lagt många 
timmar och mycket pengar 
för att skapa detta monster.



som är extremt duktig på kom-
positmaterial. Marko Mäki, är 
teamets idéspruta och kom-
mer ständigt med nya planer 
enligt Christian.  Arto Mynttin-
en, är teamets mekaniker och 
en duktig konstruktör. Mikael 
Karstikko är teamets ”mad 
scientist” och helt otrolig när 
det kommer till elektronik. 
Han har bland annat byggt ett 
helt eget telemetri- och dis-



playsystem till bilen.  Sedan skall 
man inte glömma dem som gör 
ett otroligt arbete före, under och 
efter ett event. I detta team heter 
det gänget Thomas Valtonen, Pe-
ter Laxström och Jens Vegar. 

Detta team skulle nu skapa norra 
europas kanske brutalaste Time 
Attack bil. Man var dock fast 
besluten om att två saker är vikti-
ga för att nå framgång. Det första 
var aerodynamik och det andra 
var motorstyrka. 

Alla som försökt tämja luftmot-
ståndet vet att det inte är lätt, det 
gäller att göra rätt från början. 

Eftersom man inte hade någon 
modern 3D utrustning valdes det 
att göras på gammaltvis. Handg-
jorda gjutformer och beräkninar. 
Sedan valde man självklart att 
använda kolfiber som material till 
karossdelarna. Inget har lämnats 
åt slumpen, aerodynamiken har 
alltid varit största fokus. 

Alla Mazdafantaster kanske inte 
gillar när man slänger ur Wankel-
motorn och sätter in en Nissan 
maskin istället. Men motormodel-
len SR20 ve, som bara sålts i 
Japan har både låg vikt och bra 
effektmöjligheter. Kanske inte så 
konstigt att man väljer denna mo-

Du hittar ingen onödig 
utrustning i denna inredning.



tor när man tänkt klämma ur lite effekt. 

Hösten 2012 precis innan första snön hade 
kommit, skulle premiärturen göras. Med en 
motor på 600hk, vilket teamet tyckte räckte 
gått och väl. Men tyvärr blev allt en besvikelse. 
Men året där på var bilen klar för att möta en 
säsong av finska evenemang. Tyvärr blev 
den sommaren problemfylld och bilen stod 
snart i brand. Ja, ni läste rätt. Mitt under ett 
evenemang utbröt en massiv bränslebrand. 

Men tack vare rätt skyddsutrustning och bra 
medtävlande, lyckades man rädda bilen. 

- Som fenix steg ur askan, gjorde vi vårt första 
banrekord redan dagen där på, säger Chris-
tian.

Banrekordet på Botniaring i finska Jurva, står 
sig än idag. Med detta rekord fick folk upp 
ögonen för denna best till Time Attack maskin. 
Folk började se bilens potential, vilket Chris-

Varje liten detalj i kolfiber har 
gjorts för hand utan 3D utrustning. 
Allt har fått provats fram.



tian och hans team aldrig tvivalt 
på. 

Därför har vi lekt med tanken att 
sätt en proffsförare bakom ratten 
många gånger, säger Christian.

Redan den hösten började allt fal-
la på plats.

När vi fick se bilen på ”Bilsport 
Performance & Custom Motor 
Show” i våras ståendes i Superior 
Imports/Medias monter, var det 
fler än vi på tidningen som stod 
och dreglade.

Vilken maskin, över 800 hästkraft-

er, sekventiell 5 växlad låda från 
svenska Tractive och ett hand-
gjort chassi skapat av gänget. 
Kan man annat än bli imponerad? 
Över 5000 timmar har lagts ner 
och varje år kommer den siffran 
att öka. Christian har lagt största 
delen av den tiden och även för 
kostnaderna.

Jag har drömt länge att få se 
denna bil på våra svenska banor, 
säger Micke på superior media till 
oss på tidningen. 

Men teamet har stora planer inför 
2015, man vi köra på världsnivå. 
Målet är att få ihop samarbetspart-

Christian sägar att bilen har mer
Potential. Ett par nya slicks samt 
lite mer träning så kommer nog 
teamet att sätta sitt namn på 
världskartan.



ners och sponsorer som gör det 
möjligt att få delta i World Time 
Attack Championchip som ar-
rangeras i Australien. 

Teamet var inbjuden med bilen 
redan i år, men som ni säkert 
förstår är det ingen billig resa att 
genomföra och teamet fick där-
för tacka nej till att delta.

Bilen är hittills aldrig körd på nya 
slicks och det gör att bilen har 
mer potensial att ge.

Vi på tidningen hoppas att vi kan 
följa bilens framgångar tillsam-
mans med världseliten inom 
snar framtid och önskar teamet 
ett stort lycka till.

Över 5000 timmars slit ligger 
bakom denna brutala Mazda.



 

FAKTA
Namn:  Christian Valtonen
Ålder: 40+
Bostadsort: Borgå/Finland
Arbete: Egen företagare
Fritidsintressen: : Motorsport
Bilmodell: Mazda RX7 fd3s
Årsmodell: 1995
Hur länge har du/ni ägt bilen: 2008

Turbotekniikka OY / 
Turbohuset AB
Psk-Tarrat
Speedimports

Seabeach/Sverige
Superior Media/Sverige
Locotech/Finland
DelRon Motorsports Oils/Finland



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Mitt bilintresse startade redan före jag kunde prata egentligen. Mamma berättade att jag blev helt 
galen i barnvagnen och pekade så fort det kom en lite högljudd bil osv. Samt genom pappa som 
jag varit med i garaget sedan jag kunde gå. =)
 

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Hmm, riktigt svårt då man aldrig någonsin kommer kunna allt. Men jag är nog lite försiktig och 
säger 5.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Min värsta garageupplevelse... Ja det är nog många egentligen. Men faktiskt så är det nog 
stressen före Elmia i år. I stort sett allt som kunde gå snett gick snett och jag fick samma del fel tre 
gånger osv., vilket resulterade i att bilen stod “halvfärdig” på mässan.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Lackering!

Vem är din bilförebild?
Ayrton Senna. Nu är ju han bilförare, men inom bilkategorin så är han en idol för mig.

Bästa garage drycken?
Pucko.

Fakta
Namn: 
David Eric Gillberg
Ålder: 
24
Bor: 
Årjäng
Arbete:  
Butikschef 
Wermlandsmöbler
Civilstatus:  
Sambo



sonax.se  sonaxbilvård.se
Sonax Bilvård

Mitsubishi Lancer Evo 8 ”widebody”, ägare Johan ”Nosslin” Nilsson
Fotograf: Roger Persson 

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Hela helgerna, samt varje dag efter jobbet. Vet inte hur många timmar det är, men är nog mer än man 
borde kanske. Enligt flickvännen ALLT för mycket.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Min Mercedes S204 håller jag fortfarande på med, samt att jag håller på med en Mercedes C43 AMG. 
Så just nu har jag två projekt dagligen.

DIMITRI & WYMAN X ANGELLO 
Payback

DAVID GUETTA & SHOWTEK  
Bad ft. Vassy

DAVID GUETTA - 
Lovers On The Sun ft. Sam Martin

ALBIN FT. KRISTIN AMPARO 
Din Soldat

OTTO KNOWS 
Parachute
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THE JOKER:
TJR VS VINAI - Bounce Generation
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Sonax Bilvård

Mitsubishi Lancer Evo 8 ”widebody”, ägare Johan ”Nosslin” Nilsson
Fotograf: Roger Persson 



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Christoffer Talvis &
Martin Hansson



Ett fullsmockat Mantorp 
fylld med glad publik och 
taggade driftförare kan 
inte annat än sluta i suc-
cé.  
Otursdagen fredagen 
den trettonde drabbades 
inte bara av avåkningar 
utan även med regn till 
och från. Men efter regn 
kommer solsken som 
dansbandet Rolandz 
brukar sjunga brukar 
stämma rätt bra. Under 
ett driftingevenemang 
vill man ju garanterat 
inte ha regn, man vill ju 
se rökfyllda banor och 

får njuta av den brända 
däckdoften som uppstår. 
En bil som jag själv blev 
oerhört förvånad över att 
se i toppskick denna helg 
var Peter Pentell’s Lan-
cia Delta HF Integrale “La 
Supra”. Bara någon vec-
ka innan denna helg kra-
schade bilen rätt kraftigt 
på 5100.se evenemang 
på Mantorp Park. Men nu 
stod den i Speedhunters 
monter i finare skick än 
på Bilsport Performance 
& Custom Motor Show. 
Nu hur Peter har lyckats 
få ihop den med så kort 

Denna norrman visar hur man vinner 
Breisladden. Han heter Fredric Aasbø.



varsel är ett mirakel ur mina 
ögon.
 
Sen det tråkiga som hände 
under helgen var ju ett gäng 
avåkningar som skapade gan-
ska stora skador på bilarna. 
För att nämna några är ju Fred-
ric Aasbø och Rickard Ivars 
kyss bland de värsta. Sen har 
vi även Fredrik Bredenberg’s 
Mitsubishi Evo IX och Johan 
Halvarsson med sin Nissan 
S14 vars bakdelar fick sig rätt 
hård smäll. Tråkigt när det hän-
der men de flesta av killarna/
tjejerna får ganska snart iord-
ning på sina bilar och till näst-
kommande evenemang ser ni 
dem på fullt ställ igen.

En av driftförarnas höjdpunkt 
under ett Gatebil evenemang 
är ju givetvis Breisladden där 
Fredric Aasbø tog hem segern. 
Men skulle man ha gått på 
publikens jubel vem som skulle 
tagit hemma detta så hade det 
varit Alexander Granlund som 
körde grymt och fyllde hela 
pariserkurvan med en storsla-
gen rökridå.

Vissa blev visst jagade av polisen.

Ovanligt att se en Xsara på banan. Dessa 
är mer vanliga i skogen och i rallycross 
sammanhang. 



Pristagare:
Audi:
1. pl: Henrik Andersson, A4 Pickup
2. pl: Johan Holm, A4 cabriolet
3. pl: Lars K, RS4
BMW:
1. pl: Fredrik Andersson, E30
2. pl: Markus Jeskanen, Z3 Coupe
3.pl: Ari Tilles, 3 serie Touring
Ford:
1.pl: Lars Christian Evenrud, Sierra RS 500
2.pl: Vidar Skånes, Focus RS 500
3.pl: Robert Reves, Focus RS
Nissan:
1.pl: Lina Westrin, Skyline R33 GTR
2.pl: Carina Emilsen, 350Z
3.pl: Philip Thulin, Skyline
Mitsubishi/Subaru:
1.pl: Gustaf Larsson, Impreza WRX STI
2.pl: Henry Karpinen, Mitsubishi Lancer EVO VI TME
3.pl: Ola Ericson, Mitsubishi Eclipse
Japansk Øvrige:
1.pl: Erik Gulbrandsen, Toyota GT86
2.pl: Petter Hongseth, Toyota Corolla AE86
3.pl: Mikael Nilsson, Honda NSX
Fransk/Italiensk:
1.pl: Peter Pentell, Lancia Delta HF Integrale “La Supra”
2.pl: Magnus Jinstrand, De Tomaso Pantera
3.pl: Caroline, Peugeot
Opel:
1.pl: Linus Hjelmar, Kadett Coupe
2.pl: Thomas Kärkäinen, Ascona B
3.pl: Simon Dannorp, Corsa Cosworth
Svensk:
1.pl: Henrik Mattson, Volvo V70
2.pl: Henrik Karlsson, Volvo XC90
3.pl: Oscar Lindquist, Volvo 240 pickup

Retro:
1.pl: Robin Pozzen, Volkswagen Karmann Ghia coupe
2.pl: Markus Gustavsson, Volvo 242 GT
3.pl: Håkan Eriksson, Toyota AE 86
Volkswagen:
1.pl: Jens Tommila, Jetta
2.pl: David Vestborg, Passat CC
3.pl: Alexander Lindquist, Golf II

Toyota Supra x3.....



Amcar:
1.pl: Richard Johansson, Chevrolet Silverado
2.pl: Steven Alkhagen, Dodge Challenger SRT8
3.pl: Peter Johansson, Chevrolet Super 50
Øvrige merker:
1.pl: Robin Hallberg, MB E klasse
2.pl: Rasmus Alexandersson, MB 190E
3.pl: Joakim Edin, Jaguar XJR

Best female ride:
1.pl: Lina Westrin, Nissan Skyline R33 GTR
2.pl: Carina Emilsen, Nissan 350Z
3.pl: Isabel Renstrøm, Audi A4 Avant

Sportsbil:
1.pl: Magnus Jinstrand, De Tomaso Pantera
2.pl: Kevin Farzaie, Porsche 997
3.pl: Kevin Farzaie, Chevrolet Corvette C7
Meguiar`s Show `n Shine
1.pl: Petter Hongseth, Toyota Corolla AE86
2.pl: Erik Gulbrandsen, Toyota GT86
3.pl: Jimmy Lindberg, Mitsubishi Lancer EVO VI
Beste dekk/felg/stance:
1.pl: Erik Gulbrandsen, Toyota GT86
2.pl: David Vestborg, Volkswagen Passat CC
3.pl: Alexander Kristiansen, Mazda MX5
Beste motorrom:
1.pl: Petter Hongseth, Toyota Corolla AE86
2.pl: Alexander Lindquist, Volkswagen Golf II
3.pl: Jimmy Lindberg, Mitsubishi Lancer EVO VI TME
Beste lakk/dekor:
1.pl: Johan Nilsson, Mitsubishi Lancer EVO 8
2.pl: Richard Johansson, Chevrolet Silverado
3.pl: Alexander Kristiansen, Mazda MX5
Beste stand:
1.pl: Speedhunters
2.pl: Monster Energy
3.pl: Driftmonkey
Beste klubb/Team:
1.pl: Driftmonkey
2.pl: Team ENI
3.pl: 5100.SE
Fiaskoprisen
- Johan Halvarsson, Nissan Silvia S15 – “Vilken väg krossar 
man curbsen på Mantorp?”

MR Tokans nya brutala driftingmaskin.

Fredrik som var reportage-aktuell i förra 
numret är inte den som fegar på banan. 
Här går det på fel sida marginalerna.



Car of the show:
- Kenneth Alm, Audi A4 quattro

Banekjøring:
Time Attack:
1.pl: Kai Roger Bakken, Lotus Esprit – 
1:19:084
2.pl: Are Ourom, Porsche 993 GT2 – 
1:21:733
3.pl: Rickard “Supramannen” Cornaccin, 
Porsche 997 – 1:21:288
4.pl: Frode Jørgensen, Audi S2 – 1:21:914
5.pl: Vidar Frogner, Porsche 993 GT2 – 
1:21:918
Extreme løp 2:
1.pl: Rickard “Supramannen” Cornaccin, 
Porsche 997
2.pl: Peter Eriksson, Porsche 997
3.pl: Vidar Frogner, Porsche 993 GT2
4.pl: Frode Jørgensen, Audi S2
5.pl: Ketil Karlsen, Lexus is200

Breisladden/Svenskesladden:
1.pl: Fredric Aasbø, Speedhunters Toyota 
GT86
2.pl: Joachim Johnsen, Toyota Supra
3.pl: Teemu Peltola, MB “Dieseldoris II”

Hela Mantorp fylldes med däck-rök denna 
helg.



Kan man annat än älska denna 
färgkombination på en E36:a



Alexander Kvist var i sitt esse och bilen 
verkar hålla bra för honom.



Norge har en helt annan drifitng-kultur, 
men vi i Sverige är på väg i rätt riktning.
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Bra bildelar till skruvade priser

Nyhet! Spara tusenlappar på  

verkstadsjobbet. Jämför priser  

på verkstäder nära dig.

Sommarkampanj
15% på servicedelar! 
Nu kan du fixa bilen till ett ännu bättre pris. 15% extra rabatt  
på serviceprodukter samt spiralfjädrar och stötdämpare



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Felicia Rosén

En relativt ny driftingserie med två 
tävlingsklasser.



Alexander Kvist har gjort bra ifrån sig i 
denna Niss.

Långe-Mikael är nog ett namn 
många av er bilnördar eller 
garanterat volvofantaster hört 
talas om; ägaren av L-M-R, 
men även grundare av denna 
driftingserie. Han har dock 
många hjälpande personer 
vid sin sida sig för att göra 
lyckade evenemang. Efter 
positiv feedback från förra 
årets tävlingar fick dom blo-

dad tand och har nu gjort täv-
lingen större till detta år. Från 
två tävlingar till fem, vilket vi 
ser som ett gott tecken.

 Här kommer bilder och resul-
tat från Round 1 som hölls på 
Sturup Raceway och Round 2 
på Ljungbyheds flygfält.



Daniel “limmet” Liimatainen, visade hur 
man kör på bredden.



Christian Erlandssons 740 har nog 
ingen missat. Men tyvärr ingen 
pallplats ännu för honom i serien.



Snygg “Twin-drift”



Det ryker om Ragnar Cederbergs BMW.



D.A.T.T.-serien har blivit populär för dem 
som gillar att åka på bredden. Många 
duktiga förare har ställt upp i år.



FINALwww.dattracks.com

GATEBIL and DATT Mixup

DATT Rookie Finals R4 
23 aug 2014  -  Ljungbyhed

DATT Pro Finals R5
26-28 sep 2014  -  Mantorp Park

NavX

plasticwindows.se



Evenemang
Text  Christoffer Talvis
Foto:  Martin Hansson

& Christoffer Talvis

Om det är något av Gatebil-evenemangen som folk 
ser extra fram emot, så är det sommarfestivalen på 
Rudskogen.



I år var inget undantag. Från att 
området öppnade för festivalsug-
na vid middag på torsdagen, fram 
till söndag eftermiddag var det 
strålande sol som gjorde att mån-
ga fick solsting. Men man ska inte 
gnälla, det är sådant väder man 
vill ha på en festival.
Det är något speciellt över just 
Gatebil-evenemangen. Trots att 
det är oerhört mycket folk och 
alkoholhaltiga drycker går åt i 
mängder denna helg, så är det 
väldigt sällan man hör att det bli-
vit bråk. Sen att många av förar-
na hjälper varandra att få ordning 
på någons bil ifall den har gått 
sönder. Det är något man blir glad 
över att se och höra.
Nytt för i år på Rudskogen Motor-
center, var att de har satt upp en 

Under gatebil kommer doften 
av bränt gummi vara stark, 
men det hör liksom till när 
man erbjuder drifting på alla 
nivåer.



bro från depån över till ön i mitten 
av banan. Där kunde åskådarna ta 
sig en plats i det gröna för att se an-
dra kurvor av banan. Under freda-
gen och lördagen var temperaturen 
i skuggan en bit över 30 grader, så 
solskyddsfaktor, solglasögon och 
keps var ett bra alternativ om man 
inte ville bränna sönder sig. Vi på 
tidningen hade med oss 300 kepsar 
från Skruvat som vi delade ut gratis 
och det var oerhört uppskattat.

Det är inte bara på bredden det går fort. Utan en 
rad snabba maskiner som inte kör på bredden 
rattade också runt denna enorma bana.



Det finns få gånger ett 
motorstopp kanske passar 
in. Men i start-området kan 
man stå länge och titta. 

Nog snackat om vädret. Vad var 
vi här för? Jo, njuta av driftingen 
som håller världsklass. Vad är 
det som gör att förare från hela 
världen valfärdar hit varje år? Jag 
tror det är en kombination av ett 
välarrangerat evenemang, den 
3.254 meter långa banan som 
har många roliga och knixiga 
partier och festerna som håller 
på långt in på morgonen.
Sent på lördagkvällen är något 
som många ser framemot, eller 
två saker är det egentligen. Först 
är det kvalet till World Power-
slide Championship, eller VM i 
breisladd som vi säger i Sverige 

Gissa bilen??



och Norge. Många gjorde sjukt bra 
ifrån sig där, måste vara riktigt svårt 
att bedöma. När man kollar igenom 
hela resultatlistan från kvalet, så ser 
jag direkt en person som jag anser 
borde fått en högre placering. Det är 
Rasmus Möller med sin Nissan Silvia 
S14.5 ifrån team Pony Drift som hade 
en riktigt bra fart genom hela kurvan, 
perfekt linje enligt mitt tycke, mycket 
rök och mest av allt, folkets jubel. Topp 
tre om jag skulle få bestämma. Sen 
efter detta då försökte många blaska 
av sig i duscharna innan de drog sig 
ner mot festivalscenen där Plumbo 
såg till att hela Rudskogen sjöng med. 
Men var nog inte bara Plumbo som 
lockade folkhavet framför scenen, tror 
nog ett gäng jenter som skulle göra 

Denna lilla Volkwagen Golf 
4:a är brutal och vet hur man 
kör så däcken ryker.



upp i årets Gatebil Pit-Girl bidrog 
till många killars besök hit.
Söndagens körning började 
klockan 10 och blev tyvärr inte så 
långvarig. Mindre än en timme in-
nan finalen av breisladden skulle 
avgöras hände en väldigt obeha-
glig olycka där några personer 
blev körda till sjukhus i närheten 
med lindriga skador och en per-
son fick flygas med helikopter till 
Oslo. Skadorna var ganska om-
fattade och mannens tillstånd 
var kritiskt under söndagen och 
måndagen. Så på grund av detta 
stängdes banan av, vilket var helt 
rätt beslut. Så vinnaren av breis-
ladden blev Taavi Toomara från 
team Smokehunters vilken tog 

Kändisar!
Ken Gushi, som är till höger på bilden, kör i 
Formula Drift-serien. Världens största serie 
inom drifting. 



hem World Powerslide Champi-
onship baserat på poängen som 
blev från kvalet.
Vi får hålla tummarna att per-
sonen som skadade sig allvarligt 
snart är bra igen och att detta är 
sista gången vi får vara med om 
en sådan obehaglig olycka på 
Gatebil.

Tumme upp för Gatebil.
Flest kepsar innan man dör vinner! 

Kolla! Kommunalarbetare, en jobbar resten tittar på.



Gatebil brukar alltid bjuda på 
kvinnlig fägring. Nägot som 
blivit en del av den norska 
motorkulturen. Denna biltvätt 
blev en succé!

Återuppstigen från en svår oly-
cka. Bilen ser ny ut igen. Peter 
krockade bilen mitt i säsongen 
och nu rullar den som vanligt 
igen. Imponerande!



Folk lockas hit från hela världen.

Det är något speciellt med just Supror och allt tror 
jag började med en viss film.



#WOLD POWERSLIDE 
CHAMPIONSHIP 2014:
1.pl: Taavi Toomara, EST. BMW 2002
2.pl: Fredric Aasbø, NOR. Toyota GT86.
3.pl: Björn Forsman Roos, SWE. VW Golf V8
4.pl: Jim Olofsson, SWE. BMW E30
5.pl: Anders Klærud, NOR, Toyota Supra
6.pl: Fredric Myhre, NOR, Toyota Supra

#ÅRETS GATEBIL PIT-GIRL 2014: 
Triss Karlsson från Uddevalla, Sverige. Precisionsnivån var hög på en 

del av åkarna.



Jag har också 
skitig bil.

Never give up!Känns som en ny taxi vore något att satsa på för organ-
isationen då denna hängt med ett tag..



Denna tröttnar man aldrig på.

På scenen var det full fart med 
norska partybandet Plumbo.



Rasmus Möller borde slutat högre 
enlig våra bedömningar. Gjorde 
en perfekt power slide inför en 
jublande publik.



Vilket tror ni växer mest 2014?

99%

1%
Dr i f t ing

Många som ville köra!
T ime At tack



Bra



TUNING CAR
Foto:  Rani Giliana

.

Mitsubishi EVO 778hk / 871nm  (E85 1.8bar)



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: BANDANA BOY 



Maximillion Coopers startade 1999 eventet 
som skulle få alla som älskar bilar och har 
lite pengar i fickan att känna känslan ”Party 
like a rockstar”. Eventet heter Gumball 3000 
och går ut från att ta sig från en plats till en 
annan varje dag under ett antal eventdagar. 
Men varje dag avslutas med en fest i respe-
ktive stad och land.

Förutom den saftiga startkostnaden på dryga 
450.000 kr, kan du räkna med en del fortkörn-
ingsböter och höga bränslekostnader. Men 
för de som kör Gumball 3000, brukar detta 
vara väsentligheter.
Du bör också ha en bil värdig att ställa upp 
sig brevid alla andra skönheter.

Som vanlig bjuder man på kändisar, extrema 
bilar och en hel del kvinnlig fägring. Helt en-



Nya Dodge Viper är bara en av amerikanska 
super-sportbilar som ställer upp i Gumball.

kelt ett dröm-event för många. Tror 
inte man är ensam om man tänkt 
tanken att vilja vara en del av detta 
galna rally. I år började man den 4 
juni i Miami och åkte sedan upp till 
New York, där man lastade bilarna på 
flyg till Edinburgh. Därefter tog man 
resan genom Europa till att avsluta 
på välkända Club Pacha på party-ön 
Ibiza.

Nästa år startar Gumball 3000 i 
Sverige. Detta lär man ju inte missa. 
Borde inte detta vara en röd dag? 
Detta är väl större än nationaldagen, 
det tycker i alla fall vi på tidningen.



Startsumman på ca. 450.000kr. verkar inte 
vara några problem för dessa förare.



Sexy Back!.



Många Ferraris i årets upplaga av 
Gumball.

Paris at night!



Ibland har man lite tur att 
trottoarkanterna inte är högre.



“The Hoff-mobile”

The night rider i en mer japansk upplaga.



Bentleyn får den uppmärksamhet den 
förtjänar



Morgan vet hur man aldrig lämnar ett 
vinnande koncept.





TEST
Text:   & Foto:
Daniel Serénus



Vi på tidningen hade ald-
rig hört talas om Orchard 
Autocare’s produkter in-
nan vi kom i kontakt med 
en trevlig kille på Elmia 
i våras. Han övertygade 
oss om produkterna ge-
nom att ge oss en liten 
flaska med shampoo. 
Inte till håret utan till bilen 
så klart. Men flaskan var 
så liten att man först bör-
jade tveka, men enligt 
försäljaren var den dryg. 
Vi blev självklart lite ny-
fikna att testa någon mer 
produkt från varumärket.

Johan som representer-
ar varumärket i Sverige 

skickade oss lite prover 
på det som kallas Or-
chard Autocare Holy Trin-
ity kit, innehållande tre 
produkter som är otroligt 
snabba att lägga på en-
ligt tillverkaren.

Testprodukt nr. 1
SpeedSeal

Vi läser som alltid bruk-
sanvisningen som är på 
engelska, om man inte 
hellre vill läsa den bist-
fälliga bruksanvisningen 
på svenska. Det säger 
helt enkelt att man bara 
sprutar på en liten yta åt 
gången och bearbetar 



med en microfibertrasa. I 
detta fallet använde vi två 
mircofibertrasor. En att lägga 
på medlet med och en för att 
polera bort det. Men trots de 
bristande instruktionerna så 
var produkten så där bra man 
bara kunnat önska. Vilken 
mirakel-produkt! På mindre 
än 30 minuter hade vi lack-
förseglat hela bilen. Det kallar 
jag effektivt. Men frågan man 
efteråt ställer är: Hur länge 
håller detta?

Enligt tillverkaren mellan 3-4 
månader med ett lager och 
upp till 6 månader med två la-
ger.
Vi har testat några veckor 
med positivt resultat.

Pris: 255 kr/flaska
Volym: 500 ml.

Testprodukt nr. 2
SpeedWax

SpeedWax fungerar på sam-
ma sätt som SpeedSeal när 
det kommer till applicering. 
Dock kan man lägga på denna 
produkt på en våt yta. Vi rek-
ommenderar att ytan är torr, 
då produkten blir drygare och 
mer lättarbetad. SpeedWax 
är lättanvänt och ger ett bra 
resultat. Sedan går den även 



att lägga över lister och på glas. 
Men att produkten var bra det är 
det ingen tvekan om, men tyvärr 
inte revolusionerande.
SpeedWax är perfekt att använda 
efter man förseglat lacken med 
SpeedSeal, för att förlänga resul-
tatet.

Pris: 255 kr/flaska
Volym: 500 ml.

Testprodukt nr. 3
Perfection

Denna tog oss med häpnad. 
Vilken produkt! Denna är värd 
var enda krona av de 295 riks-
daler den kostar. Perfection är 
en snabbverkande finish-produkt 
som återger glansen i allt den 
appliceras på. Inte bara i lacken 
utan vi lade den på sidorutorna, 
dessa blev som nya. Det bästa 
av allt var att det tog inte mer 
än 30 minuter innan hela bilen 
var som skinande igen. Den går 
att använda både ute och inne i 
bilen. Ger ett snabbt resultat som 
håller hyfast länge. Men den bör 
användas varje gång man tvättar 
för att återge pärlan sina glans-
dagar, gång på gång. Även den-
na produkt går att använda på en 
våt yta, men tror den gör sig bäst 
av våra tester att bedöma på en 
torr yta.

Pris: 295 kr/flaska
Volym: 500 ml.
‘

Så säger proffset:
Vi tog hjälp av vår expert som 
säger följande. SpeedSeal ger 
ett kanonresultat på kort tid. Per-
fekt för den late. Snabbheten 
man skryter om, lever man upp 
till. SpeedWax är ett snabbvax 
och lämpar sig till dem som gillar 
snabba vaxer. Tyvärr faller inte 
jag i den kategorin. Men Perfec-
tion är en kanonprodukt som jag 
gärna hade haft för 10 år sedan. 
Denna borde alla rekondare sälja 
till sina kunder som nyligen gjort 
en försegling. Ger ett kanonresul-
tat och verkar hålla kvar det un-
der mer än en eftermiddag som 
en del andra produkter. Denna 
produkt får båda mina tummar 
upp.





POSTER
Foto: Ranis Foto

Nissan GT-R





Komposit, Kolfiber &  Lack

Spacer tillverkning

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

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

www.manton.se

Tel: 0586-35888
Karlskoga

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

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

Specialist på Volvo m.m.

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

 Billjud, DJ, PA, Ljus, Hemmabio/HiFi, 
Karaoke

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

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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

Däck & Fälgar

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



Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Solfilm & skyddsfilmer

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

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

Profilkläder - Racing

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

Tel: 08-759 57 80

Styling  &  tillbehör

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

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Vi leverera proffs lyktskydd från 
LAMIN-X. 

www.4protect.se

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

www.stertman.com

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Starcars Bilvård är det självklara valet 
inom bilvård. Keramisk lackskydd, DROP 
OFF, lackkonserveringar och rekon-
ditioneringar samt även Lackering & 
Solfilm. 

www.starcars.se

info@starcars.se
Stockholm
tel: 08-400 210 33

Motorsport-produkter



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

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

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

tel: 08-58500080

www.raidopower.se

Väghållning, broms &  avgas

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se
shop.forza.se (Vår webbshop)
Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris 
Vi har FIA godkända produkter samt 
folkrace godkända som passar mycket 
bra till bankörning på klubbnivå  

www.mlimits.se

Coilovers och tuningprodukter till riktigt 
bra priser, fri frakt på hela sortimentet! 

www.getlow.se

info@getlow.se

Billjud & multimedia

carsound.se är importör av den ameri-
kanska bilstereotillverkaren Audiopipe’s 
produkter här i Sverige.
Vi säljer till privatperson men söker även 
nya återförsäljare, 
hör av er!
 
www.carsound.se
niklas@carsound.se
073-7272940

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

 

www.gz-audio.se
 
Facebook: 
facebook.com/GZaudio.se

Silikon slangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Vinyldrapering  & Foliering

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

www.wrapzone.net

Saltsjö-boo
 tel: 08-522 254 50

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

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

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

www.civinco.com 

Göteborg, Rullandelandsväg vid 
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Motorstyrning & Mappning

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

FIA märkta motorsportsprodukter. BC 
Racing Coilovers, Millers Racing olja, 
Ltec, AEM, Isaw, Sparco m.fl.. Besök 
hemsidan för mer info. Allt för din race 
bil.

www.streetandtrack.se

info@streetandtrack.se
tel: 08-400 210 33

Billjud



Time Attack
Text: Jens Jarlengrip / NTA

Foto: Rani Giliana



Den 25 maj gick andra del-
tävlingen i Svenska Mäster-
skapet i Time Attack av sta-
peln på Mantorp Park. Inte 
helt olikt från den första 
tävlingen, så började dagen 
men strålande solsken. Den 
stora skillnaden var dock att 
värdet skulle visa sig hålla i 
sig och det blev en varm och 
härligt kanondag utan min-
sta tendens till regn. Förhål-
landena var perfekta.
Dagen började som vanligt 
med besiktningar, följt av ett 
förarmöte och ett följa John-
varv på banan. Efter detta 
var det dags för Warmup och 
först ut var bilarna i CLUB 
och CLUB Challenge. Pre-
cis som på första deltävlin-
gen så var det tvåhjulsdrivet 
i toppen och Peter Karlsson 
satte bästa tid med 1:34.547 
i sin Ford Focus RS, följt 
av Mattias Claus och hans 
BMW M3 E30 med tiden 
1:37.728.

I tävlingsbilsklasserna går 
det betydligt fortare och 
snabbast i Warmup blev Jo-
nas Larsson i PRO-klassen 
med tiden 1:24.959, följt av 
Joakim Dyrstedt i PRO-AM 
med tiden 1:26.425. Re-
dan i detta heat kände man 
pulsen och att det skulle sät-

tas många snabba tider un-
der dagen.
Klockan slog 10:00 och det 
var dags för kval. Kvalen 
började bra och Q1 skulle 
visa sig vara kvalet där det 
snabbaste kvaltiderna pre-
senterades. Först ut var 
Richard Lindström med 
tiden 1:38.038 vilket skulle 
bli den snabbaste tiden i 
kvalet för CLUB-klassen och 
i CLUB Challenge prickade 
Rasmus Åberg in 1:30.978 
vilket även detta blev snab-
baste kvaltiden för da-
gen. Tävlingsbilsklasserna 
visade samma tendens och i 
PRO-AM körde Stefan Påls-
son in tiden 1:24.627 och 
Jonas Larsson i PRO satte 
dagens hittills bästa tid med 
1:22.656. Imponerande!
Klockan 15:00 var det dags 
för elimineringskvalen och 
i CLUB Challenge var det 
oerhört jämt. 5 bilar skulle 
gå vidare till final och alla 
5 finalister låg inom 0.825 
sekunder vilket är riktigt tight. 
I PRO-AM var det minst lika 
dramatiskt och differensen 
mellan ettan och fyran var 
endast 0.771 sekunder. Det-
ta är Time Attack när den är 
som bäst!

I finalerna fick vi se en re-

Fet Porsche med side-pipes, 
eller vad kallar man detta?



pris från deltävling 1 och i 
CLUB vann Pär Kraemer med 
tiden 1:36.173 följt av Richard 
Lindström och Frank Bang. I 
CLUB Challenge vann Ras-
mus Åberg med tiden 1:29.358 
följt av Mattias Claus och Dan-
iel Söderlund. I tävlingsbilsk-
lassen PRO-AM var det en 
kamp in på mållinjen men vin-
sten togs ändå hem av Stefan 
Pålsson med tiden 1:24.236. 
Endast 0.497 sekunder eft-
er honom kom Patrik Barth 

Bra tider för Mattias Claus i 
warm-up varven, men tyvärr 
ingen pall-plats.

Joakim “JoCCe”  Dyrstedt 
slutade på tredje plats även 
denna gång..



i sin Prosche 996 GT2 
och 0.381 sekunder efter 
Patrik lyckades Joakim 
Dyrstedt knipa tredjeplat-
sen. Diff mellan ettan och 
trean blev alltså endast 
0.878 sekunder.
I PRO-klassen körde Jo-
nas Larsson hem vinsten 
med tiden 1:23.390 följt 
av Mikael Letterström och 
Mattias Kandevik. Vi säger 
stort grattis till alla vinnar-
na!

Dagens kantrades av en 
del avåkningar och många 
bilar fick verkligen bekän-
na färg i den varma solen. 
Det var även en hel del 
bilar som hade problem 
att få ner ljudnivån till 95 
dB, men trots detta och en 
otursam större sanering 
lyckades ändå funktion-
ärer och övrig personal 
hålla tidsschemat bra och 
dagen flöt på utan några 
större fördröjningar.

Helene kämpar på i sin 
Mitsubishi EVO X.

Hetsig Honda S2000.



För mer info om serien och dess tävlande 
besök www.nordictimeattack.se. Där hit-
tar ni även resultat och tider för samtliga 
deltävlingar.

Herr Larsson verkar oslagbar och behåller platsen i 
toppen efter deltävling nummer två är avslutad



Ingen topp 3 placering än 
för Daniel Wembos extrema 
Nissan GT-R.

Mattias Kandevik, som man 
kunnat se flitigt på Gatebil 
i norska Rudskogen genom 
åren, tog grepp om pallen. 
Slutade trea i PRO-klassen. 



PRO
1. Jonas Larsson  1:12.771
2. Mikael Letterström 1:23.640

PRO-AM
1. Stefan Pålsson 1:13.704
2. Tommy Karlsson 1:18.797
3. Joakim Dyrstedt  1:20.263

CLUB Challenge
1. Rasmus Åberg 1:16.858
2. Helene Nordbäck 1:22.710
3. Daniel Söderlund 1:23.564

CLUB
1. Pär Kraemer 1:20.596
2. Frank Bang  1:21.472
3. Viktor Örtegren 1:21.589

PRO
1. Jonas Larsson  1:23.390
2. Mikael Letterström 1:28.542
3. Mattias Kandevik  1.31.256

PRO-AM
1. Stefan Pålsson  1:24.236
2. Patrik Barth  1:24.733
3. Joakim Dyrstedt   1:25.114

CLUB Challenge
1. Rasmus Åberg  1:29.358
2. Mattias Claus  1:31.168
3. Daniel Söderlund  1:31.924

CLUB
1. Pär Kraemer  1:36.173
2. Richard Lindström 1:38.784
3. Frank Bang  1:39.673

DELTÄVLING # 1 DELTÄVLING # 2



WWW.NORDICTIMEATTACK.SE
ANMÄL ER NU!

Grand final:
16-17 AUGUSTI
Sturup Raceway19 JULI

Rudskogen Motorsenter

26 JUNI
Kinnekulle Ring 

25 MAJ
Mantorp Park

18 MAJ
Ring Knutstorp

Än finns det platser kvar till några av våra deltävlingar!
TÄVLINGSDAGS



Aston Martin V12 Vantage S Roadster



Aston Martin är inga nybörjare 
och man leverar nu en extremt 
vacker skapelse när man lägger 
locket på i modellprogrammet. 
Detta sägs bli sista DB9:an i det-
ta utséende. Det väntas nämli-
gen en helt ny DB9:a som sägs 
vara försedd med AMG-motorer 
på över 600 hk.

Aston Martin avslutar med flag-
gan i topp och ger oss nya V12 
Vantage S Roadster. En taklös 

bil med mycket trevlig prestan-
da. Vad sägs som 0-100 km/h på 
under 4 sekunder och en motor 
på över 565 hästar. Som vanligt 
är det Astons stora V12 som ger 
detta resultat.

Dock är det inget nytt och model-
len börjar bli lite gammal. Nu ser 
vi med stora förväntningar fram 
emot en ny DB9:a.











Bentley Continental GT3-R



Bentley presenterar sin 
nya Continental GT3-
R och vi måste medge 
att utsidan inte ger den 
wow-känsla man kanske 
hade hoppats på. Det 
känns som man kunde 
gjort lite mer än bara lite 
dekaler och en vinge. 
Bentley-fans kommer 
säkert att skrika sig blåa 
om huruvida vi har fel i 
detta avséende.
Men eftersom krutet inte 
lagts på utsidan, vad 
gör då GT3-R:en till en 
succéprodukt för var-
umärket? Kanske kan 
den nya motorn få utsi-
dans avsaknad av förny-
else att imponera på 
kunderna? En handbyg-

gd motor från Bentleys 
eget motorsport-team 
och som levererar im-
ponerande data. V8:an 
på fyra liter som sitter i 
GT3-R har 573 hästar 
och 700 Nm. Drivningen 
sker på alla fyra hjulen 
och 0-100 km/h avklaras 
på 3,8 sekunder. Bentley 
försäkrar om att körupp-
levelsen är optimal. Bilen 
är både snabb och har 
en enormt bra väghålln-
ing enligt Bentley själva.

Men även om vi slår 
ner på nya GT3-R’s yt-
tre, kan man inget an-
nat än hylla dess inre. 
Allt från instegströsklar 
till minsta söm i inred-



ningen är ett mästerverk. 
Bentleys design-team 
visar prov på skicklighet 
och kreativitet. Men skulle 
man få välja bara en detalj 
att älska, skulle stolarna 
plocka hem den platsen 
alla dagar i veckan. De 
är vackra och ett design-
mästerverk om man vågar 
säga så. Man har verk-
ligen utnyttjat konsten 
att blanda kolfiber med 
snygga sömmar och färg 

i denna inredning. Även 
om ett par vita mätartavlor 
hade passat bättre till en 
värstingmodell.

Bentley meddelar att man 
endast kommer tillverka 
300 exemplar av model-
len, detta gör den lite ex-
tra exklusiv.
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Peugeot 208 GTI
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År 1984 lanserades 205 GTI, 
busbilen som ganska snart fick 
ikonstatus. Nu firar Peugeot ju-
bileet med ”208 GTi 30th Anni-
versary”. 
Den vässade specialversionen 
har premiär på Goodwood-fes-
tivalen i England.
Under drygt 20 år har Good-
wood Festival of Speed va-
rit en institution för Englands 
motorfrälsta. Det började som 
en enkel backtävling anord-
nad av Lord March på hans 
gods ”Goodwood estate”. De 
senaste åren har besökssif-
frorna legat runt 150 000 per-
soner och festivalen samlar de 
största motorprofilerna, med 
de hetaste bilarna från i går 
och i dag.  
På torsdagen inleddes upplag-
an 2014 – och i år bjuder Peu-
geot på ett av dragplåstren. På 
Goodwood körs och visas för 
första gången specialversionen 
208 GTi 30th Anniversary. 
Jubileumsversionen är lac-
kerad i de kännetecknande 
Peugeot GTI-färgerna rött och 
svart – alternativt vitt och rött – 
och är vässad på en rad om-
råden. Den Euro 6-godkända 
fyrcylindriga bensinmotorn på 
1,6 liter levererar nu 208 hk mot 
200 för standardversionen. Det 
maximala vridmomentet har 
höjts till 300 newtonmeter, 25 
Nm extra.

Bakom de svarta 18-tumsfäl-
garna (mot 17 tum på stan-
dardversionen) skodda med 
205/40-däck skymtar läckert 
röda bromsok.
Sprinten 0-100 km/tim kapas 
med tre tiondelar till 6,5 
sekunder. Stående kilometern 
går på 26,5 sekunder. 80 till 
120 km/h på femte växeln går 
på sex sekunder.
För ännu bättre grepp genom 
och framför allt ut ur kurvorna 
har jubileumsmodellen fått en 
differentialbroms av Torsen-
typ, hämtad från RCZ R, och 
ESP är omprogrammerad för 
ett senare ingrepp. Den sex-
växlade manuella lådan har fått 
tätare utväxling och styrningen 
har blivit snabbare.
Interiören har speciella stolar 
med Alcantara och röda söm-
mar, framtagna av Peugeot 
Sport, samt särskilda mattor 
och röda bälten.

Utvecklad av motorsportdivi-
sionen Peugeot Sport vägde 
Peugeot 205 GTI in under 900 
kg. Blott 105 hästkrafter ur 
1,6-liters motorvolym kan låta 
lite men räckte för att ge model-
len bra fart. Lite extra fart i och 
med 1,9-litersversionen på 122 
hästkrafter spädde bara på in-
tresset – 205 blev snart en äkta 
På årets Wörthersee Träffen i 
Österike kommer SEAT att visa 



SEAT Ibiza CUPSTER



Ibiza CUPSTER – en öppen 
Ibiza helt utan tak – som en 
del i firandet av Ibizas 30-
års jubileum. Med låg vin-
druta och utan tak är CUP-
STERN, CUPRA Roadster, 
en underhållande bil för 
både föraren och passager-
aren. Bilens grund består av 
Ibiza CUPRA med TSI 180 
motor och DSG.

“Ibiza har alltid varit hjärtat 
i SEAT – en ung, dynamisk 
bil med snygg design som är 
praktisk och prisvärd” säger 
Jürgen Stackmann, SEAT:s 
globala VD. “På Wörthersee 
firar vi Ibiza, som fyller 30 
år och som varit vår mest 
framgångsrika modell, med 
Ibiza CUPSTER.

Många kunder påpekar att 
en av de mest framstående 
orsakerna till att de kör 
Ibiza är dess uttrycksfulla 
design. SEAT:s design-
team har i CUPSTER gjort 
en nytolkning av den seri-
etillverkade modellens de-
signspråk; medan själva 
karossen i stort sett är dens-
amma som för Ibizan ända 
upp till skulderlinjen, är allt 
ovanför det helt öppet.
Den tvåsitsiga bilen är helt 
utan tak och även framrutan 
har ersatts av en låg glaslist. 

Både förare och passag-
erare är ändå väl skyddade 
tack vare att sittplatserna är 
80 millimeter lägre än i den 
serietillverkade bilen. Som 
CUPSTER har Ibiza helt nya 
proportioner - bred, låg och 
ännu mer kraftfull. Ratten är 
klädd med ett speciellt läder 
– som är mycket smidigt och 
ger härlig känsla.

Den bil som SEAT Design 
skapat för just detta tillfälle 
har en specifik orange färg. 
Interiören är inspirerad av 
racerbilen Ibiza Trophy som 
körs i flera europeiska län-
der. Bilen har många mini-
malistiska instrument och 
svart Alcantara-klädsel i de 
skålade racingstolarna för 
att ge en genomsyrat spor-
tig känsla.

CUPSTERn är baserad på 
Ibiza CUPRA vilket innebär 
att kraftfulla 132 kW / 180 hk 
tas ur en 1,4 liters TSI-motor 
med DSG växellåda vilket 
kompletteras med sportiga 
18 tums hjul.

Bild&Text: Seat



GTI ROADSTER KONCEPT



Vid den legendariska GTI-
träffen vid sjön Wörther-
see i Österrike (28 till 31 
maj), raderar Volkswagen 
ut gränserna mellan den 
virtuella världen och den 
verkliga. Volkswagen ut-
vecklade GTI Roadster 
med 503 hk till bilspelet 
”Gran Turismo 6” och 
presenterar nu en verklig 
version.
Det hela har sin up-
prinnelse i en värld-
spremiär, där tillverk-
aren bakom Golf GTI 
presenterar en utställn-
ingsbil som ursprungli-
gen skapats som en 
rent elektronisk bil till det 
klassiska PlayStation®3-
bilspelet”Gran Turismo 6” 
(”GT6”, utvecklat av Po-
lyphony Digital Inc.). Re-
sultet är ”GTI Roadster, 

Vision Gran Turismo”.
Den tvåsitsiga cabrio-
leten är utrustad med 
en 3,0-liters V6 biturbo-
motor som levererar en 
effekt på 503 hk. V6 TSI-
motorn ger ett maximalt 
vridmoment på 560 Nm 
mellan 4 000 och 6 000 
varv/min, där hela 500 
Nm finns tillgängligt re-
dan vid 2 000 varv/min i 
den direktinsprutade ben-
sinmotorn. Den enorma 
effekten överförs till de 
20 tum stora hjulen via en 
7-växlad växellåda med 
dubbelkoppling (DSG) 
och 4Motion fyrhjulsdrift. 
Den lätta superbilen, 
med en vikt på 1 420 kg, 
klarar 0 till 100 km/h på 
3,6 sekunder. Topphas-
tigheten är 309 km/h.





Vårt sortiment innehåller
400 920 produkter





I maj förra året fick jag det 
lockande erbjudandet att 
jobba som instruktör under 
ett av de större eventen på 
Nürburgring. Glad i hågen 
accepterade jag och fick veta 
att jag genast blivit bokad av 
en förare hela helgen!
Bra betalt och bara en kund 
under 3 dagar? Fantastiskt! 
Vad kunde gå fel?

Allt började med en tidig mor-
gon i min fönsterlösa skrubb 
som fick agera hotellrum un-
der helgen.
Efter en onödigt liten frukost 

gick jag i morgondiset till GP-
slingan där första track-da-
gen skulle vara.
Eftersom temperaturen var 
behaglig och väder-folket 
hotade med gassande hetta 
var mitt val av plagg en T-
shirt med ”Instructor” skrivet 
på ryggen och ett par 5.11 
Tactical shorts. För den lite 
seriösare looken.
När jag anlände till Pit-box-
arna på baksidan av depån 
träffade jag anordnaren av 
hela dagen. Han klappade 
mig på axeln och hänvisade 
mig till pit-box nummer 25, 



längst ner i depån.
Boxarna jag gick förbi hade 
värre och värre bilar parkerade 
och jag började undra vad i hela 
friden nummer 25 skulle ha? 
Jag tänkte inte mycket mer på 
det och knackade på dörren, 
box 25 var stängd.
En man som knappt nådde 
mig till axlarna öppnade dör-
ren med ett lysande leende. Det 
var ägaren av teamet jag skulle 
hjälpa.
- Teamet? Tänkte jag.
En liten uns av osäkerhet ilade 
längs ryggraden.

När vi kom in möttes jag av tre 
Porsche GT3 RSR-bilar. Le-
Mans-monster som har grepp 
och fart bortom all vett och sans. 
Tanken ”vad har jag gett mig in 
på egentligen” flög runt i skal-
len.
Vid denna tidpunkt hade jag al-
drig kört en tävlingsbil och hade 
bara undervisat oerfarna män-
niskor i sina gatbilar.
Jag tittade runt i depån och allt 
såg fruktansvärt professionellt 
ut.
Allt som hade med bilar att göra 
var i kolfiber, alla gick runt med 
flamsäkra dräkter. Till och med 
teskedarna var i kolfiber. Själv 
gick jag i Piké, beige shorts och 
jumpadojor. Konstigt nog var 
det ingen som anmärkte på min 

amatörmässiga utstyrsel.
Den kortväxta mannen försvann 
några sekunder och kom tillba-
ka med en allvarlig lång man. 
Det var denna långa lite äldre 
allvarliga man som hade bokat 
mig i 3 dagar.
Teamchefen fortsatte lysa lika 
entusiastiskt i ansiktet och 
berättade att detta var Pol 
Staffel, han hade aldrig kört 
på Nürburgring och ville ha lite 
hjälp.
Han hade kört LeMans 4 gånger 
och var tvungen att träna för 
ett race på Nürburgring några 
veckor efter och han behövde 
hjälp av mig? Försiktigt försök-
te jag få fram att det nog var 
ett missförstånd och han nog 
borde ha en instruktör som var 
lite mer erfaren gällande döds-
bilar, vilket jag inte var just då. 
Men icke!
De kastade ett HANS-skydd 
och en kolfiberhjälm på mig 
samtidigt som de tryckte ner 
mig i det otroligt skålade sätet 
i en Svart RSR-bil. Herr Staffel, 
elitföraren med 4 LeMans un-
der bältet, verkade inte bry sig 
och kvittrade glatt att jag min-
sann kunde visa spåret i alla 
fall. Bilen röt till öronbedövande 
när den startade och vi hack-
ade långsamt ut på banan. En 
orgie av hastighet, sena broms-
punkter och vinande växellådor 



följde. Det måste ha sett ganska 
kul ut utifrån.
En RSR-bil med en hyperseriös 
förare. Bredvid sitter jag i van-
liga kläder och håller i mig för 
glatta livet. När de vanliga bilar-
na började bromsa för hårnål-
skurvan efter start/mål slängde 
vi i sexan och fortsatte en riktigt 
bra bit till.
Jag måste erkänna. Staffel 
kunde fanimig köra bil! Rätt så 
skönt när man är van med van-
ligt folk med nyköpta superbilar.

Efter ett par varv ville LeMans-
legenden att jag skulle köra och 
visa var skåpet skulle stå. Ödm-
jukt berättade jag att första gån-
gen man kör tävlingbil ska vara 
under kontrollerade former och 
inte med någon annans ovärde-
liga RSR-racer. Han verkade 
inte bli besviken för det och 
tackade så mycket för hjälpen. 
Jag såg lite frågande ut, då jag 
bara sagt vilken växel han skulle 
ha i vilken kurva. Inget mer.
Jag kan ärligt säga att jag inte 
åkte mer med dem den helgen, 
då det kom fram att det var ett 
missförstånd med vem jag var 
och vem de behövde. Men jag 
ska inte klaga. En ny bekants-
kap med ett Porsche-team in-
förskaffades och jag fick även 
åka lite RSR. En händelserik 
dag jag sent kommer glömma.





BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Sv.Bilstereoförbundet



Efter EM-finalen i våras 
pensionerades Peter “Hewi” 
Wilhelms BMW 530 i vän-
tanpå nya idéer. Tanken var 
att ta det lite lugnt med täv-
lingar, utbilda sig till domare 
och hjälpa teamet. Men har 
man lite extra kli i fingrarna 
och ständigt vill utveckla 
sina bilar, vet ni redan nu 
hur det kommer sluta...

Då tar man bruksbilen som 
används varje dag. Fälgar, 
coilover och angel eyes. 
Så  ska givetvis stereon ses 
över. Frästa bafflar i metall. 
Matta, vinyl och DLS-logon 

infälld både fram och bak. 
Ombyggd ram till stereon. 
Hållare till front-subwoofer. 
Samt mycket mer. Fram-
förallt är Hewi känd för sina 
speciallösningar. 

Detta  kan man se och följa 
på www.bilstereoforum.se 
där byggtråden för denna 
bilen, och även hans gamla 
finns. Peter började tävla 
2010 och har redan hunnit 
vinna SM och EM medaljer. 
Bilen innehåller produkter 
från Alpine och Svenska 
DLS.



Meriter: 
2010: SM 1:a Experienced Unlimited. 
2012: SM 1:a Expert 7. 
2012: Best of sound. 
2012: EM 2:a Expert 7.
2013: SM 1:a expert 7
2013: 1:a i Best of Sound 
2013: EM 3:a Expert 7.
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Bra bildelar till skruvade priser

Nyhet! Spara tusenlappar på  

verkstadsjobbet. Jämför priser  

på verkstäder nära dig.

Sommarkampanj
15% på servicedelar! 
Nu kan du fixa bilen till ett ännu bättre pris. 15% extra rabatt  
på serviceprodukter samt spiralfjädrar och stötdämpare


