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Stormen före lugnet

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Tänk att det är så sjukt mycket 
planering, trots att man gjort det-
ta två gånger tidigare. Jag pratar 
förstås om GreenLight Galan. Det 
stora evenemang som vi idéellt 
arrangerar varje år till förmån för 
Radiohjälpen. Det krävs mycket 
jobb för att fylla denna festliga 
afton. Men en sak är säker, alla 
som besökt galan är supernöjda 
med sin kväll. Vi lever helt enkelt 
upp till besökarnas förväntningar.

Men att arrangera något idéellt 
kräver att många hjälper till och 
därför är det beundransvärt hur 
vänner samt familj ställer upp på 
en. Allt för att kunna skänka pen-
gar till de som har det sämre än 
oss andra.

Så har du inte bokat biljett till ga-
lan så finns det inget att tveka på, 
gå bara in på vår hemsida och 
klicka dig vidare till gala-sidan 
och köp en plats på festen du 
sent lär glömma!

Men om vi skall prata lite bilar i 
denna ledare, så är jag nöjd över 
reportaget med Pagani. Älskar 
bilmodellen Zonda i alla dess for-
mer. Kan inte annat än beundra 
detta unga och framgångsrika 
varumärke. Trots att jag älskar 
Koenigsegg, har jag svårt att väl-
ja mellan svensken och italiena-
ren. Det är helt enkelt omöjligt att 
välja för mig.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
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REPORTAGE
Text : Christoffer Talivis
 Foto:  Daniel Serénus

Från breddad Mmm Chocolate till ännu bredare Polestar Edition. När version ett var 
färdig färdig och hade plockat hem massor av priser under sommaren, såldes den. 
Detta ångrade ägaren efteråt. Men två år senare och genom ett tips av en vän, var 
bilen tillbaka hos sin forna ägare.



En bruksbil som gjorde sitt 
jobb fick en sen natt träffa på 
två stycken hårda och stora 
vildsvin, sen var ombyggna-
tionen igång. Skadebilsreper-
atören Martin Rosendorf från 
Karlskoga gjorde upp med 
försäkringsbolaget att han 
skulle laga bilen själv efter 
krocken. Något som skulle 
visa sig inte bli riktigt som han 
hade tänkt.

Det är tur man har snälla vän-
ner som tipsar om sånt här, 
annars kanske man aldrig 
hade fått köpa tillbaka bilen, 
säger Martin glatt.

I augusti i år gjorde Martin en 
bilresa på 60 mil tur och re-
tur för att hämta bilen, sedan 
var det bara raka vägen in i 
garaget igen. Bilen var tyvärr 
inte i samma skick som den 
var i när den såldes två år ti-
digare. Han började riva ner 
den ganska omgående för att, 
som Martin själv kallade det, 
”göra en lättare makeover”, 
vilket vi kan ta med en nypa 
salt. Breddningen fram kände 
sig Martin nöjd med, den är to-
talt 12 centimeter bredare än 
original. I och med att Martin 
ville få in bredare fälgar bak 
var det bara att kapa upp och 
bredda ännu mer. Det slutade 
med 11 centimeter per sida 

Bredaste Volvon tidningen 
någonsin fotat.



samt nya skärmkanter, så vi 
kan säga att bilen är riktigt 
bred bak.

När den nya breddningen var 
klar, fick jag äntligen in de nya 
fälgarna som var planerade 
till bilen, säger Martin.

Fälgarna som Martin hade 
valt ut heter XXR526 och är 
11x20” fram med 265/25/20 
däck och bakfälgarna är 
14x20” med 8” fälgbana och 
med 345/25/20 däck. Som ni 
ser rymmer hjulhusen enormt 
breda däck för att vara en 
Volvo. Bakpartiet på bilen 
lät Martin vara orörd då han 
redan var nöjd med den. Ur-
sprungskofångaren är en 
Volvo 960 som sedan är bred-
dad, samt att den nedre delen 
kommer ifrån Volvo XC70. 
Även bagageluckan samt 
bakljusen är modifierade sen 
tidigare. Framstötfångaren 
var den som gjordes om i 
denna makeover. Precis som 
bakkofångaren är grunden 
från 960, fast här valde han 
att ta undre delen från S60R.

När allt vara monterat tyckte 
jag bilen fortfarande var för 
hög och var tvungen att göra 
något åt saken, säger Martin 
med glimten i ögat.



Då det inte fanns något coilover-
kit eller annan typ av den sortens 
sänkning som fick ner bilen så lågt 
som Martin ville, fanns det bara ett 
alternativ kvar; luftfjädring helt en-
kelt. Men även här saknas färdiga 
kit till just en Volvo 945 kombi från 
1996. Så Martin fick bygga ihop 

Här kan man också sätta en 
mätare.



allt själv med luftbälgar och det som tillhör för 
att få det att funka.

Den Polestar-blåa kulören fick JKR lackera. 
Men när Martin fått hem bilen upptäckte han 
en sak som var tvungen att åtgärdas, ena 
framskärmen var 5 millimeter smalare.

Är man pedantisk så är det bara att göra om 
och göra rätt, Säger Martin.

För en annan som inte har denna kunskap 
skulle detta ta en evighet att skapa. Men då 
Martin breddat de flesta av sina bilar skulle 
han nästan kunna blunda och göra det. Han 
började i augusti och var färdig slutet av sep-
tember, lagom till Westcoast Motorshow.
Nu är bilen såld och en Volvo V70R har redan 
köpts. Vi får väl se om han även gör en lättare 
makeover på denna.

Takboxen är lackad  i samma 
färg som bilen.  Något som  
är en ganska roligt detalj.



 

FAKTA
Namn: Martin Rosendorf
Ålder: 33
Bostadsort: Karlskoga
Arbete: Bilskadereparatör
Fritidsintressen: Bilbygge, familjen och träning
Bilmodell: Volvo 945 
Årsmodell: 1996
Hur länge har du/ni ägt bilen: 
Sålde den 2011 och köpte tillbaka den i agusti i år.

Tony på Manton Racing, Johnny på JKR, Långe-Mi-
kael på LMR, Björn på Jebs, Bilvårds specialisten 
Karlskoga, Gustav och gubbarna på BRL och ett 
stort TACK till min sambo Sofia samt alla komp-
isar som ställt upp.



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Mina föräldrar var bilintresserade.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Jag är en 10:a

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Inget jag kan minnas såhär, men något finns det säkert.

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
El och plastning är väl det jag kan minst om.

Vem är din bilförebild?
Chip Foose och Lukas Koos.

Bästa garage drycken?
Cola och Monster Energidryck.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Väldigt mycket tid läggs på bilen varje vecka.

Fakta
Namn: 
Dennis Göransson
Ålder: 
25
Bor: 
Furulund
Arbete:  
Bilmekaniker
status:  
Förhållande



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Nej, inte just nu. Är på G med ett, men det håller jag hemligt ett tag till.
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EVENEMANG
Text:  Daniel Serénus
Foto:  Johan “Nosslin” 

Nilsson  



Vilken vacker kvinna född på 
50-talet.

Kändisar fanns det 
gott om i Trollywood.

Kunde det bli bättre? Tror inte det!
Det var tre år sedan Westcoast Motorshow 
arrangerades sist och av mässgeneralen 
Pontus Karlsson. Förra gången var det 
i nybyggda Vänersborgs bandyarena, 
men nu hade mässan flyttats till grannst-
aden Trollhättan. Mitt i Trollywood och 
svensk films mekka f.d. industriområdet 
Innovatum arrangerades i fyra hallar en av 
Sverige kanske bästa tillställningar 2013. 
En Tokyo-hall, en München-hall, en Tal-
ladega-hall och en Monte Carlo-hall. Alla 



Disco i bagaget!

dessa hallar erbjöd några av nordens bästa bilbyggen.

Man kunde inte mer än älska hallarna, allt från ruffiga 
industrilokaler till vita stora salen med kristallkronor 
i taket. Trots att det inte var mycket större än 2010, 
var känslan betydligt bättre med välfyllda hallar med 
allt från drifitngbilar till extrema custombyggnationer. 
Kunde jag dela ut solar hade det blivit full pott. Så hann 
du inte hit kan jag meddela att du missade något. Man 
kan väl säga att mässan erbjöd ett Elmia i miniatyr och 
med kanske några av de bästa byggena påskmässan 
kunde erbjuda.

Vi på GreenLight Magazine var också där och bjöd våra 
prenummeranter på skumpa. Yttligare en anledning till 
att man inte skulle missat denna helg. Jag är nog inte 
ensam om att hoppas på att eldsjälen Pontus Karlsson 
arrangerar denna trevliga tillställning även nästa år.



Konst?

Mr Kooz fanns på 
plats.



Nya z4:an.

Nya Toyota Corolla.

Flera skandinaviska länder fanns 
representerade.



Denna Challanger hade kraft i 
bagaget.



Porsche nostalgi i hallen med 
krisallkronorna



Bombvarning!

Kvinnlig kvalitét!!



Ingen lyxhall utan Ferrari.



De gamla indus-
triväggarna visar hur 
bilkulturen aldrig dör 
ut.

Johan Halvarsson bjöd 
publiken på 
driftinguppvisning



Fyra hallar som alla 
hade sin charm. 



En Volvo C70, få som 
ser det.



Finsk kreation!



Köp dina biljetter på attending.se
Beränsat antal gäster Tredje året i rad

MER INFO: GREENLIGHTMAG.SE/GALAN



EVENEMANG
Text:  Bilsport

Foto:  Martin Hansson



Klass 1 Framhjulsdrivet
1) 1003 Henrik Holm, Frändefors, Opel Corsa,
Tid: 14,69 s
2) 1001 Victor Cabuhat, Kungsbacka, Honda Integra,
Tid: 15,03
3) 1002 Alexander Jonasson, Borås, Honda Civic,
Tid: 15,12
Klass 1 Framhjulsdrivet MAX STREET
1) 7100 Kenneth Barreth, Gørløse (DK), Opel Kadett,
Tid: 13,98 s
Klass 2 Bakhjulsdrivet utan överladdning
1) 2005 René Fredslund, Rødding (DK), BMW E30,
Tid: 11,13 s
2) 2006 Toni Martin, Nyköping, Smart R1,
Tid: 13,66
3) 2000 Hans Lundström, Tranås, Porsche Carrera,
Tid: 13,71
Klass 3 Framhjulsdrivet m. överladd
1) 3013 Örjan Stensson, Volvo 850
Tid: 11,63 s
2) 3011 Bashar Algalani, Södertälje, Honda Civic,
Tid: 11,79
4) 3001 Robin Håkansson, Bergkvara, Opel Kadett,
Tid: 12,29
Klass 3 Framhjulsdr. m. överladd MAX STREET
1) 7300 Mikael Edstrand, Växjö, Saab 9-3 SSR,
Tid: 10,50 s
Klass 4 Bakhjulsdrivet med överladdning
1) 4010 Erik Jönsson, Lund, Toyota Supra,
Tid: 10,09 s
2) 4025 Gordon Ekman, Moheda, Mercedes 190E,
Tid: 10,13
3) 4018 Magnus Vöcks, Hjärnarp, Volvo 242,
Tid: 10,79

Snabb Volvo 244:a



Klass 4 Bakhjulsdrivet med överladdning
MAX STREET
1) 7404 Armin Avdic, Västerås, Toyota Supra,
Tid: 9,03 s
Klass 5 Fyrhjulsdrivet
1) 5002 Michael Jensen, Vordingborg (DK), VW Golf 
Synchro,
Tid: 8,86
2) 5001 Slobodan Kostic, Växjö, Audi Sportquattro 
Replika,
Tid: 9,92
3) 5000 Micke Forsberg, Perstorp, Audi S2,
Tid: 9,93
Klass 5 4WD MAX STREET
1) 7504 Peter Öhman, Agunnaryd, Audi S4,
Tid: 9,47 s
Klass 6 Bilar med åtta eller fler cylindrar
1) 6004 Jacob Nielsen, Bogøby (DK), Dodge Viper,
Tid: 10,47 s
2) 6010 Mikael Karlsson, Linköping, Chevrolet Camaro,
Tid: 10,69
3) 6001 Toni Nevalainen, Finspång, Dodge Challenger,
Tid: 10,84
Klass 6 Bilar med åtta eller fler cylindrar
MAX STREET
1) 7601 Michael Hernvall, Västra Frölunda, Buick Road-
master,
Tid: 11,12 s
Klass 8 Extreme Street/Outlaw
1) 8017 Samuel Yngvesson, Vrigstad, Nissan R32,
Tid: 8,15 s
2) 8002 Frank Jørgensen, Store Merløse (DK), Chev-
rolet Lumina,
Tid: 8,99
3) 8015 Mikael Johansson, Fågelmara, Chevrolet Cor-
vette,
Tid/Tid: 9,27¨



Även utställningsbilar 
fanns på plats.

Speakerns favorit:
Samuel Yngvesson, Vrigstad, Nissan
Snabbaste reaktionstid:
Micke Forsberg, Perstorp, Audi S2

RS-bana
1. Mattias Harvig, Stenhamra, Porsche 911 GT3, 1.02,18
2. Christer Royard, Jönköping, Nissan GT-R, 1.03,57
3. Henrik Holm, Frändefors, Opel Corsa, 1.05,15
4. Erik Jirhall, Ekerö, Porsche Boxster, 1.06,07
5. Alexander Holmqvist, Värnamo, Mitsubishi Lancer, 1.06,30
6. Emil Blomdahl, Rimbo, BMW M3, 1.06,76
7. Peter Johansson, Södertälje, Honda CRX, 1.07,03
8. Marika Svensson, Svenljunga, Mazda MX-5, 1.07,39
9. Per Halleskog, Brottby, BMW Z3 M Coupé, 1.07,68
10. Freddy Larsson, Strängnäs, Chevrolet -37, 1.07,91
11. David Lidborn, Ljungbyhed, Nissan Skyline, 1.08,43
12. David Lindvall, Uppsala, Volvo 740, 1.09,39
13. Jonas Ölander, Sexdrega, Ford Focus, 1.09,48
14. Torjörn Lindström, Rimbo, BMW M3, 1.09,95
15. Oscar Lindqvist, Norrköping, Volvo 240, 1.10,23
16. Peter Åstrand, Vikbolandet, Honda CRX, 1.10,31
17. Billy Abelli, Köping, Volvo 240, 1.10,70
17. Fredrik Hagström, Katrineholm, Mitsubishi, 1.10,70
19. Daniel Källman, Mullsjö, BMW Z4, 1.11,11
20. Fredrik Norberg, Norrtälje, Porsche 944 Turbo, 1.11,21
21. Johan Håkansson, Trollhättan, Subaru Impreza, 1.11,80
22. John Carlsson, Reftele, Porsche Cayman S, 1.12,00
23. Ronny Håkansson, Bergkvara, Opel Kadett, 1.12,48
24. Christina Svensson, Svenljunga, Mazda MX-5, 1.13,04
25. Johan Broberg, Surahammar, BMW M3, 1.13,71
26. Torbjörn Andersson, Vissefjärda, Saab 9-3 TiD, 1.13,83
27. Jonas Söderling, Västerås, Volvo 242, 1.15,12
28. Erik Persson, Umeå, VW Golf R, 1.15,85
29. Peter Olsson, Färjelanda, Honda Civic , 1.17,26



Drifting-uppvisning.

Jämnaste tid:
Henrik Holm, Frändefors, Opel Corsa, 1.05,76
Dagens överraskning:
Marika Svensson, Svenljunga, Mazda MX-5, 
1.07,39
Action Meet 2013 Utställning
Runner Up
Mattias Henriks, Tyresö, BMW 320 Ci
Robin Larsson, Forsheda, Saab 900 Cab
Johan Holm, Kumla, Audi A4 Cab
Robin Fredriksson, Vikbolandet, Honda Civic
Simon Nilsson, Åhus, Mitsubishi Eclipse
Andreas Silvare, Olofström, Volvo 940 Turbo
Erik Jarl/Lotta Kurtz, Eksjö, Honda Civic Race Edi-
tion
Danne Engberg, Skokloster, Volvo S72
Tobias Johansson, Vikingstad, Volvo 940 Turbo
Marlene Grönlund, Kramfors, Audi A4 Avant
Top Ten
Niklas Wilhelmsson, Vallåkra, Volvo S60
Rickard Kindvall, Järfälla, Volvo S80
Magnus Franzén, Nybro, Opel Tigra
Carl-Martin ”Colle” Wideskär, Torhamn, Hyundai 
Genesis
Johan Nilsson, Corvette, Sölvesborg, Corvette C5
Henrik Karlsson, Örebro, Volvo XC90
Richard Klarby, Tystberga, Volvo Golf R
Morgan Svennarp, Osby, Ford Fiesta
Henrik Mattsson, Vikingstad, Volvo Mattsson
Fredrik Ljunggren, Jämjö, BMW 330Ci
Årets Bygge 2013
1. Henrik Mattsson, Vikingstad, Volvo Mattsson
2. Carl-Martin ”Colle” Wideskär, Torhamn, Hyundai 
Genesis
3. Rickard Kindvall, Järfälla, Volvo S80



Bilsports nya 
reporter-fordon?



Är det inte VW-bred-
dare på en Volvo?

Hur viktig är aerodynamik för dig?

85%

14%

Mycket v ik t ig t

Bryr mig in te



Precis som du vill ha det
Skräddarsytt till rätt pris

info@dinjacka.se  08-759 57 80
www.dinjacka.se

Mycket v ik t ig t



TUNING CAR
LARS K

.

Mercdes-Benz  800hp/1029nm



Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info
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Tillverkarfoton



Nu börjar bilbyggarsäsongen. 
Efter GreenLight Galan kommer 
många att kliva in i garaget och 
inte komma ut förrän till våren. 
Många byggen kommer vi att få 
se inför 2014, frågan är bara vilka 
bilar vi helst hade viljat se att man 
byggde på.

De photoshoppade bilderna kom-
mer från Emil Alégroth som hjälp 
allt från Lukas Kooz till Morgan 
Svennarp med sina byggnationsi-
déer.



Daniels lista
Grundare av GreenLight Magazine

Christoffers lista
Chefsredaktör på GreenLight Magazine

1: NYA SAAB 9-5

2: KIA Optima

Kommentar:
Känns som priset är rätt och att man med enkla medel kan få till ett bygge utöver det vanliga.

Kommentar:
Känns som priset är rätt och att man med enkla medel kan få till ett bygge utöver det vanliga.

3: Porsche Cayenne (första modellen)

Kommentar:
Bilen är billig på begagnatmarknaden och därför attraktiv att bygga på. Skulle vilja se en extremt 
låg Cayenne med lite stance-stuk.

1: Hyundai i40 kombi

2: Toyota GT86

Kommentar:
En bil jag varit svag för ända sen den kom. Sen dess har jag haft en bild i 
huvudet hur ballt det skulle vara med ett par schyssta fälgar som Rotiform 
BLQ Forged 3-PIECE Super Concave och sen droppad med luftfjädring..

Kommentar:
En populär bil där det finns en uppsjö med delar på styling-/tuning-sidan. Ett 
Rocket Bunny kit på denna bil och du har en av världens råaste Toyotor!

3: Range Rover Evoque
Kommentar:
En maffig SUV med lite annat designspråk än de övri-
ga SUV’arna på marknaden. Utan några större ingrepp får 
du en lyxig SUV som definitivt drar åt sig uppmärksamhet. 



3: Range Rover Evoque BMW M3 - STCC

POSTER
Foto: Ranis Foto
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Reportage
Text: Daniel Serénus
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Detta unga italienska företag 
har inte många år som super-
sportbilstillverkare bakom sig. 
Bolaget skapdes 1992 och 
grundaren Horacio Pagani, 
som ursprungligen kommer 
från Argentina, jobbade under 
många år som chefsingenjör 
hos Lamborghini. Horacio ville 
att Lamborghini skulle utveckla 
mer delar i kolfiber. Därav ville 
han att Lamborghini skulle in-
vestera i en vakuumtryckkam-
mare, något som flygindustrin 
utnyttjat i flera år. Men Lam-
borghini tyckte detta var en 
onödig kostnad då konkurrent-
en Ferrari inte hade likande 

utrustning.

1991 lämnade Horacio Lam-
borghini och öppnade bolaget 
Modena Design och konsul-
tade flera biltillverkare. Han till-
verkade också kolfiberdelar åt 
F1-bilar.

1992 skapade han Pagani Au-
tomobili Modena. Horacio bör-
jade designa sin egen bilmod-
ell vid sidan av konsultarbetet. 
Projektet kallades C8. Tanken 
var att döpa bilen till Fangio F1 
efter den berömda F1-föraren 
Juan Manuel Fangio från Ar-
gentina.

Första Zonda-modellen som 
visades upp 1999.



Prototypen av Fangio F1 påbörjades 
1992 och 1993 kom den att testas i vin-
dtunnel med goda resultat. Året därpå 
inleddes ett samarbete med Mercedes-
Benz, vilka skulle förse bilarna med star-
ka V12-motorer.

Men när Juan Manuel Fangio tragiskt 
gick bort 1995, ändrade man namnet 
på konceptbilen till Zonda C12. Men det 
skulle dröja yttligare fyra år innan man 
presenterade första modellen av Zondan 
för allmänheten. 1999 på Geneva Motor 
Show blev den berömda Pagani Zonda 
ett hett ämne för biljournalisterna. Med 
sin unika design var den både älskad 
och hatad.



Första Zonda C12-modellen 
med V12-motor från Merzedes-
Benz gjorde 0-100 km/h på 4,2 
sek. Inte direkt några fantas-
tiska siffror. Det var nog därför 
man lät AMG hotta upp den 
tunga motorn till 540 hk, vilket 
resulterade i en toppfart på 
335 km/h. Men då blev mod-
ellförteckningen Zonda S.

Efter 7 års utveckling började 
bolaget mata ut modeller av 
Zondan. Redan 2002 kom 
roadster-modellen.

2005 kom Zonda F, där den 
sista bokstaven står för Fangio 
och hade en motor på 600 hk.

2007 kom värstingmodellen 
Zonda R och 2010 satte bilen 
rekord på den berömda Nürn-
burgring med 6.47.

2011 visade man upp sin an-
dra modell och efterträdaren till 
den berömda Zondan. Pagani 
Huayra, ett namn som är allt 
annat än lätt att uttala rätt. De-
signen blev omtalad redan från 
start och många Zonda-älskare 
hade svårt att ta till sig den nya 
modellen. En del kallar bilen för 
ett misslyckande, medan andra 
bara avgudar modellen. Bilen 
kommer att lanseras i USA un-
der 2014.

Zondas R - värstingarnas 
värsting



Pagani är långt ifrån en masspro-
ducerad bil, vilket kanske inte är så 
konstigt med tanke på att prislappen 
är den samma som för en ny Koenig-
segg.
Trots detta har Horacio skapat en 
bil med unik precison och med sin 
förkärlek till materialet kolfiber. För 
Paganis bilar är allt annat än fula, de 
är konst på högsta nivån.

Zondas efterträdare:
Pagani Huayra
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EVENEMANG
Text:  Daniel Serénus

 Foto:  Rani



Växlande väderlek gjorde rat-
tandet med R-däck till en riktig 
utmaning.

Club

1. Peter Währner - 1:31:308 
2. Rasmus Åberg - 1:33:754 
3. Jimi Smid  - 1:34.248 

Se hela listan på Time Attack.nu

Club Challange:

1. Nore Ericsson - 1:31:647
2. Mark Bäck - 1:31:124 
3. Per Karsman- 1:32.001 

Se hela listan på Time Attack.nu

Pro/ Pro Mod. 
1. Joakim Dyrstedt - 1:12:608
2. Mikael Engblom .- 1:13.077 
3. Robin Antonsson -1:13:437 
4. Daniel Wembo - 1:13:812 
5. Stefan Påhlsson - 1:14.858

Se hela listan på Time Attack.nu



Jimmy Ås har kört okej tider för 
att vara nykomling i serien.  
Jimmy är ingen fegis, då han på 
kullen visade att RX7:an är som 
gjord för vått underlag.

För er som inte känner till banan, så är 
Gelleråsen utanför Karlskoga en trixig 
bana som har sina svåra partier. Banan 
är en STCC-bana som har en tuff hårnål 
och en lång raka. Perfekt för Time Attack, 
då det gäller att ha både muskler under 
huven och välja rätt spårval.

Club:
Rasmus Åberg gjorde en stark kval-
omgång och körde bästa tid på 1.30.855 
och några hundradelar efter kom seri-
eledaren Peter Wärhner. Så inför finalen 
var det jämt, men Peter lyckades trots en 
duktig Rasmus knipa förstaplatsen och 
drygade därmed ut sin ledning inför fina-
len.

Club Challange:
Kampen mellan Nore Eriksson och 
Pontus Parneryd fortsatte även på 
Gälleråsen. Men olyckligtvis körde Pon-
tus på de konformade chikaner som 
fanns på banan och därmed tappade 
han sin chans till att få placering i fina-
len. Det gjorde att Nore tog hem poäng 
som säkrar hans ställning inför den stora 
Time Attack-finalen på Mittsverigebanan. 
Men Mark Bäck i sin Mitsubishi Evo IX 
tog hem finalomgången på Gälleråsen, 
vilket kom överraskande.

Pro / Pro modified:
Detta var Joakim Dyrstedts bana. Han 
var obesegrad genom kvalet och plock-
ade hem förstaplatsen i finalen med sin 
Mitsubishi Evo VI. Därmed stärkte han 
sin plats inför finalen och ligger lika med 
Mikael Engblom. Joakim körde på otro-



Andra plats i finalen för Engblom.

liga 1.12.608 som bästa tid, men blev jag-
ad av Engblom och Antonsson. Däremot 
hamnade Daniel Wembo på en fjärde-
plats trots att förväntingarna på Daniel 
varit höga hela säsongen. Men inför sista 
tävligen har han chans att plocka hem en 
pallplats.



Ögon-godis!!

Dyrstedt visade vart skåpet 
skulle stå och plockade 
förstaplatsen i finalen.



Wembo kvar i toppen och fajtas 
med sin brutala GT-R.



Rejsa-Magnus ger inte upp och 
hans Swift har gått många 
banvarv nu!



www.birkaknivar.se



www.birkaknivar.se

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



I förra numret tog vi oss an 
myten om att lite färg gör 
underverk. Denna visade 
sig verkligen var sann! För 
efter vi målat om taket samt 
väggarna, fick vi ett helt nytt 
garage. Sedan så använde 
vi ett par gamla reklamskyl-
tar som vi fått för att skydda 
den isolerande frigoliten på 
garageporten. Nu när vädret 
börjar bli kyligare har vi även 
fått prova på om vårt isoler-
ingsarbete fungerat, vilket det 
visade sig göra.

Inför detta reportage har vi 
lagt fokus på förvaring, samt 
att få bort det kalla och tråki-
ga asfaltsgolvet. Till vår hjälp 
tog vi Verktygsboden.se som 
håller ett brett sortiment på 
produkter till garagefixare. 
Verktygsboden tipsade om en 
garagegolvslösning som de 
marknadsför. Enkelt att lägga 
och klarar tuffa tag. Detta ville 
vi självklart testa. Golvplattor-
na fanns i flera färger, men vi 
valde att köra svart och ljus-
grått för att det skulle passa 
med den valda väggfärgen.
Sedan var det bara att kolla 
på instruktionen som fanns 
på förpackningen. Det stod att 
golvet inte skulle vara ojämt 
och där fick vi ett problem. 
Vårt underlag var långt ifrån 
plant. Men vi tog och planade 

ut allt med hjälp av lite sand 
där det var som mest ojämt 
och det visade sig i efterhand 
vara en rätt bra lösning.

Som Verktygsboden ut-
lovade, var golvet väldigt lätt 
att lägga och på bara några 
timmar hade en person lagt 
hela golvet. Om man säger 
att färg gör en stor skillnad, 
ska man inte tala om vad ett 
golv kan göra. Vi hade för-
vandlat det lilla garaget till en 
riktigt trevlig arbetsplats.

Men än kvarstod förvaring-
sproblematiken. Vi beställde 
ett plåtskåp, också detta från 
Verktygsboden. Detta valde vi 
i en snygg röd färg för att få 
in något som bröt av lite mot 
det övriga i garaget. Vi valde 
dock att behålla vår arbets-
bänk som fortfarande fullg-
jorde sin uppgift.
Sedan beställde vi också en 
verktygstavla, samt en sorti-
mentförvaring för väggmon-
tering från Verktygsboden. 
När man har en liten golvyta 
är det extra viktigt att utnyttja 
väggarna.

I nästa nummer kommer vi att 
sätta pricken över i:et. Detta 
genom att göra de sista sa-
kerna för att få till ett 
drömgarage.

En pall från Verk-
tygsboden.se lever-
erades med massa 
roliga prylar.

Vuxen-pussel.



Före golvläggniog Efter golvläggning

BUDGET (so far)

Bygga vind och isolera garage – under 10.000 kr.
Städa–60 kr. i avgift + hyra av släp 2 timmar 100 kr.
Frigolit + lim till porten - 284 kr.
Nilfisk Alto  grovdammsugare - ca 1100kr
Nilfisk Alto Högtryckstvärr - ca 3000kr
Färg (2 liter blått och 2 liter vitt ) - ca. 1.000 kr.
Begagnat larm – ca. 300 kr.
Reklamskylar i aluminium 0kr skulle slängas.
20kvm Pela garagegolv -  ca 3300 kr
Pela kantlist till garagegolv – ca. 200 kr
Raaco sortimetskåp – 282 kr
Raaco väggsystem -  346 kr



Nu börjar det bli lite ordning 
och reda.



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

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

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

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

Limosine service

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

HAGA



Dieseltrim

Vi har prisvärda och kvalitativa diesel-
boxar.

www.speedkit.se

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

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

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

www.hova.com

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



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,  
Bembro, Ansa, Pagid m.m.

Vi söker även fler återförsäljare 
 
 www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder

Racingkläder till rätt pris!
Godkänt till folkrace samt privat bankörn-
ing. 

www.mlimits.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

Action Kameror

Isaw har prisvärda actionkameror med 
hög bildkvalité och tillbehör för alla tillfäl-
len. 

www.isaw.se

info@isaw.se
0224 - 80447



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

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

www.realcar.se

info@realcar.se
0151 – 51 18 80

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

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

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

BYGGHANDELN FÖR BILBYGGARE
Med Kvalité sparar du pengar.

www.biltuning.se

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



VW Golf WRC



Från rallyvägar till vanliga vägar 
är mottot för den sportiga gat-
versionen av Volkswagen Polo 
R WRC. Bilen lanseras nu i 
Sverige i en begränsad upplaga.
Med tre Polo R WRC gör Volk-
swagen i år sitt första framträ-
dande i rally-VM – FIA World 
Rally Championship (WRC), 
och teamet har redan överträffat 
alla förväntningar i sin debutsä-
song. Sébastien Ogier och hans 
kartläsare Julien Ingrassia är nya 

världsmästare*, trots att två täv-
lingar återstår av årets säsong. 
Det är första gången någonsin 
som en förare eller kartläsare 
krönts till världsmästare i en bil 
som gör debut i WRC. Volkswa-
gen Motorsport har också stora 
chanser att vinna konstruk-
törsmästerskapet.
Den 315 hästkrafter starka ral-
lybilen är fyrhjulsdriven och ac-
celererar 0-100 km/h på cirka 
3,9 sekunder. Nu lanseras en 



gatversion av Polo R WRC 
med inspiration från tävlings-
bilen. Gatversionen har en 
unik och distinkt design, med 
bland annat en speciell bakre 
spoiler, diffusor, sportchassi 
och R WRC-logotyper. Bilen 
är tredörrars, framhjuls-
driven, manuellt växlad och 
lackerad i Pure White med 
speciell WRC-dekor.
En kraftfull tvåliters TSI-motor 
på 220 hk ger Polo R WRC 
en särskilt sportig och kör-
glad karaktär. Sprinten 0-100 
km/h klaras av på endast 6,4 

sekunder och den har en top-
pfart på 243 km/h. Detta gör 
bilen till den mest kraftfulla 
och snabbaste gatversionen 
av Polo hittills.
Polo R WRC är nu prissatt 
och beställningsbar på den 
svenska marknaden och det 
rekommenderade cirkapriset 
är 229 900 kronor. I Sverige 
erbjuds bilen i en begränsad 
upplaga av 90 exemplar. To-
talt tillverkas det endast 2 500 
exemplar av Polo R WRC 
och varje bil är numrerad.
TEXT & FOTO: Volkwagen
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Nya 911 Turbo Cabriolet 



50 år efter debuten för Porsche 
911 och 40 år efter att den första 
911 Turbo kom, får cabrioletver-
sionerna av 911 Turbo och Turbo 
S världspremiär. De avtäcks för 
första gången på Los Angeles bil-
salong den 20 november. Med de 
här nya modellerna har Porsche 

fördubblat antalet toppmodeller av 
911-serien till fyra.
911 Turbo Cabriolet och 911 Turbo 
S Cabriolet erbjuder samma mix 
av köregenskaper, prestanda och 
bränsleeffektivitet som coupémod-
ellerna, presenterade för några 
månader sedan.

Det kan avläsas i siffror: den över-
laddade sexcylindriga 3,8-liter-
smotorn utvecklar 520 hk (383 kW) 
i 911 Turbo Cabriolet och 560 hk 
(412 kW) i S-modellen. 0 - 100 km/
tim klaras av på 3,5 respektive 3,2 
sekunder med en toppfart av 318 
km/tim. Trots det ligger bränsle-

förbrukningen under 10 liter per 
100 km. De nya toppmodellerna 
drar enligt körcykeln NEDC (New 
European Driving Cycle) 9,9 liter 
per 100 km. Om man jämför med 
respektive modells föregångare är 
de nya modellerna mer än 30 hk 
starkare och 0,2 sekunder snab-



bare till 100 km/tim men 
samtidigt upp till 15 pro-
cent bränsleeffektivare.
De nya toppmodeller-
nas köregenskaperna 
är något utöver det som 
kan uttryckas i enkla sif-
fror. Den automatiska 
dubbelkopplingslådan 
PDK är standard lik-
som Porsches fyrhjuls-
drift PTM. Dessutom 
har Porsche introducer-
at sin ledande teknik i 
segmentet öppna su-
persportbilar i form av 
bakhjulsstyrning och 
aktiv aerodynamik. 
Bakhjulsstyrning förbät-
trar köregenskaperna 
både på tävlingsbanan 
och vid vardagskörn-
ing medan den aktiva 
aerodynamiken gör det 
möjligt för föraren att 
med en knapp fintrimma 
bilen för optimal brän-
sleeffektivitet eller för 
optimala köregenskaper.
Ännu påtagligare än tidi-

gare skvallrar utseendet 
på de nya toppversion-
erna om deras prestan-
da. De karaktäristiska 
breddade bakskärmarna 
är 28 mm bredare i 911 
Turbo än i Carrera 4-ver-
sionerna. Skärmens 
överdel har en nästan 
helt plan yta, en hands-
bredd, från C-stolpen 
till skärmkanten. Den 
imponerande effekten 
accentueras ännu mer 
med taket nedfällt.
En annan iögonfallande 
detalj är det exklusiva 
tygtaket med sin lätt-
viktsram i magnesium. 
Den innovativa teknik-
en ger 911 Turbo Cab-
riolet ett nästan coupé-
liknande utseende med 
taket uppfällt. Bågfor-
men, som dessutom ger 
aerodynamiska fördelar, 
kan inte åstadkommas 
med en konventionell 
konstruktion. Liksom hos 
föregångaren kan taket 



öppnas och fällas på cirka 13 sekunder i 
farter upp till 50 km/tim.
Inredningen är densamma som i 911 Tur-
bo Coupé. Till S-modellen finns ett särskilt 
stort urval utföranden, till exempel exklusiv 
inredning i svart/Carrera röd och Sport Seat 
Plus-säten justerbara i 18 ledder och försett 
med minne. Dessutom är ryggstödsskalen 

klädda med skinn med dubbla sömmar. 
Olika delar är framställda i kolfiber. Liksom 
hos föregångaren är ljudanläggningen 
av fabrikat Bose del i standardutrust-
ningen och för första gången kan man 
som tillval välja ett ljudsystem från 
Burmester .
Radarstyrd adaptiv farthållare är 



också tillval liksom backkamera och 
kamerabaserad skyltigenkänning.
Porsche 911 Turbo Cabriolet lan-
seras i december 2013
Bild & Text: Porsche



Köp dina biljetter på attending.se
Beränsat antal gäster Tredje året i rad

MER INFO: GREENLIGHTMAG.SE/GALAN



Nordic Time Attack

Nordic Time Attack har startat ett sa-
marbete med Swedish PowerDrift 
Series och kommer 2014 anordna 
två stycken tävlingar där både Time 
Attack och SM i Drifting körs under 
samma tävlingshelg. Banorna som 
innefattas är Sturup Raceway och 
Tierp Arena.

Nordic Time Attack (NTA) kommer 
nästa år anordna två stycken tävlin-

gar tillsammans med Swedish Pow-
erDrift Series (SPDS) och kombinera 
de två mest växande motorsporterna 
i världen, Time Attack och Drifting. 
Första tävlingen är på Sturup Race-
way den 15-17 augusti. Den andra 
tävlingen kommer att köras på Tierp 
Arena den 12-14 september. 
- Samarbetet mellan Nordic Time At-
tack och Swedish PowerDrift Series 
är en av de stora nyheterna inför sä-

songen 2014 och kommer samman-
väva såväl förare som publik till ett 
extremt intressant evenemang där 
det bästa inom motorsporten visar 
framfötterna, Ralph Bohman, even-
emangsansvarig för Nordic Time At-
tack. 
Peter Sandström är minst lika positivt 
inställd till samarbetet och ser även 
han fram emot säsongen 2014. 
- 2014 kommer vi fortsätta att utveck-

la SM/RM-serien i drifting. Ett steg 
framåt är att tillsammans med Nordic 
Time Attack locka publik och förare 
till actionfyllda event. Detta samar-
bete kommer att ge mervärden för 
våra förare, publik och sponsorer och 
vi ser fram emot att utvecklas 2014, 
Peter Sandström, DOTZ PowerDrift 
Series. 
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Ferrari F12 Berlinetta



Företaget Novitec Rosso har 
skapat en exklusiv breddad 
Ferrari F12 Berlinetta. De har 
skapat en helt ny design via 
breddning och egendesig-
nade fälgar. Företaget säger 
att de ökat de aerodynamis-
ka egenskaperna och sam-
tidigt höjt prestandan. Men 
bilen är redan från fabrik en 
potent rödljus raket. Den har 
ju en 6,3 liters V12:a på över 

700hk från fabrik. Sedan har 
Noviteck lagt till ca 40 hästar 
till via omprogramering av 
bilen styrbox (ECU) och med 
ett sportavgassystem som 
får bilen att låta ännu mer 
brutal än den redan gjorde. 
Men prislappen är inget att 
fundera på, för den som 
köper denna bil har både råd 
och lär inte pruta på några 
hundringar.







Grand Theft Auto V



Det är en stora ära för mig att få 
recensera spelet som har sla-
git 7 Guinness världsrekord. Det 
storsäljande spelet Grand Theft 
Auto V.
Alla vet att det aldrig har varit en 
match för Rockstar Games att 
äga spelgenren action och den 
här gången bjuder dom in oss till 
ett helt nytt revolutionerande spel 
där möjligheterna för dig är grän-
slösa.
Välkommen till det ljuvliga Los 
Santos! Här får du spela som tre 

stycken olika karaktärer som bor 
i olika delar av Los Santos och 
Blaine County, vars vägar korsas 
och dom blir ett tightare gäng än 
du någonsin kan ana.
Med explosiv spänning, samt 
våghalsiga och farliga stötar, så 
blev det här spelet något helt 
nytt inom GTA enligt min mening. 
Man kan helt klart säga att ett 
realistiskt tankesätt har använts 
för att kunna bygga upp det här 
stjärntoppade spelet.
Du slängs in i en enormt stor 



spelkarta där du nästan kan göra 
exakt vad du vill. Du kan modifiera 
bilar, köpa hus, spela tennis och 
golf, hoppa fallskärm, jaga eller helt 
enkelt bara njuta och testa på det 
enormt sköna storyläget.
Det finns även ett onlineläge som 
sägs vara det bästa med GTA och 
jag tycker helt klart att det är det. 
Där kan du skapa ditt egna gäng 
med några kompisar eller hoppa in i 
något. Ni ska i onlinevärlden klättra 
så högt ni bara kan med ert gäng 
genom att vinna streetrace, gängat-
tacker, olika typer av uppdrag och ta 

makten över Los Santos.

För mig som alltid har varit en ren 
och skär GTA-älskare, så blev jag 
mer än nöjd med det här spelet. 
Visst, alla spel har nackdelar, men 
de är få gällande det här spelet. 
Det blev succé med storyläget och 
framför allt onlineläget.
Med mitt tycke sagt, så ger jag GTA 
V klara 9 av 10 stjärnor!
Vi syns i Los Santos!

Text: Tobias Nilsson
Bild: www.rockstargames.com



BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Sv.Bilstereoförbundet



Att tävla i bilstereo är inte 
bara spännande, utan även 
fantastiskt roligt. Det är bra 
stämning och det är lätt att 
få hjälp om man behöver. 
Givetvis kan det delas ut 
lite pikar framme i riggen 
hos Rikard “Klåp” Karlsson 
när man får bilen uppmätt, 
men det ska man ta som en 
komplimang. Det finns flera 
olika format men man kan 
förenkla det genom att dela 
upp det i två grupper. Välljud 
(SQ) och spela högt (dB) 
Så det finns alltid någon 
klass som din bil passar in 
i. Information om detta kan 
man hitta på www.bilstereo-
forbundet.com och www.
bilstereoforum.se Där kan 
man lätt ställa frågor. An-
nars kan man maila direkt 
till info@bilstereoforbundet.
se för att få info. Där svarar 

Jens Germundsjö dagli-
gen på frågor om allt ifrån 
när nästa tävling är, till re-
gelfrågor och tar emot nya 
medlemmar. Givetvis finns 
det en Facebook-grupp 
som ni kan besöka. www.
facebook.com/Bilstereofor-
bundet Under året har det 
hållits flera tävlingar. Allt 
från förbundstävlingar på 
Bilsports event till rena bu-
tikstävlingar. Ses vi 2014?
Sista helgen i september 
var det dags för SM-finalen. 
Den ägde i år rum på West-
coast Motorshow i Trollhät-
tan. Givetvis var Roland 
Carlberg på plats som inte 
har missat en final sen bil-
stereotävlandet började i 
Sverige i början på 90-talet. 
Där snackar man hängiven-
he



Rookie:
Magnus Sjönnebring 40 / 131 / 171

Master 4000:
Marika Forsell 115 / 260,5 / 375,5
Niklas Berg 115 / 229 / 344

Master unl.:
Ted Örtberg 111 / 250,5 / 361,5
Patrik Skogholm 112 / 246 / 358
Viktor Forsell 113 / 242 / 355
Johan Fröding 114 / 226,5 / 325,5
Olle Deak 93 / 232,5 / 325,5
Fredrik Mases 87 / 231 / 318
Roland Karlberg 100 / 130 / 230

Multimedia Master:
Ted Örtberg 112 / 258,5 / 370,5
Marika Forsell 115 / 254,5 / 369,5

Expert 7ch:
Peter Wilhelm 225 / 295,5 / 520,5
Henrik Johannesson 218 / 283 / 501
Jens Germundsjö 205 / 263 / 468

Best of Sound (vinnare i varje klass och endast ljudpoäng)
1. Peter Wilhelm 275,33
2. Ted Örtberg 253,33
3. Marika Forsell 243,33
4. Magnus Sjönnebring 184,0

dB Drag Racing - Extreme
Place Country  Competitor SPL 
1 Sweden  Jesper Karlsson 161.1 
2 Sweden  Lorens Wastesson 155.4 

dB Drag Racing - Power Wheels
Place Country  Competitor SPL 
1 Sweden  Pontus Karlsson 164.5
 
dB Drag Racing - Street B
Place Country  Competitor SPL 
1 Sweden  Team Loudstore 156.4
2 Sweden  Rikard Karlsson 154.4
3 Sweden  Magnus Wirman 150.8

dB Drag Racing - Street Stock
Place Country  Competitor SPL 
1 Sweden  Andreas Airasmaa 150.5
2 Sweden  Martin Nyberg 149.3 
3 Sweden  Fredrik Nymans 149.5
4 Sweden  Robin Dellvik 144.4 
5 Sweden  Linnea Angstrom 143.0

Bass Race - 120.0 To 129.9
Place Country  Competitor SPL 
1 Sweden  Rikard Karlsson 129.9
2 Sweden  Anton Ryefalk 129.8
3 Sweden  Hampus Eriksson 129.9
4 Sweden  Linnea Angstrom 129.9
5 Sweden  Robin Dellvik 129.8

Bass Race - 130.0 To 139.9
Place Country  Competitor SPL 
1 Sweden  Magnus Wirman 139.8 
2 Sweden  Nicke Carlsson 138.6
3 Sweden  Christoffer Wiechert 139.9
4 Sweden  Jimmy Norfelt 138.7 
5 Sweden  Fredrik Nymans 139.9

Bass Race - 140.0 To 149.9
Place Country  Competitor SPL 
1 Sweden  Jesper Karlsson 149.9
2 Sweden  Sanny Wallman 149.8
3 Sweden  Andreas Jansson 149.7
4 Sweden  Lorens Wastesson 146
5 Sweden  Patrik Tunh
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