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LEDARENLEDAREN
Damma av kavajen.
Nu väntas det galakväll för hela
slanten. Mycket press på mig och
Christoffer nu när det är fjärde
gången vi arrangerar denna
tillställning. För första gången
sålde biljetterna slut, dock kanske
lite väl fort. Vilket betyder att
intresset är stort. Det blir därför
sista gången vi arrangerar i den
anläggning vi är på idag. Vi

gav vi det ett år till. Mycket jobb
för välgörenheten. Men då
pengarna går till något bra orkar
man allt kämpa på lite extra.

I år kan besökarna vänta sig ett
lite bättre arrangemang eller skall
jag säga lika bra fast med några
punkter ändrade. Vi har nämligen
lyssnat på er besökare som både
har helt enkelt växt ur lokalen och hyllar men också tipsar om saker
måste leta ny lokal till nästa år. som höjer evenemanget.
Då firar Greenlight Galan 5 år.
Så dags att damma av kavajen
För det blir väl ett nästa år?
och de vackra klänningarna och
Det är frågan jag och Christoffer
förbereda er på en kväll i
alltid undgår veckorna innan
festenstecken.
galan. Förra året var vi bra trötta
på allt och vi planerade för att
ställa in. Men då sponsorer och
bilbyggare tryckte på från alla håll

Text: Dani
Text:
el Serénus
Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis
Foto: Hjalmar Van Hoek
Jallegraphics.se

När man gått som
lärling hos farsan som skapat
mycket extremt i sina dagar, så smittar det av
sig väldigt lätt. Men som studerande kan det vara svårt att
köpa sig en vettig bil lagom tills man fått körkort. Då får
man helt enkelt göra det bästa av situationen och det som
erbjuds.

Dagarna tillbringas mestadels på Tyresö gymnasium
och övriga tiden med vänner
och den kända Pain-familjen.
Ni hör ju på namnet, grabben
är son till Mattias ”Pain” Henriks och man kan ju inte vara
sämre än farsan på att skapa
galenskaper.
Farsan kan ju glömma att han
är den enda i familjen som
ska åka ball bil till utställningar, säger en leende Christoffer.
Men ett av de större bekymmerna är ju att på studiebidrag kommer man inte speciellt långt om man vill köpa sig
en rolig bil. Men Christoffer
hade tur då hans kusin hade
en gammal nergången och
bucklig Fiat 126 som stod
hemma och tog plats. Givetvis fick Christoffer denna gratis av släktingen. Han släpade
iväg farsgubben för att hämta
hem bilen fortast möjligt. Gärna fortare än vad det tar att
få läxorna gjorda. Det kliade
verkligen i bilbyggargenerna
hos Christoffer.
Visst det kanske inte är roligaste bilen, men man får
göra det bästa av det, säger
Christoffer.
När väl bilen stod uppallad
i Pain-garaget, tog det inte
många timmar innan bilen
bara var ett tomt skal. Då

Bilen har följt familjen “Pain”
genomgående tema. Blodigt
helt enkelt.

bilen inte var i speciellt bra
skick krävdes många timmar
med svetsen för att laga all
rost. Mycket blod, svett och
tårar innan detta hästjobb var
klar och Christoffer var nog
nära att ge upp flera gånger.
Men skam den som ger sig,
i med nästa växel bara. När
bilen nästintill var rostfri började det roligaste. Hur skulle
bilen byggas om för att vara

Christoffer fick ta över
kusinens gamla buckliga
fiat och efter det skulle den
aldrig bli sig lik.

minst, om inte bättre, än farsan
kreationer. Fram med stora hinken polyester och glasfiberväv.
Breddningskitet är helt skapat
från grunden gör bilen extremt
bred, hela 17 centimeter vid hjulhusen. När breddningen hade
gjutits på plats, slaktades ett
gammalt volvo-kit som låg och
samlade damm i garaget för att
bygga upp bakkjol, sidokjolar och
front.
Nu började bilen se ganska elak
ut, men det var några detaljer
som skulle göra utseendet ännu
mer skräckinjagande, säger
Christoffer.
En sak återstod, original-

stålkastarna går ju inte att använda. Christoffer byggde en typ
av böserblick, eller vad vi nu ska
kalla detta, för att bilen verkligen skulle se extremt arg ut.Sen
var det bara småjusteringar av
ojämnheter och slipgrund kvar innan pappa Mattias kunde gå loss
med sprayburkarna för att göra
camouflage-temat.
Tack vare sponsorer kunde bilen
fyllas rejält med ljud. Men då
denna bil inte har speciellt stora utrymmen varken inuti eller
i bagaget, som sitter fram på
dessa italienska bilar, krävdes
mycket tänk. Pain-släktet är ju
inte bara känt för sina galna

Bilen är likt sin fars bygge
lackerad med vanliga sprayburkar. Något familjen är rätt
duktiga på att använda.

kreationer utan de brukar höras ganska rejält också, allt under 150 db är
viskningar. Vi skulle kunna säga att
hela kupén är en enda stor baslåda.
Dörrsidor och instrumentpanel är helt
byggt i MDF och sedan plastat och
flockat. Baksätet ligger väl på någon
skrot någonstans och har nu ersatts
av den största baslåda som nu var
möjligt att få in på det lilla utrymmet.
Precis lagom med plats för honom

att kunna sätta sig i sportstolen och
köra bilen. Även om bilen väger en
aningen mer än original (överdrev
ganska rejält här) så går bilen faktiskt
att köra. Men den är oerhört låg, inte
många centimeters markfrigång med
den egenbyggda hjulupphängningen.
Den lilla 2-cylindrig radmotorn lämnar, håll i er nu, hela 26 hästkrafter!
Bilen är byggd för show och inte för
dragracing, plus att bilen går inte att

besikta i detta utförande, säger
Christoffer.
Så motorn får nog jobba ordenligt
när den ska iväg. För att matcha
det arga intrycket bilen ger, valde
Christoffer ett par mattsvarta 13tums fälgar. Första utställningen
blev på Bilsport Performance &
Custom Motor Show i år, men
tyvärr blev det inget pris.

Volvo har fått donera delar till
detta bygge.

Vissa saker går inte att beskriva
med ord, men Christoffer är minst
lika galen som farsan sin, vilket
man får tolka på sitt sätt. Vi på
tidningen gillar dessa personer
skarpt. De som verkligen inte har
några hämningar och skiter i vad
andra tycker och tänker om vad
man bygger/skapar.

Christoffer har tryckt in ett stort
ljudbygge i denna lilla bil. Imponerande!

FAKTA

Namn: Christoffer Henriks
Ålder: 18 Jordsnurr
Bostadsort: Tyresö
Arbete: Tyresö Gymnasium
Fritidsintressen: :Bygga bil med farsan PAIN och vara med familjen
Bilmodell: Fiat 126
Årsmodell: 1983
Hur länge har du/ni ägt bilen: 21 September 2013

Ground Zero
stereospecialisten.se
ai Group Finland
DäckTema Vårby
Highlights.nu
House Of Pain Hökarängen,
sportstolen.se
touchbyu.se

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Har alltid varit lite smått intresserad, men blev nog ännu mer intresserad när jag köpte Civicen
(vardagsbil först) och fick inspiration från internet hur fräcka vissa människor hade gjort sina bilar
med sänkning, rensade motorrum osv... Och så började det väl mer eller mindre.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
Skulle säga 2-3. Är inte så speciellt duktig än, men det kommer!
Vilken är din värsta garageupplevelse?
När vi skulle montera huven och det slutade med att framrutan sprack! Inte så farligt som det låter
dock, men en onödig sak. Annars har jag nog faktiskt inga hemskare upplevelser i garaget än så
länge.
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Allt som har med lack att göra antagligen.

Fakta

Vem är din bilbyggar förebild?
Min sambo.

Namn:
Kajsa Borg
Ålder:
23
Bor:
Tomelilla
Arbete:
Kassabiträde, men mammaledig just nu.
Civilstatus:
Sambo

Bästa garage drycken?
Red Bull helt klart.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Garagetid, inte så mycket just nu. Bilträffar, oftast varje fredag och lördag, hela kvällarna. Så
skulle nog säga att det blir några timmar.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Japp, har en Civic till som ser ut som en riktig skrothög som jag tänkte fixa i vinter. Sen blir även den
beige lite av ett projekt då vi ska bygga turbo i den förhoppningsvis.
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Sveriges bästa pris på
vinterdäck från 369 kr
Se till att ha bra grepp – även om plånboken
Vi har vinterdäck till alla bilar och skickar dem till dig eller direkt
till din verkstad. Snabbt, enkelt och billigt!

Bra bildelar till skruvade priser

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Hjalmar Van Hoek
jal egraphics.com

Älskar du sportbilar är
detta den ultimata bilträffen att besöka.
Träffen arrangerades för
första gången förra året
och blev redan då en
dundersuccé. Över 1.000
sportbilar ställdes ut. Tror
knappast att tidningen
Auto Motor & Sport hade
räknat med en sådan stor
respons. Men sportbilar
oavsett om de är sprillans nya eller de som är
40-50 år gamla kommer
alltid locka folk.
I år forsatte trenden, tjugo av de största sportbilsklubbarna fanns på plats
och visade upp många
av deras kära ägodelar.
Men det är inte bara en

utställning, intill utställningsområdet fanns det
möjlighet att få åka med
i exklusiva sportbilar som
rattades av en duktig
racerförare till en rimlig
peng. I entrépriset på
150 kronor ingick även
tre nummer av tidningen
Auto Motor & Sport vilket
är riktigt billigt.
Innan dagen är slut har
man en sportbilskortege
vi den omtyckta vägsträckan ”slingerbulten”
fram till en av Sveriges bästa caféer - Café
Rosenhill för att avsluta
dagen.

Ett helt stall med hingstar från amerika.

Smurfierad sportbil!
Lotus Exige är den
ultimata sportbilen för
allas plånbok.

Denna Z4 är brutalt
vacker. Vilken bil. Till
salu om någon undrar!

Ferrari F40, trots sina år på nacken kommer denna
supersportbil aldrig bli omordern. Uppföljaren F50 blev
aldrig den sportbil F40 var/är.

Den über snygga Aston
Martin Vintage.

Teslan har blivit en elbils
succé.

Gick tydligen att få den
tråkigaste Mustangen att
bli häftig.

90-tals klassiker!
Lamborghini Diablo.

Reportage
Text & foto: :
Daniel Serénus

Arn står inte för riddaren i Jan Guillou
böcker, eller både ja och nej. I detta
fallet menar vi föreningen Arn Racing
som dock började sin historia i området
där böckerna utspelar sig. Även om Arn
Racing har betydligt fler hästar representerade. Fast då i kompakt variant och
packeterade i en metall-klump mer känt
som motor.
ARN är precis som tidningen en ideellverksamhet och drivs av entusiaster.
Folk med förkärlek till motordrivna fordon. Vi på tidningen har följt ARN racingsresa från parkeringsträff till en större
parkeringsträff. Eller förkortat två parkeringsträffar och en utställning.
Denna sommar beslutade vi oss att
hänga på lite djupare och se vad succén
bakom träffarna berodde på. Vi stardade
i Juni då första parkeringsträffen hade
premiär. Regnet låg i luften när vi begav
oss till Skara denna dag. Men väl framme
på parkeringsområdet var det solen som
lös sig starkast.
Vilken dag! Det kom säkert närmare
1000 bilar allt från gamla rostiga fyllecontainrar till rena utställningsbilar. Arn
Racings medarbetare visade direkt hur
organiserade man var. För funktionärerna var inte för få utan, här var det proffsit
utfört från start till mål. Om man skulle
uppskatta besökarantalet skulle jag våga
påstå att det var närmare 4000 personer
på parkeringen denna lördag. De hade
även ordnat en driftinguppvisning som
var väldigt populär.
Men det som fascinerade var känslan

Deras parkeringsträffar lockar 1000-tals med
bilar.

av bilkultur som låg i luften.
Intresset alla där delade och
som gav avspegling av en
fjärran tid. Den tid då filmen
”The Fast And The Furious”
hade premiär och skapade
en helt ny bilkultur. Känslan
var där, man kunde nästan ta
på den. Ett sådant där tillfälle
man måste uppleva.
Träff nummer två blev en utställning mitt i Skara. Här valde man ut bilar efter anmälan
och det syndes att urvalet var
bättre. Här hade man ordnat
live-sändning av JamFM.se
och tävlingar som limbo med
bil. Trotts att vi gärna sett projektbilen som vinnare så blev
vi slagna av låga Hondor.
Solen har blivit ett kännetecken ”so far”.
Slutligen avslutade man i augusti sin sommarsuccé med
sommarlandsträffen. Det var
med detta event allt började
för deras framgångssaga.
Där välkända Skara sommarlands parkering fick ge vikan
åt 1000-tals motorentusiaster. Rekord många anmälda (över 3000st) och trotts
att regnet öste ner i delar av
Sverige, trottsade många vädret och kom till träffen. Men
Skara bjuder på sol och efter

Arn arrangerar i samband med träffarna uppvisingar. Som här när drifingföraren Ragnar
Cederberg sladdar runt med sin BMW.

regnet var det fint väder.
Men frågan kvarstår, hur gör de
för att lycka?
Börjar man gräva lite djupare än
bara ögat kan se, så hittar man
i grunden bilentusiaster. Bilentusiaster som vill skapa något.
Men är svaret så enkelt? Lite mer
komplicerat är det. För utom att
gott gäng krävs ett intresse och
en djugeltelegraf. Att skapa denna träff innan facebook fanns. Var
betydligt svårare och inte minst
sagt dyrare. Men tackvare facebook kan man skapa event och
sprida det som löpeld genom

Något för stor motor.

Sverige. Har man dessa två
faktorer och sedan ett glatt
gäng bilintresserade som vet
hur man lyssnar på bilägarna
och hur man gör om samt
gör rätt. Då kan man skapa
sådna här succér som bara
växer. Men personerna bakom är alltid de viktigaste. För
vart vi än vänder oss, hyllas
ARN Racing av alla utställare.
Mycket beror på deras trevliga
attityd och trotts att de blivit ett
stort event, har gänget behållt
grundvärderingarna om att
skapa något som de själva
hade velat delta i. De är inte
eventfixare utan bilentusiaster
som gör bra event.
Tror alla känner sig välkommna trotts att man inte lagt en
förmögenhet på sin bil.
Alla är vi nybörjare i början.
Därför är det viktigt med träffar där alla känner sig välkomna och där man värnar om intresset före hur snygg bilen är.
Vi på tidningen tycker att det
är en ära att fått uppleva en
sommar med Arn Racing.

Det finns inget som heter för lågt!

Mitsubishi EVO lancer TME har nästan blivit en
klassiker.

Flera tusen besökare.

Arrangörerna hade oerhört tur med vädret.

Arn Racing arrangerade även en bilutställning
mitt på torget i Skara.

Även GreenLights gamla projektbil var på
plats.

Robin Larssons extrema Saab bygge.

En gammal patron som växelspaksknopp.
Norrmänn.

En riktigt fet subba!

Välpolerat!

Bilkultur eller fylleslag?
Vilket fall som helst hade
gubbarna i denna bil inte
tråkigt.

Detta borde vara ett
budord.

Har du många garage-planer inför
vintern?

JA

63%
Nej

37%

Annonsera hos oss.
Maila till info@greenlightmag.se för mer info
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EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Felica Rosén

Det var denna helg det gällde, visa att man inte
kör safe. Man har ju ändå resten av året på sig att
skruva.

Sista helgen i september
var det dags, sista Gatebilevenemanget
kombinerat
med finalerna i DATT-serien.
Perfekt ställe att lägga DATTfinalen om vi får säga vad vi
tycker, då många kan banan
på Mantorp Park. Innan denna helg var det några wildcard
som joinade serien och gav
serieförarna en liten utman-

ing. Under förmiddagen på
fredagen hade förarna träningsmöjligheter för att senare
under eftermiddagen kvala
inför söndagens finalstege.
Under kvalet visade många
att de verkligen var här för att
vinna, mellan första och åttonde placering skiljde det sig
bara cirka tio poäng i PROklassen. Man kunde verkligen

inte köra safe för då hade man
kunnat få en mycket sämre placering. I Rookie-klassen var det
inte lika jämt, där hade Robin
Herold ett stort försprång men
låg inte på latsidan i körningen
för det.
Lördagen var det precis som
vanligt på sista Gatebil för året,
fullt ös bara. Varför spara på krutet och ha en hel bil när man åker
hem på söndagen. Långa härliga rökridåer och höga ingångshastigheter i kurvorna. Precis
vad folk gillar. Men ibland blir

Christian Erlandsson gick ut brett denna
avslutande helg.

det en och annan dirtdrop men
det är minst lika omtyckt, det är
show folk vill se. Gatebils egna
banracing-cup, Gatebil Extreme
gjordes upp denna helg och det
var Kai Roger Bakken och Tommy Schønberg som tampades
hårt om vem som skulle ta hem
vinsten i årets cup. Men där fick
Tommy känna sig besegrad med
åtta tiondelar.
På söndagen var det dags för
top 16-stegen i både Rookieoch PRO-klassen i DATT. Här
visade Robin Herold i Rookie-

klassen att ingen skulle få ta
första placeringen ifrån honom,
han har verkligen kört näst intill perfekt under alla deltävling och är därmed en värdig
vinnare i klassen med 400
poäng. Wildcard-föraren Dennis Martinsson som visade sig
stark i kvalet visade även under finalstegen att han var den
som skulle ta hem detta. Men
då han inte kört i serien tidigare blev han inte totalvinnare
i DATT NavX Pro Championklassen, utan där var det David
Skogsby som kört jämt under
alla deltävlingar och hade samlat ihop mest poäng totalt.

Twin-Drift! Hell yeah!

Alexander Kvist som kör för LMR DriftAlliance slutade 4:a i NavX pro champion
klassen

Ragnar Cederberg i BMW:n slutade 3:a i
NavX pro champion klassen.

David Skogsby plockade hem segern i
serien 2014.

Denna gamla merca gav
en del svart diesel rök
under DATT/Gatebilshelgen.

Evenemang
Text Daniel Serénus
Foto: Jimi Lee,
jimileephotography

Den finns på min ”bucket list” över saker jag måste
besöka innan jag dör. Tänk dig alla snabba bilar på
ett och samma ställe!

Den finns på min ”bucket list”
över saker jag måste klara av innan jag dör. Tänk dig alla snabba
bilar på ett och samma ställe!
Goodwood är en historisk engelsk bana där många kända racingförare fått bekänna färg. Idag
har banan blivit känd för att en
gång om året få celebert besöka
av kända bilar och förare inom
motorsporten. Alla är här för det
traditionella backloppet och att
vinna är att sätta en fjäder i hatten. I år var det före detta rallyföraren Sebastian Loéb som
visade var skåpet skulle stå i sin
Pikes Peak Peugeot. Men han
var jagad av en svensk. Ingen
mindre än Kenny Bräck som med
sin McLaren F1 Long Tail gjorde

En hel del framtidsversioner
visades upp under GooDwood
festivalen.

Mad-Mike är hans namn och kunde man
återskap ljudet av hans RX7:a i tidningen
hade vi mer än gärna gjort det. För det är helt
underbart.

en prestation att placera sig på en
andra plats i tävlingen. Att våga köra
så snabbt med en bil värd miljoner
och som bara är tillverkad i begränsad upplaga är inte illa.
Även en annan svensk visade upp
sig och det var en splitter ny Koenigsegg One:1. Detta var bara en
rad av alla sportbilar och racingbilar
man kunde beskåda denna helg.

Färgglatt.

Hondas designer
imponerar.

Seats nya motorsportkoncept. Denna
Leon är väldigt vacker att titta på.

Området är stort och anrikt.

EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis
Foto: Martin Hansson

Är extrema sportbilar eller hypersportbilar med sköna linjer och massor av hästar
något som ligger dig varmt om hjärtat? Då
var detta ett evenemang du inte skulle ha
missat.

Autoropa är en av de större importörerna, samt auktoriserad återförsäljare, för Ferrari, Maserati och Bentley
i Sverige. Men även för Land Rover/
Range Rover. När man säljer många
av landets exklusiva sportbilar, vill
man ju gärna se dem i action också.
Givetvis är detta inga problem. 80-årskalas och givetvis ska man fira det
med två av Sveriges LaFerrari på
plats på Ring Knutstorp. Utöver Autoropas 80-årsjubileum firar italienska bilmärket Maserati 100 år i branschen. I fokus även denna dag var att
samla ihop pengar till Barncancerfonden. Medåkningar i LaFerrari, McLaren P1, Ferrari 458 Challenge tillsammans med hollywoodskådelspelaren
Hugh Grant, Volvo STCC, samt med

Om Toyota Prius är den fulaste hybrid-bilen,
måste ju McLaren P1 vara den vackraste.

Ford GT40 är nog sportbilen som
varit vacker i ett halvt decennier.
Den blir aldrig omordern.

Richard Göransson i hans Swedish
GT-bil. Detta var en del i att se till att
flera barn blir friska från den hemska
sjukdomen cancer. Buden var både
många och höga. Misstänker att det
var många kvinnor som ville spen-

Skådespelaren Hugh Grant var
på Sverige besök och körde en
Ferrari 458 Challenge Evolution
under helgen.

dera några minuter i en Ferrari 458
Challenge med Hugh Grant.
Den mörkgrå LaFerrarin kan ni nog lista ut vem den ägs utav. Registreringsnumret är LaLaLa som känns igen
genom en oerhört populär svensk låt.
Men det är inte bara bankörning som
är i fokus, exklusiva sportbilar från alla
möjliga årtionden fanns uppradade
inne på området.
Till nästa år rekommenderar vi er att
göra ett besök på Autoropa Racing
Days just för att få uppleva så många
vackra skapelser på en och samma
plats. Förhoppningsvis har det tagit
sig några fler LaFerraris till Sverige
då.

La Sexy Back!

Per Gessle var på plats med sin
La La La Ferrari.

Ferrari 458 Speciale i helt rätt Ferrari
färg. Denna röda fara kan inget annat
än ge ett starkt ha begär.

Old School Racing.
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BMW E30

POSTER
Foto: Hjalmar Van Hoek,
Jallegraphics.se

Läs GreenLight Magazine i plattan

Köp och läs GreenLight Magazine i Qiozk. Alla dina tidningar på ett ställe.

Qiozk

Tidningsaffären
www.qiozk.com

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

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

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

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

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

www.persverkstad.se

www.ralphsdack.com

Tel: 0706-64 24 66
Gillstad

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Däck & Fälgar

Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

Specialist på Volvo m.m.

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

Spacer tillverkning

Allt man kan tänka sig till bilen

www.improxcustoms.com

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

www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60

www.skruvat.se

Mariestad

Vi har delarna du söker!
www.dalhems.se
Tel: 0346 - 20735

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

www.manton.se
Tel: 0586-35888
Karlskoga

Bilvård

Profilkläder - Racing

Solfilm & skyddsfilmer

Motorsport-produkter

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

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

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

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

www.starcars.se

Tel: 08-759 57 80

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

www.dinjacka.se

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

Motorsport-produkter

www.ddesign.nu
Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Styling & tillbehör

Sonax en av världens ledande företag
inom bilvård.

www.sonax.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 uppdateringar.

www.stertman.com
Tel: 010-7077911
Nynäshamn

Vi leverera proffs lyktskydd från
LAMIN-X.

www.4protect.se

Stil för många mil
Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Väghållning, broms & avgas

Billjud & multimedia

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR

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

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

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

www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

www.streetperformance.se

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

www.raidopower.se

Vi söker även fler återförsäljare

www.forza.se
shop.forza.se (Vår webbshop)
Tel 0322-105 30
Alingsås

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

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

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

www.getlow.se

www.mlimits.se

info@getlow.se

Tuning produkter till rätt pris!

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

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

Vinyldrapering & Foliering

Silikon slangar m.m.

Motorstyrning & Mappning

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

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

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

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

www.gpartners.se
054-210 400

Billjud

www.wrapzone.net
Saltsjö-boo
tel: 08-522 254 50

Styling, Tuning & Motorsportprodukter

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

www.civinco.com

Inredning

Göteborg, Rullandelandsväg vid
Landvetterflygplats
Tel: 031-220810

Lackering - & rekondtillbehör

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

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

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

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

Tel: 070-2182577
Trollhättan

www.billackering.eu

Time Attack
Text: Jens Jarlengrip / NTA
Foto: Denny Schil Photo

Lördagen den 19/7 2014 var
Nordic Time Attack på plats
på Rudskogen Motorsenter i Norge, strax söder om
Rakkestad. Deltävling #4
stod på schemat och vädret
såg ut att bli på topp.
Vi rullade in på Rudskogen strax före klockan 18
på fredagen då anmälan
och besiktning började redan klockan 19. Det är alltid
mycket att förbereda väl på
plats men så här på årets
fjärde deltävling så börjar
allt sitta riktigt bra och allt
flyter på i ett rasande tempo. När klockan slog 19.00
hade det redan kommit en
hel del bilar och det fortsatte
att komma långväga förare
ända fram på småtimmarna.
Vi kände på pulsen i depån
och det märktes att det för
många förare var en ny bana
och de flesta är liksom oss
själva väldigt imponerade
av anläggningen och banan.
Kvällen avslutas med en
promenad runt banan för en
sista koll inför morgondagen. Allt ser perfekt ut.
Vi vaknar kl 06.00 för att upptäcka att vädret har, håll i er
nu, inte förändrats ett dugg.
Det är strålande sol och inte
ett moln på himlen. Allt såg

fantastiskt ut och det visade
sig hålla i sig hela dagen.
I vanlig ordning påbörjas dagen med förarmöte och sedan ett följa John varv efter
pacecar.
Efter detta var det dags för
warm-up och förarna började
ställa sig i kö för att komma
ut på banan långt innan utsatt tid. Det märktes direkt
att det kliade i både händer
och fötter på förarna att få
komma ut på banan. Snabbast i CLUB var Frank Bang
följt av Mikael Stomberg och
Pär Kraemer. I CLUB CHALLENGE var Rasmus Åberg
snabbast följt av Mark Bäck
och Henrik Sirath.
Tävlingsbilsklasserna PROAM och PRO visade direkt
var skåpet skulle stå och
Stefan Pålsson satte snabbaste tid i PRO-AM med
tiden 1:38.917 tätt följt av
teamkamraten Filip Svensson. Jonas Larsson i PROklassen var dock strået vassare och med tiden 1:32.710
satta han ribban högt inför
kvalen.
Strax efter kl 10.00 drog
kvalen igång och det kändes
att nu var det allvar. Tiderna
förbättrades markant och

Team-namnet är HETS och
det var precis vad de gjort
under hela serien.

Ingen topp 3 placering för
Helene denna säsong. Mer
motoreffekt och hon kan
sätta grabbarna på plats.

den ena snabba tiden efter
den andra rullade upp på skärmen vid sekretariatet. Kvaletta i CLUB blev Victor Örtegren med tiden 1:45.533 följt av
Frank Bang och Richard Lindström, som det endast skiljde
0.093 sekunder mellan(!). I
CLUB CHALLENGE plockade
Rasmus Åberg hem fempoängaren för bästa kvaltid följt av
Henrik Hagardzon och Mattias Claus. Värt att notera är
att det skiljde 0.132 sekunder

mellan ettan och trean
och bara 0.020 sekunder
mellan tvåan och trean,
samtliga topptider satta i
Q3. Tiderna då? Rasmus
Åberg 1:39.863, Henrik
Hagardzon 1:39.975 och
Mattias Claus 1:39.995.
Tiderna som dessutom
är på en bana med fartreducerande åtgärder är
riktigt imponerande. Time
Attack när det är som bäst!
I PRO-AM och PRO såg

scenariot likvärdigt ut.
Tiderna förbättrades enormt mycket men kunde
verkligen Jonas Larssons
tid i warm-up slås? Svaret
på detta är naturligtvis ja.
Redan i Q1 prickar Jonas
in 1:31.785 och i Q3 poleras tiden ner till 1:31.293
vilket blir dagens hittills
snabbaste tid och kvaletta i PRO, Charlie Strömnäs är inte långt efter och
med tiden 1:31.917 kam-

mar han hem andra platsen i kvalet tätt
följt av Mattias Kandevik. I PRO-AM var
Stefan Pålsson återigen snabbast och
tiden 1:33.938 från Q3 räckte hela vägen
till en fempoängare. Joakim Dyrstedt kvalade in på en andra plats och Nore Eriksson strax där efter.
Kl 15 var kvalen avgjorda och det var
dags för Top 8-kval i CLUB CHALLENGE
och PRO-AM. Inte riktigt lika snabba tider
men ack så jämt. Mellan första och fjärde
plats skiljde det endast 0.651 sekunder.
Snabbast var Mattias Claus med tiden
1:39.627 följt av Henrik Sirath, Henrik Hagardzon, Rasmus Åberg och siste förare
att ta sig till final var #46 Peter Karlsson.

Vi fick tyvärr ingen tid på Danel Söderlund då han på grund av ett däckproblem var tvungen att avstå från vidare
körning. Vi håller tummarna på att det
löst sig och att han kommer tillbaka till
finalen på Kinnekulle Ring den 6/9.
I PRO-AM var det extremt jämt mellan placering 2-5 men Stefan Pålsson
dominerade startfältet helt med smått
otroliga tiden 1:32.463. Stefan gick
tillsammans med Joakim Dyrstedt,
Nore Eriksson, Erik Karlén och Daniel
Wembo vidare till final.
När Topp 8-kvalen var avslutade var
det dags för finaler och först ut var

Victor Örtegren placerade
sig på första platsen i
Club-klassen.

CLUB. Victor Örtegren visade
även nu att hans BMW M135
är ruskigt snabb och med tiden
1:45.235 placerade han sig höst
upp på pallen. Tvåa kom Richard Lindström efter ett fantastiskt
sista-varv där han med nöd och
näppe lyckades smita förbi Frank
Bang som hamnade på en tredjeplats.

lén. Erik som för övrigt haft en hel
del strul de tidigare deltävlingarna verkade ha hittat farten igen
lyckades med en hårsmån slå
teamkamraten Daniel Wembo.

Sist ut för dagen var PRO och
först ut på banan var Jonas Larsson. Av kvalen att döma såg det
ut att bli en jämn kamp om första
platsen men Jonas visade stryka
I CLUB CHALLENGE skulle vi få och på varv #5 sätter han tävuppleva dagens mest spännande lingens snabbaste tid, 1:30.644
heat och det ett tag kändes det vilket är sjukt imponerade tid.
som att hela depån skulle ex- Det var dessutom första gånplodera av nervositet. Teamen/ gen Jonas körde på banan och
mekanikerna stod som på nå- han längtar redan tillbaka för att
lar och till slut, på sista varvet, putsa på tiden ännu mer. Andra
lyckades Rasmus Åberg ta hem platsen gick till Mattias Kandevik
seger med 1:38.721 vilket även och Charlie Strömnäs kom på en
var dagens snabbaste tid i Stan- tredje plats. Tyvärr råkade Chardardbilsklasserna. Det skilde en- lie Strömnäs tappa kontrollen på
dast 0.873 sekunder mellan et- sin Dodge Viper och åkte av vilket
tan och fyran och bitvis var det resulterade i att han blev utan tid
mindre än så. Riktigt imponerade i finalen. Efter en liten lägeskoll
tider. Värt att nämna och en rolig med Charlie verkar det inte vara
grej är att vi har en 4WD en RWD något annat än lite ”blåmärken”
och en FWD på pallen.
på bilen och det finns inget som
När det var dags för final i PRO- stoppar honom från att dyka upp
AM kom tyvärr bara 4 av 5 bi- på finalen där han har en första
lar till start då Joakim Dyrstedt plats att försvara sedan deltävfått problem i Topp 8-kvalet och ling #3.
således inte kunde delta i finalen.
Kvalvinnaren Stefan Pålsson var
favorit inför finalen och lyckades
hålla för trycket och vann med
god marginal på tiden 1:33.552
för Nore Eriksson och Erik Kar-

DELTÄVLING # 2
PRO
1. Jonas Larsson		
2. Mikael Letterström
3. Mattias Kandevik		

1:23.390
1:28.542
1.31.256

DELTÄVLING # 3
PRO
1. Charlie Strömnes		
2. Jonas Larsson		
3. Mattias Kandevik		

58,985
59,701
1:01,860

1:24.236
1:24.733
1:25.114

PRO-AM
1. Stefan Pålsson		
2. Filip Svensson		
3. Nore Eriksson		

CLUB Challenge
1. Rasmus Åberg		
2. Mattias Claus		
3. Daniel Söderlund		

1:29.358
1:31.168
1:31.924

CLUB CHALLENGE
1. Rasmus Åberg		
2. Mark Bäck			
3. Mattias Claus		

1:05,730
1:05,913
1:06,355

CLUB
1. Pär Kraemer		
2. Richard Lindström
3. Frank Bang		

1:36.173
1:38.784
1:39.673

CLUB
1. Viktor Örtegren		
2. Frank Bang		
3. Henrik Sirath		

1:07,240
1:07,776
1:07,894

PRO-AM
1. Stefan Pålsson		
2. Patrik Barth		
3. Joakim Dyrstedt 		

1:02,149
1:02,437
1:04,211

DELTÄVLING # 4
PRO
1 Jonas Larsson		
2 Mattias Kandevik		
3 Charlie Strömnes		

01:30,644
01:34,232
-

PRO-AM
1 Stefan Pålsson		
2 Nore Eriksson		
3 Erik Karlén			

01:33,552
01:35,435
01:35,838

CLUB CHALLENGE
1 Rasmus Åberg		
2 Mattias Claus		
2 Henrik Sirath		

01:38,721
01:38,942
01:39,443

CLUB
1 Victor Örtegren		
2 Richard Lindström		
3 Frank Bang			

01:45,235
01:46,415
01:47,852
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Är den snygg, är den ful eller är
den bara konstig.
Har svårt att bestämma mig
vilken känsla denna nya sportbil från Vencer, döpt till Sparthe,
ger. Innan vi går in på detaljer
måste vi reda ut vilka Vencer är.
Bolaget startade 2010 med att
bygga specialtillverkade sportbilar till en sluten grupp människor
med för mycket pengar i plånboken. Sparthe är deras första
produktion av en serietillverkad

modell. Vencer är ett hollänskt
bolag som faktiskt gjort det mesta av alla delar i egen regi.
Tanken med Sparthe är att den
skall ge en känsla av 80-talsretro. En LeMans-racer, när
LeMans var som störst. Första
gången man presenterade sitt
arbete för världspressen var förra året på en utställning i Monaco. Men mycket har hänt sedan
dess, med över 100 ändringar

på slutprodukten. Bilen kommer
självklart vara handbyggd och erbjuda allt som en sportbil skall erbjuda; en stark motor, ett lyxigt inre
med alcantara och kolfiber, samt
en form som får folk att vända sig
om.
Men frågan kvarstår, är den snygg?
Kort analyserat har den likheter
med en viss Pagani-modell med
svårt namn. Men baken är mer likt
en futuristisk Honda än en retro
klassiker från LeMans på 80-talet.
Men den har något som får en att
vilja se mer av bilen. Den har ett
sådant där utséende man måste
se flera gånger innan man älskar
det.
Men med tanke på att bilen är
handbyggd, har en kompressormatad V8 på över 600 hästar och
800 Nm och är ovanligt, är prissumman som startar på 2.700.000
kr. relativt okej.
2015 skall bilen i alla fall börja säljas och jag hoppas någon av våra
läsare gör investeringen och köper
en så jag lyckas få se en på riktigt
Bilder: VENCER
Text: Daniel Serénus

Foto: Patrik Karlsson @ Komet foto

Vilken färg på lyktskyddet passar din bil
Testa på vår hemsida
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Audi lyfter nu på täcket till Audi TT och TTS
Roadster som visas på
bilsalongen i Paris i nästa vecka. När den tredje
generationen av den
öppna sportbilen visas
är det med ny innovativ teknik med föraren i
fokus. Audi virtual cockpit kallas den helt digitala
instrumentmiljön.
Ett koncept som väckt
uppmärksamhet
och
redan belönats med utmärkelser som Car Connectivity Award och årets
innovatör inom vid Automotive Interiors Expo
Awards.
“Originalidén till Audi
TT hösten 1994, var att

konstruera en kompakt
roadster efter tydliga
genometriska
regler“,
säger Audis utvecklingschef Prof. Dr. Ulrich
Hackenberg. Redan i
sin första generation var
det en sportbil för sinnena – en körmaskin
med autentisk design.
Med den nya generationen TT Roadster följer
vi ursprungstanken men
gör det ännu enklare
för föraren att uppleva
tekniken - precis som
man förväntar sig av en
riktig sportbil.”
Innovativ digital instrumentskärm med intuitiv
MMI-enhet

I nya TT Roadster förenas
sportbilskänslan med upplevelsen i en öppen bil.
Med längden på 4 177
mm är Audi TT Roadster 21 mm kortare än
föregångaren. Fronten i
nya Audi TT domineras av
horisontella linjer med den
sexkantiga single-frame
grillen i ny skulpturerad
design. De fyra ringarna
har lyfts till motorhuven,
liksom på Audi R8. Två

vertikaler delar av de stora luftintagen som leder
delar av luftflödet ut mot
sidorna. Den vertikala formen tas upp i de nydesignade strålkastarna där
Audi bl.a. erbjuder de
innovativa Matrix LEDljusen med individuellt
reglerbara lysdioder samt
dynamiska
körrikningsvisare som tänds sekventiellt.
Bakifrån förstärker de

horisontala linjerna det breda
och sportiga intrycket. Vid
hastigheter över 120 km/h
fälls en spoiler ut från bakluckan för att minska luftmotstånd och öka downforce.
Motorprogram med ultralåg
förbrukning och hög effekt
Audi erbjuder TT Roadster
och TTS Roadster med tre
fyrcylindriga motorer med turboladdning och direktinsprutning. Till lanseringen kommer
2.0 TDI att finnas tillgänglig
med manuell låda och framhjulsdrift. Den levererar 184
hk och ett vridmoment på
380 Nm. Den genomsnittliga
bränsleförbrukningen är 4.3
liter per 100 km enligt gällande norm vilket översatt
till CO2–utsläpp blir 114 g/
km, en ny rekordlåg nivå i
segmentet. Audi TT 2.0 TDI
klarar Euro 6 standarden,
liksom alla TT-versioner, och
bär tack vare sin höga effektivitet tilläggsnamnet “ultra”.
2.0 TFSI är tillgänglig i två
versioner. I TT Roadster med
230 hk och 370 Nm i vridmoment. I prestandaversionen
Audi TTS Roadster med 310
hk och 380 Nm går accelerationen 0-100 km/h på 4.9
sekunder med toppfarten elektroniskt begränsad till 250
km/h. Ställbara klaffar i av-

gassystemet gör ljudet ännu
fylligare.
Vidareutvecklad quattro permanent fyrhjulsdrift
Det permanenta fyrhjulsdriftssystemet quattro är helt
nyutvecklat.
Intelligensen
i quattro-drivningen, med
andra ord mjukvaran som
bestämmer den exakta momentfördelningen
mellan
fram och bakaxel, är anpassad speciellt för TT. Den
elektrohydrauliskt reglerade
lamellkopplingen
fördelar
hela tiden vridmomentet
beroende på kör- och vägförhållanden samt förarönskemål.
Försäljningen av Audi TT
roadster startar i Sverige i november med lansering under
första kvartalet under nästa
år.

1 av 3 får
cancer.
Men alla
drabbas.
Bli månadsgivare i dag.
Gå in på cancerfonden.se eller
ring oss på 020-59 59 59.

Per
Fick cancer
diagnosen
myelom 2010

Fotograf Pär Bäckstrand / VOL

Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Marcus
Pers son
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Modellen är den mest kraftfulla
spidern i Ferraris historia. Precis som sin systermodell LaFerrari kommer det bara tillverkas 500 exemplar varav 499
stycken kommer att säljas.
A:et i slutet av modellnamnet
står för Aperta, vilket betyder
öppen. Ferrari 458 är verkligen
en succémodell från tillverkaren, vilket har gjort att man
fortsätta bygga olika versioner
av bilen. Formerna på 458:an
är verkligen vackra och den
gör sig ännu bättre i spiderutförande. Man har fortsatt använda sig av den hyllade V8:an

på 4,5 liter, vilket innebär 605
hästkrafter vid 9.000 r/min och
540 Nm vid 6.000 r/min. Samtidigt forsätter man tänka på
miljön och bilen släpper bara ut
275 g koldioxid per kilometer.
Om man jämför mot en BMW
M3 Coupé som man skulle kunna ha råd att köpa, så släpper
den bilen ut 263 g per kilometer. Så man har kommit långt
på vägen gällande utsläpp på
dessa sportbilar. Ferrari 458
Speciale A gör 0-100 km/h på
3 sekunder, och 0-200 km/h på
9,5 sekunder.
Den aktiva aerodynamiken

både fram och bak göra att
bilen presterar oavsett situation. Ett chassi med 10 aluminiumlegeringar och Side
Slip Angle Control (SSC),
en teknologi som garanterar
ojämförbar sportkörning.
Skulle det vara så att man
ändå skulle vilja ta ut bilen när
vädret inte tillåter, så tar det
cirka 14 sekunder att montera
av eller på hardtopen enligt till-

verkaren.
Precis som utsidan av bilens
formspråk har man en racinginspirerad interiör, men
man bibehåller Ferraris kvalitétskänsla. Någon prislapp är
inte ännu presenterad av Ferrari, då bilen för bara några
veckor sedan hade premiär på
Paris Motor Show.

Backen ner är brant och du
studsar lätt över curbsen
ner mot 6-kilometersskylten.
Lampan i varvräknaren blinkar till vid 8.200 varv, för ner
handen och tryck växelspaken mot läge “5”. Ett beroendeframkallande “clunk” hörs
när kuggarna hakar i varandra. När kopplingen släpps
upp ger du samtidigt full gas
och en explosiv mix av bränsleångor och syre pressas in
i cylindrarna.
Den brandfarliga blandningen antänds och släpper
lös en hel hord av frustande
hingstar gömda i motorn, tillsammans med en kaskad av
metallisk musik.

Bilen känns mer levande än
någonsin.
Bilkörning blir inte bättre än
såhär!
Tyvärr blir det svårare och
svårare känna detta då nya
sportbilar sakta men säkert
bygger ur och utesluter
föraren från själva körningen. Modern traction control,
anti-sladd och anti-spinn tar
bort magin med att LÄRA sig
nånting.
Vem som helst kan välja en
helt ny sportbil och köra riktigt
fort. Att göra det i en gammal
911 är någonting helt annat.

Sen är det givetvis en individuell fråga angående vad
Bilen kommunicerar med som klassas som körglädje.
dig, talar med dig, genom det Efter mina år med bilar och
onödigt skålade sätet och folk man träffat har jag lärt
upp genom ryggraden.
mig acceptera det. Vissa vill
Inga datorer, inga hjälpme- ha en bil som kör skjortan av
del.
alla andra med mycket hjälp,
En fläck fuktig asfalt mitt i andra vill ha en svampig
kurvan skickar ut bakändan amerikanare att gunga runt
på bilen. Instinktivt slänger med på någon cruising. För
du ratten åt motsatt håll och mig är det inga hjälpmedel,
fångar bilen i ett perfekt ba- 3 pedaler, racestol, manulanserat fyrhjuls-ställ som ell låda, motorn bak och en
slungar ut dig ur kurvan med lagom bit kraft.
än högre hastighet mot nästa
parti.
Ett bra exempel på detta
Köra endast på känsla och med att ha hjälpmedel och
instinkt, utan att tänka är inte är en upplevelse jag
bland det bästa som finns. hade på jobbet. En kund ville

att jag skulle köra runt honom
i sin McLaren MP4-12C. Det
gick sanslöst fort och jag blev
otroligt imponerad av bilen gällande styrning och fartresurser.
Men den talade inte till mig. Det
där som inte går att mäta fanns
inte riktigt. Jag körde runt på

drygt 8 minuter och så var det
tyvärr inte mycket mer med
det, jag behövde inte arbeta.
Även om man stänger av alla
system så hjälper bilen fortfarande till med torque vectoring,
ABS och annat häxeri.

Dagen efter kom en ny kund och
undrade snällt om jag kunde
visa hur man körde med hans
gamla 911T från ~60-talet. Den
hade drygt 200 hk (när den var
ny) och varvtiden låg på strax
över 10 minuter.
Sällan har jag haft så kul i en bil.
När jag kom in i depån igen dröp
jag av svett och hade träningsverk i hela kroppen. Medans
adrenalinet långsamt försvann
förstod jag vad körning var.
Du ska arbeta med bilen, bilen
ska inte arbeta för dig.
För ett tag sedan tog en vän orden ur munnen på mig.
“Jag skulle hellre ha en F40 än
en LaFerrari, en McLaren F1 än
en P1 eller en 917 hellre än en
918.”
Det viktiga är inte hur fort bilen
går...
Det viktiga är hur den känns!

www.birkaknivar.se

BILLJUD
Text:: Sören Karlsson
Foto: Sv.Bilstereoförbundet

I år hölls finalen i samarbete
med Gatebil, på Mantorp
Park, sista helgen i september.
På ”spela högt”-avdelningen höll som vanligt Rickard “Klåp” Karlsson i spakarna med hjälp av Stickan,
Nymans och Huse. Här kan
man välja att deltaga i både
spela så högt som möjligt
(dB Drag), samt så nära
en viss gräns som möjligt
(Bassrace) utan att gå över
denna gräns.
På ljudkvalitéts-avdelningen märks det att cd-spelaren fått konkurrens av andra media. Surfplattor och

liknande lösningar ökar mer
och mer.
Här kan man välja mellan nybörjarklass (Rookie),
antingen
prisbegränsad
eller obegränsad.
Snäppet över nybörjare heter Advanced och ytterligare
steget över det heter Master, och här kan man också
välja mellan prisbegränsat
eller obegränsat.
Värsta klassen heter Expert
och är till för dem som har
gjort flera speciallösningar i
installationen. I vinnarbilen
sitter det till exempel 2 st.
fronter kopplade till samma cd-spelare. En framför

föraren och en framför passagerarsätet.
Veteranen Roland Karlberg dök som
vanligt upp med sin Dodge. 24:e(?) raka
finalen = respekt!
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Sveriges bästa pris på
vinterdäck från 369 kr
Se till att ha bra grepp – även om plånboken
Vi har vinterdäck till alla bilar och skickar dem till dig eller direkt
till din verkstad. Snabbt, enkelt och billigt!

Bra bildelar till skruvade priser

