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På humör nog att säga
 God Jul & Gott Nytt år
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Text: Daniel Serénus

Måste medge att jag efter årets 
GreenLight gala var annat än nöjd. På 
grund utav att folk uppträdde ohyfsat 
under galan var jag så trött att jag aldrig 
mer ville arrangera galan igen. Jag 
kunde inte tro det var sant och fick nypa 
mig i armen mer än en gång. Jag har 
alltid sett upp till bilentusiasterna som 
likt mig själv brinner för bilar. Ett gäng 
glada och städade människor där alla 
har samma intressen och pratar och 
har roligt tillsammans. Många visade 
inte någon som helst respekt för oss 
som lägger ner all vår fritid på att ni ska 
få ha roligt utan måste fokusera på att 
bilen har bästa finish. Men det finns 
hopp, för om 10% var ohyfsade så var 
de rakryggade. De kontaktade oss och 
ringde vår medarrangör Folkets hus för 
att be om ursäkt och de ångrade bittert 
sitt beteende. Det gjorde att vi alla fick 

lusten tillbaka igen.

Vill ännu engång inte dra alla över en 
kam, det finns fortfarande massor av 
människor jag respekterar och alla kan 
göra fel. De skyldiga har bett om ursäkt, 
det är moget och förtjänar viss respekt i 
sammanhanget.

Nu blickar vi framåt och vi har ett 2019 
som väntar. För oss blir det extra 
spännande då vi fyller 10 år nästa år. 
I september 2009 släppte vi vårt första 
nummer av tidningen, ett nummer som 
var allt annat än perfekt. Idag håller 
tidningen betydligt högre klass och 
utvecklingen har verkligen gått framåt. 
Så bara njuta av årets sista nummer!
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REPORTAGE
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Ina Henckel

En rejäl dos av TV-spelen Need for Speed och givet-

vis Fast and the Furious filmerna skapade

 bilintresset



Efter en lång tid med en stru-
lande gammal Mitsubishi 
Eclipse så började jakten eft-
er en nyare bil, men vad för 
bilmodell det skulle bli var inte 
bestämt, då det finns många 
modeller som är snygga men 
det ska kännas rätt också.

- Jag kollade runt på flera 
olika bilmodeller sen dök den-
na Nissan 350Z upp och jag 
fastnade, säger Joachim. 

Efter att spelat Need for 
Speed-spelen och sett några 
Fast and the Furious-filmer 
skapades en hel del idéer 
att bygga om bilen, som i 
spelen är väldigt lätt, trycka 
på en knapp och sen är bilen 
ombyggd, i verkligheten är 
det inte lika enkelt. Under 
de första åren i Joachims 
ägo var bilen relativt original, 
småsaker som byta position-
sljusen till LED som var första 
”modden”. För varje år som 
gått har någon form av modi-
fiering av bilen skett och nu-
mera är bilen inte speciellt lik 
originalutförandet. Det var till 
säsongen 2017 som Joachim 
bestämde sig att följa den 
heta trenden med widebody-
kit, i detta fall ett Rocket Bun-
ny-kit, i detta fall ett replika. 
Dock har några mindre juster-

Joachim hittade ett Rocket Bunny replika-
kit till bilen efter ha fastnat i trenden med 
breda bilar



ingar gjorts för att passa hon-
om bättre. Då Joachim gillar 
utmaningar och är väldigt in-
tresserade av 3D-printning 
har några delar till bilen tillver-
kats hemma med denna nya 
och framåtsyftande teknik. 

- Instrumentpanelen är om-
byggd med RGB-bakgrunds-
belysning, ett av mina ”ska 
bara, hur svårt kan det vara” 
och 50 timmar senare och ett 
antal frustrationsmoment så 
är man klar. Det är en detalj 
som inte alls många märker 
av men jag tycker det är rätt 
kul att kunna matcha färgen 
med utsidan som byter färg 
varje år, säger Joachim med 
ett leende.

Att ha en låg bil tillhör stance-
trenden och med samhällets 
alla väghinder så är luftfjä-
dring det enda rätta om man 
vill kombinera en funktion-
sduglig bil samt kunna ha 
perfekt fitment på träffarna. 
Joachim lyckades få tag på 
ett kit från K-sport med manu-
ell styrning som han bara inte 
kunde låta bli att köpa. 

- Hur svårt ska det vara att 
bygga ett eget styrsystem, 
säger Joachim med ett skratt.

Joachim har intresserat sig för 3D-printning 
och en del produkter har han skapat själv ur 
eget huvud.



Komponenter som be-
hövdes köptes vid Ebay 
och snart var det egna styr-
systemet under uppbyg-
gnad, men han var inte 
nöjd här. Andra som köper 
färdiga luftfjädringsskit kan 
ofta styra sina styrsystem 
via telefonen, det ville han 
också. 

- När man aldrig har kodat 
en mobilapp förut tar det en 
bra stund att få ihop en dug-
lig sådan. Men med många 
Youtube-tutorials, tips från 
nära och kära så lyckades 

jag tillslut, säger en nöjd 
Joachim.

Givetvis funkade inte appen 
helt optimalt till en början, ett 
gäng buggar fick justeras, 
men tillslut fick Joachim ord-
ning på allt. Den ”lilla” Battle 
Aero vingen är ganska svår 
att missa, vingbladet mäter 
hela 187 centimeter, den 
gör sig riktigt bra på bilen, 
dock medför den infästnin-
gen ett bekymmer, att man 
ej kan öppna bagageluck-
an. Till en början struntade 
Joachim i detta men tillslut 



behövdes en lösning.

- Det är ganska osmidigt att ej 
kunna utnyttja bagageutrym-
met, visserligen är det kaos där 
med två batterier, slutsteg, ljud-
processor och lufttank, men kan 
vara skönt att kunna utnyttja den 
lilla yta som finns kvar, säger 
Joachim.

Det finns lösningar till allt, 
Joachim köpte en linjärmotor 
som fäller hela vingen, den kop-
plade han ihop med en switch 
som känner av ifall bagageluck-
an är stängd eller inte och som 
då med automatik fäller ner eller 
tillbaka vingen i rätt position, rik-
tigt kreativt. 
För Joachim behöver det inte 
vara stora modifieringar som 
behöver göras, bara dem är ge-
nomtänkta, tillexempel broms-
skivorna som är slitsade, givet-
vis inte på vanligt vis, istället är 
det slitsat 350Z , en detalj som 
inte många tänker på. Årets 
färgkombination med mattgrå 
och guld är stilrent men vad som 
väntar till nästa år får vi vänta 
och se.

- Givetvis kommer jag inte kunna 
låta bli att göra något med bilen i 
vinter, byta färg är en given sak. 

Joachim berättar även att in-

TEKNIKLÖSNING #1
Joachim har byggt om instrumenteringen 
till RGB-led vilket gör att han har ett gäng 
färger att byta mellan, givetvis kan bytet 
ske via den egenuppbyggda appen.



nertaket kommer rivas ner, 
kommer bli stjärnhimmel 
ala Rolls Royce, givetvis 
med RGB som resten av 
bilens interiörbelysning. 
Förutom intertaket kom-
mer dörrsidor, bagage och 
mycket annat få en total 
makeover.

TEKNIKLÖSNING #2
För att kunna öppna bagageluckan 
nu när den enorma vingen sitter 
där så har Joachim monterat en 
linjärmotor som automatiskt fäller 
vingen bakåt. En switch känner av 
ifall luckan är påväg att öpnnas 
eller stängs.



Färgkombination är verkligen läcker. Folier-
ing skyddar inte bara bilen utan ger möj-
lighet att ångra eller förbättra på ett enkelt 
sätt. Joachim byter färg på bilen inför varje 
ny säsong.



TEKNIKLÖSNING #3
Till K-sport luftfjädringskitet ville 
han en styrning via en mobil-
applikation. Den orädde Joachim 
kom på att han aldrig tidigare 
hade kodat, dock finns det alltid 
lösningar på allt, efter en rad tips 
från Youtube var den slutligen klar.
  



Inför kommande säsong har Joachim en del 
inredningsförbättringar på to-do-listan, 
bland annat stjärnhimmel likt Royce Rolls.

Vingen mäter hela 187cm



 

FAKTA
Namn: Joachim Westerlund
Ålder: 24
Bostadsort: Stockholm
Arbete:   Service/Mättekniker på Mytolerans AB
Bilmodell: Nissan 350Z 
Årsmodell: 2003

Tack till: 
Finns många jag skulle vilja tacka! Har en del nära vänner som har 
hjälpt till och kommit med tips och idéer. Men måste ge ett speci-
ellt tack till Lukas på StyLED.nu för all hjälp med dekaler och mina 
krångliga idéer. Sen måste jag även tacka mina övriga sponsorer, 
Meguiars, L-M-R.se.
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Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Bilar och motorer har alltid funnits i mitt liv via pappa och styvfar. Så jag har hållt på lika länge som 
jag kunna gå ungefär

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

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oj, det är så många att det är svårt att välja den värsta. Men en av dom värsta va nog när jag 
håller armen i hjulhuset och domkraften välter och bilen saknar fjäder och jag klämmer fast armen 
mellan däck och skärmkant.
Eller när jag kapa mej i knät med vinkelslipen :)

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Tålamodet att bygga klart det till 100%. Brukar ge järnet och bygga allt överseriöst men på slutet 
tröttnar jag och vill bara få det klart

Vem är din bilförebild? 
Har väll ingen som jag ser upp till helt så. Finns många duktiga killar och tjejer där ute som bygger 
otroligt fräna saker.

Bästa garage drycken? 
Vatten helt klart men sen går det åt en hel del Red Bull och kaffe

Fakta
Namn: 
Anders ”Low Life” 
Börjesson
Ålder: 
33 år 
Bor: 
Storvik
Arbete: 
Industrimekaniker
Civilstatus: 
Sambo och tre barn

NU I
SVERIGE

NU I
SVERIGE

Beställ onlineBeställ online
  #MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

WWW.MADCROCENERGY.COM



Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Helt beroende på årstid, på sommaren brukar jag va rätt mättad på garaget så det blir nästan inget. Vintern kanske 
jag lägger 30-40tim i veckan. Månaden innan Bimmers of Sweden brukar jag väldigt sällan sova.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Liket (E38:an) kommer få leva en sommar till, så den ska byggas om igen lite smått samt få lite ny färg. Efter det har 
jag inga direkta planer men har ju min gamla e34 540/6 ståendes.

NU I
SVERIGE

NU I
SVERIGE

Beställ onlineBeställ online
  #MADCROC
MADCROCsverige
MADCROCsverige

WWW.MADCROCENERGY.COM



Borde inte ni köpt denna annons?

Visste du att
55,7% av  våra läsare spenderar 500-2000 timmar i garaget

41%  lägger över 100 000kr på delar till sin bil.

71%  har eller kanske handlat av våra annonsörer.

0704-421 421



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto:  Linus Carlsson



Varje år arrangerar Arn 
Racing en gigantiskt stor 
parkeringsträff utanför det 
stora nöjesfältet Skara 
Sommarland. Det lockar 
över 10 000 besökare 
varje år och parkering-
splatsen är fylld till bred-
den. Fastän hela sommar-
en var fantastisk lyckades 
arrangörerna pricka in en 
av de få dagar som faktiskt 
bjöd på regn. Men trots 
detta var det många som 
sket i väderprognoserna 
och kom till träffen ialla-
fall. När tidningen dök upp 
var det bara vattenpölar 
på parkeringen som avs-
löjade att det hade regnat 
tidigare under dagen. Det 
som är mest spännande 
när man kommer till ett 
evenemang som detta är 
alla likasinnade som man 
träffar och den enorma 
bredden på utställningsbi-
larna. En del kanske inte 
var i klass att ens kallas 
utställningsbil. Men mån-
ga bilbyggare vars första 
bygge inte heller kanske 
skulle kallas för utställn-
ingsbil. Men det handlar 
ju om att uppmuntra in-
tresset och det är precis 
vad sådana här träffar 
gör. De ser till att hålla 

Fast vädrets gudar inte var med arrang-
erörena tidigare under dagen trotsade många 
vädergudarna och kom till träffen.



 Det var full fart på parkeringen.

bilkulturen igång. Det som också 
är roligt med träffen  är att man 
alltid hittar byggen som är enormt 
fina som man aldrig tidigare sett, 
vi pratar om söndagsglidarna. De 
som bygger bilar i toppklass för att 
sedan inte åka på några utställn-
ingar utanför kommunen, sådana 
fanns det gott på denna träff.

Som vanligt är Arn Racings ar-
rangemang välorganiserade av 
det professionella team som står 
bakom. Det gör det roligt att besö-
ka allt detta team hittar på. Just att 
de har roligt är nog det som gör 
att Arn Racing känns mer som en 
familj än ett team.

Återigen hatten av för Arn Racing!



Supran må vara gammal men den är 
hetare än någonsin.



Sommarland höll öppet för besökare att äta och se 
några utvalda byggen som stod innanför grindarna.



 Rosten i kontrast med den låga höjden och de 
gröna detaljerna blir liksom vackert på något 
underligt sätt.



Dagens trend är att det skall gå lågt och  i entrén 
till nöjesparken fanns det gott om byggen i 
toppklass.



Två rivaler brevid varandra.



Rellen Gullbäck har gjort en kreativ 
foileringslösning på sidan på sin 
BMW.
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STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK OCH VERKSTAD I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 31C, 75228 UPPSALA

KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE: 018-149300
VI HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT DEL TILL DIN BIL. LÄGG DIN BESTÄLLNING VIA TELEFON:

LED 7” EXTRALJUS: HESTRA VINDAVVISARE POPPY GRACE MATE

BACKLAMPA SLIM 8W BAGAGERUMSMATTA LJUSPLATTA TILL POPPY

30W extraljus med OSRAM-dioder och 

IP67-klassning. Otroligt ljusstark med 

4152 faktiska lumen! 12-24V

Modellspecifika vindavvisare av toppkva-

litet. Kompletta satser med 4st. Monteras 

enkelt med clips. Ordinarie pris 795:-

Originalet, Poppy Grace Mate luktar 

länge och gott! Svenskarnas favoritdoftis 

för endast 149:-

Förstärk backljuset på ett enkelt och 

snyggt sätt med en backlampa från 

Swedstuff! IP69K-klassad med 800 

Lumen. 12-24V

Skydda bagageutrymmet mot smuts 

med grym matta med höga kanter. Mat-

torna är modellanpassade och passar 

direkt i.

Lys upp bilen och din Poppy med en 

ljusplatta i RGB. Du kan själv välja färg 

med den lilla fjärrkontrollen. Kopplas in 

med USB.

2995:- 595:- 149:-

125:- 595:- 199:-

Årets snyggaste LED-ramp hos oss på SC. Har ett unikt positionsljus med läcker 

design. Rampen skickar ljuset med 1 lux upp till 350m! IP68-klassad och OS-

RAM-dioder. 

LED-RAMP SC ORION 128W - 7100 FAKTISKA LUMEN!

2995:-
Art.nr: 805092

Art.nr: 270918-P3 Art.nr: DX10

Art.nr: 960-RGBPOPArt.nr: 808004



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Pontus Blomqvist



Dagen då barn med allvarlig 
sjukdom eller upplevt trauma 
får fokusera på något helt an-
nat och känna adrenalinkicken 
som uppstår när man sitter i ett 
unikt fordon runt en bana.

Allt började för några år sedan 
när grundaren Peder Karlsson 
läste om en amerikansk stiftelse 
vars syfte var att uppfylla sjuka 
barns drömmar. Peder som haft 
sitt bilintresse sedan barnsben 
kände att han kunde ordna något 
liknande. Evenemanget bara väx-
er för varje år och det Peder och 
Racing Rascals gör för barnen 
och dess familjer är oerhört up-
pskattat. Tänk er barnen som dag 



Detta är ett tänkvärt event som 
lockar många grymma bilar för att 
göra en god gärning

in och dag ut måste få leva med 
dessa hemska sjukdomar eller 
trauman, skulle man få ändra på 
något i världen så ska ett barn ald-
rig få uppleva detta.
Ba(r)ndagen har under flera år nu 
i rad arrangerats på Gröndal Mo-
torstadion i Eskilstuna och varje år 
är det många eldsjälar som ställer 
upp att komma dit med sina sport-
bilar och andra unika fordon.
Rätt fantastiskt att se de tomma 
blickarna på barnen när de först 
kommer till evenemanget och hela 
platsen är tom och helt plötsligt 
hör man långt ifrån att bilar börjar 
gasa och väsnas och sedan åker 



Hela familjen till de drabbade får 
vara med och åka. Vem vill inte 
åka Ferrari 458



Det fanns en del ovanliga bilar som 
denna McLaren.

Man hade även en del uppvisningar 
och andra aktiviter.



Läckert färgval på denna Lambo-
rghini Huracán

Häftigt att få åka en riktig 
Racingbil

Erik och Mackan stod för snacket.



Pär Edqvist är inte ensam med 
Spiderman-tema.

Modrunnern Jonas Larsson var 
på plats med sin brutala Nissan 
GT-R



Fanns allt från Italienska fullblod 
till Amerikanska muskler på 
Gröndal Motorstadion denna dag. 



Inte varje dag man ser en
De Tomaso Pantera som lägger 
rökridåer.

Lotus Exige passar perfekt för 
denna smala och utmanande banan.



Även Eskilstuna fick en uppvisning 
av alla bilarna.

Förarna verkade mycket nöjda med 
dagen.



Ginetta är en engelsk banbilsbyg-
gare. Kul att se denna bil i sin rätta 
miljö.

Nya Dogde Viper sägs äntligen 
fungera att köra bana med. 



Ingen minns en fegis. Med tanke 
på skadan bak lär inte föraren av 
denna Huracán vara feg.



Nya Ford GT är inget man ser varje 
dag och även vi på redaktionen 
hade önskat en åktur i denna.

För både barn och föräldrar är detta en 
höjdpunkt i livet.



Foliering är väldigt vanligt bland 
sportbilsägare, vilket man kan förstår. 
Roligt att vissa vågar vara kreativa 
och sticka ut mer än andra med sina 
folieringar.



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

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

www.adrian-styling.com

FACEBOOK: PROFIL #461

www.skruvat.se

Tuning & Motorsportsprodukter Tuning & Motorsportsprodukter

Speeding AB är företaget för de seriösa 
motorsportentusiasterna och för de täv-
lingsinriktade. Vi saluför egenutvecklade 
produkter och märkesprodukter inom ett 
brett område. Välkommen att kontakta 
oss så vägleder vi dig vid behov 
 
www.speeding.nu
info@speeding.nu
033-281900

 
Marknadens största utbud av motors-
portprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet 
och bäst service!

www.racegear.cc
order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

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

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

Reservdelar & Drivlina

Sveriges största och bredaste sortiment 
av delar för drivlinan som drivaxlar, drivk-
nutar, kardanaxlar, stödlager, knutkors, 
ABS-ringar och hjullager. Stort sortiment 
av Guld olja i alla viskositeter. Sök rätt 
del till din bil via regnumret på hemsidan 
www.drivknuten.se

Foliering & dekaler



Bilvård Styling & biltillbehör 

Störst på bilstyling med över 30 000 
produkter i shoppen! Självklart har vi 
teknisk support och personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

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

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

DDESIGN - Din motorsportbutik på 
nätet.
Över 100 000 artiklar online inom styling, 
tuning & motorsport. Snabba leveranser 
och prisbelönt kundservice.

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

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Motorsportsprodukter

Över 26 000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, McLaren, Mini, Porsche, 
Seat, Skoda & Volkswagen. Allt som en 
kund kan önska sig som söker seriösa 
uppdateringar.

www.stertman.se
info@stertman.se
Tel: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 

Styling & Motorsportsprodukter

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Vi tror på kvalité och att använda natur-
liga ingredienser för att skapa den 
perfekta handgjorda produkten just för 
dig. Varje produkt är unik och noggrann 
utformad av våra kemister som har över 
25 års erfarenhet. 

www.carcareproducts.se
support@carcareproducts.se
070-865 91 95



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestandaföretag Nr 1!
D2 Racingsports generalagentur.
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro Center, AEM 
elektronik och luftfilter.  200 kvm stor 
butik I Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

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

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

Motorsportsprodukter

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

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

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

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på biljud! 
Brett sortiment av marknadens pop-
uläraste varumärken. Distributör av 
Rockford, GAS, Herz, Audison, Nizled, 
XS-Power, Silent Coat, Connects2, ACV, 
B2 Audio, Dayton Audio, Nizled och 
Metra.
Order & Support 019-206750
www.brl.se
Butiker: Örebro, Göteborg, Jönköping, 
Trollhättan, Karlstad, Borlänge & 
Oskarshamn  

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

Här hittar du stereo och tillbehör för bil, 
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig 
även med installationer. 

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418



Styling, Tuning & Motorsports-
produkter

Silikonslangar m.m.

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

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Batterier, däck, fälgar & 
biltillbehör

Vinyldrapering & Foliering

Sveriges bredaste utbud under ett och 
samma tak. Däck, batterier, reservdelar 
och motorsport av hög kvalité till konkur-
renskraftiga priser. Besök vår butik på 
500 kvm vid Mölndalsvägen 25 i Göte-
borg för rådgivning.
Tryggt köp sedan 1923

www.th-pettersson.se
shop@th-pettersson.se
031-407300

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

order@vnvinyls.se
08-684 288 40 Knivsta

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

www.gpartners.se
054-210 400

Inredning

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

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Optimering, renovering och tuning av 
klassiska & moderna tävlings- och gatbi-
lar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, over-
aller, hjälmar,handskar, brandsläckare 
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

 Motorsport, motoroptimering 
& motorrenovering

Lackering - & rekondtillbehör

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

www.billackering.eu

Brett sortiment av eftermarknadstillbehör 
för alla bilmärken, attraktiva produkter, 
hög lagerhållning och oslagbart snabba 
leveranser. 
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se
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Foto:  Simon Narto

Porsche With Style





EVENEMANG
Text: Wilhelm Danielsson
  Foto: Christoffer Talvis 
Johnny Odden, Pontus 

Blomqvist



Årets stora avslutningsfest 
arrangerades för åttonde 
gången i bilbyggarstaden 
Trollhättan. När tidningen 
för första gången arrang-
erade galan var det för 
87 gäster i en betydligt 
mindre lokal än där man 
huserar idag. Under årets 
gala var det 360 gäster 
och biljetterna sålde slut 
på mindre än fyra dagar, 
vilket visar det stora in-
tresset för denna gala. To-
talt delas 20 hedervärda 
priser ut och årets pris var 
framtaget av Glentons.se. 
Det var bra tryck i lokalen 

Här ser vi crew-medlemmarna Fredrik Berggren och 
Susanna Edström som skötte ljud och ljus, ett riktigt 
radarpar.

 Årets priser var framtagna av Glentons.se

Billjudsbyggaren Lorens Wasteson med 
sällskap

GreenLight Magazines Chefredaktör 
Christoffer Talvis med sin fru Anna.



när årets trio på scenen gjorde 
entré som munkar. För,  till skill-
nad från tidigare år så var det just 
tre personer på scenen, Daniel 
Serénus som varit med sedan 
första eventet och hans vapen-
dragare på tidningen Christoffer 
Talvis. Den tredje personen var 
Henrik Ryberg som vi kunde se i 
TV-studion förra året. I år gjordes 
ett försök till att sända galan live 
men då tekniken inte var med 
arrangörerna och att Facebook 
blockerade ut sändningen gjorde 
att bara de med biljett kunde 
ta del av Galan. Nästa år är 
målet dock att satsa på en riktig 
Webb-TV-sänding, det utlovar 
arrangörerna om det nu blir yt-

Robin Larsson var inte nominerad i år men 
kom ändå med sin sambo Linnéa.

Peter Fält är en rutinerad 
bilbyggare som fanns på 
plats, alltid lika glad.

Henrik Ryberg och Daniel Serénus var två i 
trion som skötte snacket på scenen under 
kvällen.

Varje år skänker oerhört talangfulla 
fotografer bilder som i slutet av kvällen 
auktioneras ut. I år gick pengarna oavkortat 
till Cancerfonden, totalt blev det 43 300 
kronor.



terligare en gala. Arrangör-
erna upplevde en del av 
besökarna extra stökiga och 
viss skadegörelse uppkom. 
Detta är något arrangörerna 
inte upplevt under de sju år 
som galan arrangerats.

Tråkigt att en del skall 
förstöra för alla, vi som ar-
rangerar galan gör det ideellt 
och lägger mycket av vår 
fritid på att få till detta event, 
säger Daniel Serénus, en av 
initiativtagarna till galan.

Daniel är dock förtegen och 
vill helst inte avslöja mer. 

Det han säger är dock att om 
galan blir av kommer det bli 
under hårdare alkoholregler 
och för fulla gäster kommer 
att portas vid entrén eller av-
visas under kvällen. Daniel 
avslöjar dock att planen är 
att vara kvar i samma lokal 
ett år till innan man tar steget 
till något större.

Konceptet verkar fungera 
som det är och det gäller att 
bara fila på detaljer, säger 
Daniel

Nu till årets gala. Totalt de-

 I år var det många stora sällskap under galan. 

Man kan nästan tro att 
Morgon och Johan i mitten 
är gifta men de ville inte 
bekräfta de påståelserna.

Tvillingbröderna Rashid är nu inskrivna i historieböck-
erna då de plockade hem ”The passion of Modified Run 
2017”.



Var fullsatt i den stora galalokalen, hela 360 
gäster.

lades det ut 19 priser från tid-
ningen och ett stort från huvud-
sponsorn Sonax. En skräll var 
nog årets event King of Mantorp 
där många trodde att Arn Rac-
ing var en given vinnare. Men så 
blev inte fallet. King of Mantorp, 
vars koncept utvecklats kontinu-
erligt, var nog den punkten som 
avgjorde. Extra roligt var också 
att Team Love Tap tog hem årets 
team efter ha varit nominerade 
tidigare år. Årets Bimmer gick till 
en tjej vilket bör uppmuntras lite 
extra, Johannas E34 tål att synas 
noga! Andreas Berggren som för-
ra året tog hem Årets reportage-
bil lyfte ribban och plockade hem 
Årets kreation trots att eliten var 
nominerad. Återigen gick årets 



media till DriftZone och 
känns som inget kan stoppa 
detta gäng. Men vi hoppas 
ju alltid på nya medieka-
naler som lyfter bilentusi-
asmen. Årets ambassadör 
blev Jim Olofsson som gjort 
en otrolig resa i sitt största 
intresse, drifting. Årets man-
liga prestation gick till Pär 
Edqvist otroliga bygge och 
även tidigare erfarenheter 
låg nog till grund för hans 
pris. Årets Kvinnliga presta-
tion gick till Jessica Gilljam 
som ägnar stora delar av sitt 
liv till sitt stora bilintresse. 
Hederspriset GreenLight 
Award gick till David Gun-

nars vars bygge blandat två 
entusiastkategorier, modern 
performance och klassisk 
amerikansk nostalgi. Gun-
nars tog även hem Sonax 
VIP Award. Detta var bara 
några av pristagarna som 
hedrades under galan för 
den gånga säsongen.

Men som vanligt är det en 
kväll som går av ljusets has-
tighet för man hinner knappt 
börja innan det är över. 
Daniel, Christoffer och Hen-
rik gjorde ett lysande jobb 
och jag som hörde genrepet 
var riktigt orolig att kvällen 
skulle gå åt skogen. Men 

Team LoveTap tog hem priset Årets Team. En 
skön revansch efter förra årets nominering i 
samma kategori men då blev det inget pris.

Modifed Run-föraren Ina Bäckdahl med 
sällskap



Sedvanligt var Halmstad Sports Car Event på 
plats för att dela ut GreenLight Award.

59 North Wheels tog hem priset Årets Företag. Här är 
ägaren Markus med frun Thereze.

Andreas Berggren med flickvännen var på 
plats och hade klätt upp sig i temat som är 
på Andreas bil. Andreas tog även hem priset 
för Bästa Kreation.

allt fungerade synkroniserat som på en 
gammal Golf Syncro. Det var humor 
i många inslag och Lukas Koos som 
stod för största bordsbokningen bjöd 
även på en hint om sitt kommande 
bygge. Det gjorde han genom en film 
skänkt av den store Deadpool (a.k.a 
Wellypool på instagram), en film som 
fick publiken att vika sig av skratt. Lu-
kas fick även en chans att ge tillbaka 
på Daniel som skojat med honom de 
senaste åren.

Bea Törnqvist och Rasmus Fridell var nominerade i 
bästa event med Stenungsundsträffen.



Daniel Serénus och Fredrik Berglund 
bjöd på århundrades DJ-uppvisning. Full 
fart hela efterfesten.

Även kändisen Mat-
tias Jönsson som är 
välbokad speaker inom 
driftingvärlden var på 
plats och även en av 
prisutdelarna.

Men vi får inte glömma att galan är 
till för välgörenhet. Likt tidningen 
samlade man in pengar till en välgör-
enhetsorganisation och i år var det 
Cancerfonden som fick ta del av pen-
garna, hela 
43 300 kronor fick samlades ihop i år.

Så hatten av för ett grymt arrange-
mang!

I vanlig ordning så tog influencern Pierre Ingelsgård 
och Sveriges mest omtalade bilbyggare Lukas Koos 
en bild ihop.

Proffsdriftingföraren Jim 
Olofsson var på plats och tog 
hem pris.



Micke-Duellen: Vännerna Långe-Micke 
Andersson & Mikael Jarosinski gjorde upp i 
en duell mellan drifting och Time Attack. 

David Gunnars gick verkligen inte lottlös 
hem denna kväll då han tog hem Sonax VIP 
award och det hedersfulla priset Greenlight 
Award. Här med frun Johanna.

Johnny Odden fick jobba 
hårt denna kväll då han 
fotade alla besökarna 
vid fotoväggen. Men 
även han kom med på 
bild. 



Årets Bilfotograf
Kim Jarl

Bästa Kreation 
Andreas Berggren

Årets Media
Driftzone

Bästa Lack/Finish
Henrik Mattsson

Årets Kvinnliga 
Prestation

Jessica Gilljam

Årets Manliga 
Prestation
Pär Edqvist

Bästa Billjud
Lorens Wastesson

Årets Företag
59 North Wheels

Bästa Event
King of Mantorp

Bästa Drifting
Johan Andersson

Bästa Time Attack
Fredrik Wiborg

Bästa Reportagebil
Johnny Wallin

Årets Ambassadör
Jim Olofsson

Bästa Fitment
Dennis Illikainen

Bästa Volvo
Robin Arvidsson

Årets Team
Team LoveTap

Sonax VIP Award
David Gunnars

Årets Bimmer
Johanna Lövensjö

Greenlight Award
David Gunnars

Bästa Klädsel
Emelie Bjurstedt



GRAVENSTAR ENTERTAINMENT  - TRESTAD LJUD & LJUS - BILLACKERING.eu
GETECH - CRAZYRIDE - DIRTCüLT - L-M-R.se -TIMEATTACKNU.se

59 North wheels - SKRUVAT.se - DÄCKDESIGN - By ARNE WATCHES
OCH ALLA FANTASTISKA FUNKTIONÄRER.



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto:  Rickard Skatt & 
Simon Abelsson



Hela historien började med 
att Mårten Stångberg var 
och körde gokart på Skara 
Sommarland. När Mårten 
hade kört klart frågade han 
personalen som jobbade där 
ifall dem hade någon annan 
aktivitet som hade med drift-
ing att göra vid nöjesparken. 
Till svar fick han att dem 
hade en gammal stängd at-
traktion i en lokal som var 
utdömd, efter överenskom-
melse började dem röra sig 

dit och tillslut kom dem fram 
till ett stora dörrar. 
Personalen låser upp dör-
rarna som är låsta med ett 
kraftiga hänglås, sedan får 
Mårten fortsätta in själv. Lo-
kalen hade varit övergiven 
och stängd ganska länge och 
det stod saker överallt, strax 
innanför de låsta dörrarna 
hittade Mårten en bil gömd 
under ett skynke, det visade 
sig vara en drifting-bil. Han 
tog bort skynket omgående 



och testade att starta upp 
den, otroligt nog startade den 
på första försöket.

Mårten öppnade huvuddörren 
till den stängda attraktionen 
LoveKhana City Drift och där 
började en accelererande och 
tekniskt utmanade bana att 
drifta sig igenom. Hinder, trån-
ga passage och tekniska sek-
tioner är precis vad en drift-
ingbana behöver för att göra 
det extra roligt.







Bentley Continental GT Cabriolet



Britterna sätter 
kvalitetsribban högt
 för världens cabbar

Med smakfulla och diskre-
ta former på Bentleys nya 
cabriolet kommer detta bli 
en bil som faller många i 
smaken. Till skillnad mot 
GT-varianten har tillverkar-
en förskönat linjerna något 
och gjort några linjer med 
markanta, men givetvis på 
ett elegant sätt. De klassis-
ka strålkastarna och grillen 
som blivit en signatur finns 
givetvis kvar. I övrigt finns 

ett gäng fälgar som tillval, 
hela 10 stycken, som stan-
dard sitter ett par 21” Tri-
Spoke fälgar.
Det är invändigt du får den 
största eleganta chocken, 
föreställ dig, den finaste lä-
dret och exklusiva träslag 
från koa och eukalyptus 
med fiddle back-struktur. 
Totalt har du träpaneler 
som har en totallängd av 
3.1 meter i bilen, verkligen 
påkostat och elegant. If-
all du vill kosta på din nya 
cabriolet en aningen mer 
finns en polerad ratt med 
träinslag att lägga till på till-



valslistan. Denna cab kan 
man köra långt in på sen-
hösten då Bentley har inte-
grerat värme i nackstöden 
och armstödet, nackstöden 
är även elektroniskt juster-
bara. Utöver detta finns 
som vanligt stolsvärme och 
rattvärme, ingen chans att 
du kommer frysa när cab-
ben är nere under färden. 
Sen är det inte slut med 
exklusiva inslag här, cen-
terpanelen mellan förar- 
och passagerarstolen är 
tillverkad med samma 

metod som används i dyra 
schweiziska klockor, mera 
känt som Côtes de Ge-
nève. 
Continental GT Cabriolet 
är lika elegant med eller 
utan taket uppe. Taket fälls 
ner/upp på 19 sekunder 
och kan göras under bilen 
färd upp till max 50 km/h. 
Totalt finns sju olika tyger 
att välja på till tillbehör på 
cabriolettaket. 
Prestanda skäms inte för 
sig heller, Bentley jobbar 
vidare med sin 6-liters V12 



försedd med åttastegad automatväxellå-
da. Effekten ligger på 626 hästkrafter och 
900 newtonmeter, inga wow-siffror när det 
gäller 0-100, den tar 3,8 sekunder och top-
pfarten är max 333 km/h, men å andra si-
dan är inte detta den typen av bilen som 
behöver ha prestandasiffror som andra 
hypersportbilar. 

Text: Christoffer Talvis 
Foto: Bentley





Nya Toyota RAV4



En helt ny generation av 
Toyota RAV4 – världens 
mest sålda SUV – är här. 
Med nyutvecklad fyrhjuls-
drift, supereffektiv elhy-
bridteknik och helt ny platt-
form kombinerar RAV4 
komfort och körglädje med 
prestanda och effektivitet. 
Upp till 222 hästkrafter, 
från 102 g CO2/km och 
pris från 295 900 kronor.
En SUV utvecklad för 
alla förhållanden – över 
hela världen. Nya Toyota 
RAV4 baseras på Toyotas 

nya TNGA-plattform som 
ger högre komfort, bät-
tre utrymmen och roligare 
köregenskaper. Dessutom 
är den elektriska fyrhjuls-
driften AWD-i helt nyut-
vecklad för att ge bättre 
framkomlighet oavsett un-
derlag. 
I Sverige lanseras nya 
RAV4 enbart som elhy-
brid där elmotorer kom-
bineras med en 2,5-liters-
bensinmotor med 41 % 
verkningsgrad. Tillsam-
mans levererar el- och 



bensinmotorerna 218 
hästkrafter i den fram-
hjulsdrivna versionen 
och 222 hästkrafter i 
den fyrhjulsdrivna AWD-
i.
Med fyrhjulsdrift mon-
teras en extra elmotor 
på bakaxeln som en-
bart har till uppdrag att 
driva bakhjulen. AWD-
i-systemet är, jämfört 
med en konventionell 
fyrhjulsdrift, betydligt 
lättare och effektivare. 
Upp till 80 procent av 
hybriddrivlinans effekt 
kan fördelas till bakhju-
len vid behov. 
Tack vare den superef-
fektiva elhybridtekniken 
är nya RAV4 både kraft-
full och snål. Koldiox-
idutsläppet per kilo-
meter är från låga 102 
gram för framhjulsdrivna 
och från 105 g/km (pre-
liminär data) för AWD-i. 
Bränsleförbrukningen 
är från 4,6 l/100 km vid 
blandad körning, enligt 
den korrelerade NEDC-
körcykeln.
Trots att nya generatio-
nens RAV4 är fem mil-
limeter kortare och tio 
millimeter lägre än den 
tidigare är kupéutrym-

mena avsevärt förbät-
trade. Bagageutrymmet 
lastar nu 79 liter mer 
(580 liter totalt) samti-
digt som utrymmet för de 
åkande är större. Tydligt 
är också att köregens-
kaperna förbättrats och 
uppträdandet är både 
självsäkert och neutralt, 
oavsett om bilen körs i 
stadstrafik eller på då-
liga landsvägar. Jämfört 
med tidigare generation 
är också markfrigången 
höjd med 15 millimeter.
Nya Toyota RAV4 lan-
seras i Sverige i fyra 
utrustningsversioner 
och finns beställnings-
bar redan nu. Fram-
hjulsdrivna RAV4 
har produktionsstart 
omgående och fyrhjuls-
drivna AWD-i i febru-
ari 2019, då också den 
svenska lanseringen 
sker.



MSO 720S Stealth



Inspirerad från Le Mans-
vinnande McLaren F1 
GTR från 1995

Egna tuningavdelningar 
inom väggarna har många 
sportbilstillverkare, och ni 
som följt McLaren tidigare 
har sett att ibland dyker det 
upp modeller från tillverk-
aren som heter MSO istäl-
let, vilket står för McLaren 
Special Operations. De 
jobbar med att göra unika 
utgåvor av vissa bilmod-

eller, i detta fall 720S Per-
formance. Mest uppenbart 
är att bilen har försetts 
med en unik lack som het-
er Sarthe Grey. Ihop med 
detta är bilen handmålad 
med röda detaljer, färgen 
heter Vermillion Red och 
dessa detaljer har tagit 
runt 200 arbetstimmar att 
få till. Givetvis är inte bara 
bilen grå och röd, det finns 
även kolfiberinslag. För att 
få en bra helhet fortsätter 
temat även invändigt med 



Alcantara-klädsel, rött läder 
och Apex-röda stygn samt en 
hel del kolfiberdetaljer. Nam-
net MSO gett denna förfinade 
720S performance är Stealth 
och inspirationskällan kom-
mer från Le-Mans-vinnande 
McLaren F1 GTR från 1995. 

Text: Christoffer Talvis  
Foto: McLaren





www.klracing.se
Vi har trimdelarna du letar efter
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ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning

Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE 

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  W H E E L S

1AV ZX-1 
Konkav och rotationsbestämd! 
Finns i 8,5x19, 9,5x19, 8,5x20, 9,5x20
Prisex: 8,5x19 2299kr

ROTA D2EX
Konvex med steplip! 
Finns i 9,5x18, 10x18
Prisex: 9,5x18 2999kr

ROTA TBT
Klassisk med en twist! 
Finns i 8x15
Prisex: 8x15 1699kr

ROTA D154
Motorsport personifierad!  
Finns i 8x16, 8x17, 8,5x17, 9x17, 8,5x18
Prisex: 8x16 1999kr

AXE EX20 CANDYRED
Djupt konkav! 
Finns i 8,5x20, 10x20
Prisex: 8,5x20 2999kr

Rota Wheels Sweden      

ROTASWEDEN

D-004 9,5x18”
ET20 5x114/5x120
NYHET! ET20 5x100/5x108
2399kr/st

D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
NYHET! ET15 5x100/5x108
2599kr/st

DRIFTINGPAKET
2st D-004 9,5x18”  
8st D-004 11x18” 
Perfekt för drifting! 
Paketpris: 21900kr
(ord: 25590kr)

59 NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

WWW.59NORTHWHEELS.SE

59 NORTH SNAPBACK
Vit med turkos accentbrodering
Svart med 3D-brodering
Endast 149kr/st

D-004 8,5x17”
ET10 5x114/5x120
ET10 5x100/5x108
1899kr/st

NYHET!

VI SES I 
MONTER A07:26



Nya BMW 8-serie Cabriolet



BMW:s modelloffensiv i lyxseg-
mentet fortsätter när man nu 
visar upp sin nya BMW 8-serie 
Cabriolet. Ultrasportiga köre-
genskaper i kombination med 
distinkt elegant design, de sen-
aste tekniska funktionerna och 
en superb akustiskt välisolerad 
sufflett utlovar en minst sagt 
exklusiv körupplevelse.

Nya BMW 8-serie Cabrio-
let som lanseras i mars 2019 
präglas till det yttre av det nya 
designspråket, ett mindre an-
tal dragna linjer och generösa 
rena ytor ger bilen ett elegant 

och samtidigt sportigt utseende. 
Sportigheten tar sig även ut-
tryck i de två extremt kraftfulla 
motorerna som kommer finnas 
tillgängliga: BMW 840d xDrive 
Cabriolet med en 6-cylindrig 
dieselmotor på 320 hästkrafter 
och BMW M850i xDrive Ca-
broilet med en V8 på hela 530 
hästkrafter. Låg tyngdpunkt 
och en lättviktskonstruktion av 
aluminium, magnesium och kol-
fiberförstärkt plast och aerody-
namiskt optimerat chassi ger en 
sportig känsla. 
Med en rad förarassistanssys-
tem visar BMW dessutom upp 



sina högteknologiska framsteg. 
Som standard är den lyxiga BMW 
8-serien bland annat utrustad 
med filbytesvarnare, kollisions-
varnare, fotgängarvarning med 
autobroms, parkeringsassistent 
och backningsassistent. 

Modellvarianter vid lansering:



BMW M850i xDrive Cabriolet 
V8 bensinmotor, åttastegad Step-
tronic-växellåda.
Motorvolym: 4395 cc, effekt: 530 
hästkrafter vid 5500-6000 varv.
Vridmoment: 750 Nm vid 1800-
4600 varv.
Acceleration: 0-100 km/h på 3,9 
sekunder, topphastighet: 250 km/h. 
Kombinerad bränsleförbrukning: 
10,0-9,9 l/100 km,

BMW 840d xDrive Cabriolet
Rak 6-cylindrig dieselmotor, åtta-
stegad Steptronic-växellåda.
Motorvolym: 2993 cc, effekt: 320 
hästkrafter vid 4400 varv.
Vridmoment: 680 Nm vid 1750-
2500 varv.
Acceleration: 0-100 km/h på 5,2 
sekunder, topphastighet: 250 km/h. 
Kombinerad bränsleförbrukning: 
6,3-5,9 l/100 km,





McLaren Speedtail



Tillverkarens nya supersportbil

Här har vi McLarens senaste 
supersportbil eller som McLar-
en själva kallar den Hyper-GT. 
Under 90-talet släpptes den 
omtalade och eftertraktade F1 
och Speedtail anses vara nu-
tidens F1.
McLaren har använt samma 
ramuppbyggnad som de andra 
modellerna, en monocoque-

konstruktion i kolfiber, och sen 
är den 5,2 meter långa karossen 
också i kolfiber. Tillverkaren up-
pger att Speedtail är den mod-
ell som har lägst luftmotstånd 
av alla modeller som de tillver-
kat, med tanke på designen av 
karossen så talar mycket för 
det. Interiören påminner om en 
moderniserad F1, föraren sitter 
i mitten för att ha bästa tänk-
bara överblick över bilen. Trots 



en bil av denna kaliber 
och design har du ändå 
möjligheten att ha med 
dig två passagerare som 
sitter bekvämt och rym-
ligt precis snett bakom 
förarstolen. Som förare 
och passagerare får du 
all tänkbar information 
som du behöver genom 
de fem skärmarna som 
sitter monterade på in-
strumentbrädan. De två 
yttre skärmarna är dina 
ytterbackspeglar då det 
sitter kameror utvän-
digt istället för klassiska 
backspeglar.

Men hur starta samt 
lägga i rätt växelläge i 
bilen? Bland alla skär-
mar finns inga fysiska 
knappar, inte heller är 
det inte touchfunktion 
på dessa. Startknapp, 
växelläge och ESC (ele-
ktronisk stabilitetskon-
troll) finner du i taket. 
Bilens markfrigång är 
ganska låg och kan jus-
teras 3,5 centimeter, så 
bilen blir ändå högre än 
sina liknande konkur-
renter tack vare sin akti-
va fjädring. Bilen i sig är 
även ganska mycket tyn-
gre än McLaren Senna, 

hela 232 kilo för att vara 
exakt, dock är Speed-
tail nästan en halvmeter 
längre. 
Vad har då McLaren 
Speedtail för prestanda? 
Enligt tillverkaren ska 
bilen ha en topphas-
tighet på 403 km/h och 
i Velocity läget som är 
bilens prestandaläge 
gör bilen 0-300 km/h på 
12,8 sekunder. Bilen är 
av hybridtyp, alltså både 
en bensinmotor och en 
elmotor, dock ej ladd-
bar. Bensinmotorn är en 
V8 försedd med dubbla 
turboaggregat, exakt 
lika många liter som 
modellen Senna använ-
der. Totalt ska dessa två 
motorer generera 1050 
hästkrafter.
McLaren Speedtail kom-
mer tillverkas i en limit-
erad av endast 106 ex-
emplar och prislappen är 
satt därefter, hela 20,5 
miljoner kronor. McLar-
en ger dig möjlighet att 
köpa till ett unikt em-
blem, bland annat ett i 
18 karats guld med kol-
fiberinlägg. Tillverkaren 
kallar detta emblem för 
”Badge of honour”, men 
som sagt, har man råd 



att hosta upp 20,5 miljoner så 
har man troligen möjlighet att 
göra bilen lite mer unik.

Text: Christoffer Talvis 
Foto: McLaren  
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PROJEKTBIL
Text & Foto:

Melissa Sjöstrand



Att få uppleva en barndoms-
dröm är få förunnat, jag har haft 
turen att vara en av dem. Livet 
i garaget med långa nätter och 
mycket stress blandat med gal-
na resor tillsammans med fan-
tastiska människor har speglat 
mina två sista år. Nu fortsätter 
drömmen leva vidare.
Redan i mitten av förra säson-
gen bestämde jag mig för att 
bilen skulle få en ny look inför 
2019. Jag började samla inspi-
ration på alla mässor och träffar 
man besökte samt letade runt 
på nätet för att hitta just det jag 
sökte. Vid min sida i hela detta 
projekt har jag såklart min kille 
Henrik, en stor inspirationskälla 
med många års kunskap. Tillslut 
hittade jag en stil som jag ville 
satsa på, Miss Mad 2.0 var ett 
faktum.
Har precis börjat att bygga om 
bilen och samlat produkter och 
material som kommer att an-
vändas. Under de följande tre 
tidningarna kommer ni att kunna 
se och läsa om vad som händer i 
garaget under vintern. Jag kom-
mer att fokusera mer på hårdare 
linjer och en mer aggressivare 
attityd på detta bygge. Största 
inspirationen kommer från 
nyare Audi men även racing. 
Min största prioritet är att kunna 
använda den som den sommar-
bilen den är, men med mer up-
phottad look. För att kunna få 

den att se mer ut som en nyare 
Audi var en ny grill ett måste. 
Därför har jag precis börjat med 
att såga sönder fronten för att 
kunna få in en ny grill. Som jag 
skrev tidigare är en mer aggres-
sivare look tanken, så jag väljer 
därför att göra större luftintag på 
sidorna. Passar även på att byta 
intercooler när jag ändå är där 
och grejar. Eftersom jag vill att 
den nya intercoolern skall synas 
bra genom den nya grillen kom-
mer balken ta bort och istället 
svetsa en egen ram runt inter-
coolern för krocksäkerheten. 
Efter många diskussioner med 
Henrik och många tejpningar 
senare fick man till en form på 
ögonlocken som jag kände mig 
nöjd med. Trodde aldrig att två 
små plastbitar kunde skapa så 
mycket känslor. Men som man 
säger, att renovera ett hus är 
en prövning för ett förhållande. 
Men eftersom jag och Mattsson 
är som vi är, renoverar vi bilar 
istället.  
Under säsongen har jag fått 
en förkärlek på diffuser och 
min bakstöt är ju som gjord att 
bygga det på. Nu är det dags att 
lära mig svetsa i aluminium och 
bocka plåtar, det är lika svårt 
som kul, men med rätt övning 
kommer detta nog gå bra. Har 
ju många nätter i garaget fram-
för mig och en mycket noggrann 
kille som rättar mig när jag gör 



fel. Kommer att behöva bygga 
om avgassystemet en del så 
diffusern får plats, därför kom-
mer jag att behöva flytta ut och 
bytta slutpiporna samtidigt. 
Kommer ta idéer från nyare 
Audi där med såsom galler, 
liknande dom i fronten. 
Nu går funderingarna till mo-
torhuven, det finns stora ytor 
att jobba med så något kul 
kommer hända. Mer om det 
och planen för att få den spor-
tiga looken jag är ute efter 
kommer ni kunna läsa om i 
nästa nummer.
Med kärlek och respekt 
Melissa “Miss Mad” Sjöstrand
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