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Sommar & Semester

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Jag tänkte att under min semester 
skall jag hinna allt. Men man 
planerar och planerar men trotts 
detta hinner man inte hälften av allt 
man vill hinna med. I år beslutade 
jag att ta det lugnt med allt som 
har med träffar och bilaktiviteter. 
Jag har som enda mål att köra in 
bilen på besiktningen. Men inte 
ens dit har jag hunnit. 

Inför nästa år planerar vi för 
ett år med många planer och 
marknadsaktiviteter. Vi tänker 
göra ett år där vi verkligen får ut 
vårt namn. Vi tänker köra all in’ 

helt enkelt. Just nu går vi planerna 
att lansera en ny hemsida 2017 
och ett nytt event i bakfickan.

Den 1 september släpper vi 
biljetterna till GreenLight Galan 
2016. Vi hoppas få se flera gäster 
som kommer i år trotts att de inte 
är nominerade. Vår målsättning är 
att ha närmare 300 bilentusiaster 
i samma lokal.  Hoppas vi ses 
där!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus



”LÄTT ATT APPLICERA och nu slipper jag tänka på att stortvätta bilen hela tiden, bara att schamponera och skölja av så är den  

SKINANDE REN igen!”                                          - Pierre Ingelsgård
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Inte alla som skulle bygga om en helt ny bil utan några mil på mätaren, men denna smålänning 
hade en stark vision om hur hans bilbygge skulle se ut.



I småländska Eksjö hittar vi 
Robin Buder, en sann bilen-
tusiast som brinner för låga 
bilar. Robin har tillsammans 
med sin kusin Rasmus Buder 
skapat en bilbyggarfamilj vid 
namn Builders family. Idag är 
de 6 stycken medlemmar som 
gör allt från att åka på träffar 
till att dela en öl i garaget och 
komma på nya galna idéer.

Men intresset för att bygga bil 
kommer ifrån att han som liten 
fick spelet Need for Speed 
Underground i julklapp. Ett 
spel som många säkerligen 
minns. Det går ut på att man 
skall bygga om och trimma 
bilar samt köra race med an-
dra. Dock var det extrema 
modifikationer som gällde då. 
När väl Robin skulle hitta sitt 
projekt var det stilrenhet och 
den nya låga trenden med 
luftfjädring som lockade.

Robin hade alltid haft en 
förkärlek för Volkswagen Golf 
och med tanke på att hans 
garage tyvärr inte är av det 
större slaget var modellen 
optimal. Efter att fått provkört 
nya Golf R var det bara för bil-
försäljaren att ta fram order-
blocket. För Robin skulle min-
sann ha en Golf R och ingen 
begagnad historia.

Robin köpte en helt ny bil och det första 
han gjorde var att skruva isär bilen.



Jag beställde en helt ny Golf 
R och plockade på all utrust-
ning man kan tänka, säger 
Robin.

I september 2015 stod bilen i 
Robins lilla garage. Trots att 
det inte är stort hade Robin 
stora planer. Han hade al-
drig sett en Golf R med luft-
fjädring. Men först var det 

Robins garage må vara litet men resulta-
tet blev häpnadsväckande bra.



fälgar som gällde och det fick 
kändisen Lars K stå till förfo-
gande med. En omgång Fer-
rada FR3 fälgar av kaliber 20 
tum monterades. Den snygga 
original fronten som Golf R har 
passade inte in i Robins planer 
och därför rev han ned denna 
och började spackla och ploc-
ka isär detaljer.

Fronten satt med clips till för-
bannelse, enligt Robin.

Fronten fick en ny kul detalj då 
skylthållaren nu mera kan fäl-
las upp och ned med hjälp av 

en knapp. Emblemet lackades 
i samma färg som fälgarna. En 
frontläpp inköptes. Sidokjo-
lar hittade han dock inga som 
passade hans bil och då får 
man ta saken i egna händer.

Tillverkade helt egendesig-
nade sidokjolar, säger han

Men för att vara en del av 
deras gäng ”Builders family” 
måste man ha en låg bil. Där-
för gjordes en beställning hos 
självaste luftfjädringskungen 
Christoffer Geiros. För er som 
inte minns hans Audi A4 finns 

Robin ser ut att trivas mellan modellerna 
Josefin och Linda.



den att läsa om i nr 6- 2011 (finns 
i arkivet på greenlightmag.se)
Efter lite hjälp från Christoffer 
Geiros med monteringen, så 
var bilen kanske Sveriges första 
Golf R med luftfjädring.

Robin har verkligen lagt ner tid 
på alla detaljer och stuket med 
allt från det svartlackerade ta-
ket till det specialbyggda baga-
geutrymmet ger bilen en helhet 
i klass med de tyska byggena. 
Men den detalj som Robin älskar 
mest är den som är svårast att 
få på bild. Det är den vita Pearl 
lacken.

Motorn i Golf R är på 300 hästar 
skulle räckt bra för de flesta död-
liga men inte för Robin. Kan man 
få mer effekt skall man inte snå-
la. Med hjälp av Adnan Kadric 
på AK-Tuning har det optimerats 
och bytts delar för att skrämma 
upp den 4-cylindriga motor lite 
till.

Fick riva ner halva motorn för att 
få dit den nya downpipen, säger 
Robin.

Många hade nog inte vågat sk-
ruva i en helt ny bil, men Robins 
bygge visar att det är möjligt att 
ha en bil som inte ser ut som alla 
andras. Denna Golf har en hel-
het som får folk att tappa hakan, 
i alla fall gör vi det på den här re-

Robin och hans kusin har skapat Builders 
Family som är ett gäng som älskar låga 
bilar.



daktionen. Ett mer stilrent bygge 
får man leta efter.

Det är nog inte första gån-
gen vi stöter på Robin i bilbyg-
garvärlden för han har många 
planer för framtiden.



 

FAKTA
Namn: Robin Buder
Ålder: 24
Bostadsort: Eksjö
Arbete: Snickare (Stockholm)
Bilmodell: Volkswagen golf R 
Årsmodell: 2016
Hur länge har du/ni ägt bilen: September 2015

Tack till: 
Rasmus Buder (kusin) som i stort sätt alltid varit med och hjälp till.
Christoffer Geiros (Streettrends)
Adnan Kadric (AK-Tuning)
Erik Orjala (E.R bilvård Falun)
Lars K design





Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Redan från tidig ålder när man på 80-talet växte upp med alla Grupp B-bilarna inom rallysporten 
så det var ganska lätt att halka in på den banan då de bilarna är episka i mina ögon.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Rookie - En 2:a

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Skulle skifta mellan olika hjul och höjde bilen maximalt vänster bak vilket gjorde att även vänster 
fram höjdes. Bytte fram, lossade bak och när jag skulle hämta det nya hjulet så gled domkraften 
iväg och bilen ställde sig på bromsskivan. Quickfix som tog bra mkt längre tid än nödvändigt...
vilket resulterade i nya skivor runtom samt belägg.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på? 
Lackering, utan tvekan. Respekt till alla billackerare som är sjukt duktiga.

Vem är din förebild?
Får nog säga att det är fler än en. Stig Blomqvist, Juha Kankkunen, Timo Salonen, Ari Vatanen, 
Henri Toivonen och Walther Röhrl gjorde bestående intryck hos mig och de är verkligen mina före-
bilder inom bilsporten.
.
Bästa garagedrycken?
CocaCola, Red Bull och Aloe Vera

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? Har mitt pågående ‘projekt’ som 
jag aldrig tror jag blir färdig med, min BMW X1 Xperformance, som ska uppdateras med nya modi-
fieringar på G under hösten innan Xtreme Car Show i Lahti besöks som en av 50 BMW’s. http://
www.x-treme.fi/

Fakta
Namn: 
Chrille Sundin
Ålder: 
42år
Bor: 
Villa i Köping
Arbete: 
Jobbar som justerare, med 
inriktning på växellådor/
kvalitet, inom Volvo GTO 
Civilstatus:  
Singel



Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
För tillfället så blir det ca 10 timmar i veckan

Foto: www.EMEPhotography.se

CALVIN HARRIS FT. RIHANNA 
This Is What You Came For

SEBASTIAN INGROSSO 
Dark River

GALANTIS 
No Money’

OTTO KNOWS FT. AVICII 
Back Where I Belong

VIGILAND 
Pong Dance
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presenteras av:

THE JOKER:
DJ SNAKE FT. GEORGE MAPLE 
Talk



TRIMNING, SERVICE OCH REPARATIONER AV AUDI, PORSCHE & VW WWW.STERTMAN.SE

STERTMAN MOTORSPORT AB
ARKITEKTVÄGEN 8

149 45 NYNÄSHAMN
010-70 77 911

I INGOLSTADT TILLVERKAS AUDI,
I NYNÄSHAMN GÖR VI DEM BÄTTRE!



EVENEMANG
Text:  Daniel Serénus

Foto: PW Shots, 
www.facebook.com/pwshots15



Den fjärde juni arrang-
erades XS Car night i 
Olympiastadioområdet 
mitt i Berlin. Ni kanske 
känner igen XS betäck-
ningen? Det kan bero på 
att GreenLight Magazine 
har ett samarbete med 
den E-tidning som event-
gänget släpper, som likt 
vår tidning är helt gratis.

XS Car Night har blivit en 
av Tysklands större ut-
ställningar för entusiast-
bilar av nyare slag. Men 
då vanligtvis andra utställ-
ningar stänger så öppnar 
denna. Här börjar insläp-
pet kl. 18.00 och håller på 
hela natten. Det är något 
som gör denna tillställning 
lite speciell. Sedan erb-
juder XS Car Night bilar i 
världsklass. Trenden med 
låga bilar, feta fälgar och 
påskruvade breddnings-
kitt har verkligen spridit 
sig i hela världen. Bilder-
na visar på vilken nivå ut-
ställningen bjuder på 

XS Car Night är ett åter-
kommande event som 
växer för varje år. Vi hop-
pas även nästa år få ta del 
av bilder från eventet. 

Klassiska former utanför Olympiastadion. 
Denna Mercedes är i en klass för sig.



Inne på arenaområdet är löparbanorna 
fyllda med bilar med minimal markfrigång.



Denna klassiska Audi får vem som helst 
att börja dregla, eller?



 Man kan väl inte anordna en träff i 
Tyskland utan att bjuda på några låga 
porsche-bilar.



Guldiga fälgar verkar vara en het trend i 
Tyskland. 
    .

RS-front på en Porsche Cayman gör sig 
verkligen bra.



Audi TT:n har kallats för en utdragen 
bubbla men med lite feta fälgar och 
luftfjädring samt en ny front blir den 
nästan lika sportig som sin storasyster 
R8:an



Denna Merca ger inga gubbvarningssig-
naler alls. 



Kan man annat än älska denna bil. Färgen, 
fälgarna och dess råa yttre! 



Temat var California Dreaming! Då måste 
man ha amerikanska muskler på plats. 
Varför då inte ställa dit en perfekt Pontiac 
GTO?



Grannlandet Polen vet hur man förädlar en 
BMW på rätt sätt.

Färgglada bromsok!



Har du kört på banor utanför 
Sverige?

42%

0%

57%
Ja, f le ra gånger

ne j

Ja, en gång

Ombyggda Lamborghini är inget 
som växer på träd.





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist



Bilkörningen gick lika 
mycket på tvären som rakt 
fram denna helg

Norr om Uppsala ligger det 
lilla flygfältet Lunda som för 
åtskilliga år sedan var förs-
varets beredskapsflygfält. 
Men under 90-talet ändrades 
världsläget och marken togs 
över av Östhammar Kommun 

och sedan dess arrenderas 
marken ut. Idag används flyg-
fältet flitigt till flyg- och motor-
sportevenemang. Det fartfyll-
da gänget bakom Landracing.
se var arrangören till denna 
helgs motoraktivitet och även 
SM-deltävling 1 i Streetrace 
SM. Givetvis gick det oer-
hört fort när som vanligt när 
Landracing arrangerar even-

Även bilar som gillar att åka på 
tvären var välkomna att gå loss 
på flygfältets stora ytor.



emang. Men under helgen var 
det inte bara strippenkörning 
på området, det gick minst lika 
mycket på tvären i form av drift-
ing samt att de som ville vila 
sina öron från avgasknallarna 
och de högljudda avgassyste-
men kunde kolla in fina bilar 
och lastbilar som stod utställda. 
Ett perfekt upplägg på ett even-
emang för att nå en bred pub-
likskara.

Klas Halvarsson visade hur hans Ford 
Sierra Cosworth är en värdig driftingbil.



Resultat
SM 10,5×26
1:a 849 Kim Forsman
2:a 386 Henrik Nygren
SM 10,5×29,5
1:a 846 Pekka Hakulinen
2:a 710 Niclas Ohlson
SM Open
1:a 1575 Andreas Forst
2:a 4337 Mikael Hedman
King of 402m
1:a 245 Robert Sjöblom
2:a 598 Yusuf Tuna
Mc
1:a 299 Ulf Fridolfsson
2:a 847 Mika Ronkainen
MC Turbo
1:a 848 Jani Mantila
2:a Peter Östlund

Robert Sjöblom blev kungen av 
402m. 



Ingen har väl sagt att Opel Manta 
är en trött bil? För denna bevisar 
motsatsen.

Anna-Carin Falk och Michael 
Forsmans BMW fick bekänna färg 
denna dag.



Arrangören Landracing bevisar återigen att 
man kan kombinera många typer av motors-
port i ett event. Både de som jagar sekunder 
och de som letar efter stilpoäng.



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

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 
Lidköping

Generalagent / Importör / Distributör av 
Luisi, Nardi, Personal, Victor, Snap Off,
Takata, PIAA, Slick 50, Rain-X, Shining 
Monkey, Race Ramps, HRX och Toor-
ace. Produkterna finns i vår webshop 
och hos mer än 200 återförsäljare i 
Skandinavien! 

www.seabeach.se

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

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Avgassystem

 
Ferrita det givna alternativet för många 
bilentusiaster när det gäller avgassys-
tem, givetvis i rostfritt. 

www.ferrita.com
E-post: mail@ferrita.com
Tel: 0221-180 70 (+46 221 18070)

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

Jönköping



Reservdelar & Drivlina

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Belysning

Brett sortiment av LED arbetsbelysning, 
xenon arbetsbelysning, takramper, 
varningsljus- & utryckningsljus, xenon 
konverteringssatser m.m. till marknadens 
absolut lägsta priser.  Snabb leverans 
inom hela Sverige och tillmötesgående 
kundsupport 7 dagar i veckan!

 www.crazyride.se

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

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

DDESIGN -  
Din motorsportbutik på nätet.  
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

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.se

Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan 
som drivaxlar,  drivknutar, kardanaxlar, 
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkar-
mar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök 
rätt delar via ditt reg.nr. på 

www.drivknuten.se

Motorsport-produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 



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

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av 
tävlingsbilar.

Telefon: 08-585 000 80
www.raidopower.com

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

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. Även 
skräddarsydda bilklädslar

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till 
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fos-
gate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Au-
dio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

Tel: 019- 206750
www.brl.se
Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhät-
tan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

Vi har allt från beslysning till bromsar. En 
webbshop för entusiaster av entusiaster.
 Fullspäckad med delar som din bil verk-
ligen behöver.
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Här hittar du billjud med kvalité!  
Ground-Zero - Esx - Massive - 
Digital Designs - Helix mfl
www.billjudgruppen.se

Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Fälgrenovering, breddning & 
Spacertillverkning.

Vinyldrapering & Foliering

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar, 
tillverkar spacers, riktning och lackering 
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

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

www.gpartners.se
054-210 400

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Trimning renovering samt optimering av 
nya och äldre motorer.

Motorsportsutrustning både butik och 
webshop

www.trendab.com
Nykvarn

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Lackering - & rekondtillbehör

“Billack, lackering- och rekondtillbehör 
utan mellanhänder - förmodligen till Nor-
dens bästa priser.”
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Nissan 200 Driftingbil



Bilentusiasternas avslutning / Branschfesten

1-september släpper vi biljetterna!



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto:  Roger Persson, 

Martin Hansson & Pontus 
Blomqvist

Folkfest som ständigt växer och 
förblir Sveriges roligaste 
evenemang.



Drifting kommer folk aldrig få 
nog av, Gatebil eveneman-
gen är kända världen över 
och folk vallfärdar hit från 
flera delar av världen just för 
att få uppleva sann Gatebil-
anda. Vad är då det som gör 
dessa sommarevenemang så 
populära? Jag upplever det 
som helheten med mycket tid 
för körning, från tidig morgon 

till sen kväll. Klasserna för 
körning är uppdelat för att de 
med mer vana har chans att 
verkligen visa vad det går för 
i högre hastigheter. Medans 
de som bara testat på drift-
ing eller bankörning några få 
gånger och inte är helt varma 
i kläderna får chansen att ta 
det lite lugnare utan att någon 
kommer i 150 km/h på sladd. 

Black Smoke Racing gör ingen besviken med 
den ny layouten av Mercan alla snackar om.



Skulle det hända en annan som 
aldrig kört på bana skulle ett kal-
songbyte behövas. I depån skruvas 
eller justeras det för fullt för att bi-
larna ska lira klockrent till helgens 
höjdpunkt för många, VM i Breis-
ladd. Som tidigare år på Mantorp 
är det svenskarna och norrmännen 
som är starkast. Men våra sven-
ska stjärndriftare som har varsitt 
SM-guld i bagaget, Johan Skogsby 
och Johan Andersson fick känna 
sig besegrade av fjolårets vinnare 
Joakim Johnsen som kör för Team 
Driftmonkey. En stor del av Gatebil 

Här ser vi Magnus Johansson i sin Toyota supra.
Magnus visar potentialen i den 23 år gamla 
bilen.

No Dent No Glory säger texten på vingen. Några 
sanningens ord under Gatebils helgen.



Calle Linarssons Nissan har nytt utseende och 
nytt teamnamn.

är aftertracken som äger rum 
på kvällarna, där det är fullt ös 
med liveband samt babeshow 
och annan underhållning. Detta 
håller på långt in på småtim-
marna. En helg på Gatebil oav-
sett om det är i Sverige eller 
Norge så sömn är en bristvara, 
men jäklar va kul man har. 

När det kommer till Gatebil 
Extremeloppen har alltid nor-
rmannen Kai Roger Bakken va-
rit i förare som stått högst upp 
på prispallen år efter år. Visst 
har han haft motstånd men 



ändå inte, ofta har det skiljt många 
sekunder ner till nästa palltagare. 
Men icke i år på Mantorp, här fick 
han kämpa för driftingstjärnan Ken-
neth Moen som har kört Team Brian 
James Trailer Lamborghini Gallardo 
GT3an under två deltävlingar låg 
precis och sniffa på 1a platsen. När 
Bakken passerade mållinjen så kom 
Kenneth bara 0.6 sekunder efteråt. 
Med tanke på att detta bara är andra 
deltävlingen Kenneth kör med den-
na bil så tror jag Kai Roger Bakken 
kommer få det riktigt hett om öronen 
längre in under säsongen. 

Datsun 240z är ingen vanlig syn på banan. 



Johan Skogsby hjälper till att fräsa upp jorden 
utanför banan. Vilken sjyst kille han är!





Henrik Kullander kör lågt utan luftfjädring.

Now we´re talking!

Alexander Fröding i sin brutala Nissan.



I Depån jobbar man dygnet runt med att få klart 
sina bilar för start alla dagar.

Dessa pojkar kände som de 
behövde bli räddade. För det är 
jobbigt att gå långt och samtidigt 
dricka alkoholhaltig dryck.





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Pontus Blomqvist & 
HP Media



Suget efter att besöka Gatebil 
Summer festival ökade markant 
i slutet av Majmånad Gatebil an-
nonserade om en ny tävlingsform, 
Super 3. En något längre bana än 
världsmästerskapen i breisladden 
är utställd med fem stycken clip-
pingpoints. Det går ut på att man 
ska köra ett ”drift train” iform av tre 
förare, där det gäller att alla håller 
en snygg och jämn linje, hamnar 
nära clippingpointsen samt bju-
der på mycket rök givetvis. Hela 
28 lag anmälde sig och kan säga 
att detta är en tävlingsgren som 
måste fortsätta, vilken show. Fi-
nalen av Super 3 höll på mellan 

19 och 21 på fredagkvällen och 
vinnarna av Gatebil’s första Super 
3 tävling blev Team Toyota som 
bestod av Fredric Aasbo, Ola Jae-
ger och Tor-Anders Ringnes. Nor-
rmännen gav inga andra länder 
något utrymme alls att vistas på 
prispallen, närmast svenska team 
var Bearded Brothers som ham-
nade på en femte plats. Teamet 
bestod av Jim Olofsson, Fredrik 
Sjödin och Daniel Johansson.

Om vi tycker aftertracken på 
Gatebil Mantorp är skoj då har 
man inte varit på Rudskogen. 
Gatebil ihop med Monster Energy 

I Driftmonkey tältet kunde man 
skåda detta grymma 200 bygge. 
På taket en bild på Mr. Driftmon-
key Ove Harlem som tragiskt 
gick bort i våras. Men teamet 
lever vidare och hedrar Ove 
genom detta.

Det finns “Twin” men vad kallas 
detta? Triss eller bara “Beyond 
Boundaries.



Vi har alla längtat efter att få se Mårten 
Stångbergs Mercedes på banan, i år ser vi den 
verkligen överallt.

Det var rykande hett i år.

ser till att varje gång är årets 
höjdpunkt. Vilket tryck när 
livebanden spelar, Gatebil 
Pit-Girl koras och allt annat 
som händer runtomkring af-
tertrackområdet.

Under lördagen hände en 
väldigt obehaglig olycka, 
som tack vare god säker-
het på bilen slutade med att 
föraren kunde kliva ur bilen 
själv. Bilden får tala för sig 
själv gällande olyckan som 
hände i över 200 km/h. Så 
ett tips till alla som plane-



rat att bygga bil för drifting eller 
bankörning, snåla inte på delar 
gällande säkerhet. Detta räd-
dade hans liv, materiella ting går 
att ersätta men inte ett liv. Föra-
re fick några skrapsår och öm 
nacke som vi får hoppas inte ger 
några framtida besvär. 

Söndagen avslutas med finalen 
av VM i Breisladd som även den 
togs hem av en norrman, Petter 
Eriksen. 

Thomas Nyqvist i sin Nissan S13 
visade hur brett man kan köra på 
den snabba rakan. Då händer det att 
man känner lite på gräset ibland.



De rödrykande däcken ser 
man inte varje dag p.g.a. av 
dess prislapp, men i Norge är 
ju allt så billigt så varför inte 
bränna lite extra på däcken.



Denna lilla mini med Audi 
motor är ett stående inslag i 
Rudskogen och Gatebil..

Varför inte köra ner cabbat?



Trångt i kurvan.

Blekast i kommunen 
vinner



Driftingkändisen Fredrik 
Aasbø missar inte ett Gatebil 
på hemmaplan.



Alla bilar satsar inte på att köra på 
bredden. Utan att vara snabbast runt 
banan istället. Kampen är hård och 
hastigheterna är höga

Jim Olofsson har satsat hårt 
på driftingen i år och här 
går det undan i “Breisladds” 
kurvan.



Andre Olsens udda val på 
driftingbil är väl omskriven 
världen över vid det här laget. 



Vår fotograf Pontus Blomqvist 
måste ha fått årets bästa 
bild. Tråkigt med olyckor men 
som fotograf handlar allt om 
tajming. 

Tor-Anders Ringnes Gatebils helg blev kan-
ske inte den bästa men han klarade sig utan 
större skador och insamlingen påbörjades 
med publikens hjälp direkt efter olyckan.





Robin Jonassons Porsche har fått ny färg på 
kostymen till årets tävlingar. Kolfibern har 
täcks med en spy-grön nyans. Nu syns bilen 
ialla fall.



Bill Baldwin är en guru i drifting kretsar. 
Han hade rest från staterna för att uppleva 
Gatebil när det är som bäst.

Karel Silha's BMW var tillbaka på Rudskogens 
bana. Denna gång hoppas vi på att ingen 
trampande på frontläppen som förra året.





AM-RB 001.



ad har James Bond biltill-
verkaren och energidryck-
sjätten gemensamt? Jo, 
kodnamn AM-RB 001.

Tidigare i år  gick Aston Mar-
tin och Red Bull ut med en 
smygbild på en gemensam 
hyperbil. Den kallades AM-
RB 001 första leveranserna 
skulle dra igång först 2018. 
Smygbilden som endast 
visade konturer skapade 
direkt massa diskutioner 
och spekulationer vad för 
tekniska specifikation osv 

om bilen.  
Den information som till-
verkarna har lämnat idag 
är att bilen drivs av en 
mittmonterad V12:a utan 
överladdning. Bilen kom-
mer vara tillräckligt vass 
för att ge bilen ett vikt/ef-
fektförhållande på 1:1(en 
hästkraft per kilo alltså).  
Många av de tillverkade 
exemplaren kommer vara 
fullt gatlagliga och har en 
känsla av att bilen lär inte 
skämmas för sig om du får 
för dig att ta några varv på 



banan med den. En ren banrac-
ing-version finns också med i de 
framtida planerna.  
AM-RB 001 byggs kring en kol-
fiberkonstruktion och både väx-
ellådan och fjädringssystemet 
ska vara designat av Newey och 
utvecklat av Red Bull Advanced 
Technologies. Mellan 99 och 150 
stycken exemplar kommer att till-
verkas och detta kommer att ske i 
Aston Martins fabrik i Gaydon. Av 
dessa kommer 25 stycken vara 

enbart för banan. 
Någon exakt prislapp finns inte 
ännu, men kan nog gissa mig till 
att det gäller att plånboken är väl-
digt djup och välfylld. Vi väntar 
med spänning på mer information 
gällande AM-RB 001.

Text: Christoffer Talvis Foto: Aston 
Martin

E36 M3 – från fullblodsracer 
till elegant coupé.



Bernus



Kul med flera aktörer som 
skapar maffiga sportbilar.
Den brittiska biltillverkaren 
Keating är för oss på tidnin-
gen helt okända men som 
tydligen har visat en skiss av 
en bil som kallades för Bolt för 
några år sedan. En bil som  
sedan aldrig blev av. Nu är de 
tillbaka igen med Berus - en 
superbil som planeras att vi-
sas på den populära bilmäs-
san Top Marques i Monaco 
och sedan hoppas man att 
bilarna ska börja säljas. Berus 
gör 0-100 km/h på fantastiska 
2,4 sekunder och ska ha en 
toppfart på över 370 km/h! Vi 
får se om det är siffror som 
leverantören kan hålla. 

Två olika motoralternativ 
finnas att välja mellan - en 
med V8:a och en som är helt 
eldriven. V8an ska ha över 
650 hästar medan el-ver-
sionen har en effekt på 402 
hästar med ett otroligt vrid på 
1 430 newtonmeter. 
Företaget Keating har all sin 
tillverkning i Bolton. 

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Keating



Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot 
cancer är riktiga hjältar. Stöd 
barncancerforskningen med 100 kr 
i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år



Porsche Panamera



Porsche har konsekvent vi-
dareutvecklat Panamera-
konceptet som i varje detalj 
förnyats och ritats om. Motor-
er och transmission är nykon-
struerade, chassit förfinat och 
display och kontroller framtid-
sorienterade. Med tekniska 
höjdpunkter som bakhjuls-
styrning, aktiv antikrängning 
och trekammars luftfjädring 
vidgar nya Panamera grän-
sen mellan den seriösa sport-
bilen och den bekväma lång-
färdsbilen.
Porsche flyline
Utseendemässigt avspeglas 
det unika konceptet, en stor 
Porsche, genom en ny ut-

trycksfull design. Det är 
omisskännligt en Panamera, 
omisskännligt en sportbil, 
med långa dynamiska pro-
portioner, tydliga skuldror 
och skarpt sluttande taklinje, 
20 mm lägre bak. Det skapar 
den typiska ”Porsche fly-
line” och en stilmässig länk 
till Porsches designikon, 
Porsche 911.
Nya V6- och V8-motorer
En Porsche har alltid impon-
erat med mer än bara hög 
motoreffekt, effektivitet har 
varit lika viktigt. För att ta det 
receptet till en ny nivå är alla 
motorer i andra generationen 
Panamera omkonstruerade. 



De har alla blivit starkare samtidigt 
som bränsleekonomin förbättrats 
och avgasutsläppen minskats. Vid 
marknadslanseringen introduceras 
tre nya direktinsprutade biturbomo-
torer, Panamera Turbo, Panamera 
4S och Panamera 4S Diesel. Alla, 
och för första gången även diesel-
modellen, kan utrustas med perma-
nent fyrhjulsdrivning och en ny åtta-
stegad dubbelkopplingslåda (PDK). 
Till att börja med är Panamera 
Turbo den motorstarkaste i modell-
serien. Dess 4,0-liters biturbomotor 
utvecklar 404 kW / 550 hk (vid 5 750 
v/min) och har ett maximalt vridmo-
ment av 770 Nm (mellan 1 960 och 
4 500 v/min). Det är 30 hk mer än i 
föregående modell och det högsta 
vridmomentet har ökat med 70 Nm. 
Den åttacylindriga motorn förmår 
Panamera att accelerera från 0 – 
100 km/tim på 3,8 sekunder. Med 
Sport Chrono-paketet tar det bara 
3,6 sekunder. Toppfarten är 306 
km/tim. Det är imponerande siffror 
som illustrerar hur lätt motorn driver 
Panamera med dess vikt/effekt-
förhållande på bara 3,6 kg/hk.
Dessa extraordinära prestanda-
siffror står i kontrast till den lägre 
bränsleförbrukningen som med 9,4 
– 9,3 l/100 km är upp till 1,1 liter/100 
km lägre än i föregående modell.

Text & Foto: Porsche
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Foto: James Holm
Driver: Rasmus Möller, Pony Drift



Range Rover Evoque Cab



En unik kombination av 
ledande design och ingenjör-
skonst i världsklass ger nam-
net Range Rover Evoque yt-
terligare en dimension och 
gör det ännu mer attraktivt 
och lockande 

Med sina slående linjer, 
sitt muskulösa skulderparti 
och avsmalnande tak har 
Range Rover Evoque blivit 
synonym med stil och mod-
ernt storstadsliv. Nya Range 
Rover Evoque Convertible, 
världens första kompakta 
premium-SUV cabriolet, går 
nu ännu längre och sätter en 
ny standard för design, kom-

petens och körkomfort.

Fulländad interör
Spänningen med en SUV 
cabriolet förstärks av att 
bilen har plats för fyra pas-
sagerare. Toppmodern teknik 
och klimatkontroll i framsäten 
säkerställer optimal avkop-
pling och komfort. Interiörens 
rena arkitektur kompletteras 
av premiummaterial i hela ku-
pén. Som tillval finns uppgra-
dering till Oxford-läder.

Utanför vägen. I toppform
Toppmodern teknik som Ter-
rain Response och tillvalet 
All-Terrain Progress Control 



ser till att Evoque Convertible känns sta-
dig oavsett terräng eller väderförhållanden. 
Funktionen Wade Sensing (tillval) använder 
sig av sensorer för att tillhandahålla informa-
tion om vattendjupet i realtid.

Innovation av begäran
InControl är ett sortiment av avancerad 
teknik som förbinder både dig och din Range 
Rover Evoque Convertible med omvärlden. 
Den snabba och intuitiva infotainmentsys-
temet InControl Touch Pro kan anpassas 
efter dina individuella behov. Den 10,2 tums 
stora pekskärmen har en anpassningsbar 
startskärm, och navigationssystemet (tillval) 
visar din bils exakta position för att garantera 
optimal guidning.



TAK MED Z-FÄLLNING 
Det ljudisolerade taket kan fällas 
på bara 18 sekunder i hastigheter 
upp till 48 km/h.
 
Text & Foto: Land Rover
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Rolls-Royce Vision Next 100
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Ovanligt utseende för att 
vara från Rolls Royse där 
föraren varken är du eller 
någon anlitad chaufför.

Konceptet ska vara en till-
bakablick till tilllverkarens  
bästa epok av tillverkning när 
oerhört rika köpare kunde 
specialbeställa en exklusiv 
kaross ovanpå Rolls-Royce 
standardplattform. Man säger 
att “De framtida kunderna kan 
beställa ett eget koncept”, 
vilket inte låter helt gratis att 
få en helt unik och egen utfor-
mad bil. Inte speciell för att du 
köpt till några extra tillval utan 

för att designers och övriga 
inblandade har arbetat med 
en bil som endast du kom-
mer äga i hela världen. Rolls-
Royce kan designa och till-
verka varje kunds personliga 
vision, bara dina värdefulla 
sedlar som sätter stopp.  
Interiören är det absolut häfti-
gaste med det nya Rolls-
Royce-konceptet. Din as-
sistent Eleanor tar hand om 
körningen, bilen är varken 
utrustad med ratt eller ped-
aler. Det enda du behöver 
göra är att slå dig ner i sof-
fan där vi gärna sitter och 
kurar bland kuddarna medan 
världen ljudlöst passerar förbi 



utanför. Föraren Eleanor har inget med 
Mustangen i filmen Gone in 60 Seconds 
att göra. Den är uppkallad efter Eleanor 
Thornton, som var inspirationen bakom 
Spirit of Ecstasy-figuren.
Orden “Grand Sanctuary” eller på sven-
ska fristad är något som Rolls Royce 
beskriver inredningen som. Det finns en 
snygg analog klocka, silkesklädsel och 
vansinnigt läckra träpaneler. När du sit-

ter och njuter i den bekväma och lyxigt 
utformade passagerarsoffan har du en 
oled-skärm framför dig där den virtuella 
assistenten Eleanor håller till. Idag har vi 
smartwatches och andra smarta teknikp-
rylar men Eleanor är så mycket smartare 
änså. Ju mer tid du spendera med din 
virtuella chaufför, desto mer lär den sig 
om dina intressen och behov. När du gett 
Eleanor tillräckligt med information för 



att hon ska veta tillexempel vilken typ 
av mat du gillar så kommer hon ge dig 
restaurangförslag. 
En detalj som kännetecknar Rolls 
Royce finns fortfarande kvar och ni 
vet givetvis vad vi pratar om, paraplyet 
inuti dörren. 

Givetvis är det inga stora bensinslu-
kande motorer som driver denna futur-
istiska bil utan bilen är helt utsläppsfri 
och tystgående. Rolls-Royce Vision 
Next 100 har en elmotor framtill och 
en baktill vilket gör den fyrhjulsdriven. 
Elmotorerna ger totalt 680 hästkrafter 
som skickas ut till enorma 28-tumshjul.  

Text: Christoffer Talvis Foto: Rolls 
Royce



På besök
Text & foto Daniel Serénus



Mitt i högsommaren 
bestämde vi oss för att ta en 
sväng till Uppsala för att ge 
bilen lite kosmetisk hjälp hos 
SC Styling. Vi hade i förväg 
kollat ut det perfekta paketet 
till vår lilla Seat. Vi hade un-
der ett tidigare besök varit 
där och testat att produk-
terna höll den kvalité när det 
kommer till passform som 
företaget efterfrågar. När 
de utför monteringar testar 
de alltid att delarna passar 
innan de skickar dem på 
lackering hos Thomas på 

Wennco art som vi besökte 
tidigare i våras. 

Men under detta besök 
skulle bilen få ett helt nytt ut-
seende. Den annars kanske 
tråkiga gubb-varnings front-
en skulle äntligen förvandlas 
till något mer passande en 
bil för biltidning. På plats i 
SC-stylings lokaler mötte vi 
Daniel, en av delägarna. I 
dag skulle det bli två Daniel 
som monterade delar, dels 
vår egen grundare och Dan-
iel på SC Styling. Man kan Justering före lack. 



väl aldrig få för många Daniel 
på ett bygge? 

Då passformen var kanon var 
det bara att prova in allt, på 
med lim och hitta några fäst-
punkter. Det låter ju som ett 
lätt jobb men det tar tid. Det är 
viktigt att allt sköts med preci-
sion och med försiktighet. SC 
Styling monterar årligen flera 
paket och har den kunskap 
som gör att man som bilägare 
kan känna att man är i trygga 
händer. Efter några timmars 
arbete var paketet på plats. 
Under tiden limmet fick torka 
kapades även det mesiga 
avgasröret och fick ett nytt 
ändrör som passar med hel-
heten av bilen. 

När limmet var kladdfritt his-
sades bilen ner från liften. 
Bilen såg nästan ut som en 
helt ny modell. Känslan var 
original men ändå sportig. 
Precis så där perfekt som vill 

Före

Efter



ha det när man monterar ef-
termarknadsdelar. 

Det märks att SC Styling läg-
ger ner mycket tid i kunskap 
kring de delar som säljs. 
Dels provmonteras delar 
och testas, samtidigt ligger 
ett bilintresse i grunden till 

företagets framgång. 

Vi lämnar i alla fall Uppsala 
med känslan av en ny bil och 
en mycket trevlig dagstur. 

Före Efter
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