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Tack Tommy
Vi har avslutat en succé-gala.
För fjärde året i rad arrangerades
GreenLight Galan och i år var
succén ett faktum. Biljetterna
sålde slut på bara några veckor
och efterfrågan var extrem. Nästa
år måste vi skaffa en större lokal.
Men att behovet av att utan bilar få
festa och avsluta säsongen med
lite alkohol i blodet verkar i alla
fall finnas. Och med likasinnade
brukar man ha rätt kul!

Men jag tänkte jag skulle använda
detta utrymme av denna stora
digitala mediekanal till att hylla
en man som varit vid vår sida i
flera år. Det är han som får mig
och Christoffer att framstå som
duktiga skribenter. Trots att vi bara
är bra på att formulera oss och har
lite kunskap om bilar, så när det
kommer till meningsbyggnadsfel,

särkrivningar
och
galna
felstavningar. Är det han som
varit vår räddare. Han heter
Tommy Lindblad och har varit vår
korrekturläsare.

Detta är Tommys sista nummer
med oss. Vi är väldigt glada över
att få jobba med Tommy och hans
insats med tidningen och allt jobb
han lagt ner utan att kräva en
krona. Istället har han, som vi,
skänkt stora summor pengar till
de som behöver dem bättre.

Vill önska Tommy ett stort lycka
till i framtiden.

REPORTAGE
Text: & Foto
Christoffer Talvis

De ville skapa en supersportbil utan att betala
miljoner och en riktig
nackvridare blev resultatet.

GreenLight Magazine fyller
5-år i år och lika länge har
vi följt vår projektbil, en Opel
Speedster från 2003. Daniel
Serénus har drivit vårt projektbilsbygge och varje år har
han lykats modifiera om den.
Idag är det inte mycket projektbilsgänget inte rört eller
ändrat på.
Drömmen om en supersportbil har alltid funnits hos Vänersborgaren och tidningsgrundaren Daniel Serénus.
Men en Ferrari, Lamborghini
eller annat välkänt märke
kostar mer än det smakar.
Har man inte dessa pengar i
plånboken, men ändå har en
dröm kan tyvärr inget stoppa
dig. Det är kanske därför man
köper en relativt billigt sportbil och gör den super sportig. Denna Opel Speedster är
idag i klass med sina dyrare
kusiner.
Det gäller att ha goda vänner
och bra partners för att lyckas, säger Daniel.
Sponsorerna som hjälp projektbilsbygget under åren är
många och kanske några av
landets absolut bästa inom
sin bransch.
Inredningen är idag ombyggd

Inredningen är spartansk
men ändå lyxig. Inspirationen
kommer från Pagani.
Mycket kolfiber helt enkelt.

på ett sätt som känns original.
Vi finner här inne en snygg
helhet bygg i sportbilsmaterial som kolfiber, alcantara,
mocka och läder. Bakom kolfiberstolarna hittar vi även ett
ljudbygge. Något som Daniel
och vännen Jonas Johansson
lade ner massa tid på och när
stolarna skulle monteras tillbaka syndes det inte ens.
Alla detaljer i inredningen är

Kompressorn är vattenkyld
och fram sitter en oljekyl
som fungerar som intercooler.

snyggt gjorda och inget slarv.
Det har ju dock tagit sin tid att allt
perfekt. Enligt Daniel kommer det
hända lite till innan 2015, om Mikael Thor på Thors bilsadelmakeri får som han vill.

fabriken själva gjort det. Självklart
i kolfiber. Färgvalet kommer från
Daniels favorit bil, Pagani Zonda
R. Men bilen är inte lackerad utan
draperad i vinyl av proffs.
Alltid någon som pillar på vinylen
för att se om bilen är lackerad
- Vi skall sätta pricken över i:et, eller ej, säger Daniel
säger Daniel
Det finns inget ADD:on på bilens
På utsidan vill man ge kän- utsida, utan allt är hämtat från anslan av specialmodell. Lite som dra bilmodeller eller specialtillverPorsche har sin GT3 RS, ville vi kat.
att denna bil skulle kännas som
en Opel modell för banan. Därför Men en supersportbil hade inte
ville man ha en vinge stor nog att varit en supersportbil utan effekt
fungera i verkligheten. De ville ha under motorn. Då bilen från fabrik
sidokjolar och front läpp som om har ett chassi från areodynamik-

Fälgarna fick man göra
smalare fram för att de
skulle passa.

Bakom stolarna finns ett nu
mera osynligt ljudbygge.

mästarna Lotus, är vikten låg. Det gör
att originalmotorn som levererades till
original hade 147 hästar och en vikt
på 870 kg. Det gav en 0-100km/h acceleration på 5,9 sek. Men detta är
lite väl långsamt för supersportbil.
Därför hittade projektbilsgänget en
bra lösning på problemet. En Eaton
kompressor som passade rakt på.
Det är nämligen en GM originaldel
som levererades på Cheva Cobolt

i USA. I England rullar flera konverterade Opel Speedster modeller
med effekt på 230-260 hk utan större
problem. Så snart låg en kompressor
på posten som skulle hjälpa till att få
snurr i denna lätta bil. Efter lite expertrådgivning från vår vän och sponsor
Peter Brankell var allt igång, resutlatet blev ca 260hk i motorn och en helt
ny känsla.
Accelerationen känns mer rätt eller

skall man säga som det borde va- da och kunniga leverantörer.
rit från fabrik om det varit en ban- Vi tror att om en fabrik vill skapa
version, säger Daniel
ett mästerverk måste man ha rätt
lagspelare, säger Daniel.
Chassit är också banbilsanpas- Enligt Daniel är projektetssponsat, det vill säga ställbart och sorer extremt viktiga och de har
påkostat. För här sitter en värsting haft möjligheten att få jobba med
uppsättning av ställbara coilovers rätt personer samt företag från
från Bilstein. Detta följer nämligen start.
strategin av vad projektbilsgänget
viljat uppnå när det valt samar- Bilens senaste version premiärbetspartners till bygget. De vill visades 2014 på Bilsport perfornämligen bara jobba med välkän- mance and custom motor show

Helheten var viktigt och känslan är
sportig och klar för banan.

(Elmia). Publiken trodde bilen var
original och det är kanske det finaste man kan säga till detta projekt
enligt Daniel.
Många vrider på nacken när vi
åker förbi, bilen är ju mer uppseendeväckande än en Porsche
och ständigt följer frågan om vilket
bilmärke det är.

då projektet aldrig verkar dö ut,
då partners och projektbilsgänget ständigt kommer upp med nya
idéer.
Vi på tidningen kommer som vanligt hålla ett öga på projektet.

Nu är det bara finlir som kvarstår

Daniel gillar att lufta bilen på banan
ibland.

Motorbygget är dolt bakom en modiferad Opel Zafira motorkåpa.

FAKTA

Namn: Daniel Serénus
Ålder: 28
Bostadsort: The Capital “Vänersborg”
Arbete: Mångsysslare
Fritidsintressen: GreenLight Magazine
Årsmodell: 2003
Hur länge har du/ni ägt bilen: 2009

G-PARTNERS - REDLINE OIL - MOTUL- SONAX

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Pappa hade egen bilverkstad, bodde mer eller mindre där när jag var liten.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger
på?
7,5

Vilken är din värsta garageupplevelse?
När jag svetsade golvet i en bil och kände att hela luvan på tröjan brann. Slutade med en helrakad
skalle! :-)
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
El utan tvekan.

Vem är din bilbyggar förebild?
Mikael Byberg

Bästa garage drycken?
Monster Energy! Den gröna burken.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Så mycket tid som jag får för min sambo.

Fakta
Namn:
Mattias Svensson
Ålder:
33
Bor:
Tranås
Arbete:
Väktare
Civilstatus:
Sambo och tvåbarnspappa

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Ja, blir en helt ny bil! Men håller det hemligt ett tag till.
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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 & Foto:
Christoffer Talvis

Evenemanget som ger många sjuka barn ett hopp och glädje att forsätta kämpa mot sina sjukdomar. Oavsett om man deltog som förare
eller var där i sällskap med en förare mår man oerhört bra efter dessa
dagar.

Ett två-dagars evenemang som i år arrangerades i Eskilstuna kommun. Tidigare har Racing
Rascals samarbetat med
Min Stora Dag som är en
stiftelse som ser till att
barns drömmar blir verklighet, men i år var samarbetspartner Ronald
McDonald Barnhus som
är en liknande organisation som underlättar livet
för många sjuka barn.
Evenemanget
började
på fredagen den 12 september, där man började
dagen med körning på
Gröndal Motorstadion,
för att senare på eftermiddagen köra en kortege in
mot Strömsholmen inne

i centrala Eskilstuna. Bilarna parkerades sedan
på ett avspärrat område
intill hotellen där förarna
bodde. För att sedan vid
18-tiden åka buss ut till
Parken Zoo där kvällens
middag och välgörenhetsauktion skulle vara.
Under kvällen minglades
det friskt och underhållning på scenen av Martin
Stenmark och Andreas
Jonsson. Gästerna hade
med sig sina stora plånböcker för att dra in så
mycket pengar som
möjligt till välgörenhet.
Över en kvarts miljon
kronor samlades ihop till
Ronald McDonald Barn-

Många exklusiva och häftiga bilar hade
kommit för barnens skull.

fond. Allt från värdebevis på verkstadsbesök/rekond, till änglar tillverkade av barn auktionerades ut.
Företaget Wrapzone som hade folierat många av förarnas bilar skänkte en stenskottsfolieringsskydd till
bilar för att auktioneras ut. Efter en
stund under deras auktion hände
något som man kanske inte hade
räknat med. Grabbarna på Wrapzone la själva det högsta budet,
deras tanke var...: Yes, en ledig förmiddag. Verkligen humor och gav
många i lokalen ett gott skratt.
Lördagen börjades vid 10 på förmi-

ddagen med att barnen med sina
familjer dök upp på Gröndal, men
något stämde inte. Det enda man
kunde skåda runt banan var en
Nascar bil som stod i depån. Många av barnen som satt på läktaren
blev nog lite fundersamma vad
detta var. Men efter en stund hör
man sirenerna från en polisbil och
man ser en Dodge Viper kommer
åkandes i hög fart ner från en grusbacke och ut på banan. Polisen
ligger hack i häl och får stopp på
Vipern framför läktaren. Ur Vipern,
som ser ut som Blixten McQueen,

Många glada barn och föräldrar.

hoppar den biffiga gladitorn Beast ur med ett stort ben i
handen. Men polisen lyckas lugna ner Beast och tar med
honom in i polisbilen. Strax därefter hör man bilar med
högt motorljud närma sig och ner för samma grusbacke
som Vipern åkte ner för kommer ett långt led av sportbilar och parkerar längs med banan framför läktaren. Man
verkligen ser hur många av barnen skiner upp starkare
än solen, en bild man inte kommer glömma på väldigt
länge.
Efter att man parkerat upp alla bilar fick barnen med
familjer gå ut på banan för att ta en gruppbild. När detta
var klart körde bilarna och ställde sig i depån för att vänta
på att barnen skulle gå till respektive fadderbil som man
fick. Vilken kille eller tjej skulle inte glömma bort sin sjukdom för en stund genom att få åka med i en Ferrari, Lamborghini eller annan häftig bil. Under flera timmar hann
barnen åka med i flera olika typer av bilar. Detta måste

Driftingbilarna var minst
lika populära som supersportbilarna,

nog vara en av höjdpunkterna för
dessa barn. Men det var annat som
hände under dagen också, inte
bara åka massa häftiga bilar. Två
JAS Gripen-plan gjorde en överflygning över banan, ett Cessna flygplan bombade start och målrakan
med godis.
Under eftermiddagen fick även
barnen avgöra vilken bil som hade
häftigast motorljud, kampen var
jämn. De som nästan tog hem detta
var en Renault Twizy som inte gör
mycket väsen ifrån sig eftersom
det är en elbil. Men det var två personer i bilen som gjorde oväsen av
sig, nämligen gladiatorn Beast och
Markoolio.
Säger det ännuen gång, barnens glädje man får se är verkligen
obeskrivlig och vi på Greenlight
Magazine rekommenderar verkligen flera att ställa upp på detta.
Säger precis om Racing Rascals
motto; ”Dela med sig av det man
har, till de som kanske inte har haft
samma tur i livet och samtidigt ha
väldigt roligt”.

Markoolio & Gladiatorn
Beast.

En karavan med bilar kom in för att
överraska barnen som först inte trodde
det skulle komma några bilar.

Audi R8 GT var bara en av
flera supersportbilar som
fanns representerade.

Time Attack föraren
Helene Nordbäck var med
och skjutsade barnen.

Reportage
Text & foto: Daniel Serénus
Foto: Johnny Odden

Oslo Motor Show som arrangeras några
mil utanför Oslo, har blivit utställarnas
sista träff. Lite av en säsongsavlutning
för svenska bilbyggare.
Vi på GreenLight Magazine var självklart
på plats för att se bilarna en sista gång
innan de ska in i garaget för att fixas till.
Men självfallet var det inte bara svenskar
som ställde ut, utan också en rad duktiga
norska bilbyggare.
Men det som imponerade på de flesta
var inte grymma bilar, utan en hög med
sand. Eller rättare sagt en hög med sand

Anders Sandgrens
breda Volvo V70
fas 1.

där vuxna män och även
någon kvinna lekte med sina
radiostyrda leksaker. Vill inte
vara oförskämd, men att köpa
en grävmaskin i minatyr kanske inte alltid ger högst ranking på dating-siterna. Men
visst var det rätt häftigt ändå.
För dessa entusiaster har
verkligen lagt ner både pengar och tid i sin hobby. Precis
som bilbyggarna som ställde
ut runt om. Dessa radiostyrda
lastbilar, grävmaskiner och
kranar hade äkta hydralik och
en prislapp på allt från 50.000

Per Edqvist breda
Mitsubishi 3000GT med
X-men tema.

kr. och uppåt.
Men Oslo bjöd på så mycket mer
och stämningen var riktigt bra.
Detta trots att en del bilbyggare
var rätt trötta på att visa upp sin
kärra efter alla utställningar. Det
finns en viss lättnad av att ställa
in bilen i garaget efter säsongen.

Kan detta varit sista
gången vi såg Lukas i
denna outfit?

Norsk smurf-raket.

Filmstjärna! Thomas på Streetcar
Event i Norge är stolt ägare av
denna F&F bil.

Roligt att få se denna bil en
gång till efter Elmia i påskas.

Tre glada bilbyggare!

90-tals djävuls-ikon.....

...00-talets motsvarighet.

Mikael Bybergs vackra volvo kreation.

OLD SCHOOL!
Sjuk läcker Toyota.

Brutal Tidsmaskin.

Har du många garage-planer inför
vintern?

JA

63%
Nej

37%

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

TUNING CAR
Foto: Hjalmar Van Hoek
Jallegraphics.com.

BMW 1135hk | 1195Nm

EVENEMANG
Text: Daniel Serénus
Foto: Christoffer Talvis
Johnny Odden

För fjärde året i rad arrang- GreenLight
Magazines
erades GreenLight Galan i grundare Daniel Serénus var
Trollhättan. Ett evenemang ute och gick en dag. Han vill
för vars intresse växer för hitta ett sätt att avsluta sävarje år. Detta året arrang- songen på, men utan bilar
erades det på samma plats och med en rejäl fest. Som en
som de två föregående åren, guldbagge-gala med nominnämligen på hotellet Scandic erade och festlig prisutdelnSwania.
ing. Sagt och gjort. 2010 arrangerades galan för första
Evenemanget uppstod när gången i bilbyggarstaden

Hasse & Tage? Nä Hasse &
Johan “Nosslin”Nilsson.

Delar av Arn Racing som plockade hem bästa
event.

Lukas Koos med sällskap.

Trollhättan. Då med drygt 80 deltagare. I år hade man lyckas dra
dit hela 150 besökare och ett 60tal stod på väntelistan.

Att nomineras till galan är en
prestation. Bara de bästa/mest
framstående har vals ut.
Inte alltid givna kort som vinner,
säger Daniel som var kvällens
Nästa år får vi kolla på en större konferencier.
lokal, säger Daniel och Christof- Han berättar också att flera av
fer som är huvudarrangörer till hans favoriter faktiskt inte tog
hem något pris. Men så är det
galan.
när det skiljer 1 poäng i vissa
De som nomineras till galan är kategorier.
de bästa bilbyggarna, driftingförarna, billjudsbyggarna, event- Även om man inte vann så tror
fixarna, företagarna och time-at- jag att man kan vara nöjd med
kvällen. Tanken är ju att man
tack-förarna.

Så glad blir man om man vinner pris som
“Årets företag”. Torbjörn på Seabeach
visade sin glädje i alla fall.

Henrik Mattsson, årets bästa Volvobyggare.

skall ha roligt med dem som
delar samma intresse för motordrivna fordon.
Kvällen avslutades med en efterfest man sent skall glömma
och troligtvis skaffade sig nog
många en del nya vänner.
Brukar märkas när Elmia drar
igång vid påsk.

Drifting-turken tog hem pris i bästa
drifting. Vi väntar nu ivrigt på nästa
film på youtube.

Jenny Andersson blev årets kvinnliga bilbyggare.

The Stig?

Anders från bullarebygden var
besviken.

Tavlor för närmare 30 000kr auktionerades ut.

Lill- och stor PAIN.

Henrik Andersson tog hem det åtråfyllda priset “Årets Manliga
bilbyggare”

Christian Magass med sällskap.

Felicia Rosén, en av våra
duktiga fotografer var på
plats under gala-kvällen.

Helene Nordbäck som var nominerad i Bästa
Kvinnliga Bilbyggare hade hittat rätt party
mood.

Kvällens konferencier var
ingen mindre än Daniel
Serénus, tidningens
grundare.

Emelie och Pernilla från
Sonax, en av Galans
huvudsponsorer.

Gröndal motorstadio tog hem
GreenLight Award 2014, som av
tradition delades ut av
Halmstad sports car event.
Stående ovationer när
GreenLight Award delades
ut.

Hjalmar Van Hoek tog hem
pris som “Bästa bilfotograf”.

Ett Stort Tack Till:

För:
Öltält - Bröllop - Kalas - Nattklubb
Party - Tema fester - Rajraj - Studenten
Ölhävartävlingar - Rock’n’roll
Fylleslag - Grisfester - Beach partyn
Scener - förfester - Efterfester eller
något annat kul!

www.x-masters.se

Mitsubishi EVO Time Attack

POSTER
Foto: Rani Giliana
J

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: Rani Giliana

Det var under lördagen den
6 september som allt skulle
avgöras. Den första Svenska Mästaren i Time Attack skulle koras. Det blev
en jämn kamp ända in på
mållinjen, men till slut lyckades Jonas Larsson från
Falkenberg ta hem segern
genom att placera sig på en
andraplats i finalen.
Dagen började i vanlig ordning med ett ’följa John’-varv
för standardbilsklasserna.
Efter att detta var avklarat
var det dags för uppvärmning och allt såg riktigt bra
ut. Vädret var på topp och
alla hade kommit till finalen
med ett leende på läpparna.
Deltävling #4 på Rudskogen
och den långa väntan inför
finalen hade verkligen satt
avtryck hos förarna.

hade bara standardbilsklasserna kört än. Hur skulle
detta sluta?

När det var dags för PROAM och PRO att köra var
spännigen på topp. Vad
skulle dessa monsterekipage få för tider och skulle de
möjligtvis bli några rekord
under dagen? Snabbast ut
i PRO-AM var Mikael Engblom med tiden 57.013, tätt
föjld av Filip Svensson med
tiden 57.793, vilket bådade
för riktigt snabba tider under
dagen. PRO-klassens Charlie Strömnes satte snabbaste tiden under Q1 med
tiden 54.255, följd av Jonas
Larsson och tiden 54.486.
Båda under 55-strecket och
vi var mållösa. Dagen kunde
inte börjat bättre. Under Q2
och Q3 hände inga jättesNär Q1 drog igång syntes tora förändringar, men alla
det direkt på tiderna att de förare lyckades backa upp
flesta hade kommit hit för sina tider bra och kvalitén på
revansch. Tiderna från del- körningen var extremt bra.
tävling #3 regnade ju tyvärr Det var dags för finalerna
bort och svar på tal kom re- och CLUB var först ut. Frank
dan i Q1. Snabbast i Club Bang såg oerhört stark ut,
var Frank Bang med tiden men både Mikael Stomberg
1:04.277 och i Club Chal- och Henrik Sirath utmanade
lenge var det Mattias Claus starkt. Starkast ur kampen
med tiden 59.992. Redan var dock Henrik och med
i Q1 sattes alltså dagens tiden 1:04.641 kund han
första sub-minut tid och då placera sig högst upp på

pallen.
I Club Challenge var det minst
lika jämt i kampen mellan tabellettan Rasmus Åberg och
utmanarna Mattias Claus,
Daniel Söderlund och Daniel
Wembo. Kampen varade ända
in på sista varvet, där Mattias
Claus kunde gå segrande ur
fighten med tiden 58.995 och
dagens snabbaste tid för standardbilar. En tid som står sig
riktigt bra!
Klockan var slagen och det

var dags för PRO-AM att
ställa upp inför final. Och
vilken final det blev! Redan på varv fyra lyckades
Gustaf Burström pricka
in tiden 55.642 vilket bör
vara någon form av rekord
på denna bana med “Rdäck”, alltså helt gatgodkända däck. Mikael Engblom och Erik Karlen gjorde
allt de kunde för att försöka matcha tiden men utan
resultat.

I PRO-klassen var det
en kamp mellan klassledaren Jonas Larsson
och utmanaren Charlie
Strömnes. Bästa tiden
lyckades ändå Charlie sätta och 54.018 blev dagens
bästa tid, tätt följt av Jonas
Larssons 54.051.
Redan innan sista deltävlingen visste man att det
skulle bli en jämn kamp
och många skulle vara
med och slåss om den

Jonas Larsson tog hem SM-titeln i
Time Attack 2014.

åtråvärda titeln. Jämnast var det mellan
PRO-AM klassens ledare Stefan Pålsson och PRO-klassens Jonas Larsson.
Inför finalen stod de båda på 165 poäng,
men på grund av tekniska problem kunde
inte Stefan Pålsson fullfölja tävlingen och
detta gjorde att Jonas Larsson hade ett
kanonläge att plocka hem guldet. Sagt
och gjort och med tiden 54.142 var saken
klar. 45 sköna poäng var i hamn och guldet var ett faktum.
I
standardbilsklasserna
skulle
en
Riksmästare utses och inför finalen hade
Club Challenge-ledaren Rasmus Åberg
kopplat ett litet grepp med 10 poängs ledning över dåvarande 1:an i CLUB, Viktor
Örtegren. Viktor kom tyvärr inte till start

och närmaste konkurrent var Pär
Kraemer som låg 14 poäng bakom.
Trots tappra försök av Kraemer, så
kunde Åberg ta hem segern och titulera sig som Riksmästare i Time Attack 2014.
Nordic Time Attack som är promotor
för sporten i Sverige ser redan fram
emot 2015.
– Året som gått har varit helt fantastiskt. Organisation fungerar från topp
till tå och att arrangera Time Attack
har aldrig varit lika roligt som nu. Inför
nästa år laddar vi ännu hårdare och vi
tror att 2015 kommer bli ett år att minnas. Om detta året var bra så kommer

nästa år bli ännu bättre, säger
Ralph Bohman, evenemangsansvarig NTA.

När man första gången fick
höra att Norge skulle göra en
bilfilm blev många skepiska.
Kan de verkligen få ihop något
bra tänke man. Men blir man
uppvuxen på råolja så borde
man någ veta hur man gör en
bra bilfilm.

dkap. Det är också en historia
mellan huvudrollsinnehavaren
och hans dåliga relation till sin
dotter. Filmen som bjuder på
en del skratt och extremt häftiga bilar får högsta betyg. Den
är bra helt enkelt. Märks att
den påkostad och genomtänkt.

Filmen påminner lite om svenska klassikern Göta Kanal, fast
med bilar förstås. Ett race genom Norge där förste man på
plats tar hem segern.

Vi ser också driftingstjärnan
Fredric Assbø i driftingscenerna för karaktären TT. Även
Fredrics bil används flitigt i filmen.

Historien bygger på två rivaler
som efter händelser i ungdomen sätts inför ett race till Nor-

Men är inte biltokig om man
inte ger grannlandet en chans.
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Lamborghini har alltid varit stora
starka motorer och italienska fullblod. Men för att bevisa att de är
med i matchen om framtidens motorer kommer nu första plug-in-hybrid bilen fråm märket. Än så länge
ett koncept men visar vart vägen
kommer leda i framtiden. Rätt eller
fel?
Bilen Asterion är inte lika sportig
som sina syskon, med en högre
sitt position och lite snällare former. Men med släpper man lös
både V10 på 610hk och elmotorn

på 300 hk, kommer ingen kalla
bilen för mesig. Den avverkar då
0-100km/h på 3 sekunder. Men
mest imponerad blir man nog
över hur lite bilen kan förbruka
med lätt högerfot och rätt inställning på hybrid fördelningen.
Lamborghini uppger nämligen
0,41/mil. Men det är kanske där
charmen med en törstig sportbil försvinner. För elmotorn kan
man nämligen köra på enbart
och då är resultatet en 300hk
stark framhjulsdriven bil. Lite
som att köra en värsting Volvo.
Vill man ha valmöjlighet att köra
bränslesnålt och effektlöst kanske Lamborghini inte är bilen
för dig. Varför ens skapa en kan
man fråga sig?
Om inte har råd men sporbil i
denna klass, kanske du heller
inte skall äga en. Att köpa en
Lamborghini för att sedan snåla
med bränslet är kanske valet att
avstå bilen helt.
Oklart om vi får se någon Asterion i produktion framöver men
här är i alla fall bilderna på den.

Motor:

Roush Yates 410 Kubiks Ford V8,
845 hästkrafter

Transmission:

6-växlad Sadev SC90-24 racingväxellåda byggd för fyrhjulsdrift samt
effekttålig. Hydraliskt handbromssystem.

Väghållning:

Specialtillverkade ASD Motorsports produkter

Kaross:

Widebody Ford Mustang från
1965 designad av RTR, Ken Block
och Hoonigan, ASD Motorsports.
Rörramschassi, ASD Motorsports
custom bur, RTR kofliber kaross
delar.

Fälgar:

Fifteen52 tre-delade R40, 18x10.5”

Däck:

Pirelli Trofeo R, 295/30/18
Foto: www.hoonigan.com

Läs GreenLight Magazine i plattan

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

Qiozk

Tidningsaffären
www.qiozk.com
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När bilvärldens entusiaster samlas för 2014 års
upplaga av Mondial de
l’Automobile i Paris passar Honda på att avslöja
fler spännande detaljer
om den mycket efterlängtade
Civic Type R.
Den häftiga 5D- versionen
kommer finnas i europeiska utställningshallar
nästa år och blir den mest
extrema Type R någonsin
och starten på en ny era
för varumärket.
Effekten levereras ur en
2,0-liters
i-VTEC-motor
– en ny motor ur Hondas
Earth Dreams Technology-serie. Med mer än 280
hk överträffar dess pres-

tanda alla tidigare Type R
versioner, Civic, Integra,
Accord och till och med
NSX-modellen.
Type R är ett oöverträffat
kraftpaket samtidigt som
den klarar utsläppsreglerna Euro 6. Till skillnad
från sina föregångare
med sugmotorer är denna modell försedd med
turbo som förbättrar effekten på alla varvtal.
Detta i kombination med
den höga prestanda som
kännetecknar
Hondas
VTEC-teknologi, som är
uppskattad av Type Rägare, kommer Type R att
leverera en otrolig körupplevelse.
“Honda har haft fyra Type

R-versioner – Civic, Integra, Accord och NSX.
Motorn i nya Civic Type
R överträffar alla dessa
tidigare versioner när det
gäller effekt, vridmoment
och motorrespons.” säger
Suehiro Hasshi, Honda R
& D och projektledare för
Civic Type R,
Hasshi underströk att
bilens
attraktionskraft
kommer vara mycket mer
än högprestandamotorn

under huven. Flertalet
tekniska innovationer och
optimeringar gör nya Civic
Type R till förarens valvärdig det röda “H-märket.
I Civic Type R kommer
exempelvis Hondas nya
“+R”-knapp
att
introduceras. Knappen som
är placerad bredvid ratten
aktiverar det nya “+R”läget för en extrem körupplevelse.
Motorresponsen
ökas

med vridmomentmappning
anpassad till en mer aggressiv och prestandafokuserad
körupplevelse.
Styrningen
blir mer responsiv och ger tillsammans med det nya adaptiva stötdämparsystemet en
optimal körupplevelse.
Suehiro Hasshi, projektledare Civic Type R berättar
vidare “I normalläget är Civic
Type R en exceptionellt smidig sportbil i vardagen med
en behaglig och jämn acceleration. “+R”-läget ger
föraren en mer dynamisk och
atletisk bil som får pulsen att
öka. Karaktärsskillnaden är
enorm, “+R” gör bilen idealisk
för banan och kommer uppskattas av den sanne sportbilsentusiasten.”
Fler exempel på innovation
i bilen är dess nya länkage.
För att kunna leverera full
effekt ur den turbomatade
2.0-liters i-VTEC-motorns är
nya Civic Type R:s främre
chassi försett med två extra
spindelleder. De minimerar
torque-steer och ger på så
sätt föraren en exceptionell
körupplevelse.
Det nya adaptiva stötdämparsystemet, speciellt utvecklat
för Civic Type R anpassar
automatiskt de främre och
bakre stötdämparnas styvhet

på en bråkdels sekund baserat på de aktuella körförhållandena. Civic Type R levererar med andra ord komfort
vid motorvägskörning men är
stabil och smidig så fort högpresterande köregenskaper
krävs.
För den bästa körupplevelsen har Nya Civic Type R,
precis som sina föregångare,
en sexväxlad manuell låda.
Suehiro Hasshi, projektledare Civic Type R om valet
av växellåda “Den manuella
växellådan erbjuder föraren
en aktiv och sportig körning,
som exempelvis att växla ner
från femte till tredje när de
närmare sig en kurva. Tanken med Type R och valet av
den manuella växellådan är
att föraren ska uppfatta bilen
som komplett”
Type R har utvecklats och
konstruerats efter den europeiska kundens önskemål. Bilen byggs på Hondas
toppmoderna anläggning i
Swindon, Storbritannien, och
kommer ut i handeln under
2015.

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

11 GTS
Porsche 9

Porsche ställer nu andra generationen av 911 Carrera GTS
på startlinjen. Fyra modeller
- en coupé och en cabriolet,
antingen med bakhjulsdrift eller
fyrhjulsdrift - krymper nu gapet
mellan 911 Carrera S och den
rejsiga gatmodellen 911 GT3.
Några av de tekniska ingredienserna som ger ännu bättre
prestanda och mer körglädje: 430 hästkrafter (316 kW),
Sport Chrono-paketet och
PASM aktiva dämpare som
sänker karossen tio millimeter.
Bättre effektivitet ger snabbare
acceleration och högre top-

pfart samtidigt som bränsleförbrukningen vid blandad körning är på samma låga nivå som
i S-modellerna.
I kombination med Porsches
dubbelkopplingslåda (PDK) accelererar 911 Carrera GTS från
0 - 100 km/tim på 4,0 sekunder
(Cabriolet 4,2 sekunder). Toppfarten för alla GTS-modeller
är över 300 km/tim. Snabbast
är Coupé med manuell växellåda och bakhjulsdrift, 306 km/
tim.
Med tanke på de nya toppmod-

ellernas högre utrustningsnivå
är de dessutom attraktivt prissatta. Flera tidigare tillval
är nu standard, som t ex bixenonljus med Porsche Dynamic Light System (PDLS)
och sportavgassystemet med
sitt unika GTS-ljud. Inredningen är i exklusiv Alcantara och
föraren och passageraren sitter i läderklädda sportstolar
med mittpartiet i Alcantara,

liksom i övriga GTS-modeller
från Porsche.
Liksom alla GTS-modeller
från Porsche skiljer sig de nya
911-modellerna markant från
övriga Carrera-modeller. Alla
har den bredare karossen från
Carrera 4, med bredare bakskärmar och större spårvidd.
Standard är också 20-tumsfälgar
med
centrumbult,
lackerade i exklusivt svart.

Frampartiet präglas av den
speciella fronten och rökfärgade bi-xenon-ljus. Luftintagets svarta ribbor och svartkromade avgasrör utmärker
bakpartiet på GTS-modellen.
Med tillkomsten av de här nya
toppmodellerna består 911
Carrera-serien av tolv sportbilar med tre nivåer av motoreffekt, som coupéer eller cabrioleter och med bakhjulsdrift
eller fyrhjulsdrift.
Priserna i Sverige blir:
Porsche Carrera GTS 1 127
000 kronor, Porsche Carrera
GTS Cabriolet 1 245 000 kronor, Porsche Carrera 4 GTS 1
193 000 kronor och Porsche
Carrera 4 GTS Cabriolet 1
311 000 kronor.
De fyra nya toppmodellerna
introduceras hos återförsäljarna i januari 2015
Bild & Text: Porsche

ayenne
Porsche C

GTS

Nya Porsche Cayenne
GTS avslöjar sina sportiga egenskaper redan
genom namnet. Förkortningen GTS går tillbaka
till den berömda Porsche
904 Carrera GTS från
1963. 2007 fick Cayenne
GTS som första moderna Porsche den återuppväckta
beteckningen.
Sedan dess står GTS för
en särskilt sportig version
av Porsches modeller.
Den som kör en Porsche
vill ha en sportig bil - oavsett om den har två eller
fyra dörrar. Därför står
GTS-versionen, med elva
procent, för en stor andel av modellmixen i det
som nu är Porsches mest

framgångsrika modellserie. De sportiga fyrdörrarsmodellerna
bidrar
sedan länge till företagets lönsamma tillväxt och
garanterar samtidigt framtida investeringar i nya
sportiga modeller .
Motorn i Cayenne GTS är
en 3,6-liters V6 biturbo.
Det är en starkare version av den nya motorn i
Cayenne S. Den har lägre
bränsleförbrukning
och
högre prestanda än den
tidigare modellen med V8motor. Motoreffekten är 20
hk högre, nu 440 hk, och
vridmomentet har ökat
med 85 Nm till 600 Nm
samtidigt som bränsleförbrukningen minskat med

upp till 0.9 l/100 km. Cayenne GTS accelererar från 0
- 100 km/tim på 5,2 sekunder
eller bara 5,1 sekunder med
Sport Chrono-paketet som
är tillval. Toppfarten är 262
km/tim. Sportavgassystem
är standard och bidrar till det
kraftfulla GTS-ljudet.
Inte minst tack vare sitt fjädringssystem har Cayenne
GTS utmärkta kurvegenskaper. Porsches aktiva fjädringssystem,
Porsche
Active Suspension Management (PASM), är inställt för
sportig körning. Med standardinställning av PASM är
bilen sänkt med 24 mm. Med
luftfjädring, som är ett tillval,
är den 20 mm lägre. Andra
standardtillbehör inkluderar bromsar från Cayenne
Turbo med skivor med 390
mm diameter fram och 358
mm bak. Bromsoken är lackerade röda som på turbon.
Även andra detaljer bidrar till
att göra Cayenne GTS till en
sportbil. Som standard har
den fronten från Cayenne
Turbo med stora luftintag
och Sport Design-paketet
med mer markerade sidokjolar och skärmkanter. De
senare, liksom takspoilern
och nedre delen av bakpartiet är lackerade i bilens färger. Andra detaljer är svartlac-

kerade för större kontrast,
alla bokstäver är svarta, liksom 20-tumsfälgar i RS Spyder-design, avgaspiporna,
bi-xenonstrålkastarnas insida, sargen runt de svärtade
bakljusen. På framdörrarna
framträder namnet; GTS.
De sportiga uttrycken fortsätter på insidan. Åttavägs elektriskt justerbara GTS-stolar
i läder/Alcantara, inklusive
texten GTS på nackskyddet, är standard. Alcantara
är det dominerande materialet i interiören. Interiörpaketet, GTS, ett tillval, kommer i rött eller silver med
kontrasterande färger på
varvräknaren, de dekorativa
sömmarna, bokstäverna på
nackskyddet och säkerhetsbältena.
Nya Cayenne GTS får världspremiär den 19 november
2014 på Los Angeles bilutställning och börjar säljas i
mars 2015. Priset i Sverige
för Cayenne GTS är 972 000
kronor.
Text & Foto: Porsche

Jag missade nästan det sista
trappsteget när jag klev ut
från restaurangen.
Nere på gatan stod en orgie
av Vridmoment, hästkrafter
och vulgära skärmbreddningar. Bilen framför mig var en
Mercedes SL65 Black.
En
Dubbelturbo-matad,
670hk, 1100nm (begränsad)
grå tysk kryssningsmissil.
Jag har faktiskt åkt med i
en på ringen. Sällan har jag
känt en o-tröttare bil! Det
spelade ingen roll om det var
45 graders lutning uppåt eller
neråt, tänderna fick ändå flyttas fram efter åkturen. Man
kan säkert knyta fast bilen i
Mount Everest och dra planeten åt andra hållet.
Jag närmade mig bilen försiktigt när bilens uppenbara
ägare kom mot bilen med
en skara killar och tjejer runt
sig. Han skulle köra iväg nu!
Hög av förväntan ignorerade
jag mina tidigare plikter den
dagen och stannade för att
lyssna på mästerverket! När
nyckeln vreds om hände….
Absolut ingenting. Eller ingenting man förväntade sig i
alla fall. Ett tyst v6-knattrande
pyste ut ur de fruktansvärt
överdimensionerade avgaspiporna.
Med mig stående bredvid i
chock körde bilen försiktigt

iväg. Tyst och undrande gick
jag ner för gatan och hemåt.
Jag hade turen att träffa sagda man på en bilträff senare
och frågade vad det var för
häxeri.
Han svarade, lite kaxigt att
det var en replika baserad
på en SLK 320 från -03. För
honom spelade det ingen
roll då ”tjejerna inte märker
någon skillnad”. Sällan har
jag vart så nära att drämma
till någon på grund av deras
attityd.
Jag själv har djupa interna
konflikter angående replikor
och liknande rekreationer.
Tidigare tyckte jag att de endast borde kastas ner i Mount
Doom och brinna för evigt.
Min generella uppfattning
har vart att replikor baserade
på en donatorbil inte riktigt
är så mycket att ha. Missförstå mig rätt, det finns helt
säkert riktigt fina replikor av
dem också! Men för mig är
en replika (rekreation) byggd
från scratch något utöver det
vanliga.
Ett exempel är en svensk
som ville bygga en Mclaren
F1 GTR. Han fick tag på en
ägare och frågade snällt om
han fick komma förbi och
ta några mätningar. Ägaren
svarade ja och bilbyggaren
mätte upp varenda millimeter

på bilen. Han har även byggt
en Countach från noll också,
som bisarrt nog, är bättre ihopsatt än originalet! Rekreationer som dessa är underbara
mästerverk som bara ökar i
värde för varje år som går. Sedan finns det givetvis andra
sidan av spektret med fasansfulla något-sånär kopior som
knappt ser ut som originalet
alls. Jag dömer ingen, har man
en dröm ska man följa den!
Hela mitt liv har jag drömt om
70-talslegenden Porsche 917,
men för en vanlig människa
som mig har det vart lite utanför min räckvidd då en i sjaskigt
skick går på drygt 3 miljoner

dollar.
Tidigare har det funnits en replika som kallats ”Lazer 917”
som blev känd i en herbie-film
där den spelade just en 917.
Den är baserad på en VW
Bubbla och att karossen blev
kallad ”917” ger mig kalla kårar
av ilska varje gång jag tänker
på den. Ser ni en Lazer 917 så
har ni världens tillåtelse att hälla napalm över den och tända
på. Se till att gå långsamt iväg
med solbrillor på för ökad effekt. Länge har mina drömmar
om 917 vart långt borta.
Men förra året när jag var på
väg hem från ringen läste jag
om en amerikan som hade en

917 reggad på väg. Direkt tänkte jag att det inte kunde vara
en riktig, men började forska
i ämnet. Det visade sig att det
var just en replika byggd från
scratch av ett gäng australiensare.
Under luppen så märkte jag att
den inte riktigt var så 100% korrekt som jag drömmer om, men
jag gav inte upp riktigt.
Efter någon vecka hittade jag
ett gäng sydafrikaner som faktiskt bygger en 100% korrekt
väglaglig Porsche 917 för en
rimlig peng. Ända sedan den
dagen har jag vart helt besatt
av tanken av att kanske ha en
917 tillslut. En dag kommer jag
att ha en. Det är endast en tidsfråga!
Jag skulle givetvis aldrig säga
att min framtida rekreation
skulle vara en riktig Porsche
917, min heder är alldeles för
stark för det.
Men när man stänger in den i
garaget efter en track day på
Spa-Francorchamps och tittar
in på formerna, skulle jag inte
bry mig. Jag skulle inte bry mig
att den var en rekreation alls.
(söker sponsorer!)
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