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Sista ledaren på tio år

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Detta årets sista nummer för 2019 och 
vårt 10-års jubileum. Nu börjar snart vårt 
elfte år som tidning och mediekanal. 
Det har varit ett magiskt år med 
rekordläsarsiffror, men också med ett 
jubileum som uppmärksammades extra 
under Greenlight Galan, där jag och 
Christoffer inledde galan med ett intro 
inspirerat av våra 10 år som pionjärer 
i bilentusiastbranschen. Vi insåg med 
reportaget i förra numret hur mycket vi 
gjort för den här branschen på det vi 
valt att kalla vår fritid. Det finns större 
kanaler med mer resurser som inte gjort 
hälften av det vi gjort på två personer 
och med en rad grymma partners, 

annonsörer och fotografer. Det är häftigt 
vad som kan åstadkommas när det finns 
ett genuint intresse för något.

Trots att vi fortsätter som vanligt känns 
det tråkigt att 10-årsjubileumet kommit 
till ett slut. Nu känns det som evigheter 
till vårt 20-års jubileum. Men fortsätter 
vi som vi gjort nu så kommer vi dit på 
nolltid med tunnare och gråare hår på 
köpet!

LEDAREN
Text: Daniel Serénus



www.sonax.se

Effektiv försegling av lack, krom och plast

Glans och skydd på några få minuter.

Bara spraya på och skölj av!

JULKLAPPSTIPS!
HÅLL DIN BIL 
FRÄSCH I VINTER!
SPRAY & SEAL 
INSTANT SHINE COATING

DET PERFEKTA SKYDDET PÅ VINTERN. 
SPRAYA PÅ NYTVÄTTAD VÅT BIL OCH SKÖLJ AV!
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Kopplingsraset var startskottet till detta fantastiska bygge



Efter åtskilliga besök till Bil-
sport Performance & Custom 
Motor Show med sin pappa 
blev Fredrik Jonsson från 
Mariefred sugen på att byg-
ga något eget, det enda han 
hade lyckats med själv hit-
tills var att byta ut Angel Eyes 
lamporna på sin BMW E92 till 
RGB, that’s it!

Jag imponerades av vad folk 
lyckats med att göra med sina 
bilar, säger Fredrik.

En rolig bil var väl det Fredrik 
hade som krav till en början 
och redan där är listan över 
valmöjligheter ganska lång. 
Men även det beroendefram-
kallande ljudet från dump-
ventilen var en önskan, så 

Works-fälgarna passar stuket 
på bilen perfekt, sen är den 
kopparfärgade fälgbanan 
outstanding.



en turboförsedd motor var ett 
måste. Tillslut hittade Fredrik 
en ganska fin Nissan S14 
som i stort sett var orörd, bara 
40 minuters bilfärd hemifrån.

Motorn var lite uppskrämd till 
cirka 300 hästkrafter, batteriet 
flyttat till bagaget, resten var 
helt original, säger Fredrik.

Fredrik fick köra med bilen i 
nästan en månad innan kop-
plingen rasade, då det bara 
var att ringa på hjälp och få 
bilen bogserad hem. Till ja-
panska bilar finns det ju en 
uppsjö av eftermarknadsde-
lar så att välja ett koppling-
skit till bilen fick honom att få 
smärre huvudvärk. Under alla 
timmar framför datorskärmen 
och mobilen hittades mycket 
annat till S14 som inte hade 
med koppling att göra. Det var 
här Fredrik fick syn på Rocket 
Bunnys v2 Boss-kit för första 
gången och han blev kär di-
rekt. 

Kitet sticker verkligen ut 
från allt annat som finns på 
marknaden och att det inte 
fanns någon annan i Sverige 
med detta kit gjorde att jag 
blev ännu mer sugen, säger 
en leende Fredrik.

Den annorlunda designen på fronten får 
många att tveka ifall det verkligen är en 
Nissan S14.



När det kommer till dessa kit 
som inte är några storsäljare 
finns de ofta inte på lager 
utan tillverkas på beställn-
ing, vilket gjorde att Fredrik 
fick vänta i hela tre månader 
och det upplevdes som en 
evighet. Den långa väntan 
gjorde ändå inte så mycket 
då bilen ändå inte kunde 
användas då han ännu inte 
beställt någon ny koppling. 
Då detta kit är helt olikt 
något annat som finns på 
marknaden krävs mer modi-
fieringar, speciellt på front-
partiet som får ett helt nytt 

utseende. Fredrik fick korta 
ner frontpartiet hela 20 cen-
timeter, vilket innebär att allt 
som satt monterat framför 
kylarbalken är helt borttaget. 

Intercoolern fick jag mon-
tera dikt emot kylaren för 
att ens få plats med den ba-
kom stötfångaren, så blev 
omdragning samt bygga om 
rören, säger Fredrik.

I Boss-fronten och framskär-
marna används inte län-
gre S14 lyktorna utan 
strålkastarna är från en Jeep 

Bakpartiet är verkligen racinginspirerat med dif-
fuser i aluminium.



Wrangler, blinkers i fronten är 
från Nissan S13 och sidoblinkers 
monterade på framskärmarna är 
från BMW E46. Kontakterna från 
S13 behövdes bara modifieras 
lite lätt för att passa S14 kontak-
ten. Till de andra införskaffade 
Fredrik kontakterna från skroten 
och skarvade sedan ihop snyggt 
med krympslang. 
Trots att detta glasfiberkit är 
original från Rocket Bunny och 

Fredrik fick lägga många timmar att få passformen 
på delarna perfekta. 



inte någon kopia så var 
inte passformen helt per-
fekt, vilket Fredrik hade 
hoppats på när man ändå 
betalar så mycket. För att 
få passformen perfekt fick 
han spendera en hel del 
timmar med slippapper. 
För att lätt kunna demon-
tera av vissa delar på bilen 
valde han att använda sig 
av blindnitar med invändig 
gänga, glasfiber är ju gan-
ska skört ifall olyckan väl är 
framme, men fördelen är 
att det är lätt att laga. Duck-
tailen som sitter monterad 
på bagageluckan monter-
ade Fredrik med klassisk 
självborrande skruv. 
När det var dags att mon-
tera diffusern bak märkte 
han att stagen som följde 
med inte var tillräckligt 
starka, den kändes nästan 
lös, gick att få ”vingla” i 
sidled utan större kraft, 
så går det inte att ha det. 
Fredrik mallade därför av 
dessa och tillverkade nya i 
fem millimeters aluminium 
vilket blev en rejäl förbät-
tring. Då bilen numera var 
flerfärgad, Rocket Bunny 
kitet var svartgrundat och 
resten av bilen hade bilens 
originalkulör vinröd så var 
det dags att lackera bilen, 

Fredrik är själv i Sverige med detta Rocket 
Bunny v2 Boss-kit. 



vilket skulle visa sig vara en lång 
procedur. Fredrik hittade ganska 
snabbt en kulör som han fast-
nade för, Audi’s Navarra blue me-
tallic som bland annat finns som 
tillval till S5an. 

Hela fem gånger fick den lackas 
om på grund av olika saker så-
som dålig täckning, rinningar 
med mera, säger en lätt irriterad 
Fredrik. 

Tillslut kände sig Fredrik sig nöjd 
med resultatet och kunde därmed 
få hem bilen till garaget för slut-
montering. 
Det som i stort sett var kvar för 



att få bilen komplett var fäl-
gar, dem var också beställ-
da sedan långt tillbaka då 
leveranstiden var tre till fyra 
månader. Då kom nästa 
strul, det var fälgarna som 
hade slarvats bort av fraktbo-
laget, vi behöver inte nämna 
några namn men dessa har 
uppmärksammats mycket 
senaste åren. Veckan innan 
Elmia så hade Fredrik fortfar-
ande inte fått sina Work S1 
3P Meister fälgar, han bör-
jade känna paniken då hans 
bil skulle stå i Onroaders 
monter. Många frustrerande 
samtal blev det innan dem 
äntligen lyckades hitta dem. 
Blev blixtfart till däckverkst-
aden för att få däck påkräng-
da och in till besiktningen för 
att få bilen körbar och sedan 
direkt mot Jönköping, klas-
sisk Elmiastress!

Vi glömde ju, det som drog 
igång allt, kopplingsbytet! 
Fredrik lyckades tillslut välja 
kopplingskit också, blev ett 
Exedy-kit som ska stå pall för 
den befintliga effekten plus 
lite mer. Utan det bytet hade 
han aldrig kunna köra bilen 
ner till Elmia. Tur för oss att 
det hanns med!  

Lagom med stance.



Kulören Navarra blue metallic ser nästan 
svart ut i vissa lägen.



Det blev tokstressigt innan Elmia då 
lackeringen strulade så många gånger samt 
att fraktbolaget strulade med leveransen av 
fälgarna.



 

FAKTA
Namn: Fredrik Jonsson
Ålder: 25
Bostadsort: Mariefred
Arbete: Rörmokare
Bilmodell:  Nissan S14 200sx 
Årsmodell:  1996

Tack till: 
Stort tack till L-M-R som stöttade och höll kvar i att sponsra mig 
trots mycket krångel med lackerare m.m. samt att dem hjälpte 
mig få kontakt med Onroaders som jag sen fick stå med på Elmia, 
då jag inte fick någon egen plats där utan bara hamnade som 
reserv. Tack till Tershine som sponsrade mig med allt för att göra 
bilen blank till varje bilträff/event. Men det största tacket går till 
min sambo/fästmö som varit med mig i garaget efter hon varit i 
stallet och hjälpt mig sena kvällar samt pushat när motivationen 
inte varit på topp.



SKYDDSUTRUSTNING
FÖR BILSPORT

BANDIT

HANS III

RALLY

HYBRID SPORT

CARBON 
DEVIL RAY

HYBRID PRO

+4690-13 47 00   •   simpson-europe.com   •   order@simpson-europe.com

Dirtcult.comBecome the hero of your own story.



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Min pappa körde rally och är en alfisti. Mina tre första bilar var Alfa Romeos.
Så det är nog han som har fört över bil intresset till mig.

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
Oj! Jag är fortfarande nybörjare så jag vill nog säga en tvåa. Men jag älskar detta så jag hoppas 
att jag kan höja mig till en femma till nästa säsong.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Alla gånger då det har slutat med att någon kroppsdel blöder!

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Elen är jag inte så hemma på

Vem är din bilförebild? 
Min kompis Quinton Stansfield som bla har designat huven på dirtvetten.
 

Bästa garage drycken? 
Tidigare blev det mycket energidricka, men jag har börjat dricka bara bubbelvatten.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar? 
Allt ifrån ca 5 timmar/vecka till 20 timmar/vecka.

Fakta
Namn: 
Patric Hagemeister
Ålder: 
46 
Bor: 
Falun
Arbete: 
Personlig assistent 
och säljare
Civilstatus: 
Gift



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka? 
Har precis skaffat nytt garage så nu kan jag utveckla Dirtvetten ännu mer, förhoppningsvis blir det nya fälgar och hin-
ner jag så blir det en rejäl breddning.





EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

  Foto  Susanne Dahlke, 
SuriGraphy 

F R A N K F U R T  M O T O R  S H O W



Lamborghini Sián, 
Porsche Taycan, Audi 
RS7 Sportback, Volkswa-
gen ID.3, är några av de 
bilar som det snackade 
mest om inför årets stora 
bilmässa. Som vanligt på 
dessa bilmässor så ser 
alltid många biltillverkare 
till att ha någon eller några 
modeller som har värld-
spremiär, nya Audi RS6 
bland annat från Audi. I 
BMW monter kunde vi 
beskåda nya X6an, här 
är inte vi helt eniga om att 
tillverkaren har gått rätt 
väg med den ofantligt sto-

Uppvisandet av concept 4 gav oss en 
inblick i formspråket på nya 4-serien. 
Känns dock lite Jaguar.



ra grillen. Honda presen-
terade sin första elbil för 
Europeiska marknaden 
och modellen har fått 
namnet E. Även en del 
tuners som Alpina tillex-
empel visade upp sin nya 
snygga Touring som heter 
B3 och baseras  på 3-se-

Trontjänaren Opel Corsa i två olika 
generationer.



rien. Är betydligt fler bilar än såhär 
som hade världs eller Europapre-
miär, men för att nämna några som 
gjorde intryck på oss på något sätt.
Årets mässa erbjöd relativt få kon-
ceptbilar och fler produktionsklara 
bilmodeller, vilket är uppskattat. 
Ibland har biltillverkarna en ten-
dens att ta fram koncept efter kon-
cept med sina framtidsvisioner och 
sen aldrig får ut dessa visioner i 
produktion. Man ser ju helt klart vart 
marknaden är påväg, fossilbrän-
slebilar försvinner allt mer då fler 



En Hybrid Fiesta känns som ett kärt välkommande.

Fords fula ankunge Puma är tillbaka i 
något mer tilltalande former. 



Framtidens R8?

och fler biltillverkare börjar hitta rätt 
teknik för att få till långa räckvidder per 
laddning.
Utöver Audis RS7 Sportback pratas 
mycket om deras futuristiska offroad 
koncept AI:Trail Quattro, en bil som tar 
dig ut i skogen både på ett miljövänligt 
sätt samt du kan slippa köra själv ock-
så. AI:Trail har ett gäng smarta funk-
tioner att vi hoppas att dessa hittar in i 
produktionsbilar inom kort.



Nya R8 Spyder visades 
upp.

Nya RS7:an imponerar 
med sitt nya formspråk.



Fanns en del bildelsleveranttörer på plats.

Lamborghini gör som brorsan Audi och 
lanserar nu modeller på löpande band.



Nya taklösa Audi A5.

Framtidens bilar är snart här.



Lamborghini hade en imponerade monter under 
Frankfurt mässan.



CUPRA har brutit sig 
loss från SEAT och 
blivit en kaxig lillebror. 
Nu kommer helt egna 
modeller.



Alla bilar var inte en fröjd för ögat. Porsche Taycan lanserades.



Seat har alltid varit VAG-gruppens tuffare 
märke när det gäller formspråk tillsam-
mans med Audi. Här är senaste modellerna 
som gör att man behåller den imagen. 



Fanns en rad sam-
lingssportbilar på plats 
av den äldre kalibern. 



Denna fantast 
briljerade nog i 
träslöjden när han var 
yngre.





EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto  Pontus Blomqvist
Kim JarlD I S C O D A N S



Philip Ågren verkade njuta av GTR 
motorparks trevliga bana och ett grymt 
arrangemang. 

Förra året lanserades ett nytt 
event av några kända ansikten 
i branschen, nämligen Onroad-
ers Johan, Långe-Micke och 
före detta pro-drifting föraren 
Jim Olofsson. Eventet kallades 
Discodans och alla stod som 
frågetecken. För inte var det tal 
om någon Saturday Night show 
utan nu gällde det bilar som vill 
köra på sladd med stil. Ett up-
pvisningsevent där en hel del 
stance-drifting bilar skulle köra 

tillsammans med några av vet-
eranerna inom svensk drifting. 
Efter ett lyckat första år var 
man nu tillbaka igen, och det 
med full gas framåt. I år lades 
ribban något högre när det ar-
rangerades ett tvådagarsevent 
på den populära drifting arenan, 
GTR Motorpark utanför Eskils-
tuna. På plats var vår eminente 
fotograf Pontus Blomqvist för att 
dokumentera när ”style is back” 
för andra gången.



BRZ och GT86 i en vacker twin drift.



Modrunnern Dennis Andree brände däck i 
vanlig ordning. 

Alexander Kvist rastade sin gamla Nissan. 



Erik från Intense motorsport hade 
plattan i mattan med sin Nissan 
S14.

Raidopower C30:n byggd av Viktor Mårtensson.



Man kan verkligen säga “style is back”



En riktigt gammal Toyota med overfenders i 
driftingkostym är inte något man ser varje 
dag.



BMW E36 på bredden är en ganska vanlig syn.

Viktor Adolfssons Nissan S15



Depån är full av bilar, vissa vilar upp sig mellan varven och 
andra mekar för att få bilen hel igen.



Kul att se en Porsche 944 på sladd.

Jim Olofsson som är en av arrangörerna till 
eventet var ute med sin BMW en sväng.

Fartdåren Henrik Nygren missar inte ett tillfälle 
till att bränna däck.



En riktig rallyikon.



Robin Hellgren med sin perfekta Audi.

Fanns en hel del utställningsbilar på plats med under helgen.



Joakim Grahn har fått alla till att vilja köra 
sosse-container numera.



Elias Broström i sin Nordic Tuning preppade BMW 
E46a



Lack & Bilvård

Reservdelar

ECG Lack & Bilvård
OSBY 

073-933 05 87

Vi har reservdelarna du söker och alltid 
till skruvade priser.

www.skruvat.se

Vertyg & Tillbehör Tuning & Motorsportsprodukter

Idag är Verktygsboden en av Sveriges 
största aktörer av verktyg och maskiner. 
Fortfarande ligger fokus på välutveck-
lade och funktionella produkter till så 
låga priser som möjligt.
 
www.verktygsboden.se

 
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 & Verkstad

Autoexpertenverkstad och optimering.

Välkommen in till våra nya lokaler i
Lidköping

0510-53 22 22
Linspelsgatan 2
Lidköping

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123

MotorsportsprodukterMotorsportsprodukter

Stolt Nordisk distributör av Samco Sport 
silikonslangar och Puma Motorsport föra-
rutrustning. Dessutom ett stort utbud av 
motordelar, interiör, FIA godkända delar 
och mycket mer till din racingbil och dig 
som förare.
www.westcoastmotorsport.se
info@westcoastmotorsport.se



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

Välkommen till Raidopower.se - 
Försäljning av motorsportprodukter, 
tillbehör och belysning och mycket mera 
till de flesta bilar på marknaden.
Vi är generalagent för bl.a. K-sport Rac-
ing, Mishimoto, m.m.

www.raidopower.com
kundtjanst@raidopower.se
0322-64 41 44

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

Hos oss hittar ni allt i däck och fälg, 
välfyllt lager från 10-26”.  Semislicks och 
vanliga däck för Drifting.

www.kloma.com

info@kloma.com
+46705361158

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

Däck & Fälg



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

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

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

Med över 20-års erfarenhet inom ljud- 
och bildprodukter stoltserar vi med att 
dBAkuten har världens högst spelande 
bil genom tiderna med 181.8dB med 2st 
basar. Hos oss hittar du världsledande 
varumärken märken som Cerwin Vega, 
Deafbounce, Avatar, Xcelsus, Massive 
Audio med flera. 
Snabb support på 031-225560
www.dbakuten.se
info@dbakuten.se

Billjud

Foliering & dekaler

Profil #461 är en renodlad folieringsfirma 
och trycksaksproducent. Så oavsett om 
du behöver bilen folierad eller en dekal 
så säger du till oss

FACEBOOK: PROFIL #461
TROLLHÄTTAN



POSTER
Foto: Ina HenckelTHE LOW SAAB-CONCEPT



Avatar MTU-61 Octagon Kit

DB Hannibal 
Ear Killer

8st 8-tums
midbasar

4st diskanter

JUST NU:

1795kr
JUST NU:

5995kr

www.audio55.se



Evenemang
Text: Daniel Serénus

  Foto: Pontus B, Roger P, 
Victor N, Johnny O

G R E E N L I G H T  G A L A N



Förra året var det massa fylla och 
stökigheter. Ståuppkomikern läm-
nade scenen med orden att publiken 
var för full. Det var skadegörelse och 
utkastade besökare. Tyvärr sådant 
beteende som gjorde att vi fram till 
Maj hade planer på att ställa in galan 
för alltid, då både tidningen och funk-
tionärer lade massa tid på att skapa 
en bra avslutning för bilentusiasterna 
som kändes förgäves. Men då flera 
av de som betett sig illa hörde av sig 
och bad om ursäkt ville vi ge galan en 
chans till. Det gjorde vi rätt i att göra. 
I år var stämningen som vanligt igen, 
om man skall citera bloggaren Pierre 
Ingelsgård. Det var harmoniskt och en 
ruggigt bra stämning trots fler besök-

are än någonsin. Galans goda rykte 
märktes av och på 15 minuter hade 
alla biljetter sålts slut, det gör att vi 
funderar på vart detta kan bära av. Vi 
kollar nu på att utöka galans platser 
2020 med hopp om att intresset förblir 
stort.

Vi har en målsättning att växa, men 
galan får inte bli för stor, säger Christ-
offer Talvis

Tidningen letar nu efter nya möjlighet-
er men än är inget spikat. Men det 
vore kul att ge gamla besökare lite ny-
heter när vi nästa år arrangerar galan 
för 10:e gången.

Årets biljetter sålde slut på 15 minuter.



I år var det mycket fokus 
på GreenLight Magazines 
10-årsjubileum, något som 
märktes av både i intro och 
under galan. När Daniel un-
der kvällen berättade om sin 
och Christoffers relation var 
det med darrande stämma 
från den annars självsäkre 
konferenciern. I år var det 
både Daniel och Christof-
fer på scenen som förra 
året, dock en mer självsäker 
Christoffer, dock var det utan 
Henrik Ryberg som var med 
förra året.

Det har inget med att Hen-
rik inte gjorde något bra jobb 
utan tanken var att Henrik 

925 motor tog hem årets media under galan.

Christoffer gjorde ett 
fantastiskt jobb på scenen 
under galan.



Två legender, Jani Hast och Peter Fält.

skulle vara stand in om jag skulle 
behöva åka till BB förra året. Men 
vi har alltid Henrik i åtanke då han 
gjorde ett kanonjobb 2018, Säger 
Daniel.

Som vanligt delade man ut 20 
priser under kvällen i 20 olika kat-
egorier. I år var det extra roligt 
att många tjejer var nominerade 
i de olika kategorierna. Några av 
årets stora skrällar var nog kan-
ske priset för årets ambassadör 
som delades ut av förra årets am-
bassadör Jim Olofsson. Det gick 
till Simon Abelsson som gör ett 
jättearbete bakom kulisserna för 
ARN Racing. Även årets team 
Knight of Sweden som kanske 
inte kom helt väntat.

I år delade Långe-Micke ut 
pris till Driftingen.



Kvällens stora pristagare var 
Evelina Pettersson som tog hem 
både Årets Bimmer och heders-
priset Greenlight Award. Det blev 
en grym avslutning på kvällens 
gala innan trubadurerna Olle och 
Kenny startade efterfesten. Även 
Daniel och Fredrik som i några 
år nu varit DJ på efterfesten, fick 
även i år avsluta en grym kväll på 
Folkets hus i Trollhättan.

Under Galan fokuserade man mycket på 10-
års jubileumet för GreenLight Magazine

Mathias Johansson kammade hem Sonax VIP 
Award



Team Nygren Motorsport

Olle och Kenny startade efterfesten med bra 
musik.

Henrik Nygren tog hem priset för bästa 
klädsel.



Rasmus från Audio55.
Lukas Koos har varit på alla galor sedan starten och i år bjöd 
han med lillebrorsan.



DirtCült tog hem “årets företag”



Dennis var på topp denna kvällen.

En av de dolda drivkrafterna bakom 
galan är Fredrik Berglund och honom 
hittar vi bakom spakarna denna 
kväll.



Ett inslag under galan var frågesportstävlingen Elg-jakten där 
veteranen Henrik Elg fick ett litet “prank” på scenen.



¨
Magnus visade att han inte bara gillar alkohol utan även 
var en stjärna bakom micken.

¨
Dj Duon Freakz of Sweden bjöd på musik



Årets intro uppskattades och sägs 
vara det bästa Daniel och Fredrik 
producerat enligt publiken.



Simon Abelsson tog hem årets ambassadör.

Evelina Pettersson tog hem två priser under 
kvällen, Årets Bimmer och sen det åtråvärda 
priser Greeenlight Award 2019.

Pontus Karlsson från West Coast Motorsport 
ser koncenterad ut.



Time Attack-föraren Jimmy Ås ser sammanbiten ut.

Totalt 20 priser delades ut under kvällen.



Vår kor-
rekturläsare 
Marcus 
visade sin 
kvinnliga 
sida under 
galan.

Knight of sweden tog hem årets team.



Influencern Pierre Ingelsgård och 
Lukas Koos tar årligen en bild 
tillsammans under galan.

Även denna 9:de upplaga av galan stod tidningens 
grundare Daniel Serénus på Scenen.



Totalt 12 objekt auktionerades ut till förmån för 
Cancerfonden. 

19 stycken glastroféer delades ut under kvällen, 
sponsrade av Glentons.se

Daniel & Christoffer gjorde ett grymt arbete ifrån 
scenen på Folketshus i Trollhättan.



Bimmers Of Sweden bjuder alltid 
på sig själva med ödmjukhet trots 
att man arrangerar det största 
BMW eventet.

Över 380 personer var på plats när priserna skulle 
delas ut.



Andreas Berggren tog hem bästa Kreation och outfiten 
de valde ger en känsla på vad som väntas nästa år 
från Andreas och hans team.

Det bjöds på god stämmning och bra mat som verkli-
gen uppskattades.



GRAVENSTAR ENTERTAINMENT  - TRESTAD LJUD & LJUS - GLENTONS.se 
GETECH - CRAZYRIDE - DIRTCüLT - L-M-R.se - NUKE Performance

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



ARTIKEL
Foto

Från Arkivet

DEL 7



Vi hittade ett gäng bilder från 
diverse bilträffar från 2003 
och framåt, några bekanta 
ansikten?

Angela hängde med oss på Modified 
Run under 2017 & 2018



Anders Jäger

GreenLight Autumn Meet 2015 i Göteborg.
Robin Antonsson var på plats med sin Supra.



Avtäckning av Speedstern i Karls-
tad 2013



Route Of Sweden.Black Smoke Racing gjorde Diesel-Mercedes heta 



Tidningen Street Xtreme byggde om 
denna speedster.



MJ Däck & Försäljning
Sjöholm Vita huset

641 94 KATRINEHOLM
WWW.59NORTHWHEELS.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE

59NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

D-006
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20      2399kr/st
10,5x18” ET15   2499kr/st

D-004
8,5x17 ET10    fr. 1899kr/st
9,5x17 ET5      fr. 2099kr/st
9,5x18 ET20    fr. 2399kr/st
11x18 ET15     fr. 2599kr/st     

D-005
8,5x17” ET20 1899kr/st
9,5x17” ET10 2099kr/st
9,5x18” ET20 2399kr/st
10,5x18” ET15 2499kr/st   

D-003
8,5x18” ET35     2199kr/st
9,5x18” ET20     2399kr/st
11x18” ET15      2599kr/st

S-001
8,5x19” ET38     2499kr/st
9,5x19” ET40     2699kr/st   SUPERSPORT RS 

235/40 -18”   715kr/st
265/35 -18”   725kr/st

SKYDDSUTRUSTNING
FÖR BILSPORT

BANDIT

HANS III

RALLY

HYBRID SPORT

CARBON 
DEVIL RAY

HYBRID PRO

+4690-13 47 00   •   simpson-europe.com   •   order@simpson-europe.com



Aspark Owl

SKYDDSUTRUSTNING
FÖR BILSPORT

BANDIT

HANS III

RALLY

HYBRID SPORT

CARBON 
DEVIL RAY

HYBRID PRO

+4690-13 47 00   •   simpson-europe.com   •   order@simpson-europe.com



Japans första fullt elektriska hy-
perbil som gör 0-100 på rekord-
snabba 1,69 sekunder.

Att en japansk biltillverkare skulle 
ge sig in på hyperbilmarknaden 
var bara en tidsfråga, den sam-
lade kompetensen om hur man 
bygger bilar är stor. Aspark heter 
företaget som tagit fram denna 
modell som fått namnet Owl och 
detta är produktionsversionen. 
Vi kunde för två år sedan se 
konceptet av bilen på Frankfurt 

Auto Show. Företaget Aspark 
grundades 2005 av Masanori 
Yoshida och fram för något år 
sedan så har de försett bilindus-
trin med kompetens och expertis 
inom bilelektronik innan de själva 
valde att börja tillverka sin egna 
modell. Idag har de över 3300 
anställa och 25 kontor, de flesta 
utspridda i Japan men även i an-
dra delar av Asien och ett i Eu-
ropa. Visionen med Owl var att 
den skulle bli den snabbaste ac-
celererande elektroniska bilen på 



marknaden, givetvis lyck-
ades de, imponerande 
1,69 sekunder på 0-100 
km/h och har du en bra 
raksträcka kan du nå 300 
km/h på 10,6 sekunder.  
Vad döljer sig under 120 
kilo lätta kolfiber-mono-
coquen som gör att bilen 
är så fruktansvärt snabb? 
Owl är försedd med fyra 
stycken synkronmotorer 
som tillsammans gener-
erar 1480 kW vilket kan 
konverteras till strax över 
2000 hästkrafter. För 
att få bra räckvidd med 
denna effekt sitter det 
litiumbatterier på 1300 
kW installerade med 
ett automatiserat över-
vakningssystem som ser 
till att batterierna arbetar 
på ett effektsnålt sätt, 
vilket gör att en räckvidd 
på upp till 45 mil kan up-
pnås, men inte om du kör 
fullfartsaccelerationer 
hela tiden. Just för Owl 
har Aspark konstruerat 
ett batteripack som är 
skapad just för denna 
modell vilket medför att 
man får en väldigt låg to-
talhöjd på bilen, låga 99 
centimeter. Med dagens 
standardladdare som 
finns installerade runtom 
i världen så har du en ful-

laddad bil på endast 80 
minuter. 
Eftersom det är en hy-
perbil så måste den ha 
goda aerodynamiska 
egenskaper, tack vare 
dubbla bärarmar och hy-
dralisk fjädring kan förar-
en justera markfrigån-
gen mellan 80-160mm 
inifrån bilen. Aspark Owl 
är försedd med en aktiv 
vinge som själv justerar 
sig beroende på bilens 
hastighet, dock blir den 
inte aktiv förens 150 
km/h då bilen har tillräck-
lig goda downforce egen-
skaper upp till dess. Men 
givetvis har du möjlighet 
att aktivera den manuellt 
också. 
Detta är som sagt den 
färdiga produktionsver-
sionen av Owl och de 
första bilarna ska kunna 
vara ute på marknaden 
under 2020 och totalt 
kommer 50 bilar att till-
verkas. Dessa har en 
prislapp på närmare 31 
miljoner svenska kronor 
med dagens växling-
skurs (2,9 miljoner Euro)

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Aspark







STYLINGTUNING&WHEELS
E-HANDEL MED BUTIK I UPPSALA

SCANDINAVIAN CAR STYLING AB, LIBRO RINGVÄG 29A, 75228 UPPSALA

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

LED-RAMP 120W (KIT)

Komplett sats med LED-ramp, hållare 

och reläsats från svenska Strands. Du 

får ett rejält lyft av helljuset med denna 

grymma ljusramp!

1795:-

GRILL TILL VOLVO V70 08-13 NYHET: RGB DIMLJUS - FJÄRR

Supersnygg grill till Volvo V70 08-13. 

Finns både i matt och blank svart modell. 

Unik design som endast finns på SC 

Styling!

Styr färgen i dimljusen med fjärrkontroll! 

Vi har nya LED dimljus som är fjärrstyrda 

och finns i H11 samt HB4. Pris per par.

1395:- 395:-

Finns endast på SC Styling! Supersnygga Platinum Red-fälgar i DTM-utförande. 

Pris för komplett fälgpaket med 4 fälgar och däck, monterade och balanserade! 

Kommer endast i ett begränsat antal. Lägg din förbeställning idag!

NYHET: OCEAN DTM PLATINUM RED FÄLGPAKET!

10490:-F
R

Å
N

:

CUPSPOILER
Cupspoiler nedre fram. Tillverkad i ABS-

plast med blanksvart utförande. Du väljer 

själv om du önskar lacka denna eller 

montera direkt. 

2490:-

LED EXTRALJUS 7” 30W
Slimmat LED extraljus av hög 

kvalitet från kända Strands. I kitet 

ingår 3 extraljus, hållare, reläsats 

och toppstag! 

2995:-
STÖTFÅNGARE VOLVO V70 01-07

Ge din V70 en helt ny look med denna 

snygga stötfångare. Tillverkad i glasfiber.

4595:-
Art.nr: 346959 Art.nr: 270918-P3

Art.nr: 500190

F
R

Å
N

:



Ford Mustang Mach-E



För första gången på 55 
år utvidgar Ford Mus-
tang-familjen och tar den 
berömda modellen in i 
den elektriska eran med 
Mustang Mach-E. Den 
nya modellen andas Mus-
tang – från sin eleganta 
silhuett och muskulösa 
kurvor till den spännande 
körupplevelsen. Modellen 
lanseras i Sverige under 
2020 och är en del av ett 
omfattande sortiment av 
elektrifierade modeller.
Nu är Mustang redo för 
en elektrisk framtid. För 

första gången på 55 år 
utvidgar Ford Mustang-
familjen och tar modellen 
in i den elektriska eran 
med Mustang Mach-E, 
en helt ny Mustang-in-
spirerad och helt elektrisk 
SUV. Mustang Mach-E 
har fått liv genom en ut-
vecklingsprocess som 
helt koncentrerats på 
kundens behov och ön-
skemål.
– Vid den allra första De-
troit Auto Show sa Henry 
Ford att han arbetar på 
något som skulle slå lika 



hårt som ett blixtnedslag. Han 
pratade då om T-Forden. Idag är 
Ford stolta över att kunna avslöja 
något liknande igen: den helt nya, 
helt elektriska Mustang Mach-E. 
Den är snabb, den är kul och den 
andas frihet för en ny generation 
Mustang-ägare, säger Bill Ford, 
styrelseordförande i Ford Motor 
Company
När fordonet startas med fyrhjuls-
drift tillämpas det nya Mach-E 
4X-systemet som fördelar vridmo-
mentet mellan fram- och bakax-
larna med imponerande accel-
eration och förbättrad hantering. 
Systemet är utvecklat för att ge 
bästa möjliga väggrepp och sys-
temet har testats noggrant på 
våta och snöiga väglag för att 
hjälpa till att ge kontroll över hala 
förhållanden.
Mustang Mach-E kommer också 
finnas i en GT-version. Mustang 



Mach-E GT tar föraren från 
noll till 100 kilometer i timmen 
på mindre än fem sekunder. 
Förutom accelerationen, är 
Mustang Mach-E GT utrus-
tad med stötdämparsystemet 
MagneRide, en adaptiv däm-
parteknologi som låter förarna 
omfamna vägen samtidigt 
som de får en bekväm och 
spännande åktur. 
Ett nytt sätt att se och uppleva 
Mustang
Genom att använda Fords nya 
helelektriska arkitektur med 
batterierna i bilens underrede 
har Fords ingenjörer och form-
givare kunnat skapa ett fordon 

som inte bara stämmer öve-
rens med Mustang utan också 
maximerar SUV-utrymme för 
fem personer med bagage.
– Framstegen inom batteri-
teknologi är avgörande för att 
kunna leverera en Mustang 
Mach-E som är rymlig och 
praktisk med en vacker sil-
huett och med den roliga kara-
ktären som är viktig för våra 
kunder i Europa, säger Ulrich 
Koester, chef för elektrifierade 
fordon på Ford Europa.
Mustang Mach-E är omedel-
bart igenkännbar som en Mus-
tang, tack vare signaturuttryck 
som dess långa, kraftfulla huv, 



bakpartidesign, aggressiva strålkastare och karak-
teristiska trerandsbaklyktor. Smart design och ut-
formning ger överraskande rymlighet i baksätet och 
gott om lastutrymme.
Mustang Mach-E har faktiskt ytterligare en över-
raskning under huven – ett dränerat främre baga-
geutrymme. Det främre bagageutrymmet ger 100 
liter extra lagringsutrymme.
En begränsad First Edition-utgåva kommer släp-
pas med utökad räckvidd med fyrhjulsdrift, den 
exklusiva färgen Grabber Blue Metallic, fullängds 
panoramatak, kontrasterande sätesömmar och en 
platta märkt ”First Edition”.
Batteritekniken håller bilen i gång med problemfria 
laddningslösningar
Mustang Mach-E kommer att finnas i både Stan-
dard Range (75,7 kWh litiumjonbatteri) och ett 
större batteripaket, Extended Range (98,8 kWh) 
som har en målräckvidd med WLTP-cykeln på upp 
till 60 mil, med bakhjulsdrift.
Text & Foto: Ford



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



McLaren ElvaBorde 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



Det går en trend i att ska-
pa svindyra hypersportbi-
lar just nu bland de kända 
märkena. Bilar som har 
prislappar på 15- 25 mil-
joner och ofta görs i myck-
et små serier. Nu följer 
McLaren efter sina italien-
ska vänner och gör en ”rip 
off” av Ferraris Monza SP2. 
En bil utan vindruta, tak 
eller för den delen sidoru-
tor. Mclaren kallar model-
len Elva och kommer med 
en prislapp på 19 miljoner. 
Modellen kommer med en 

aerodynamisk monocoque 
i kolfiber som inte bara 
ger en låg vikt utan också 
är konstruerad så att man 
slipper ha tak eller vindruta 
för att skydda sig mot vind.

Än så länge finns det inga 
siffror på torrvikten men 
den sägs väga mindre 
än McLaren Senna vilket 
då bör innebära under 
1000kg. Det tillsammans 
med en fyraliters V8 med 
överladdning iform av dub-
bla turboaggregat, ger en 



effekt på 815 hästkrafter och 
över 800 Nm. Det gör att Elva 
gör 0-200km i timmen på 6,7 
sek enligt tidningen Teknikens 
Värld.

Elva görs i en mycket begrän-
sad upplaga om 399 bilar 
vilket kan kännas mycket om 
man jämför med exempelvis 
Bugatti eller Koenigsegg. Men 
uppenbarligen finns det mån-
ga kunder med gott om pen-
gar helt enkelt.

Designen känns igen i McLa-
rens formspråk och den gör 
inte trogna kunder besvikna. 
Inredningen kanske känns 
något spartansk, men på 
något sätt passar det i en ex-
trembil som denna. Elva häm-
tar sin inspiration från Bruce 
McLarens 60-tals modeller.

Till alla trädkramares stora för-
tret kommer det bara en ben-
sinmotor version och trots att 
McLaren har varit duktiga på 
hybridtekniken i sin P1 är det 



inget som märks av nu vid 
lanseringen denna sport-
bil, här blir det bensin som 
gäller.

Drivningen kommer att ske 
på bakhjulen som en riktig 
sportbil skall enligt många 
nostalgiker. När produk-
tionsstart är planerad har vi 
på tidningen inte kunnat ta 
del av.

Text Daniel Serénus
Foto: McLaren
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Ferrari Roma



Ny modell med begreppet 
2+ coupé (vad det nu in-
nebär) och lastutrymme för 
två golfbagar.

För några veckor sedan 
presenterade Ferrari den 
Gran Turismo-inspirerade 
modellen Roma, en bil 
som skulle få oss att blicka 
tillbaka till vackra Rom på 
50- och 60-talet. Roma har 
fått en helt egen och ny de-
sign som inte liknar någon 
av de tidigare modellerna i 
stallet. Kan detta vara för 

att man vill fånga upp en 
annan köpegrupp som inte 
ställer lika höga krav när 
det kommer till sportighet 
som vi kan se på modeller-
na 488 Pista, F8 Tributo 
med flera?
Lastutrymmet har utökats i 
denna modell som gör det 
möjligt att ta med en vän 
till golfbanan och båda får 
med sina golfset. 
Bilen är försedd med en 
turboladdad V8 på 3,9 
liter som ger 620 häst-
krafter och 760 newton-



meter i vrid. Bilen har inga 
superprestandasiffror, är 
prestanda 0-100 km/h som 
liknande bilar har, alltså 
ungefär runt 3,4 sekunder 
och den ska nå en toppfart 
strax över 320 km/h. Ferrari 
har använt sig av samma 
åttastegade dubbelkop-
plingslåda som sitter i SF90 
Stradale.
Med Roma så är det el-
egans och bekvämlighet 
som verkar var huvudfokus 
då interiören känns lite op-
ersonlig, men den har alla 
funktioner och finesser som 
man önskar sig av en bil i 
denna prisklass.

Bilen förväntas nå de första 
kunderna under våren/som-
maren 2020 och prislappen 
är fortfarande okänd.

Ferrari överraskar med yt-
terligare en modell och den 
här heter Roma. Det är vad 
man kallar en 2+ Coupé och 
med den vill man blicka till-
baka till det bekymmersfria 
sättet folk levde på i Rom 
på 50- och 60-talet. Vi ser 
att man har hämtat lite linjer 
från modellen SP1 i nosen 
men i övrigt ser det mesta 
helt nytt ut, speciellt baken.
Man är fortfarande lite hem-

lig kring saker om bilen men 
lite får vi reda på i alla fall. 
Under huven där fram sit-
ter en turbomatad V8:a på 
3,9 liter som ger 620 hästar 
och 760 newtonmeter i vrid. 
Den är kopplad till samma 
åttastegade dubbelkop-
plingslåda som sitter i den 
nya superbilen SF90 Strad-
ale och drivningen sker på 
bakhjulen. 0-100 km/h ska 
gå på 3,4 sekunder, 0-200 
på 9,3 och toppfarten ang-
es till 320 km/h. Bilen väger 
in på 1472 kilo.
Insidan har inte en 40 tum 
stor skärm i mitten utan är 
faktiskt ganska avskalad 
och förarorienterad. Instru-
mentklustret består av en 
skärm och även om det 
finns en för infotainment-
systemet också är den gan-
ska så liten. Klart man inte 
ska sitta och fippla runt en 
massa på en sån i den här 
typen av bil - här är körnin-
gen i fokus.
När bilen kommer att lan-
seras och vad den då kom-
mer att kosta är oklart för 
tillfället. På Ferraris hem-
sida kommer man att låsa 
upp mer information kring 
modellen under dagen. Vad 
tycker du om Roma?
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flytta in i garaget igen!


