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Born To Be Free?

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

I början av förra året, lagom 
till West Coast Motor show 
lanserades konceptet ”Born To 
Be Free”. Från början var det 
tänkt att symbolisera att vi alltid 
kommer att vara gratis. Men i 
efterhand har det symboliserat 
mer om rätten till att skriva om 
vad vi vill. Inte följa några regler 
eller för den delen påtryckningar. 
Vi kan helt enklet skapa en tidning 
där vi kan hoppa på trender när 
de är som hetast och döda dem 
när läsaren tröttnat. 

Vi kan skapa samarbeten när vi 
vill för att följa det våra läsare 
vill veta. Vi är biltidningen i mina 
ögon som har rätt material för 
motorentusiasten. Vi fyller nu 
fem år i september och det känns 
som om tiden flugit fram. När jag 
började skriva på reportaget som 
skulle berätta om resan från att 

påbörja ett nytt kapitel i svensk 
biltidningshistoria. Till att hålla sin 
position även fem år senare när 
ingen trodde på en. Då förstår 
jag vad mycket det är vi faktiskt 
hunnit med genom åren och 
vilka fantastiska människor man 
faktiskt fått lära känna. Vänner för 
livet och personer jag respekterar 
högt. 

Snart minns ingen min resa från 
Car24.se sveriges snabbast 
växande bil-site, till att göra 
stylingbörsen känt för bilbyggare. 
För alla idag är jag och min kära 
vän Christoffer Talvis kända som 
de som är GreenLight Magazine. 
Detta är vad fem år kan göra när 
man skriver historia.

Hoppas ni nu kan njuta av ett 
fullspäckat nummer!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus





REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis
Foto: Daniel Serénus

Många gånger har vi 
hört att bilintresset kom-

mer från ’Fast and the Furi-
ous’-filmerna, men inte hos denna 

göteborgare. Där var det programmet 
med Xzibit som ”programvärd” och där man 

kunde se verkligen galna ideér bli verklighet. Vi 
pratar givetvis om ’Pimp My Ride’.



När Göteborg äntligen fick 
lite snö, jämfört med andra i 
nordligare delar av Sverige 
som redan haft det i någon 
månad. Då kunde inte Chris-
tian Magass köra sin grönglit-
trande breda Volvo 850 län-
gre och behövde få tag på en 
pendlarbil snabbt. Christian 
har varit inblandad i ett gäng 
olika utställningsbilar tidigare, 
samt att han för ett knippe år 
sen jobbade hos Paul Coene 
på Paint Worx där det rullades 
ut ett antal välbyggda och ex-
trema showbilar. Så kunskap 
och galenskap inom bilbyg-
gandet finns det gott och väl. 
En garagepolare till Christian 
hade relativt nyligen skaffat 
en Volkswagen Polo billigt 
som han skulle fixa till och se-
dan sälja iväg, men då Chris-
tian verkligen var i behov av 
en bil ganska omgående så 
frågade han polaren om han 
fick köpa den av honom. Bus-
sig som polaren var, så va 
detta inga problem. Nu var 
det dags för Christian att se 
över bilen och kolla så den 
skulle hålla över vintern så 
att inga förutspådda fel skulle 
dyka upp.
Jag upptäckte att jag var 
tvungen att ta bort en del plåt 
bak p.g.a. rost. Frågade po-
laren om han var klar med 
vinkelkapen och fick direkt 

Christian har hittat helheten 
och kameleont-lacken gör 
toppen över i:t 



en motfråga: “vad skall du nu 
göra?” jag svarade bara som 
jag tänkte. Polaren svarade: 
“hitta fan inte på något dumt 
nu bara” nä nä sa jag då..., 
Säger Christian med ett stort 
leende.
Precis när Christian hade bör-
jat kapa bort lite plåt så vän-
der han sig om och alla polare 
som han delar garaget med 
står precis bakom ryggen och 

Inredningen med rutmön-
stret ger en känsla som 
bara tyska byggen kan ge. 
Christian visar att han inte 
är någon gröngöling. 



säger i kör: “Nej!!! Fan inte nu 
igen” då de visste att även denna 
pendlarbil skulle behöva vara klar 
till Bilsport Performance & Cus-
tom Motor Show. Detta måste ha 
hänt ett antal gånger tidigare med 
tanke på hur polarna reagera.
Christian har under många år 
byggt om sina fordon med väl-
digt tight budget, som student 
tjänar man inte några stora ku-
lor. Därför får man göra mycket 
på egen hand, vilket ibland kan-
ske inte detta är det lättaste, men 
man måste ändå försöka. Sen 
finns det alltid någon polare som 
har kunskap. Christian verkligen 
älskar att utmana sig själv och 

bygga på ett sätt eller använda 
ett material som han aldrig tidig-
are har gjort. Precis så blev det 
med denna Polo också. Christian 
och vännen Sutt började forma till 
bakbreddningen genom att valsa 
fram formen. Innan dessa punk-
tades fast, kapades den befintliga 
skärmen upp och Christian ”drog” 
ut plåten mot den nya skärm-
kanten för att få till en helskärms-
breddning. Då han har breddat 
några bilar förut är detta inga 
konstigheter och tar inte speci-
ellt lång tid. Framskärmarna är 
gjord på det kanske mest klassis-
ka viset, kapa upp framskärmen 
i tårtbitar och sedan bända ut 

Christian använder bilen mer 
än bara till utställningar. Den 
får agera brukis titt som 
tätt. 



och lägga till plåtbitar mellan om det behövs, 
beroende på breddningen. På en Volkswagen 
av just Polo och Golf är det ganska givet att 
man svetsar på huvförlängare för att få ett lite 
kaxigare utseende.
Men plåtarbetet var inte klart här. Christian 
föredrar att arbeta med plåt och kolfiber då 
det är två material som han behärskar väldigt 
bra, men plast är lättare att laga om en skada 
skulle ske. Varför köpa en färdig takvinge som 
sitter på flera andra bilar när man kan vara 

helt unik och skapa sin egen? Även den i plåt 
såklart!
Ganska skönt när man börjar se att bilen bör-
jar få lite former igen och att ideérna som man 
har snurrat runt i huvudet blir klara, säger 
Christian.
I kjolpaketet skulle man aldrig kunna gissa 
vilka bilmodeller som är inblandade om man 
inte har riktigt skarpa ögon, men jag är tve-
ksam ändå om någon skulle klara av det. 
Volkswagen kan man ju gissa sig till ganska 

Lägg märke till hur snyggt bak-
sätet och buren är sammanfogat..



lätt, då det är en fördel om man 
använder det som grund. Men 
Audi RS4 samt Hirsch-delar från 
Saab är inget man tänker på ialla 
fall, fast de finns där någonstans. 
Slutresultatet blev i alla fall eget 
men ändå smakfullt. När det kom-
mer till fälgvalet, kanske inte plåt-
fälgar är det första man tänker på 
när man ska bygga en utställn-
ingsbil. Men Christian gjorde detta 
val, men att bredda samt navvän-
da ett par fälgar för första gången 
kräver väldigt mycket arbete, men 
något som blev ruskigt bra. Detta 
speciellt med den violetta candy-
lackade fälgbanan, centrum lackat 
med deep black och purple candy 

flakes med kameleont hjulmuttrar.
Christian är den som inte är rädd 
för att lära sig nya saker eller i alla 
fall försöka. Något som han verk-
ligen aldrig kommer klara av, som 
han säger det själv, det är det jobb 
som en sadelmakare gör. Det är 
en sak som han gärna lämnar bort 
för att få ett fantastiskt resultat. 
All inredning har sytts om i moc-
ka eller skinn med diamantsöm-
mar. En utställningsbil måste ju 
självklart ha en skaplig ljudanläg-
gning, finns inget tråkigare än att 
åka bil utan musik. Dörrar, instru-
mentbräda och bagageskyddet 
har byggts om för att sätta i större 
och fler element än original. Slut-

Vad har Audi RS4 och Saab 
trimmaren Hirsch gemensamt? 
Christians bil ger svaret.



stegen som driver detta sitter 
monterade bakom ryggstöden i 
halvburen som är lackad i sam-
ma färg som fälgbanan. Sen till 
något som många kanske inte 
ser, innertaket. Om vi säger Tex-
tream, ringer det några klockor 
hos några kunniga där ute? Vi 
pratar givetvis om kolfiber och 
just detta märke har stora rutor.
Men för att vara riktigt jävlig så 
lackade jag över det med den 
häftiga kameleont-färgen och 
brände det ordentligt i lackbox-
en så att färgen skulle sjunka in 
och framhäva dessa stora rutor, 
säger en nöjd Christian.
Inte nog med att han försöker 
sig på allt själv, han är även sjukt 
pedantisk. Hela grundarbetet 
och lackningen av bilen har tagit 
över 1.000 timmar för att få den 
finish och resultat som man kan 
se på bilen.
Jag stod nästan i lackboxen över 
åtta timmar då jag la två lager 
svart färg, sen tre lager kame-
leont bas och upp till sex lager 
klarlack med våtslipning mellan. 
Man var rätt trött efter det pas-
set, säger Christian.
På Bilsport Performance & Cus-
tom Motor Show kunde ni se 
bilen i den mörka hallen, vilken 
var lite tråkigt då det var svårt att 
se effekten och vilket arbete det 
ligger bakom denna Polo.

Stilrenhet är det vinnande kon-
ceptet i detta bygge



 

FAKTA
Namn:  Christian Magass
Ålder: 26år
Bostadsort: Göteborg
Arbete: Student, DHL och lackerare
Fritidsintressen: :Bygga bil och träning
Bilmodell: VW POLO
Årsmodell: 90-talist
Hur länge har du/ni ägt bilen: ?

Jägarn 
Jenny,
Johan 
Viktor
Bröderna Thoren
Sebban och Sutt.
Thors sadelmakeri
dB Akuten 
Kungälvs Däckservice
Carbix.se
Manton Racing 
och Hotrodswede.se



Hur kom det sig att du började intressera dig för drifting?
Ända sen jag lärde mig köra bil har jag alltid tyckt det har varit roligt att sladda. Sen den dagen jag 
fick körkort har man väl inte gjort så mycket annat än sladdat när man har fått chansen.
 

Om du skulle ranka dig själv som driftingförare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du lig-
ger på?
Skulle väl säga att jag ligger i topp 5 utan några problem. Varför är väl att jag oftast kvalat väldigt 
högt (topp 3) sen har jag ju gjort ganska bra ifrån mig på lite olika event.

Vilken är din värsta driftingupplevelse?
Bästa upplevelsen måste nog vara när jag kvalade etta i breisladden på Gatebil eller när jag kva-
lade trea i Drift Allstars och sen slutade som fyra i tävlingen. Sen är ju vinsten i NEZ väldigt stor för 
mig så klart! Att få stå högst upp på pallen är mäktigt!

En förare kan alltid bli bättre, är det något du anser dig själv du skulle behöva bli bättre på?
Det jag skulle vilja bli bättre på är nog när jag ligger bakom och jagar i en twin körning...där finns 
det lite att fila på.

Vem är din driftingförebild?
Ryan Tuerck skulle det väl vara isåfall. Tycker om hans stil och alla hans galna filmer som han gör 
mellan Folmula D-tävlingarna!

Bästa garage drycken?
I garaget dricker jag gärna vatten. Men är det lördag, kan det även tänka sig slinka ner en öl eller 
två.

Fakta
Namn: 
Alexander Granlund
Ålder: 
25
Bor: 
Karlstad
Arbete: 
Mekaniker
Civilstatus:  
Singel



Hur mycket tid lägger du ner i veckan på att köra drifting samt fixa med driftingbilen?
Ingen tid på att köra eller träna på veckorna, för det finns varken ekonomi eller något ställe jag kan köra 
på i närheten. Men det blir ju en hel del skruvande då. Har man tur så är det bara att kränga om alla 
däck samt tvätta bilen. Då handlar det om 3-4 timmars arbete. Men det är ju nästan alltid något som det 
ska fixas med, vilket ofta resulterar i sena kvällar.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Eftersom jag krashade E28:an nu, så har jag börjat lite smått att riva isär den. Jag har även börjat med 
ett helt nytt bygge, en BMW E46 Coupé som ska vara klar till nästa säsong. Den kommer jag lägga all 
min fritid på från och med i skrivande stund.

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
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THE JOKER:
TJR VS VINAI - Bounce Generation

Head Gasket Fix

Pålitlighet ger framgång!

Undvik dyra reperationskonstnader!



Head Gasket Fix

Pålitlighet ger framgång!

Undvik dyra reperationskonstnader!



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Bandanaboy



När man ser de snötäck-
ta bergstopparna och tar 
en titt neråt och långt där 
nere i dalen ser små hus 
och fortsätter upp på de 
krokiga vägarna. Då vet 
man att man hittat den 
perfekta banan.
Uppe i de franska alper-
na i området La Ferrière 
var det inte bara dis som 
man såg under denna 
lördag sista dagen i maj, 
utan de krokiga vägarna 
hade förvandlats till en 
perfekt driftingbana och 
däckrök la sig fint längs 
med bergstopparna. Det-

ta är en helt ny serie inom 
den stora driftingserien 
King of Europe, som går 
att följa på TV i 55 länder 
världen över, samt även 
live på internet. King Of 
Touge består av fyra del-
tävlingar och samtliga 
går att följa live på King 
of Europe’s hemsida. Det 
var den polska föraren 
Grzegorz Hypki i sin LS3 
matade BMW E30 som 
hade vassast körning 
och tog hem deltävling 
ett.



Man fick visa prov på sin skicklighet när 
banan i franska alperna ligger längst med 
bergssluttningen.



Utsikten var gudomlig.





Tävlingen ingår i drifting serien  “Kings of 
Europe”. 



Nöjda åskådare!



Häftig bana.



Eventet är TV-sänt i 55 
olika länder.





HISTORIA
Text:   Eva  Johansson

Foto:  Ur arkivet

Resan, bakgrunden och milstolparna.



Allt började med två Seat-ägare som 
ställde ut sina bilar i Trollhättan. Efter-
som de hamnade bredvid varandra och 
den ena vid namn Daniel Serénus, aldrig 
haft lätt för att hålla tyst, blev de snabbt 
bekanta med varandra. Daniel jobbade 
då som frilansjournalist på tidningen 
Stylingbörsen, samt som projektledare 
för siten Stylingtorget/Motorzon. Efter 
det mötet tog det inte lång tid innan den 
andra Seat-ägaren Christoffer Talvis job-
bade för Motorzon och Stylingbörsen. I 
drygt ett år arbetade de för att bygga upp 
succé-tidningen Stylingbörsen. Men led-
ningen på förlaget tänkte bakåt och trots 
att man hade 13.000 sålda nummer drog 
man bara ner på innehållet. Daniel och 
Christoffer tröttnade i juli 2009 och läm-
nade då förlaget. Efter lite tjat från Mo-
torzon’s ägare, Dan Wictor, som också 
jobbade som säljare för förlaget, lovade 
Daniel att leverera de sista reportagen 
tills att man lade ner tidningen på grund 
av rådande tiders ekonomiska situation.

Daniel, som är en idéspruta, gav inte 
upp. Han hade tittat på utvecklingen i 
USA och Tyskland. Här hade E-tidnin-
garna börjat bli stora. Daniel hade alla 
redskap för att skapa en egen E-tidning. 
Han hade varit i stylingvärlden ända se-
dan två kunder på hans jobb som butiks-
biträde på en bensinmack kommit in och 
erbjudit honom att gå med i något som 
hette Streetcars.se. Dessa två kunder 
var inga mindre än Peter Fält och Pon-
tus Karlsson (Westcoast Motor Show). 
Då var han bara 19 år och ett år senare 
delägare i Sveriges då snabbaste väx-

Mr. Hasselhof har vi stött på ett par gånger 
under Gumball 3000 eventen.



 

Nummer 2 - 2014 är det nummer som hittills 
är mest läst under dessa fem år.
<<<<<<<<<<

Nummer 6 - 2010, blev omdiskuterat då vi 
publicerade halvnakna kvinnor i något vi 
kallade Norsk-biltvätt.
<<<<<<<<<<

Vårt första nummer släpptes i September 
2009. Numret kanske inte var det vackraste 
på denna jord men helt klart en milstolpe i 
historien.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ande motor-site, car24.se.

Snart hade Daniel kommit 
på att han ville skapa en E-
tidning för bilintresserade. 
Tillsammans med sin va-
pendragare Christoffer Tal-
vis hade man snart fått ihop 
första numret av ”Greenlight 
Magazine”. Trots att både 
förlaget och alla i motor-
branschen skrattat åt dem. 
”Lycka till” i hånstämma löd 
det från många håll, inte alla 
dock, men många förtydligar 
Daniel.

Jag skakade av mig sånt och 
tror man på något kan ingen 
stoppa en, säger Daniel.

Första numret släpptes i sep-
tember 2009. Numret kan-
ske inte var en fröjd för ögat 
rent grafiskt och upplägget 
var väl inte helt spikat. Men 
man lyckades skapa något 
nytt. Snart hördes ord som 
att logon var en kopia av Ga-
raget.org och tidningen hade 
särskrivningar.

Jag kan väl säga att Garag-
et.org-kritiken var befogad, 
även om vi faktiskt inte hade 
detta i åtanke när vi skapade 
logon. Särskrivningar fanns 

det gott om då vi i början inte 
hade någon korrekturläsare 
och jag själv är dyslektiker, 
säger Daniel.

I Pulsen, den del där man 
frågar ut en bilbyggare, var 
det Lukas Koos som fick 
äran att delta. Genom åren 
har det sedan blivit totalt 39 
stycken som frågats ut. Allt 
från Samuel Hübinette till 
Rickard Klarby. Många har 
fått uttrycka sig.

Första numret var bara på 
35 sidor och rekordet idag 
ligger på nummer 5, 2014 
som hade hela 108 sidor. 
Så innehållet har minst sagt 
ökat. Konceptet heter fler 
bilder och kortare texter.

Kvarstår gör dock att tidnin-
gens överskott skall skänkas 
till välgörande ändamål. Det 
är hugget i sten sedan dag 
ett.

I första numret 2010 beslu-
tades det att man skulle 
försöka släppa totalt 8 num-
mer per år. Till första numret 
2010 fick vi med Robin An-
dersson som korrekturläsare 
som senare lämnade oss 
med massa lyckönskningar. 



Kort där på kom Tommy Lindblad 
in som ny korrekturläsare. Tommy 
kommer dock lämna över uppdrag-
et sista numret i år. Men han har 
varit en viktig kvalitétssäkare.

I början skrev Daniel Serénus un-
der annat namn. Han presenter-
ades som Wilhelm Danielsson och 
varför kan Daniel inte riktigt säga, 
men situationen krävde detta enligt 
honom.

Men såhär i efterhand kanske det 
spelade mindre roll då jag ändå var 
känd för bilbyggarna som Daniel, 
säger han.

Redan 2010 började ryktet om tid-
ningen spridas och man nådde 
1.000 prenumeranter i nummer 3 
detta år. I samma nummer presen-
terade man reportaget från Gum-
ball 3000. Då var man första mediet 
som följde spektaklet i en E-tidning. 
Sedan, året där på, var Kanal 5 
snabba att hänga på. Detta num-
mer blev också omtalat på Garag-
et.org där en viss person hängde ut 
tidningen.

All reklam är bra reklam. Vi hade 
aldrig haft råd med den reklam det-
ta inlägg på Garaget.org gav oss. 
I efterhand måste vi tacka för det 

Daniel Serénus, Grundare av 
GreenLight Magazine. 

Rani Giliana är vår extremt 
duktige fotograf. Rani har varit 
med sedan första numret.

Christoffer Talvis, Chefredaktör. 
Han är en av de viktigaste per-
sonerna för en gratis tidning. En 
gång i tiden en Seat ägare som 
av en slump stötte på en annan 
Seat ägare. Dessa f.d. Seat ägare 
skapar denna tidning, år efter år



inlägget. Faktiskt det bästa som 
hänt tidningen när det gäller 
publicitet. Detta var ju när vi 
mest behövde det. Tror det gav 
oss runt 300 nya prenumeranter 
och ett par 1.000 läsare, säger 
Daniel.

Nummer 7 (2010) ändrades det 
på den lite tråkiga och kritise-
rade designen. En ny layout pre-
senteras. Nu har tidningen nått 
6.000 läsare och vetskapen om 
en gratis E-tidning sprider sig.

2010 blir läsplattan årets 
julklapp och detta bådar gott in-
för 2011. Mycket händer 2011 i 
Greenlight Magazine’s historia. 
Man får exklusivt besöka kända 
Garage-D tack vare Tony Pet-
tersson som då jobbade som 
bloggare på tidningen. Tony är 
känd inom driftingvärlden. Man 
avslutar 2011 med att historiskt 
skapa Sveriges första bilbyggar-
gala, vilken döps efter tidningen 
till Greenlight Galan. Den blev 
ett uppskattat event som just nu 
planeras för fjärde året i rad.
2011 publiceras första numret 
av Greenlight Magazine i app:en 
Qiozk, vilket var ett smart drag 
då detta generade i ännu fler 
nya läsare.

2012 började man hitta sin form 
och Time Attacken började ta 
plats i tidningen. Kvalitén på 

December 2013 släpptes vi ett sportbilsnummer. En 
egen tidning med det bästa under året för sportbilsäls-
kare. Detta nummer kan bara läsas via App:en Qiozk.

2010 skrev vi in oss i bilbyggarnas his-
toriebok. Vi skapade Sveriges första Gala 
för bilbyggare. GreenLight Galan.



 

I Början satsade tidningen på flera inriktade 
tema nummer.   
<<<<<<<<<<<<

Sedan 2010 har vi följt Gumball 3000. Ett galet 
evenemang som hjälpt oss få upp 
läsarsiffrorna. 
<<<<<<<<<<<<

I detta nummer var det vår drifting bloggare 
Tony Pettersson som ordnade en exklusiv 
träff hos kända Garage-D.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

bilder, texter och intressant 
läsning blir bara bättre 
och numren allt tjockare. 
Men det stora som händer 
2012 är att tidningen får sin 
första konkurrent, E-tidnin-
gen Drift Magazine.

Detta såg vi verkligen fram 
emot och absolut när det 
var supertrevliga Elle som 
startade den. Tråkigt bara 
att vi fick två nummer av 
tidningen i digital form in-
nan den blev papperstid-
ning, säger Daniel.

Drift Magazine hann inte bli 
någon konkurrent till den 
växande Greenlight Maga-
zine.

2013 gjordes ett rejält an-
siktslyft på tidningens lay-
out. Man bytte typsnitt och 
snyggade till tidningen. 
Detta gjorde att tidningen 
hyllades på sociala me-
dier som en av de tidnin-
gar med bästa innehåll. 
Detta år lanserades man 
också på publiceringska-
nalen issuu.com och man 
skapar även en ny tidning 
som bara finns att läsa i 
appen Qiozk. Tidningen 
heter ”Sportbilar” och pre-
senterar allt innehåll från 

Greenlight Magazine till 
den som gillar sportbilar. 
Länge ligger tidningen på 
första plats i appen Qiozk’s 
topplista över gratis tidnin-
gar.

Förutom Daniel och Christ-
offer har ytterligare en me-
darbetare varit med sedan 
starten. Det är fotografen 
Rani Giliana. Ranis utveck-
ling som fotograf går att föl-
ja i tidningens arkiv.
 
Rani är en klippa och hans 
bilder ger rätt känsla för 
att skapa en så bra tidning 
som vi faktiskt gör. Utan 
Ranis del i utvecklingen 
hade vi inte kommit så här 
långt, säger Daniel.

Rani är förutom en god 
vän, en mycket duktig foto-
graf och utan honom hade 
vi inte klarat oss många 
gånger, säger Christoffer.

Greenlight Magazine har 
lyckats sätta avtryck i his-
torien hos bilhobbyn trots 
att man bara varit aktiva i 5 
år. Man har skapat Sverig-
es största E-tidning för 
bilintresserade. Man har 
skapat Sveriges första och 
enda gala för bilbyggare. 



Man har skänkt stora summor pengar 
till de som behöver det bättre.

Vill tacka alla som hjälpt Greenlight 
Magazine till att bli den tidning vi är idag. 
Under de fem åren som vi byggt denna 
tidning har jag fått jobba med otroligt 
inspirerande människor. Personer som 
alltid kommer att ligga mig varmt om 
hjärtat. Tänk om jag och Christoffer vis-
ste att vi skulle göra så här mycket för 
svensk bilhobby när vi startade detta 
hobbyprojekt, säger Daniel.

40
- Tidingar har släppts sedan 2009.
- profiler har frågats ut i delen Pulsen och först  
   ut var Lukas Koos.'
- Motorstarka bilar har fått plats i vår del 
  “TuningCars”

Visste du att GreenLight Magazine 
startades av 2 bilbyggare som ägde varsin 
SEAT

Visste du att Daniel, Christoffer och Rani är 
de som varit med ända sedan starten.

Flera tusen personer läser numera sin 
biltidning i E-form och Greenlight Maga-
zine är pionjären.



Skulle du kunna tänka dig att 
betala för att få bra bilder på din 
bil?

67%

33%
Nej

JA

Bilden visar hur glada våra läsare är!
Utan dessa hade inte vår tidning varit en 
framgång. Vi lyssnar på dessa.  Indirekt är det 
dessa som skapar vår tidning.





TUNING CAR
Foto:  Martin Hansson

.

Mazda RX7 600-900hk | 1000 KG



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto:  Christoffer Pettersson



Gröndal utanför Eskilstuna 
har blivit en populär bana för 
just motorsporten Drifting. En 
kort, men kurvig bana som 
passar sig bra till just drift-
ingen. Men Gröndal skulle 
sätta förarna på prov. Viktiga 
poäng skulle delas ut och för 
att hamna bra innan finalen-
var man man tvungen att pre-
stera på topp. En som verkli-

gen gjorde detta var Ragnar 
Cederberg (Superior Drift). 
Ragnar plockade hem första 
placeringen tät jagad av Dan-
iel Johansson.

Därmed börjar spänningen 
tätna inför finalen som körs 
ihop med Gatebil eventet på 
Mantorp.



Det är lite kaxigt att drifta runt i denna 
gammal 240. 



Tufft för Christian Erlandsson som slutade på en sjätteplats. Men på 
mantorp i finalen kan han bli farlig då banan och bilen känner varandra.

Kul att man börjar få se lite GT-86:or på svenska banor.



ECO-Driving?

Alexander Kvist tappar poäng inför finalen.



Ragnar Cedergren visade var skåpet skall 
stå och tog hem 100 poäng efter denna 
deltävling.



Mycket Volvo i serien. 
Men med tanke på att 
L-M-R ligger bakom 
eventet kanske det har 
en naturlig förklaring.





Evenemang
Text  Christoffer Talvis
Foto:  Martin Hansson

Ännu en ny destination för Drift Allstars att 
anordna en av sina deltävlingar på, vi pratar givetvis om 
Mantorp Park. Kan man få en bättre tävlingssträcka? 
Starta en bra bit upp på start/mål-rakan och sen påbörja 



När många av de utländska förar-
na fick se en karta över hur banan 
såg ut samt hur de hade placerat 
ut clipping points’en, så trodde de 
att detta skulle bli en lätt bana. 
Men man ska inte vara så kaxig 
innan man provat. Banan gav 
många av förarna en utmaning 
då den kräver hög hastighet. Pre-
cis som många andra deltävlin-
gar pressar förarna sig maximalt 
i kvalet, vilket gjorde att många 
gjorde misstag. Det blev bl.a. en 
och annan dirt drop. Både Ras-
mus Möller och Dmitriy Illyuk var 
ute ganska rejält med bakvagnen 
utanför banan. Trots sina aggres-
siva satsningar i kvalet, var det 
ändå en av favoriterna i serien, 
James Deane, som tog första 
plats i kvalet. Men inte långt där 

Svensken Alexander Gran-
lunds häftiga BMW.

# Twin-Drift!



bakom fanns en svensk med och 
tampades, nämligen Alexander 
Granlund, som markerade ganska 
bra att en pallplats var han riktigt 
sugen på.
Innan lunch dagen därpå påbör-
jades top 32-stegen. Det var inte 
förrän man var nere i top 16 som 
man verkligen såg att förarna från 
norden var i riktig god form, 10 plat-
ser av 16. Tävlingens bästa och 
jämnaste runda måste varit mellan 

Team Ponydrift.



James Deane och Dmitriy Illyuk i 
Top 8, båda förarna är riktigt bra 
och har fina meriter bakom sig. 
Men i den fighten var det Dmitriy 
som fick något sämre poäng av 
domarna. I semifinal ett stod det 
mellan James Deane och 15-åri-
ga Jack Shanahan. Det roliga i 
denna fight är att James är den 
som har lärt upp Jack hur man 
driftar, så en lärare vs elev battle 
var det i denna omgång. I andra 
semifinalen var det nordisk fight 
mellan Fredrik Øksnevad vs Al-
exander Grandlund, där Fredrik 
hade bättre hastighet och bättre 
linje genom hela banan och tog 

Så glad för lite 
Pommac. Kanske inte 
skall berätta att den 
är alkoholfri.



finalplatsen.
Finalen mellan James Deane och 
Fredrik Øksnevad var oerhört jämn, 
båda är unga förare men riktigt bra 
teknik. Men James var snäppet vas-
sare i sin chase repa och det var detta 
som avgjorde att han även tog hem 
denna deltävling och ligger nu etta i 
serien.

JA den är fet denna 
Opel Calibran



Ibland går det lite för 
brett.







EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

Foto: BANDANA BOY 



Bara 10 mil norr om Tjeckiens hu-
vudstad Prag ligger Sosnova-banan, 
som egentligen är byggd för rally-
cross. Detta var första gången det 
anordnades ett tredagars drifting-
evenemang här.  Den perfekta ban-
an för de skickliga förarna inom Drift 
Allstar-serien. Den inbjuder till höga 
hastigheter, samt partier som är väl-
digt tekniska. Med andra ord en per-
fekt plats att hålla en deltävling på för 
ett driftingevenemang. 

På fredagen den 27:e juni var det 
dags för kvalificeringen och alla föra-
re var oerhört taggade. Men den som 
körde bäst och fick ihop 99.6 poäng, 
var irländaren James Deane som kör 
för Falken Motorsports Team. Men 



det är inte slut här, irländaren forsatte 
köra grymt bra även i twin-körningen, 
vilket gav honom en plats i semifina-
len direkt. Men i finalen fick irländaren 
se sig besegrad av Dawid Karkosik 
från Polen.





BAD LUCK!





Populariteten för serien Drift Allstars 
har växt enormt senaste åren. Ett event 
som vi säkert kommer att få se en 
svensk i toppen inom snar framtid.
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Text:   & Foto:
Daniel Serénus

SCANDIC SWANIA | ATTENDING | GREENLIGHT MAGAZINE

Avslutningen är nära 1 oktober släpps biljetterna
Beställ dem på www.attending.se

2-rätters middag | Underhållning | Festligheter | Säsongsavslutningen | Dj’s | Efterfest



Vi på tidningen fick chan-
sen att testa en rad olika 
produkter från välkända 
Rain-X, som marknads-
förs i Sverige via Sea-
beach.se. Ett helt sor-
timent som är gjort för 
regniga ban-dagar nu i 
höst. Men lever verkligen 
produkterna upp till sitt 
goda rykte?

Först ut i testet var:
2-in-1 Glass Cleaner 
and Rain Repellent 
500 ml
Rek. pris: 129 kr

Denna sprayflaska både 
rengör och lägger på 
en skyddande yta som 
stöter bort vatten och 
smuts. Vi testade på en 
skitig ruta. Produkten 
levde upp till försäljning-
sargumenten. Men jät-
teimponerade blev vi nog 
inte om man jämför med 
övriga produkter i testet.

Testprodukt #2:
Rain Repellent
Rek. pris: 129 kr

Vilken produkt! Man kan 
inte annat än bli impon-
erad på produkten. Det 



tog max 10 min. att lägga på 
och resultatet syntes direkt. 
Med hjälp av lite vatten visar 
vi effekten för er läsare. Men 
det var nog inte vattenavstöt-
ningen som imponerade mest, 
utan att effekten varade i mer 
än en vecka. Nu två veckor 
efter har vi samma effekt 
på bara en behandling. Har 
knappt använt vindrutetork-
arna på 2 veckor. Inga döda 
insekter eller smuts biter på 
vindrutan. Kan bara rekom-
mendera att investera i denna 
produkt om du är trött på att 
tvätta rutan. Tyvärr kan vi inte 
testa is och snö, men tror nog 
det funkar lika bra här. Man 
kan även använda detta på 
lyktorna fram för att slippa in-
sekter som sitter fast. Tumme 
upp för denna produkt!

Testprodukt #3:
Rain-X Deep Cleaning 
Kit
Rek. pris: 249 kr

När man öppnar paketet, in-
nehåller det en bit lera, något 
som liknar glidmedel och en 
spray. Men efter att ha läst på 
lite på förpackningen, är det 
bara att köra på efter instuk-
tionerna. På Seabeach.se kan 
man titta på en instruktions-



film, dock på engelska men lätta att 
förstå. Men tillbaka till testningen, eft-
er ha kletat på lite gel på rutan gick vi 
på med leran. Imponerades genom 
känslan av ojämnhet på rutan som 
uppstod när man i cirkelrörelser la 
på detta på rutan. Man kunde känna 
hur produkten verkligen fungerade. 
Vände på leran och såg smutsen. 
Det tog inte lång tid innan hela rutan 
var som ny igen. Sedan ingick ”Rain 
Repellent” behandligen i kitet.

Testprodukt #4:
Rain-X Xtreme Clean Scrub
Rek. pris: 149 kr

Tyvärr hade vi inga gulnade lyktor 
att testa på. Produkten ger nämligen 
matta och gulfärgade lyktor ett lyft 
enligt sälj-informationen. Dessutom 
är det perfekt för rutor innan man 
gör Rain Repellent behandlingen. Vi 
testade dock på lite halvrepiga plast-
bakljus på vår projektbil. Återigen blir 
vi imponerade. Det återgav glansen 
i plasten och resultatet var synligt. 
Dock inte lika bra som en polering 
av lyktorna, men inte ens hälften så 
svårt. Detta kan man göra utan att 
riskera att förstöra lyktorna och med 
en vanlig microfibertrasa. Så vill du 
ge dina lyktor ett lyft så funkar fak-
tiskt denna. Ger ett snabbt resultat. 
Till rutan tyckte vi dock att ”Deep 
Cleaning”-kitet var ett strå vassare.



Testprodukt #5:
Rain-X Windshield Repair Kit
Rek. pris: 179 kr

Vem har inte ett stenskott i rutan? Man 
kör med risken att få en spricka som 
växer. Men funkar verkligen sådana här 
”fixa själv”-kit? Vi testade produkten på 
ett stort stenskott som varit tejpat från 
att det inträffade och ett som var över 1 
år gamalt utan att ha skyddats. Negativt 
var att produkten inte hade någon förklar-
ing på svenska, utan bara på engelska. 
Men snart hade vi listat ur hur produkten 
fungerade. Kitet innehöll allt vi behövde 
och solen låg i luften. Efter ca. 20 min. var 
stenskottet lagat och resultatet ser ni på 
bilderna. Helt suveränt! Snart var 3 sten-
skott ett minne blott. Dock blev resultatet 
på det stenskott som skyddats med tejp 
betydligt bättre. Lätt att använda och ger 
ett bra resultat. Känns tufft för glasverk-
städerna när sådana här produkter finns 
på marknaden. Imponerade!

Testprodukt #6:
Rain-X Anti-Fog
Rek. pris: 129 kr

Denna behöver inget test, produkten har 
vi använt i flera år och den funkar. Många 
inom motorsportvärlden brukar produk-
ten flitigt. Har även fått in motorcyklister 
som använder den på visiret på hjälmen. 
Produkten ger ett im- och kondensfritt re-
sultat som varar.



POSTER
Foto: Ranis Foto

Mercedec-Benz
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Qiozk
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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



Deltävling #3 gick av sta-
peln på Kinnekulle Ring den 
28/6. En tävling som många 
kommer minnas som ”Den 
blötaste på länge” eller kan-
ske ”Vilken fantastisk dag”. 
Svårt och få ihop dessa 
två? Inte alls. Läs vidare så 
förstår ni.
Dagen började med besikt-
ningar och förarmöte. Reg-
net hängde i luften men 
stämningen i depån kändes 
redan nu att det här kommer 
bli en dag att minnas oavsett 
vad vädergudarna bestäm-
mer sig för.
När klockan slog 09:00 var 
det dags för följevarv efter 
Pacecar.
Efter att följevarvet var 
avslutat var det dags för 
warm-up och efter detta 
kval. Q1 började starkt och 
i CLUB CHALLENGE sätter 
Rasmus Åberg snabbaste 
tid i Q1 med tiden 1:06:867 
följt av Victor Örtegren i 
CLUB med tiden 1:07.060. I 
tävlingsbilsklasserna var Jo-
nas Larsson i PRO-klassen 
snabbast under Q1 med 
tiden 1:03.844 följt av Stefan 
Pålsson i PRO-AM med tiden 
1:04.645. Imponerande tider 
för ett såpass blött underlag.
Under Q2 trappades regnet 
upp och ett tag regnade det 

så mycket att det knappt 
gick att ta sig förbi rakan 
utan att få vattenplaning. 
Tiderna är därefter och trots 
detta kunde Jonas Lars-
son förbättra sin tid med 0.6 
hundradelar samt att Charlie 
Strömnes i sin Dodge Viper 
prickar in 1:02.503 vilket är 
riktigt imponerande. Beslut 
om extrainkallat förarmöte 
togs då säkerheten är något 
som sätts i främsta rum-
met och banan var i stort 
sett okörbar. Precis innan 
det var dags för förarmötet 
slutade det att regna och 
prognoserna var ändrade 
från ösregn resten av dagen 
till lite småskurar och mest-
adels uppehåll. Ett enhetligt 
beslut togs om att fortsät-
ta tävlingen och väl ute ur 
mötesrummet kunde man 
skymta att solen tittade fram 
bakom molnen.
Det var dags för Q3 och 
vädret såg ut att hålla i sig 
någorlunda. Det ösregnade 
inte i alla fall och det såg till 
och med ut som banan var 
torr på sina ställen. Först ut i 
Q3 var standardbilsklasser-
na och det märktes direkt att 
förutsättningarna hade blivit 
aningen bättre. Snabbast i 
CLUB CHALLENGE blev 
Mattias Claus i sin BMW 

Vädret ställde till det för 
förarna.

Charlie Strömnes i sin brutala 
viper petade ner Jonas 
Larsson från första platsen 
med små marginaler.



M3 E30 med tiden 1:05.610 
följt av Mark Bäck med tiden 
1:06.219. I tävlingsbilsklasser-
na såg man den största skill-
naden mellan blött och min-
dre blött. På Kinnekulle Ring 
brukar ett bra riktmärke för att 
vara riktigt snabb ligga under 
minuten. I Q3 lyckas Jonas 
Larsson pricka in tiden 59.579 
och blir den första att komma 
under minuten under dagens 
tävling. Charlie Strömnes var 
inte långt efter och med tiden 

Helene kämpar på och till 
tidningen berättar Helene att 
hon är myket nöjd med sin 
utveckling som förare denna 
säsong.



1:00.192 knep han andra 
platsen före Mattias Kan-
devik och Mikael Letter-
ström inför finalen.
I PRO-AM stod återigen 
Stefan Pålsson högst upp i 
listan med tiden 1:01.501. 
Team-kamraten Filip 
Svensson fick näst bästa 
kvaltid följt av Mikael Eng-
blom och Nore Eriksson.
Kvalen var avslutade och 
det var dags för Top 8-kval, 
de åtta bästa från kvalet 

möts i ett utslagskval där 
endast de fem snabbaste 
går vidare till final. Mark 
Bäck börjar starkt och sät-
ter kvalets snabbaste tid 
redan på första attack-
varvet, 1:05.983. Mattias 
Claus kniper andraplatsen 
före Peter Karlsson, Dan-
iel Söderlund och Rasmus 
Åberg. Precis utanför Top 
5 hittar vi Henrik Hagard-
zon som trotsade regnet 
med sin Ferrari 430 Scu-

M3:a som safty-car för 
serien.



deria och var endast 0.258 sekunder från 
att ha tagit 5:e platsen från Rasmus. Det 
skall vara tight i Time Attack!
I Top 8-kvalet för PRO-AM hade det bör-
jat regna ordentligt igen och det var en 
fight mellan Stefan Pålsson och Filip 
Svensson om första och andra platsen. 
Till slut lyckades Stefan plocka hem Pole 
Position inför finalen med tiden 1:05.162. 
Förutom Filip gick även Mikael Engblom, 
Nore Eriksson och Jimmy Johansson vi-
dare till final.
Klockan slog 15:00 och det var dags för 
final. Först ut var CLUB och det var en ex-
tremt jämn fight. Det skilde endast 0.664 
mellan ettan och fyran! Snabbast var Vic-
tor Örtegren på 1:07.240 följt av Frank 

Erik Karlén verkar fått bilen att hålla bättre i år.
Gjort bra ifrån sig för TEAM NKM.



Jonas Larsson, i sin BMW är 
snabb men på Kinnekulle 
ring fick han nöja sig med en 
andra plats.

Bang med tiden 1:07.776. Kampen om tredje platsen 
var den hårdaste under dagen och på sista varvet 
lyckades Henrik Sirath med 0.010 sekunder köra om 
Pär Krämer och knep därmed tredje platsen. Galet 
spännande!
I CLUB CHALLENGE var det minst lika spännande 
och kampen om första platsen var tight. Det skilde 
även här oerhört lite mellan ettan och fyran. Endast 
0.717 sekunder. Snabbast blev Rasmus Åberg med 
tiden 1:05.730 tätt följt av Mark Bäck på 1:05.913 och 
Mattias Claus på 1:06.356.
PRO-AM såg återigen ut att bli en kamp mellan Ste-
fan Pålsson och Filip Svensson där Stefan lyckades 
dra det längsta strået med tiden 1:02.149 tätt följt av 
Filip med tiden 1:02.437. Trea kom Nore Eriksson 
med tiden 1:04.211 följt av Mikale Engblom och Jim-
my Johansson.



Som vi skrev tidigare så är en 
varvtid under minuten i torrt rik-
tigt snabbt på den här banan. I fi-
nalen för PRO-klassen skulle det 
visa sig att väglaget spelar min-
dre roll och redan på första at-
tackvarvet sätter Jonas Larsson 
59.701 och dagens näst snab-
baste tid. Resten av finalen skulle 
bli en jämn kamp mellan Jonas 
Larsson och Charlie Strömnes i 
Vipern. Till slut, på varv nummer 
12, lyckas Charlie med konst-
stycket att köra tiden 58.985 och 
går därmed segrande ur striden. 
Tätt efter Jonas och Charlie hittar 
vi Mattias Kandevik och Mikael 
Letterström.
För att summera dagen kan vi 
använda tre ord. Blött, Stämn-

ingsfullt, Galen.
De två första orden förstår ni 
säkert. Med det sista syftar vi på 
att förarna i vår serie verkligen är 
galna. Det skall inte gå att åka 
så snabbt med de förutsättningar 
som fanns under dagen. Alla vi 
pratat med som lagt otaliga varv 
på banan menar att det krävs 
något speciellt för att köra så-
pass snabbt i det vädret. Någon 
galen.

Med detta vill vi tacka för oss 
och utan er förare, sponsorer, 
funktionärer m.m. är inte detta 
möjligt. Tack!

Idag var inte R-däck bästa 
valet. Men trotts vädret 
blev tiderna under minuten 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

PRO
1. Charlie Strömnes  58,985
2. Jonas Larsson  59,701
3. Mattias Kandevik  1:01,860

PRO-AM
1. Stefan Pålsson  1:02,149
2. Filip Svensson  1:02,437
3. Nore Eriksson  1:04,211

CLUB CHALLENGE
1. Rasmus Åberg  1:05,730
2. Mark Bäck   1:05,913
3. Mattias Claus  1:06,355

CLUB
1. Viktor Örtegren  1:07,240
2. Frank Bang  1:07,776
3. Henrik Sirath  1:07,894
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Jaguar gör ingen remake i den 
form att man nu skall börja till-
verka denna klassiska E-type 
modell åter igen. Allt handlar om 
att rätta till ett fel som gjordes 
1963. För detta år tillverkade 
man nämligen 12st modeller un-
der namnet ”Special GT E-type”. 
En modell klar för att sättas in i 
racinging världen. Problemet var 
antalet bilar man byggde. Man 
hade nämligen utlovat att tillver-
ka 18 modeller. 

Därför kommer man rätta till 
detta fel genom att nu bygga 6 
bilar lite bättre än originalen från 
1963.

De kommer handbyggas men 
materialet plåt byter man ut mot 
lättviktsmetallen aluminium. Så 
detta kommer att bli en rostfri 
dröm. Bilen kommer också vara 
klar att sätta in i racingvärlden 
precis som 1963. Men nu får 
den gå under FIA historisk rac-



ing. Även om jag nu inte tror på att 
dessa sex kommer att köras där. 

Motorn blir så likt man kan komma 
originalet. En XK-motor med 6 cyl-
indrar och som genererar 340 hk 
och 380Nm. Detta är nära origi-
nalsifforna och motorn kommer 
vara vackert komponerad med 3st 
Weber 45:or med chromade trat-
tar. Bilderna säger inte mer än att 
bilen är lika vacker nu som för 50 
år sedan. 

Dock säger inte pressreleasen 
någon prisbild. Men med tankte på 
antalet byggda, är detta ingen gra-
tis historia. 

Bilder: Jaguar
Text: Daniel Serénus 
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Range Rover Sport SVR 



Range Rover Sport SVR 
blir med sina 550 hk den 
mest kraftfulla model-
len någonsin från Land 
Rover. Bilen är utvecklad 
av Land Rovers ”Spe-
cial Vehicle Operation”-
avdelning som utvecklar 
och producerar special-
modeller i mindre serier 
och ger möjlighet till in-
dividuella anpassningar 
efter kundens önske-
mål. Den nya modellen 
kommer att rulla på ga-
torna under 2015. Bilen 
presenterades under 
”Goodwood Festival of 
Speed” i juni och testas 
just nu i Nürburgring. 

Målet med den nya SVR 

har varit att skapa den 
kraftigaste och snab-
baste Range Rover 
Sport någonsin. Det har 
gjorts genom att trimma 
Land Rovers 5.0-liters 
motor med kompressor 
så att den nu har 550 hk, 
vilket är 40 mer än nor-
malt. Både trimningen 
och justeringen av bot-
tenplattan är genomför-
da utan att kompromissa 
med bilens oöverträffade 
off road-egenskaper, 
höga komfort och lyxkän-
sla. 

Det är en utmanande 
modell som överträffar 
alla förväntningar och 
med en varvtid på 8 mi-



nuter och 14 sekunder på 
den krävande testbanan 
Nürburgring är det den 
snabbaste Land Rovern 
någonsin. 

Den nya Range Rover 
Sport SVR sätter således 
redan nu en helt ny stan-
dard för en ny serie fram-
tida specialbyggda SVR-
modeller som erbjuder 
det exceptionella. – Där-
för får man naturligtvis lite 

gåshud när den första av 
de nya SVR- modellerna 
nu är klar att visa upp, 
säger Per Temmesen från 
British Car Import.

Foto & Text: Land Rover
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McLaren 650S Sprint



Har du lite pengar över från 
skatteåtebäringen och vill ha 
en maffig bil att lägga några 
snabba varv runt banorna 2015 
med? Då är denna McLaren en 
ganska prisvärd ”leksak”. Jäm-
för man mot McLaren P1 GTR 
som går loss på nästa 1,8 mil-
joner pund mer, så är denna 
väldigt prisvärd.

I grunden är denna byggd på 
en McLaren 650S Coupé som 
lanserades för inte allt för län-
ge sedan. Men denna banver-
sion är både lättad och mer ut-
vecklad just för banan. Det är 

tre stora och ganska viktiga de-
lar som man lagt extra mycket 
fokus på och som har stor be-
tydelse när du vill köra snabba 
varv. Mer utvecklade bromsar 
och styrning jämför med 650S 
Coupé’n. När man ser design-
mässigt, så skiljer det lite mel-
lan grundbilen toch denna. 

Man kan se några luftintag, en 
vinge samt att bilen är lägre, 
vilket visar att aerodynamiken 
har förbättrats på många punk-
ter. Samtliga luftintag ser till 
att bromsar och 3.8-liters dub-
belturbo-motorn har tillräck-



ligt med kylning för att plågas 
åtskilliga varv utan att överhet-
tas.
Chassi-inställningar styrs via 
ProActive Chassis Control 
(PCC) inifrån kupén. För att 
kunna göra snabba däckbyten 
sitter det air jacks-system som 
hissar upp bilen och 19 tums 
fälgarna har centrummutter 
vilket gör allt avsevärt lätt. 
Men man kan väl inte begära 
något annat av en bil i denna 
kaliber.

Inne i kupén har allt rensats 
för att få ner vikten så mycket 

som möjligt, men McLaren har 
ändå sett till att komforten ska 
finnas trots att bilen är byggd 
för bana.

Självklart finns det några extra 
options för den som anser att 
denna inte är duglig nog. Man 
kanske vill ha sällskap i bilen 
och då är en passagerarstol 
med sexpunkts-bälte tillval. 
Ett ännu mera förfinat aerody-
namikpaket med kolfibersplit-
ter, kolfibervinge samt några 
mer saker inkluderat. 

Sen självklart ett lättningspa-



ket där man har några delar 
som byts ut eller tas bort för 
att få ner vikten ytterligare, 
bland annat polycarbonate 
framruta.

 Det är bara plånboken som 
kan sätta stopp här egentli-
gen.

Foto: McLaren





Dodge Charger SRT Hellcat



ya STR Charger hellcat 
presenterades för media 
var faktan allt annat än 
mesig. För denna Dodge 
modell är inte bara snabb 
och kraftfull, utan det är 
världens snabbaste och 
mest kraftfulla sedan mod-
ell som nogonsin skapats. 
En best i snygg förpack-
ning. 

STR Chargern har för setts 
med en 6,2 liters överlad-
dad Hemi moto. Lever-
erar 707 hästkrafter och 
gör 402m på 11 sekunder 
blankt. Detta på vanliga 

gatdäck. Man behöver helt 
enkelt inte skämas när 
V8:an mullrar på och man 
har 650 Nm av vridmoment 
framför ratten. 

Man har inte bara lyck-
ats få till en manligt mo-
tor om man nu får säga så 
när feminism aldrig varit 
hetare. Men även utsidan 
är extremt vacker, denna 
4-dörras sedan får mig helt 
att glömma hur mycket jag 
älskade nya Subaru Impre-
za STI. Denna är vackrare, 
sportigare och betydligt 
brutalare på alla plan. Fram 



till känns det lite eu-
ropesk, bak till känns lite 
italenskt och helheten är 
helt klart amerikansk. 

Trotts att jag aldrig älskat 
4-dörrars sedan mod-
eller och mitt hjärta faller 
mer på 2 sits-asfalts-
slickare, har jag nu funnit 
bilen jag vill ha om min 

förkärlek sviker mig.

2015 finns den klar för 
världen att boka. Tyvärr 
tror jag prislappen och 
bränsle ekonomin är 
utom min plånbok.

Text: Daniel Serénus
Foto: Dodge 
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Jag hör ett par fåglar kvittra i 
ett träd. En till synes uråldrig 
man sippar nöjt från en kopp 
med någon belgisk dryck. 
Ovanför honom står en skylt. 
På skylten står det “Burnen-
ville”.

Det sönderfallna armcoräck-
et bredvid vägen jag reser 
mig ifrån är ett rostigt minne 
från racingens guldålder. Un-
der 50 år dundrade legender 
som Fangio, Hawthorn, Bell, 
Ickx, Stewart, Moss, Stuck 
och Siffert förbi just här, den-
na plats.
Under 70-talet gick det ofta 
390+ genom denna lilla by i 
belgiska landsbygden. Fruk-
tansvärt mycket snabbare 
än vad aerodynamiken och 
däcken för tiden egentligen 
tillät.

Idag är det tyst, då och då 
puttrar en traktor förbi med 
någon trött belgare som har 
annat att tänka på än att 
drömma sig tillbaka till tiden 
då tyska Boxer-tolvor och 
amerikanska V-åttor vrålade 
ut över bergslandskapet.

Dagens 7-kilometerssträcka 
är F1-kalenderns längsta 
race, men den är ändå en 
skugga av sitt forna jag. Mel-
lan 1921 och 1980 var ett 

varv mellan 14-17 km. För 
att jämföra så är en svensk 
bana sällan längre än 2 km.
Den långa banan från förr är 
tillgänglig för allmänheten, 
då den fortfarande används 
som vanlig väg. Ett bra tips 
när man är där är att köra 
den sträckan, och förfasas 
över hur de raceade förr i 
tiden.

Starten gick i den branta 
nedåtlutande rakan efter 
hårnålen “La Sorce”. Bilarna 
dundrade vidare genom den 
fruktsansvärt hårresande 
Eau Rouge och ut på ”Kem-
mel-rakan” och når efter ett 
par kilometer ”Les Combes”.
Förr fortsatte man rakt fram 
istället för chikanen som finns 
där idag. Här går nya banan 
ihop med gamla banan.
Bortom ”Les Combes” följer 
en smal väg, som svängde 
vänster, sen höger och se-
dan vänster med allt högre 
hastighet, det isade lite 
i ryggraden när man up-
ptäckte bristen på räcken. 
Skog, branta sluttningar och 
bostadsområden kantade 
banan istället.

När man kört igenom den 
första kilometern når man 
Burnenville, vid den tiden var 
det världens längsta kurva. 



Rostig Armco, täckt av alger 
sträcker sig dystert på båda 
sidor. Ett desperat försök att 
göra banan säkrare efter på-
tryckningar av förarna.

Vi åkte vidare från den lilla 
byn, via ännu en mindre by 
med namnet ”Malmedy” ut på 
“Masta”-rakan, en bit väg som 
får Mulsanne-rakan på Le-
Mans att se tråkig ut.
2,5 km av smal väg med en-
dast skog på sidan av vägen. 
Att man får tunnelseende i en 
helt vanlig bil gav en konstig 
och nervös känsla av förun-
dran över förarna som körde 
här förr. Än mer imponerande 
är det när man upptäcker att 
vägen (som var i avsevärt 
sämre skick förr) knappast kan 
kallas platt…
När de värsta sportvagnarna 
körde här nådde de hastighet-
er som dagens sportbilar bara 
kan drömma om. Problemet 
var att om man körde av här så 
var det helt klart dödligt. Has-
tigheter nära 400 km/h och träd 
har aldrig setts som hälsosamt 
för människor.

Rakan slutar i en liten vänster-
höger. Kallad ”the masta kink”. 
Många förare miste sina liv här. 
Fruktansvärda hastigheter och 
inbromsning med trumbromsar 

gav många avåkningar. Som i 
regel var fatala. Speciellt under 
70-talets Grupp-5 racing med 
vansinniga bilar som Porsche 
917K och Lola T70.
Under 24h på spa 1972 varna-
de H.J. Stuck sin teamkamrat 
Jo Siffert att det låg delar på 
banan i slutet på masta-rakan.
Föga anade han att det inte var 
delar från en bil, utan resterna 
av en funktionär.

Efter ”Masta-kink-combon” 
breder sig ännu en raka ut. 
Detta är Holowell-rakan som 
med sina 1,2 km leder ner 
till den lilla pittoreska byn 
Stavelot. Detta var ”botten” på 
banan och den vände här till-
baka uppåt mot start/mål i byn 
Francorchamps.
Detta är ett av de få ställena 
som byggdes just för banan 
och är en bankad höger som 
mynnar ut på en kortare rak-
sträcka.

Kör man vidare kommer en till 
synes fullgasvänster som leder 
till en kort raka.
En högersväng leder till ännu 
ett snabbt parti som leder till 
Blachimont och GP-banan.
Vid grinden stannade jag och 
stod ett tag och reflekterade 
över vad jag upplevt.
Det var konstigt nog en lite 



känslomässig resa, då jag själv 
är otroligt historiskt intresserad 
och för mig är 70-talets GT-
tävlingar racingens guldålder. 
Jag har själv träffat enstaka 
förare från den tiden och att 
denna bana ens fick köras är 
för en modern förare helt ofatt-
bart. Snitthastigheter på den 
14 km långa banan var på 
över 260 km/h under 70-talet. 
Varvrekordet på 3 minuter och 
13 sekunder talar för sig självt.
Att köra den gamla banan när 
man är i området är ett måste 
ifall man är ett fan av Racinghis-
toria.

Efter min resa ökade min res-
pekt för de gamla legendariska 
förarna astronomiskt.
Jag har även insett betydelsen 
av riktig ”street-racing”.
Jag slöt ögonen ett tag och sög 
i mig atmosfären.
Plötsligt förstod jag Graham 
Hills ord:

-”Racing is like being an artist. 
The track is my canvas, the car 
is my brush.”
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