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Svinkallt i rallyskogen
Är man som jag motorintresserad finns det
något härligt i att gå upp klockan kvart i
sex på morgon koka kaffe och göra ordning matsäck. Sedan sätta sig i bilen för att
åka rakt ut i de värmländska skogarna för
att frysa arslet av sig och med sina isformade kalla fingrar fota rallybilar. Det har för
mig blivit en tradition att ta del av svenska
vm-rallyt. Men detta året var det nog den
absolut kallaste vm-deltävlingen på länge,
och att det sedan var snöstorm gjorde inte
saken bättre. Men är det tradition så är det.
Nästa gång skall man nog skippa kaffet
och göra som våra norska vänner dricka
mig varm på alkoholhaltig dryck. Inte så
regelrätt som journalist men fruktansvärt
mycket roligare.

olika sportbilsnyheter. I detta nummer kan
ni läsa om en grymt välbyggd Opel Astra
som vi på tidningen varit väldigt imponerad
över. Sedan var vår fotograf Erik Nygren
på Svenska rallyt och dokumenterade
denna stora motorhändelse. Sedan har vi
för första gången en kvinnlig profil i pulsen.
Riktigt roligt tycker jag att vi får med lite
mer kvinnliga bilbyggare. Detta säger jag
inte för att flörta med FI (feministisk initiativ) utan för att bilbyggande inte skall vara
så manligt hela tiden. Finns väl inget bättre
än att hitta någon att dela sitt liv med som
har samma intresse.

Sedan har jag fokuserat lite på sportbilar
och kollat på bilmärkena Morgan och Pagani. Vi har även kollat lite i garagen inMan är stolt över sina duktiga medarbetare, för kommande Elmia mässa. Som säkert
vill skänka en tanke åt dessa. Utan er hade många vet går tiden fort nu fram till denna
vi aldrig kunnat skapa en så bra tidning. mässa och det är många som kommer att
Varje person man möter beundrar tidnin- tillbringa några sömnlösa nätter i garaget.
gens innehåll. Hur vi med ideella medel Mässan firar 40 år och förväntningarna
lyckats få med mer än bara bilreportage. kring arrangören är stora. Tror att många
Lyckas få med intressanta intervjuer av bil- förväntar sig något alldeles extra nu när
byggare, test av roliga prylar och en rad mässan fyller jämt.

Ledare

Text: Daniel Serénus

Reportage
Text: Christoffer Talvis
Foto Daniel Serenus

Att en vit kulör och det svarta guldet, kolfiber, har varit
en het trend nu ett tag är väl ingen som kan gå miste
på, men det är även något som man aldrig kommer att
tröttna på. Att bygga bil är något som tar tid om man
vill att det ska bli bra.

Marjan har inte
missat en detalj på bilen. Ett
helhetsintryck
utöver det vanliga

Göteborgsbon Marjan Horvatic, som till vardags jobbar
4-skift på SKF Sverige AB som
maskinoperatör, har sedan
köpet av bilen 2005 tillbringat
större delen av sin fritid i garaget.
Det var bara en ren
slump att det blev en Opel,
hade otur med min förra bil, en
Audi A4, som brann upp på vägen hem från Tyskland. Efter
det köpte jag mig en Subaru
Impreza, men den passade
inte min ekonomi, både dyr i
försäkring och drack mycket
bensin, säger Marjan.
Marjan hade redan planerna
på att bygga om bilen, idéerna
om hur den skulle se ut hade
han redan i tankarna, men
hur långt han skulle hinna innan sommaren visste han inte.
Bilen revs isär och många
saker hände samtidigt. Handtag, sidoblinkers och antenn
monterades bort och plåtbitar
tillverkades och svetsades på
plats. Sticksågen som låg och
samlade damm i garaget kom
också väl till användning, luftintag på framskärmen sågades
ur och sen filades kanterna
jämna och fina. Original dörrjärnen monterades bort och
fick ge plats för ett LSD-kit, så
kallat lambodörrar. När detta
var klart monterade Marjan ett
kjolpaket på bilen och även
stolarna inne i bilen revs ur för

att ersättas av ett par Momostolar. Det blev även en ny
lack på bilen, en gråmetallic
kulör från Hyundai Santa Fe.
Mer än så här räckte
inte tiden till, men man gör så
gott man kan, säger Marjan.
Sommaren tickade iväg och
hösten var här igen. Några mil
på mätaren blev det allt. Den
kommande garagesäsongen
blev den som det blev minst
gjort på, eller i alla fall synligt
sett. Motorn sågs över, programvaran blev optimerad.
Med hjälp av några längder rör
tillverkades ett eget avgassystem ihop med en race katalysator, även snygga tryckrör
tillverkades i aluminium. Då
Marjan inte tyckte bilen höll
laddtrycket tillräckligt bra varma dagar fick den lilla original
intercoolern lämna plats för en
större dito som frontmonterades.
Det var 2007-2008 som Marjan fick upp ögonen för det
svarta guldet, kolfiber. Då han
aldrig använt materialet tidigare spenderades många timmar framför datorn för att läsa
guider om hur man draperar
delar.
Jag beställde det som
behövdes, en matta med kolfiberväv och epoxy, man måste
ju lära sig något nytt någon
gång, säger Marjan med ett
leende.

Till och med stolarna är omklädda för
att passa in i temat
svart och vitt.

I väntan på att väven skulle komma
hem funderade Marjan på vilken
del han skulle börja laborera med,
en plan yta är ju det enklaste att
drapera. Men inte det inte, när materialet var på plats hemma i garaget plastade han till dörrsidorna
så att dem rymde två stycken 6,5”
högtalare. Därefter börjades kladdandet med epoxyn på väven som
lades på nedre delen av dörrsidan och de bakre dörrpanelerna.
Resultatet blev bra efter slipning
några gånger och ett par lager

klarlack. Då det tar sin lilla stund
att göra detta när man inte gjort det
förut blev inte mycket mer gjort den
hösten. Marjan började bli mer och
mer nöjd med bilen. Han besökte
ett par träffar, men några vinster
blev det inte.
2009 började närma sig och bilen
hade en cleant stuk, men när det
var dags för bilen att besiktigas,
slog det slint i huvudet på Marjan.
Bilen fick nedslag på lambodörrarna och intercoolern.
- Vad ska man göra, blev tvungen

ning igen. Men här är inte
sagan slut, nu började han
ge sig på framskärmarna
och huven. Det skulle bli
”böserblick”. Med hjälp av
kompisen Niki lärde Marjan

Allt kolfiber arbete
har han gjort på
egen hand.

Imponerande ljudbygge.

att montera tillbaka original
intercooler och ta bort lambo-dörrarna, säger Marjan
lite upprört.
Intercoolern var det inga bekymmer att montera tillbaka,
men det blev värre med dörrarna då han hade kastat
original gångjärnen. Efter letande hittades en begagnad
Opel Astra på skroten några
mil bort, som han köpte dörrbalkarna ifrån, men än var
det inte över. Med hjälp av
en kompis höll de på i två
helger innan det blev klart.
Bilen var redo för besikt-

Man siter stadigt i Sparco
stolarna som
eftermonterats

sig att tennspackla, resultatet blev
bättre än vad han tänkt sig. Några
internetsidor bort hittade han en ny
front som han beställde då han fastnade mer för designen på den, men
som vanligt med många inhemska
plastdelar var passformen usel. Han
kapade sönder den på fyra ställen
och sen fram med glasfiber för att få
ihop den till perfekt passform, efter
många timmars slit av plastande och
slipande satt den på bilen.
Mer ljud fanns med på listan över
saker som skulle fixas, efter några
samtal och besök på Göteborgsföretaget Exydos fixades en sponsor till ljudet, tyska ljudtillverkaren
Magnat. Marjan började skissa på
hur ljudbygget skulle se ut och en
lista med vilka komponenter som
behövdes.
Det var ett skönt besked när
man fick sponsring på ljudet, säger
en lättad Marjan.
När högtalarna och slutstegen och
allt annat som skulle in i bilen var
hämtat, börjades tillverkning av lådan, denna del gick relativt fort att få
ihop. Covern till insidan av bagageluckan tog många timmar att få till då
fästet som håller bagaget tar väldigt
stor plats. När Marjan till slut fick
ordning på den delen, monterades
covern bort och kläddes med kolfiber. När ändå ljudet var i full gång
passade han på att lämna in vissa
delar och stolarna till One Stop Shop
som klädde om dessa delar till en
matchande färg. Nu började bilen bli

klar och några smådetaljer fixades
till, som till exempel tanklocket som
togs från en Audi TT och passade
näst intill rakt av.
Äntligen var allt med bilen klart,
förutom en sak, ny lack igen. Denna
gång hade han svårare att välja färg.
Efter mycket granskande i olika färgkartor fick tillslut Marjan flickvän ta
beslutet, det blev Volvo White Pearl
och sen en svart kulör på taket.
Bilen var redo för många utställningar och det blev även några längre
resor till olika mässor i Norden. Nu
är bilen till salu!

Marjan i egen hög
person.

Effekt/Vridmoment
240 Hk
Motor, Växellåda,
Avgassystem
2,5” Avgassystem Från Turbon Med 100 Cells Katalysator
Frontmonterad Intercooler
Med 2.5” Tryckrör I Aluminium
Samco Slangar
Egentillverkade Aluminium
Detaljer
Chassi
Coilovers
Fälgar
19 x 8,5” Eta Beta - TettsutBlack
Interiör
Mittkonsol Med Inbyggd 7”
LCD-skärm
A-stolpar I Kolfiber Med en 3”
LCD-skärm På Vardera
Dörrpaneler, Hatthylla &
Bakre Sidopaneler I Kolfiber
Ombyggd Innertak Med 13”
LCD- Takskärm
4 St Momo Sportstolar, Ratt
& Växelknopp
Ombyggd Bagagelucka I
Kolfiber
Bilstereo/Multimedia
Hillman HDC-1660 Huvudenhet
3 x 6.5” Magnat 2-vägs Komponentsystem
2 x 12” Magnat ADR 300
Reference

5-kanals Magnat Black Core
Five
2x 1-kanals Magnat Black
Core One Digital
2 Farads Power Kondensator
Optima batteri
LCD-skärmar
3 x 3.5”
4 x 7”
1 x 13”
Exteriör
Illi Tuning Front & bakspoiler
(Modifierad)
Custom Made Sidokjolar
Custom Made Adapterplattor
För Backspeglar I Kolfiber
Custom Made Framskärmar
Och Motorhuv “BÖSEBLICK”
Borttagna Dörrhandtag,
Lister, Antenn & Blinkers
Luftintag På Ena Framskärmen
Valsade Skärmkanter
Takspoiler I Kolfiber
Audi TT Tanklock Med Elektrisk Öppning
Lackad I Volvos White Pearl
453

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Pappa har alltid haft bilintresse och mitt växte snabbt fram då jag blev
18 år och tog körkortet. Att det dessutom var ett mansdominerat intresse gjorde inte saken sämre, det var kul att slå pojkarna på fingrarna
och visa att även en tjej kan!
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken
nivå tycker du att du ligger på?
6
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Oj, det är nog garanterat när jag spenderade en hel dag på att leta
elektronik fel på min Peugeot Mi16. Jag satt från 10 på morgonen till
20 på kvällen. Inget funkade hur jag än gjorde, allt spökade. Till slut var
jag så förbannad, trött och sliten att jag gav bilen en redig spark i sidan.
Det brann till i huvudet, plötsligt funkade ALLT! Tyvärr fanns bucklan
kvar på dörren men elen fungerade sedan klockrent! Vem har sagt att
våld aldrig löser något
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Spackling
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Jessica Barton, kör en Toyota Supra på strippen i USA med resultat på
låga 9or! Vilken tjej!
Bästa garage drycken?
Coca Cola på bruk såklart!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Försöker hänga i garaget så mycket som möjligt och fixa och trixa.
Kanske 15timmar i veckan, mer eller mindre beroende på säsong.

Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag håller på att färdigställa min Toyota Supra inför Bilsport Performance &
Custom Motorshow dit vi är uttagna till att stå i slutet av april i år.
Detta blir min fjärde sommar som jag har ”The Guardian Angel” Supran och
den uppdateras hela tiden. Jag har alltid tröttnat på alla mina tidigare bilar,
sålt av dem efter ett år eller två. Denna bil finns väldigt nära hjärtat och det
är denna bil som givit mig så mycket på både utställningar och bankörningar,
det kommer garanterat bli svårt att göra sig av med den när man tröttnat, men
det har jag inte gjort än. Finns så otroligt mycket att skapa på en Toyota Supra
både interiört, exteriört samt motormässigt, fantasin flödar alltid. Hur projektet
kommer se ut under 2011 får ni se på Bilsport mässan! Kom fram och säg Hej
vet ja! =)

Fakta
Namn:
Jessica Gilljam
Ålder:
28
Bor:
Tierp
Arbete:
Ekonomiansvarig/säljare
på ett däckmaskinsföretag.
Civilstatus:
Pojkvän

i Rampljuset

Effekt/Vridmoment
312 hk / 439 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
2.0T 4-cyl.Turbo
5 Växlad Låda
BSR Avgassystem (De-cat) + QTP Electric
Cutout
Chassi
Original Sportchassi
Original Diffbroms
H&R Sänksats 40/50mm
Fälgar
8,5x20” Interaction Med 235/30-20” Dunlop
Sport-Maxx Däck
Interiör
Röd/Svart Helskinn
Windscreen (Bakre Vindavvisare Från
USA)
Bälteskuddar
Kromade Dörrknoppar
Velour Mattor (Custom Från Tyskland)
4 St Extra Mätare I A-stolparna
Komplett Dash-kit(58 Delar) I Äkta Kolfiber
+ Exteriöra Delar
Pedalskydd, Fotplatta & Fotstöd I Rostfri
Präglad Plåt (Egen Tillverkning)
Lackat Flertal Plastpaneler I Original Silver
Pearl
Broderade Ryggstöd

Mittkonsoll Omklädd Med Svart & Röd
Alcantara
Bilstereo/Multimedia
Original Med CD-växlare(6 Skivor)
Exteriör
Kolfibervinyl På Främre Kromblaffa I
Grillen.
Kromade GT-emblem På Vardera Sida,
Opel Original. Sitter Original Från 2009 Års
Modell
Ögonlock I Svart Vinyl
Lite Vinyl Här & Där
En Del Kolfiber Detaljer
Lackat Diffusor I Original Silver Pearl
Egentillverkad Vinge
Nedre Egentillverkad Spoiler Fram & Bak
Plockat Isär Framlyktorna Och Lackat 2-färgade
20m Röd 3mm Stripe
Övrigt
Alla Opel GT Är Byggda I USA.
7519st Tillverkade, Därav:
2007: 2365 St
2008: 4851 St
2009: 301 St
2010: 2 St

Varit lite tyst från Trollhättefabriken
sedan man släppte nya 9-5:an. Äntligen skulle bilmärket SAAB sätta
sina spår när det gäller premium
bilar. Men efter att nya 9-5:an kommit hände det inte mycket, medan
de andra tillverkarna så som Audi
och Volvo spottade ut nya modeller.
SAAB hamnade efter i kampen om
nya kunder.
Trots entreprenören Victor Müller lyckades aldrig de nå upp till
försäljningsmålet 2010. Äntligen

kommer SAAB’s 9-4X, en lyxig och
stilren SUV som mest är anpassad
för den amerikanska marknaden.
Roligt att SAAB satsar stort i USA
och inte lika hårt på den växande
asiatiska marknaden. Frågan är hur
smart drag det egentligen är utifrån
företagets bästa.
Enligt uppgifter kommer bilen inte att
komma i ett dieselutförande vilket gör
att den inte kommer till att bli attraktiv
för den europeiska marknaden. Det
gör att bilens framgång avgörs helt

på hur det motttagets av Amerika,
Ryssland och Asien. Då dessa inte
är påverkade av drivmedelspriserna
som vi i Europa.
Men att SAAB än en gång lyckats
skapa en snygg modell är vi på
GreenLight magazine inte ensamma om at tycka. Alla vi frågat håller
med om att 9-4X är en vacker skapelse samt en del tycker till och med
den är sexig.
Du får själv bedöma vad dy tycker
om den nya SAAB modellen.
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Från Japan
Foto: & Text: Tony Pettersson

180 mil på fel sida av vägen

Det är med både glädje och sorg jag
skriver denna sista artikel från Japan.
Jag flyttar hem till Sverige igen i slutet
av Mars och ska då fortsätta mitt äventyr inom driftingen, då som förare i Team
Raidopower Motorsport som ni tidigare
läst om.

på en restaurang och pratade om vad
vi ville uppleva innan vi åker hem från
Japan och alla ville ut på en roadtrip. Vi
bestämde att vi skulle åka till Hiroshima
samt Miyajima som är en av Japans “
tre vyer “. Vi kollade på resvägar o.s.v.
och bokade hyrbil dagen innan, inte helt
utan problem ska tilläggas. Eftersom jag
Denna gång så kommer det inte bara var den enda med internationellt körkort
handla om bilar utan om en roadtrip så var det bara jag som fick köra bilen
som jag och två klasskompisar gjorde och det med glädje såklart. Vi åkte från
nyligen. Vi satt till en början tillsammans Kyoto på kvällen efter skolan och efter

en hel del problem, t ex avstängd motorväg på grund av snö, problem med
vägskattsystemet och så klart problem
att läsa vissa skyltar så hamnade vi i
Hiroshima som var delmål ett. Natten
spenderades i den svinkalla bilen på en
LAWSON parkering. Eftersom vi inte
kunde sova så drog vi oss ner till staden
och besökte flera historiska platser samt
atombomb-muséet. Senare körde vi ytterligare söder ut mot Miyajima som är
känt för sin “tempelport” i vattnet. Där

tog vi även in på ett hotell över natten. Det var väl egentligen nu som
det stora problemet kom. När vi
vaknade upp på vandrarhemmet
så såg vi att det låg ca 5cm snö
på backen och det snöade kraftigt.
Då vi hade haft problem redan på
väg ner till Hiroshima med att man
ABSOLUT inte får köra i någon
som helst snö med sommardäck i
Japan så förstod vi att detta skulle
bli ett jätteproblem.
Svaret var -JA. Det tog ca 12 timmar att köra en sträcka som normalt skulle ta kanske 6 timmar, och
det var för att motorvägen var helt
avstängd och ALLA fick åka den
lilla kustvägen. Vi kom ca 3 km de
första två timmarna, sen löste det
sig lite så kanske en mil nästkommande timme och sen var vi uppe
på motorvägen för att komma hem
igen.
Även om detta låter som en
mardrömsresa så var den skitkul
och skulle gärna göra om den,
men på sommaren då. Japans
landskap är otroligt fint och det
finns massa underbara ställen att
stanna till och kolla på.
Men helgen slutade inte där, även
om jag suttit och kört ca 180 mil
på de sista dagarna så var jag ju
tvungen att åka till Osaka för att gå
på Osaka Auto Messe 2011.
Mässan var ganska lik TAS men
mycket mindre och sämre bilar.
Kan inte rekommendera den mässan faktiskt. Den var väl helt okej

Det snöar även i Japan om vintern

om man inte varit på TAS tidigare,
men enligt mig är TAS 100 gånger
bättre.
Så nu får jag passa på att tacka er
som läst om mitt liv här i Japan och
hoppas vi ses i sommar på Sveriges
alla bilevents, jag kommer ju som
sagt köra för Raidopower Motorsport så jag kommer finnas tillgänglig
om ni har frågor eller bara vill snacka
lite, det är alltid trevligt.
På återseende

För någon månad sen släpptes de första officiella bilderna på biltillverkaren Paganis nya
monster. Modellen heter Huayra som betyder
Gudarnas Vind på Peruanska och även Zondans namn är uppkallat efter en vind. Motorn
kommer från Mercedes trimbolag AMG och
förser Huayra med en sex liters V12a med
dubbelturbo som enligt uppgifter ska leverera
mer än 700 hästkrafter och 1000 newtonmeter. Vidundret ska även kunna komma upp i
hastigheter över 370 kilometer i timmen.

Då bilens vikt ligger på 1370
kilo kan vi bara fantisera om
vad 0-100 tiden kommer att bli,
men den blir nog ruskigt snabb.
Bilen har fått sig en annorlunda
växellåda jämfört med Zondan,
en sjustegad, tvärmonterad
sekventiella lådan som företaget
Xtrac tagit fram.
Under sju års tid har Pagani jobbat med att få fram denna bil och
på bilderna kan man se varför.
Premiärvisningen blir på Genèvesalongen.

We fix your car

Evenemang
Text & Foto: Erik Nygren, ENFOTO.NU

Ingen top tio placering för driftig kändisen Ken Block.

Svenska Rallyt började med ett ordentligt
snöfall på Färjestads travbana, som inför
rallyt blivit ombyggd för att husera en annan sorts hästar. På den kurviga banan
lyckades Sverige favoriten P-G Andersson ta hem vinsten. Gick upp tidigt på
fredag, på med varma kläder, kängor och
en kameraryggsäck med regnskydd på.
Även fredagen bjöd på väder av det tråkigare slaget, det blåste rejält, såpass att
snön rasade ner från träden, gärna rakt

ner i nacken och över kamerautrustningen. Hittade en schysst plats på sträckan Vargåsen, där bilarna kom nerför en
backe rakt emot mig för att sedan svänga
förbi mig och passera över en bro. Det var
dålig sikt när de första bilarna sladdade
förbi men det blev några bilder ändå! Det
är perfekt med några föråkare att ställa in
alla inställningar på. Vädret blev mycket
bättre framåt lunch och jag tog mig till
regroupingen i Torsby för att försöka få

Hirvonen plockade
hem segern

en glimt av bilar och förare på
närmare håll. Var nyfiken på att
kika på bilarna längre än någon
sekund som ute i skogen. Vid det
berömda hoppet Colins Crest, på
sträckan Vargåsen 1, SS2, som
har döpts efter den store Colin Mcrae. Varje år delas ett pris
ut för den som hoppat längst.
Den som har rekordet är Mikko
Hirvonen som landade vid 40
meters strecket, platsen har blivit
en riktig publikmagnet, som mest
dragit till sig 8000 personer!
I år var det många som tog det
lugnt, förutom vår amerikanska
deltagare som folk känner igen
via Youtube-klippen som Gymkhana, där har sladdar runt med
precision. Han lovade innan starten att han skulle ladda ordentligt
för att bjuda folket på ett långt
hopp, blott tre meter ifrån rekordet landade Ken Block på 37 Meter med nosen rakt ner i backen,
men bilen tog ingen skada.
Under någon av transportsträckorna under dagen blev Petter
Solberg av med sitt körkort efter
att ha kört 32 km/h för fort. Efter
regroupingen begav jag mig ut på
den enda sträckan som går över
gränsen in till Norge, Løvhaugen.
Tyvärr blev det för mörkt på kvällen att det inte blev många bilder
där. P-G tappade ledningen
under dagen och nya ledaren
heter Mads Östberg från Norge.
Lördagsmorgon spenderades i
solsken på Värmullsåsen i Hag-

fors, där fick jag några snygga bilder på bilar som kom flygandes ut i skidbacken. Tog
en tur till flygplatsen i Hagfors där serviceplatsen låg, tyvärr inga WRC bilar inne när
jag kom dit, men det är inga dåliga lastbilar
dem använder sig av. Hirvonen ledde efter
dagens slut. Sista dagen på rallyt startade
inte min bil i kylan, tillslut efter lite starthjälp
kom jag iväg till Torntorp där det var lika
fint väder som dagen innan, fast friskt och
skönt med minus 30 grader. Hittade en fin
innerkurva att gräva mig in i för att få snygga bilder när bilarna kommer på fullt ställ.
Stod väl ungefär en meter från bilarna när
de åkte förbi och vid ett tillfälle tog en av
bilarna i snövallen så att snön yrde runt mig
och sökaren på kameran blev svår att titta i.
Bilden jag fick blev riktigt cool i alla fall, det
gjorde inget med en liten snödusch. Eftersom Solberg tidigare blev av med körkortet
lät han sin kartläsare köra sista sträckan på
söndagen, eftersom att han efter 48 timmar inte fick köra mer. Mikko Hirvonen och
kartläsaren Jarmo Lehtinen vinner årets
Rally Sweden 2011 och nu får man äntligen
sova ut lite efter helgens bravader.

Rally på höga
höjder.

Vinnare, Topp 10
1. Mikko Hirvonen, Finland, Ford,
3.23.56,6 tim
2. Mads Östberg, Norge, Ford, 3:24:03.1
3. Jari-Matti Latvala, Finland, Ford,
3:24:03.1
4. Sebastien Ogier, Frankrike, Citroen,
3:24:44.3
5. Petter Solberg, Norge, Citroen,
3:25:27.8
6. Sebastien Loeb, Frankrike, Citroen,
3:26:26.9
7. Per-Gunnar Andersson, Sverige, Ford,
3:30:18.6
8. Kimi Räikkönen, Finland, Citroen,
3:30:58.9
9. Matthew Wilson, Storbritannien, Ford,
3:34:08.1
10. Khalid Al Qassimi, Förenade Arabemiraten, Ford, 3:34:27.7

Poster
Foto: Ranis foto

Lamborghini
www.greenlightmag.se

Tuningcar
Foto: Coffe.dk

Effekt/Vridmoment
140 Hk
Motor, Växellåda, Avgassystem
Original
Chassi
H&R Coilovers
Fälgar
18 ” Ruff
Interiör
Sportstolar Fram & Bak (FK Automotive)
Dörrsidor Skinnklädsel
Mockaklädda Paneler

Flockade Paneler
Dekorpaneler Gråa
Solfilm
Bilstereo/Multimedia
Kenwood DNX9240BT
JL Slash 450/4
JL Slash 500/1
JL Slash 500/1
JL Slash 300/2
Framsystem JL C5 6,5 Kitt
Framsystem JL C5 6,5 Kitt
Basar JL 12W7
Basar JL 12W7

JL Audio VT-650 CXI (3 Par)
Zenec 15’’ Monitor
Exteriör
Kjolpaket
Vinge VW Golf V Racing
Diodbakljus Bak
Devileyes Framlyktor
Lackad Av Smokin Grafix (Thomas
Eriksson och Jonas Gåhlin)
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Vänersborg
Daniel Serenus
Tel: 0704-421421
E-post:
daniel.serénus@hotmail.com

Trollhättan

Västerås
Sami Holm
Tel: 0703 - 44 23 13
E-post:
sami.holm@home.se

Katrineholm
Christoffer Talvis

Christoffer Johansson
Tel: 0708-105373
coffe5@gmail.com
Hemsida:
www.coffe.dk
coffe5@gmail.com
http://

Järpås

Tel: 0707 - 71 61 91
E-post:
christoffer@talvis.se
Hemsida: www.talvis.se

Karlstad
Erik Nygren

Eddie Rudolfsson
Tel: 0735 13 34 36
E-post:
eddiesfoto@telia.com
Hemsida:

Eskilstuna
Rani Salam
Tel: 0735 - 98 21 16
E-post:
info@ranisfoto.se
Hemsida: www.ranisfoto.se

Tel: 070-585 31 11
E-post: erik@eriknygren.com
Hemsida: www.eriknygren.com

Stockholm
JalleGraphics
Hjalmar van Hoek
Tel: 076-203 64 08
info@jallegraphics.se
Hemsida:
www.jallegraphics.se

Vill du vara med i fotograf
Guiden?
Kostar 200kr inkl. moms
för 8 nummer

Komposit, Kolfiber & Lack

Bilverkstad

Specialist på Volvo

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

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

Vi har grejerna som gör din Volvo hetast
i stan. Små modifieringar, stora resultat.

www.adrian-styling.com

Det är värt en omväg!

LMR

www.persverkstad.se

www.l-m-r.se

Gillstad

Tel: 0736 - 49 37 72
Sollebrunn

Billjud, PA, Hemmabio/HiFi

Allt man kan tänka sig till bilen

Tel: 0706-64 24 66

Tuning, styling &motorsport
produkter

tel: 08-58500080
www.raidopower.se

Motorsport produkter

www.improxcustoms.com

Reservdelar

Vi har mer än bra laptimers, vi har massvis med produkter för din bil.
Kolla in oss på.

www.ljudia.se

Tel: 0501 - 27 80 60
Mariestad

www.skruvat.se

www.dalhems.se

www.laptimer.se

Tel: 0346 - 20735

Bemanningsföretag
www.jobbprofilen.se

Dieseltrim

Tryck

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget
tryck. Kolla in vår webshop

www.speedkit.se

www.dekalkungen.se

Däck & Fälgar

Flockning, inrednings- &
plastreparationer

Bästa service, bästa pris.
Kolla in vår webshop som är fylld med
produkter från välkända tillverkare

www.ralphsdack.com
Tel: 0520-44 44 99
Sjuntorp

www.vinylmakeupjonkoping.se

Projektbilen

Projektbilsbygget går vidare och just
nu håller vi på med det sista plastarbetet före fronten skall lackeras av
företaget Improx Customs.
- Vi har även förstärkt och lagat
lite sprickor som varit i frontpartiet,
berättar projektbilsbyggaren Daniel
Tanken med hela bygget har varit att
nå ett ”top notch” resultat. Detaljer
har varit viktiga underbygget berättar Daniel och det har gjort att tiden
flugit lite ifrån oss.
- Tanken var att stå med under

bilsport performance show men får
se om vi får en plats ihop med något
utställande företag, säger Daniel
Bilen kommer att vara klar för bilsport performance show men om de
ställer ut bilen är fortfarande oklart.
- Man hade ju alltid hoppas på en
hedersinbjudan från arrangören
Bilsport, men det blir nog inte verklighet, säger Daniel
Något som är klart är dock att flera
av projektbilens partners börjar bli
klara med sina arbeten till bilen. Vi-

nyl Make Up i Jönköping meddelade
att flockningsarbetet med dörrsidorna nu är klart, Adrian Styling är snart
klara med kolfiber arbetet med plasten till dörrarna samt Thors bilsadelmakeri är klara med dörrkuddarna.
- I nästa nummer av GreenLight
Magazine kommer ni att få se en
nästan klar bil, säger Daniel
Han säger nästan bara för att det
finns alltid något att förbättra och
nya produkter att testa.
Sedan sist har projektgänget gjort

klart hela ljudbygget och lackerat
detaljer som mittkonsolen. Den har
fått en antracit färgad ”look” samt de
fick byta cigarettuttaget då det gamla
inte fungerade. Daniel berättar att
det också finns planer på att få ett
nytt utseende på bilen genom dekor.
Han berättar att de inte kommer
att sätt dekor på hela bilen utan på
vissa detaljer.
Vi väntar med spänning på kommande artikel om projektbilen

Nylackad mittkonsol.

Lagar sprickbildning.

Ny plast i
dörrsidorna, nu
är allt klart för
ihop montering.

Officiella Partners

www.fordonsoptimeing.se

Officiella Partners

Officiell bilverkstad:

www.trendab.se
www.persverkstad.se

www.blueride.se

www.vinylmakeupjonkoping.se

Officiell multimedia leverantör

www.biltuning.se
www.xenonkungen.se

www.ljudia.se
Officiell Solfilms- & skyddsfilmsleverantör:

www.improxcustoms.se
www.racefactory.se

Solfilm & Säkerhet
www.solfilmosakerhet.se

www.hova.com
www.thorsbilsadelmakeri.se
Officiell leverantörer:
www.adrian-styling.com
www.carbix.se

www.dekalkungen.se

wargia engineering,
Tengrengstorp i Vänersborg
Vargöns Mekaniska,
Vargön i Vänersborg
Dalhems
www.dalhems.se
Collex Styling
www.collexstyling.se

Effekt/Vridmoment
300 Hk / 355 Nm
Motor, Växellåda, Avgassystem
Motor Rak, 4-cyl, Vätskekyld
Topplock I Aluminium Med
16 Ventiler & 2 Överliggande
Kamaxlar
Modell 3S-GTE
Cylinderdiameter 86.0 mm
Slaglängd 86.0 mm
Kompression 8,5:1
Cylindervolym 1998 cm3
Vattenkyld Turbo CT20b
Vatten/Luftkyld Intercooler.
AP Eng Apexi Power FC
Blitz Air Filter
Blitz Blow-off Valve
Modifierat Laddtryck

Aussie Downpipe & Midepipe
Blitz Nür Spec-R Avgassystem
Hemmabyggt Titan Insugs
Rör
Greddy FCD
Kolfiber Coolingplate
Kolfiber Showplate
Större Aluminium Kylare
Gizzmo Laddstyrning
Chassi
D2 Coilovers Gen 3
C-one Fjäderbenstag Fram
& Bak
Fälgar
Svarta Oxxo 18x8,5 Med
225/35-18 Hankook Däck
Interiör
HKS Turbotimmer

Gizzmo Boost Controller
A-Stolpe Auto Gauge vattentemp, volt, laddtrycks,
oljetemp & oljetryck mätare
Modifierad Mittkonsol
Kolfiber Detaljer
Inmonterad Komradio
Bilstereo/Multimedia
Pioneer AVIC-X1R
Magnat Mono Slutsteg
DLS 1 Farad Kondning
Pioneer 8’’ Trevägare Fram
Pioneer 5,25” Trevägare Bak
Zachry 12’’ Bas
Låda Byggd I Glasfiber
Exteriör
Gt-Four Front Med Aero Läpp
Från Toyota
Toyota Facelift Sidokjolar

Toyota Facelift Bakkjolar
Toyota Grupp-A Vinge
Toyotas GT-Four Huv Med
Scoop
Vita Handgjorda Frontblinkers
Vita Sidoblinkers
JDM Bakljus
Bortmonterade Dimljus
Borttagna Emblem
Dekal I Framrutan
Dekaler På Sidorna
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Porsche 918 RSR

Med 918 RSR har Porsche skapat extra effekten genereras när man
ett racinglaboratorium för att bromsar och energin lagras i en
fortsätta att utveckla ny teknik.
svänghjulsackumulator.
V8-motorn är placerad framför
Porsche 918 RSR baseras på två bakaxeln, kopplad till en växellåda
framgångsrika hybridkoncept från som också baseras på tävlingsmoförra året, 911 GT3 R Hybrid och dellen RS Spyder. Växlingarna
918 Spyder. Tekniken med den sköts med två paddlar bakom rateffektiva svänghjulsackumulatorn ten.
har lånats från 911 GT3 R Hybrid Till skillnad från i konceptbilen 918
Spyder härskar racingatmosfär i
och designen från 918 Spyder.
Motorn, en direktinsprutad V8, har 918 RSR. Föraren sitter i en djupt
vidareutvecklats från tävlingsmo- skålad tävlingsstol i brunt läder.
dellen RS Spyder och utvecklar nu Den avantgardistiska mittkonso563 hk vid 10 300 varv i minuten. len med touchkontroll i 918 Spyder
Två elmotorer vid framhjulen ad- är ersatt av en enkel mittkonsol
derar 75 kW vardera till en total med vippströmbrytare. På platsen
toppeffekt av 767 hästkrafter. Den där passageraren skulle ha suttit

huserar i stället svänghjulsackulmulatorn.
Svänghjulsackumulatorn är en
elektrisk motor vars axel snurrar
med 36 000 varv per minut för att
lagra rotationsenergi. Den laddas
med energi när framaxelns två elmotorer vid inbromsningar fungerar
som generatorer. Föraren kan med
ett knapptryck utnyttja svänghjulsackumulatorns lagrade energi och
använda den vid acceleration eller
vid omkörningar. Svänghjulet bromsas då elektromagnetiskt och överför sin rörelseenergi till elmotorerna
med en effekt av 2 x 75 kW. Den
extra effekten finns tillgänglig under
åtta sekunder när systemet är fulladdat.

För tredje året i rad är den populära fototävlingen på Garaget.org
tillbaka och iår med ett stort och brett prisbord!
I år avgörs tävlingen i åtta temafyllda omgångar och vi vill se just
dig som tävlande! För mer info surfa in på Garagets forum:
www.garaget.org/forum/viewforum.php?id=9

Foto: Vanja Hellberg, Thomas Forselius, Martina Karlsson, Michael Andersson, Göran Röjhagen,
Oskar Karlsson, Per Johansson , Patrik Karlsson, Oskar Bakke, Erik Nygren

Vill du bli årets fotograf?

Effekt/Vridmoment
400+ Hk / 500+ Nm (Uppskattat)
Motor, Växellåda, Avgassystem
2JZ-GTE/GETRAG 6 VXL V160: J-spec
Hemmabyggd Downpipe
Blitz Nur Spec R 3” Midpipe
3” Catback Avgassystem
Blitz VGT Turbo Timer
Blitz SBC i-D Boost Controller
Större Aluminium Kylare
Greddy FMIC
Greddy Hard Pipe Kit
Greddy Bcc
Greddy Slcc
Tial 50mm Dumpventil
Aem 9” Dryflow Luftfilter
HKS Kamrem
RPS Koppling

Shortshift
Polerat Övre Kylarrör
TRD Förstärkta Motor & Växellåds
Fästen
Chassi
HKS Hipermax 2
Fälgar
19” Work Equip
12” Bak Med 315/25/19 Falken fk-452
10” Fram Med 265/30/19 Hankook Ventus
Interiör
Sparco Chrono Stol På Förarsida, Läderstol På Passagerarsidan.
Ny Svart Golvmatta I Hela Coupén
Supra Broderade Mattor
TRD växelspaksknopp Läder/Kolfiber

TRD Mätartavlor
Blitz Turbotryck & Oljetrycksmätare
Bilstereo/Multimedia
Mediacenter Med 7” Touchscreen DVD,
MP3
Exteriör
Fullt TRD Widebody Kit, Förutom Huv
Modifierad Euro Spec Huv
Fronten Något Modifierad.
96ans Ljus Runt Om
Framtidsplaner
Få Effekten Svart På Vitt
TRD Huv Ska Beställas
Singel Konvertering
Lättat Svänghjul
Tona Sidorutorna
Ta Bort Vingen Och Se Hur Det Ser Ut
Utan
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Reportage
Text: Christoffer Talvis

I år kommer Bilsport Performance & Custom
Motorshow-mässan att bli något utöver det vanliga, det är nämligen 40 års jubileum. Men inte
att glömma andra stora saker, bilen fyller 125 år
och bilmärket Chevrolet fyller 100 år. Enligt uppgifter kommer några mycket välkända bilbyggare
från Europa, men även från andra sidan Atlanten
kommer att finnas på plats. Men sen får vi inte
glömma våra egna mycket duktiga bilbyggare här
i vårt avlånga land som slitit hårt under vintern/
våren för att få sina bilar färdiga. Här är några

Några hemliga byggen kommer att
premiärvisas på mässan. Vi har från
i slutet av förra året tagit del av två av
dessa, genom nyhetsbrev och bilder. Vi
har valt att hålla byggaren och bilarna
hemliga för att göra det hela mer spännande. Vi kan säga att bilarnas byggstil
är mer åt det stilrena hållet, vi delar med
oss av varsin teaserbild på byggena, så
ni fram till mässan kan få spekulera om
vad det är för bilar.

Morgan Svennarp’s Ford
Focus kunde vi beskåda förra
året på mässan med sin häftiga tvåfärgade lack och maffiga ljudbygge. I år har Morgan
gjort helvändning och bilen har
byggts om helt och hållet. Med
hjälp av Emil Algeroth som gjort
en photoshop-skiss som sedan

Morgan använt sig av efter att
några modifieringar har gjorts.
Temat är Stealth, invändigt har
bilen fyllts med högtalare, slutsteg och tv-skärmar, där inspiration är från en cockpit. Det
kommer läggas på en speciell
klarlack som enligt ägaren läker sig själv när man repar den.

Alexander
Öjvindsson’s
turbokonverterade Renault 5 har byggts om till en riktig
banbil, vilket inte är speciellt vanligt. Interiören
består av en Sparco Pryder stol, egenbyggd
bur och instrumentbräda, allt för att spara
på kilona. Utvändigt har bilen fått sig många
customtillverkade delar i kolfiber, bland annat breddning som ändå inte är för vulgär och
följer Renault 5 GTE’s originallinjer.

Christoffer Geiros chokladfärgade och RS4a breddad Audi A4 är
det väl ingen som missat. Just nu
byggs bilen om totalt för säsongen
2011. Utvändigt blir det några ändringar med bland annat nytt bodykit
och helt ny lack. Men där Christoffer lägger mest jobb på är invändigt

Äkta “Fast and the Furious”
bilar visas i hall A!

- Exakt vilka bilar det blir håller vi
hemligt ett litet tag till, säger hallansvarig Daniel Lindstedt. Men
Till sommaren släpps den femte det blir håriga bilar för alla smaker
Fast and the Furious filmen på bio. fortsätter han.
En pentalogi som inspirerat väl- Som besökare kan man inte missa
digt många unga bilbyggare till att den stora välbelysta montern som
åstadkomma fantastiska kreationer. är på hela 250 kvm.
Som en hyllning till filmerna och den Ta chansen och beskåda ett stycke
trend de skapat kommer en speci- filmhistoria. Filmer som betytt mer
ell monter i A-hallen att byggas. Här än man kan ana för många av de
kommer ett flertal av de äkta bilarna utställningsbilar i samma hall.
från filmerna att visas.

där det mesta kommer att göras om.
Stance är något som Christoffer är
väldigt svag för och Audin kommer
få sig en riktigt härlig stance. I bilen
kommer bland annat ett slutsteg från
Herz monteras som levererar hela
15 000 W RMS

Nu är det inte många månader kvar till starten i London,
där tävlingen går av stapeln.
Den 25e Maj kommer deltagarna och även andra
kändisar tillbringa kvällen på
launchpartyt för att festa loss.
På eftermiddagen nästa dag

lämnar bilarna startfältet på Pall
Mall i centrala London för att
åka mot sin första checkpoint,
Paris. Sedan återstår fem minst
lika imponerande checkpoints,
bland annat på Cannes festivalen och Monaco Gran Prix.
I år har ni Gumball 3000 tagit
fram den bästa routen någonsin

i Gumball 3000 historia. I dagsläget har inga deltagarnamn
bekräftats men i nästa nummer
hoppas vi att några namn har
blivit officiella. Vi återkommer
med mer info då.

Morgan Motor Company är ett
gammalt gediget bilmärke som
startades 1909 av Harry Frederick
Stanley Morgan. Han drev företaget fram till sin död 1959, sedan tog
sonen över företaget och idag är
det sonsonen Charles Morgan som
driver bolaget. Bilmärket Morgan
är kända för sin klassiska design,
vilket visat sig vara framgångsrikt.
Morgan producerar ca 640 bilar om
året och alla är ihopsatta för hand
i tillverkningslandet England. Den
senaste modellen från biltillverkaren heter EvaGT och kommer att bli
en helt unikt designad bil. Tidigare
har Morgan varit lite ”same same”
alla bilarna har varit lite omoderna
till utseendet. När första bilderna av
nya modellen från tillverkaren kom
ut i höstas var det en helt ny design
som presenterades. Helt plötsligt
hade Morgan gått från gubbracer till
exklusiv supersportbil.
Som vanligt med en viss klassisk
känsla men med en helt ny ”touch”.
Man kan väl inte annat älska bilens
bakparti, innovationen har varit hög
hos designerna när man skapade
dessa baklyktor.

Vad har en Morgan för likhet med en
Saab?
Jo, de båda tillverkarna lånar
motorkunskap från BMW. För i
EvaGT:n hittar vi en rak sexcylindrig motor med dubbla turboaggregat
som levererar 306 tyska hästar och
ett vridmoment på 400 Nm. Bilen är
bakhjulsdriven och har en vikt på
1250 Kg. Kommer att kunna levereras med både manuell och automatisk växellåda. Bilen kommer göra
0-100 på runt 4,5 sekunder enligt
tillverkaren vilket är helt okej för en
sportbil. Räcker ju inte till att spöa
Ferraris och Lambos vid rödljusen,
men troligtvis är det inte den målgrupp som biltillverkaren riktar sig
mot.
Känner du att detta är bilen som
borde stå i ditt garage, kan den
bli din. Någon summa har tidningen inte fått fram, bara att man vid
förhandsbokning får lägga upp runt
50 000 kronor för att ens stå med i
orderboken.
Leverans av de första 100 bilarna
kommer att ske under 2012.

Evenemang
Foto: Daniel Serénus

EDA Träffen

Göteborg Motor
Show.

Ralphs gröna
fara, GTKR

En go lirare!
EDA-Träffen

Något modifierad Porsche

En klassiker,
Elmia

Det var LÅGT,
Helsingborg

Norskbiltvätt

Hunrig Mini!

Undra vad som
finns där nere!

Varför köra rakt
när det kan
gå på bredden
istället!

Blöt Supra, SCF
Uddevalla

GUMBALL 3000
London

Uppställning!
GUMBALL 3000
London

Reportage
Text & foto: Jimmy Bronwaller

Efter en kul sommar med bankörningar
på Kinnekulle Ring, Nürburg Ring och
Mantorp Park bestämde vi oss för att
det var dags att göra något. Bilen ställdes in i garaget och vi började bygga
om, till en riktig racebil.
Första steget på listan var att få i en
riktig bur.
Ett annat problem vi hade var att vi inte
kunde sänka bilen bak tillräckligt mycket. I och med detta hade vi en bil som
var svårhanterlig i vissa situationer. Vår
lösning på detta var att bygga om övre
infästningar för fjäderbenslagringen
bak. Vi valde då även att byta till Bmw
E36 topplagring för att få stum uniball.
Samt att dessa var mer lämpliga för
ombyggnad. Mats på XYZ-Sweden har
hjälpt oss med alla nya delar gällande
hjulupphängningen.
I samband med detta kapade vi även
i rambalkarna för att göra plats för nya
övre bärarmar. Dessa är böjda på original bilen och vi tänkte i framtiden byta
dess mot raka och justerbara diton.

Buren är köpt hos Finess.se . Vi har
valt att uppgradera buren med diverse
extra rör  som synes. Totalt är det
cirka 52 meter rör.

Även fjäderbenstornen fram drabbades av ombyggnadslusten och blev
förstärkta samt fästa i buren för att förhindra eventuell flex.

Original övre fästen bortkapade
och nya uppflyttade fästen fastsatta i en ram tillverkad av fyrkantprofiler.

Sedan var det dags att ta tag i
motor biten. Efter mycket funderade och mångor frågor
till diverse kunnigt Saab-folk
bestämde vi oss för ett budgetkoncept. Bygga motorn med
bara standarddelar internt. Blir
lite blandat mellan T5 och T7.
Stort tack till Speedparts och
Meca för hjälp med delar.
Vi började med att demontera
originalmotorn för att se efter
konditionen på denna, bilen
hade ju trots allt rullat 30000 mil.
Efter demontering av toppen och
rengöring av denna upptäcktes
en spricka mellan ett tändstifthål
och en ventilsätesring. Sprickan
var så pass elakartad att ringen
helt enkelt gick att bända ur med
en vanlig skruvmejsel.
Ett ”nytt” cylinderhuvud hittades
dock snabbt i en släktings gamla
9000i. Således blev det att kör
med T5 istället för T7 topp, från
samma bil togs även insuget.
Efter rengörning och demontering av ventiler med mera,
bearbetades
cylinderhuvudet
för bättre flöde. Avgaskanaler
polerades och insugskanalerna
glasblästrades.
Motorn är i skrivande stund inte
sammanbyggd men klart är att

Istället för att använda ett vanligt eftermarknadsfjäderbensstag
placerades ett rör i det så kallade.
”torkardiket”, detta för att få mer
plats i motorutrymmet.

den kommer få ett styrsystem
från Civinco.
Bränslet blir E85 och bränslesystemet blir uppbyggt av delar
från Nuke Performance.
Bilen kommer även uppdateras
utvändigt, den mest framträdande ändringen är ny framstötfångare, tröskelbreddare samt
”add-on” breddare på bakstötfångaren. Hela detta kitt kommer
från Adrian-Styling. Får även tillägga att på alla dessa år vi hållit
på med bilar har vi aldrig upplevt
en så bra passform på ett eftermarknads bodykit
Målet är att få bilen så klar som
möjligt till Bilsport Performance
& Custom Motor Show 2011
samt att få ställa ut.
Sedan är tanken att köra i SSK i
sommar med bilen.
Vi tackar alla som hjälpt till och
varit delaktiga.

herlinwiderberg.com

Nu är det riktigt kul att prata bildelar!
Vill du köpa bildelar utan att behöva tömma plånboken,
är det skruvat.se du ska besöka. Här hittar du enkelt din bildel
– alltid i originalkvalitet och till ett skruvat pris!
Nu har vi delar till fler bilmärken än någonsin. Välkommen in!

Just nu får du 15% rabatt på alla Volvo-delar!
Ange rabattkoden GreenLight. Gäller t o m 30 september.

Bra bildelar till skruvade priser

Nästa Nummer

Kalender
22-25 April

8-10 Juli

29 April-1 Maj

En Dag På Strippen Sundsvall

Bilsport Performance & Custom Motor Show
(Jönköping)

Fast & Furious Car Show (Fredericia, Danmark)

Gatebil (Rudskogen, Norge)

16 Juli

29-31 Juli

Veidec Festival (Mantorp Park)

20-22 Maj

Gatebil Vårfestival (Våler, Norge)

5-6 Augusti

21-22 Maj

Bilsport Action Meet (Mantorp Park)

21 Maj

borg)

25 Maj

9-11 September

Racefactorys Track day (Mantorp park)

20-21 Augusti

Vallåkra Träffen (Helsing-

En Dag På Strippen Emmaboda

Gumball 3000 startar i London

3-5 Juni

Danmarks Hurtigste Bil (Vandel Flygplats)

4 Juni

En Dag På Strippen Piteå

10-11-12 Juni

Bug Run (Mantorp Park)

17-19 Juni

Gatebil Sverige (Mantorp Park)

Gatebil Säsongsavslutning (Rudskogen, Norge)

23-25 September

X-treme Car Show (Helsing
fors, Finland)

