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Hasselhoff och jag!
Att lägga en lakrits utanför Playboy Club
i London, mitt under pågående Gumball
3000 fest, är respekt. Att få sitta i bilen
som gör denna lakrits är ett minne för livet.
Dock lyckades vi inte ta oss in hos societeten, men fick glädjas av att ta oss rakt in
i garaget där alla Gumball-bilar förberedes
med foliering innan morgondagens start.
Jag tror ni läsare börjar tröttna på mitt
tjatande om att vi växer, men man kan
ju inte stoppa huvudet i sanden för detta
faktum. Att vi dessutom tog våra intjänade
pengar och åkte till London för att skriva
om Gumball kommer nog inte göra saken
sämre. Vi fick även en heldag med Julian,
som är ägare av Garage D ett av Englands
mest kända garage för motoroptimering
av japanska bilar. I detta nummer kan ni
ta del av vårt besök där. Vi har nu öppnat
portarna till vårt medium och kommer att
inleda en del samarbeten inom kort. Något

som just nu diskuteras är mellan oss och
den engelska internet tv-kanalen Fgear.
Vi hoppas på ett givande samarbete som
kommer att glädja alla sportbilsfantaster.
Som ni kanske märkt har tidningens upplägg kategoriserats lite mer än tidigare. Vi
försöker nu att dela upp varje del för sig, så
att sportbilsintresserade kan läsa allt om
sportbilar, att bilbyggare kan få sin del och
kommande är vår iDrift del som lyfter fram
sporten drifting. Vi tror nämligen att det
finns ett stort intresse för just drifting, men
att få känner till vad det är. Kunde för två
veckor sedan inte heller förklara hur man
sätter poäng i drifting eller vad man poängsätter. Tror på driftingen som motorsport
men då är det upp till förbundet som driver
frågan att förse publiken med info om hur
driftingen fungerar.
Over and out Daniel Serénus

Ledare

Text: Daniel Serénus

Reportage
Text & Foto: Christoffer Talvis

Att bilen fångar mångas uppmärksamhet är det inte mycket
att snacka om, men bakom allt detta har åtskilliga timmar
spenderats i garaget för att uppnå det resultatet.

Några mil sydöst om Jönköping
i staden Nässjö bor och jobbar Erik Jarl. Att bilar är hans
största passion här i livet kan
vi förstå nu, då han till vardags
är servicetekniker på Nybergs
Bil och många av resterande
timmar på dygnet efter jobbet
har han byggt på denna Nissan 200sx S13.
Inköpet började precis som för
många andra, via Blocket eller
andra sidor på internet. Erik
hittade en Nissan 200sx S13
från 1989. Han bokade tid med
ägaren och åkte för att kolla
och provköra den.
Efter
provkörningen
blev jag helt kär i bilen, men
beslutade mig för att vänta ett

tag då jag hade några andra
saker som var tvungna att prioriteras högre, säger Erik.
Efter att någon månad hade
gått och fortfarande inte stod
någon bil på uppfarten, ringde
telefonen. Det var ägaren till
den där Nissan 200sx S13
som berättade att bilen fanns
kvar och gav Erik ett erbjudande som han utan att tveka
nappade på.
Att bilen skulle byggas om var
redan bestämt, men att det
skulle bli så mycket specialtillverkning av delar som det blivit hade inte Erik en aning om.
Någonstans i huvudet fanns
en tanke om hur bilen skulle

se ut klar. Influenser har kommit från
internet men även från Lukas Koos
och Jack Alm’s bilar där han fått vara
med och hjälpa till med byggandet,
samt fått vara med dessa vid utställningar.
Fram till idag har Erik byggt om bilen
i två etapper, varje etapp har tagit
sin lilla tid då bilen i sig är helt unikt
ombyggd. Vill man inte använda sig
av den uppsjö av kjolpaket som finns
ute på marknaden idag då får man
plocka fram all glasfiber och övriga
saker som behövs för att bygga eget.

Vad gör man inte för att bygga
något som inte någon annan har på
sin bil, säger Erik glatt.
Etapp ett var den som tog längst tid
då breddning skulle tas fram. Med
hjälp av byggskum togs formerna
fram och sen plast på det. Därefter
göt Erik formar för att kunna gjuta
fram nya delar utifall att en skada
skulle uppstå. Det är verkligen inte
många detaljer på denna bil som
fortfarande är original, Mitsubishi
Eclipse, Mazda 6, Honda Del Sol
och Nissan 200sx S14 är några av

bilmodellerna Erik använt delar ifrån,
allt modifierade för att passa in med
breddningen.
När utsidan började närma sig klar
rev Erik ut insidan så att den skulle
matcha stuket utvändigt. Då bilen
började bli rätt extrem hade han
företag som blev intresserade av
att kliva in och hjälpa till med delar
och produkter vilken underlättade
bygget.
De flesta plastdetaljer inne i bilen
är antingen ombyggda och plastade eller bara plastade för att sedan
kunna lackas. I ljudväg har förtaget

Ljudia klivit in med Zachry högtalare,
slutsteg och Zenec skärmar.
Inne i bilen sitter det även strobbar,
dioder och andra effektprodukter för
att kunna ha ett eget disco, vill man
bygga något extremt då kan man lika
bra gå hela vägen. För att orka jobba
åtskilliga timmar i garaget i veckan
krävs det att man har mat i magen,
det är då den unika sponsorn för detta projekt klivit in, Casablanca Pizzeria.
Det är inte speciellt många
bilbyggare som har en pizzeria som

sponsor, säger Erik med ett
skratt.
När Erik tyckte att delarna var
klara var det dags för lack,
utvändigt lackades bilen i en
lila och svart kulör och invändigt två olika gråa kulörer. Att
efter 28 månaders byggtid
äntligen vara klar och få sätta
sig och köra bilen var efterlängtat. En annan härlig känsla var att få ett pris på första
utställningen.
Det är ju ett tecken på
bilen är omtyckt och allt slit
som krävts för att få bilen klar
inte var förgäves, ler Erik.
När säsongen började närma
sig sitt slut började Erik fundera på om han skulle göra
något med bilen under vintern, att få en plats på Bilsport Performance & Custom
Motorshow fanns i huvudet. Nu var ju bara frågade
vad som skulle byggas om,
Bilens interiör åkte ur för att
byggas om helt. Fler högtalare och lite mer extremt
skulle det bli. Att plasta i ordning allt på nytt såsom Erik
ville ha det tog lång tid samt
det tillhörande slipandet. När
panelerna och andra delar
var klara samt högtalare och
slutsteg var testmonterade
var det dags för lack igen.

Bilen och delarna togs in i
den egna lackboxen där Erik
lackade delarna själv, det
ända som han inte har gjort
själv är motivlacken som
är lackad av Daniel Olsson
på Crazy Paint. När lacken
sedan hade torkat och han
kört tillbaka bilen in i garaget
började han med att ta bort
klädseln från stolarna för
att sedan ta hjälp av Lukas
Koos att få sitt ”Jarlen” och
bilens namn Maniac II i klädseln. Att montera tillbaka
alla delar och ställa in ljudet
skedde ganska snabbt då

Erik hade rivit och monterat delarna
några gånger
vid det här laget. Nu var frågan vad
som skulle ske med det yttre, något
var tvunget att ändras. Visserligen
inga stora förändringar men dem
gör ändå sitt. Frontens luftinsläpp
modifierades, specialtillverkade huvgångjärn byggdes. Då Erik inte var
riktigt nöjd med höjden på bilen då
coilovers var nästan nere i botten var
en ny lösning tvungen att tas till. Vill
man få ner bilen ännu mer finns det
inte många lösningar, Eriks lösning
fick bli luftfjädring, då kan bilen vara
riktigt låg på utställningar och träffar
och kunna ha den i en vettig höjd under körning.
Kan vara skönt att ha olika
höjder att välja mellan då jag inte
bara har bilen till utställningar utan
bilen används dagligen till och från
jobbet, säger Erik.
Då glasfiber har en tendens att spricka lätt hade karossdelarna fått sig
några skavanker under sommaren,
Erik ville åtgärda det och lackade om
den, han använde sig av en specialblandad kulör och lackade bilen med
en speciell metod. När lacken sedan
har torkat ser det nästan ut som den
har krackelerat. Efter 2500 timmars
slit var den klar och en plats på Bilsport Performance & Custom Motorshow fick han. På de få träffar som
Erik hunnit med i år med bilen har sex
priser tagits hem, tre av dessa från
Bilsport arrangerade event.

Tack till:
Ljudia
Casablanca tunga pizzor
Nässjödäck
Autosmart
Crazypaint.se
J-spec
Åsa-nisses VEBOTRIM.
SE
Österängens färgcenter
Jönköping
Turbotech

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Motorintresset ligger i min familj, jag blev tvångsmatad med Motorsport
och raggarbilar sen barnsben.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken
nivå tycker du att du ligger på?
Inte helt lätt att sätta betyg på sig själv, men jag tror nog inte att jag är
sämre än en sexa ialla fall.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
I just garaget har det väl inte hänt några dåliga saker vad jag kan
komma på. Men det kan vara känslan av hopplöshet som infinner sig
när man mekat i ett par veckor, dygnet runt. Sen när det väl är dags för
provkörning inser att det är totalt motorras!
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Absolut utan tvekan bil-el.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
Finns flera killar som bygger fina bilar.
Bästa garage drycken?
Rockstar utan tvekan!
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
All tid mellan arbete och sömn, alltså åtskilliga!
‹Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
Jag håller på med min driftbil just nu. Jag fick motorras på min Racemotor en vecka innan Gatebil, så nu ska jag plocka isär och se vad
som går att använda. Börja bygga upp en ny och värre motor. Vi tittar
också på andra motoralternativ, kommer dock inte överge turbo. Vad
det än blir för motor ska den turbomatas.

Fakta
Namn:
Olle Hällström
Ålder:
30
Bor:
Rönninge, Stockholm
Arbete:
Raidopower.com
Civilstatus:
Sambo, 2 barn

Evenemang
Text : Christoffer Talvis
Foto: Rani & Christoffer

Detta är en träff som bara blir
populärare för varje år som
går. Träffen hölls i vanlig ordning ute vid Realcar i Vingåker
för åttonde året i rad. De senaste fyra åren i samarbete
med garaget.org. Många bilar
hade anmält sig, så många
att Realcar inte skulle få plats
med alla, därför valdes cirka
170-180 stycken ut. Datumet
var den 4 Juni och man kan ju
säga att vädergudarna hade
bestämt bra väder för denna
dag, närmare 30 grader och
klarblå himmel. I Realcarhusvagnen fanns det lättare
förtäring att köpa för att man
inte skulle behöva gå hungrig,
även solskyddsfaktor fanns
att få och det behövdes verk-

Många bilar hade
kommit för att visa
upp sig.

ligen. Utöver utställningen var
butiken fylld med produkter till
bra priser, tv-spelstävling, tipspromenad, kast med turbo
och företaget MDS hade Crank
It Up-tävling för de som ville
tävla. Företaget Superior Imports fanns även på plats med
flera bilar och några från Superior Media som fotograferade
och filmade. I slutet av dagen
när det var dags för en något
försenad prisutdelning. Till slut
blev det nio personer som fick
priser, två av dessa utställare.
Christoffer Geiros och Henrik
Andersson lyckades ta hem
fyra respektive tre priser vardera. Peoples choice priset
gick till Thomas Enkvist med
sin Chevrolet Camaro.

The winners
Bästa puts
Christoffer Geiros
Audi A4
Bästa tema
Christoffer Geiros
Audi A4
Bästa europeiska
Christoffer Geiros
Audi A4
Best in show
Christoffer Geiros
Audi A4
Bästa lack
Henrik Andersson
Audi A4
Bästa innovation
Henrik Andersson
Audi A4
Bästa multimedia
Henrik Andersson
Audi A4

Skarpa tänder!

Bästa motorrum
Jimmy Lindberg
Mitsubishi Evo 6

Bästa prestanda
Joakim Karlsson
Volvo 142
Bästa asiatiska
Erik Jarl
Nissan 200SX
Bästa Volvo
Martin Rosendorf
Volvo 945
Bästa Saab
Oscar Sundqvist
Saab 9-3SS
Peoples Choice
Thomas Enkvist
Chevrolet Camaro
Bästa amerikanska
bil
Thomas Enkvist
Chevrolet Camaro

Geiros underbart
vackra inredning.

En stolt vinnare!

Evenemang
Text & Foto: Erik Nygren, ENFOTO.NU

En lycklig vinnare!

En fordonsmässa i Värmland som börjar
ta sig. Första mässan arrangerades 2009
men 2010 blev det tyvärr ingen mässa.
Under det året passade arrangörerna på
att jobba hårt för att göra 2011 till en riktigt
bra mässa istället. I början av Maj hölls
detta event. Löfbergs Lila Arenans nästan
10 000 m2 stora ytor hade fyllts med bilar,
motorcyklar och företag samt att mässans

norra parkering var avstängd och fylld
med aktiviteter under mässans två dagar.
7 500 personer besökte mässan och arrangemanget var mycket uppskattat hos
utställare såväl som hos publik. Nu håller
arrangörerna på att utvärdera vad folk
tyckte om eventet för att se vad som kan
förbättras inför nästa år.

Polisen hade koll
på ställningarna...
eller? Nissan 200
som polisbil, rätt
osannolikt.

Lite gamla byggen,
Freddy boy & Mr.
Kooz... men fortfarnade enastående
byggen.
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Söker ni bra folk?
Sluta leta!
Vi bemannar ert företag.

Stöd kampen för
en gratis biltidning
ANNONSERA HOS OSS

Tuningcar
Foto: Sam Lindfors

Vänersborg
Daniel Serenus
Tel: 0704-421421
E-post:
daniel.serénus@hotmail.com

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

Järpås
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

Västerås

Tranås

Katrineholm

Dennis Svensson
Tel: 073-50 25 340
E-post:
info@dennissvensson.com
Hemsida: www.dennissvensson.

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

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

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

Reservdelar
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
Tel: 0521 - 59 90 61

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

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?

SLS AMG Roadster

Den senaste av MercedesBenz supersportvagnar är
klar för serieproduktion.
Den heter SLS AMG Roadster och är till största delen
byggd av aluminium för att
kombinera sportbilens lätthet och styrka med möjligheten att köra öppet. Det
mjuka taket fälls upp respektive ned på elva sekunder
och det kan manövreras
i upp till 50 kilometer per
timma. För bästa isolering mot väder och buller är
bakrutan gjuten i suffletten.
Mercedes
SLS
AMG
Roadster har utvecklats
av Mercedes-Benz helägda trimningsföretag AMG
i tyska Affalterbach. Den
byggs praktiskt taget för
hand i en speciell avdelning i Mercedes-Benz stora
produktionsanläggning
i
Sindelfingen.
Den nya SLS AMG Roadster innebär på sitt sätt
en upprepning av historien från 1950-talet. Två
år efter att den hyllade kupémodellen, 300 SL med
måsvingar premiärvisades,
debuterade Cabriolet-versionen med sufflett och
framkantsupphängda dörrar.
Dagens SLS AMG plane-

rades redan från starten
som dels en täckt, dels en
öppen bil. Genom att förse
tvärbalken innanför instrumentpanelen med fler fästpunkter och en förstärkt
upphängning av bakaxeln
garanteras lika låga bulleroch vibrationsnivåer som i
kupémodellen. Roadsterns
styva
aluminiumkaross
väger 243 kilo, bara två kilo
mer än kupékarossen.
SLS AMG Roadster är den
andra supersportbil som
Mercedes-Benz helägda
trimningsföretag,
AMG,
själva utvecklat från idé till
färdig bil. Det har gått på
rekordkorta tre år och under hela framtagningsprocessen har Affalterbachföretaget haft tillgång till
all Mercedes-Benz laboratorie- och provningsutrustning.
Under den mycket långa
motorhuven, bakom framaxeln, ligger en V8-motor
som ger 571 hästkrafter/420 kiloWatt effekt och
650 Newtonmeter. Det ger
den en toppfart som är elektroniskt begränsad till 317
km/t – oavsett om den körs
öppen eller täckt.

Bilen är byggd med transaxel, vilket betyder att
växellådan är sammanbyggd med bakaxeln under det korta bakpartiet.
Bagagerumsvolymen är
enligt VDA-normen 173
liter vilket skall jämföras
med kupémodellens 176
l. SLS AMG Roadster rullar på däck med dimensionerna 265/35 ZR 19
(fram) och 295/30 ZR
20 (bak). Föraren väljer
stötdämparfunktion med
ett vred mellan komfort-,
sport- eller sport-plusläge.
Bilen premiärvisas på
höstens
bilsalong
i
Frankfurt och kommer
till Sverige i september.
SLS AMG Roadster kommer att kosta från 2,1 miljoner kronor (Coupé med
”måsvingar” kostar två
miljoner).
Text & bild kommer från
tillverkaren.

Reportage
Text: Christoffer Talvis
Foto: Daniel Serénus &
Christoffer Talvis
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DUDESONS ställde
upp som Ambulans.
Dock erbjöds nog
inte mycket seriös
hjälp.

På onsdagen jobbade deltagarna för
fullt med att sätta på dekorerna på sina
bilar i ett centralgarage bakom Playboy
Club, där de senare partade loss för fullt.
Mycket champagne och dricka blev det.
Vi kom in till centrala London och in till
Playboy Club ganska sent då vi tidigare
på dagen hade besökt Julian Smith och
hans företag Garage-D. Vi åkte in med
Julian i hans välomtalade Blitz Nissan
Skyline, vi plockade även upp Buttsy
Butler inne vid Themsen, väl utanför
klubben varvade Julian upp Skylinen
och släppte upp kopplingen snabbt och
bjöd de som stod utanför på en fin burnout. Vi åkte sedan ner i garaget och där

I Gumball garaget
dagen före starten,
bilarna höll på att
folieras när vi fick
vara med och fota
dessa exklusiva
bilder.

knallade vi runt och fotade och kollade
där många slet för fullt för att få färdigt
på bilarna.
Efter det drog vi oss tillbaka till hotellet
för att få några timmars sömn, för att
vara pigga på den stora dagen. Vi kom
till Covent Garden ganska tidigt då vi inte
visste var platsen låg, men det gick smidigt, väl på plats knallade vi runt det lilla
torget där bilar stod uppradade. Mycket fina bilar fanns det och några riktiga
ögonstenar, flera stycken av dessa hade
svenska registreringsnummer. Under
några timmar fotade vi och snackade
med folk, innan det var dags att få våra
presspass för att komma innanför stake-

ten där det först blev korta intervjuer och
fotografering av alla kändisar som skulle
köra. Vi träffade många trevliga och passade på att filma några intervjuer, bland
annat Jon Olsson fick vi en intervju med.
Sen kom vi i kontakt med bettingföretaget
Betsafe som var riktigt trevliga att prata
med.
Fanns några mycket välkända ansikten,
bland annat David ”The Hoff” Hasselhoff, Eve, The Dudesons, Dirty Sanchez,
Shane Lynch, Bun B och många, många
fler. Några bjöd verkligen på sig själva
och det kan ni nog ganska lätt gissa er
till, några som gör många tokigheter i
sina serier som sänds på TV, The Dudesons och Dirty Sanchez. Tidschemat som

Norrmänn i Svensk
reggad bil. Kan bara
sluta i succé.

fanns för dagen blev lite förskjutet på grund av några förseningar. Väl dags att
ge klartecken för första bilen fick David
Hasselhoff äran att sköta flaggan. Det var
tjockt med publik på alla sidor av vägen
som jublade och skrek, trots himlen som
beslutade sig för att öppna sig och regnet började vräka ner. Dyngsura som vi
var stod vi och alla andra kvar och njöt
av alla bilar som gasade iväg. Då bilarna
stod uppradade runt ett litet torg i centrala
London kunde dem inte göra som förra
året släppa iväg alla bilar i ett svep, utan
fick låta tre-fyra bilar åtgången köra iväg
för att sedan låta den vardagliga trafiken
köra en kort stund och sedan höll det på
såhär, det tog några timmar innan alla bi-

Vilken vacker dam,
en rikigt GT3:a. Kan
man bli annat än
kär.

Mellan skurarna
cabbade man nere!

EVE i egen hög person. För andra året
i rad är hon med i
rallyt.

Var är reservhjulet
när man behöver
det!!! Jäkla OFLYT

lar hade lämnat starten och
regnet vägrade ge sig men
vid det här laget var man
redan genomblöt.
Under de 3000 miles som
ska köras under de sju
dagar som rallyt håller på,
passeras några av Europas större städer där pampiga fester hålls. I södra
Frankrike fick de som ville

chansen att pressa sina bilar till max på banan D’Albi
in Albi, olyckligtvis lyckades
en deltagare med en Lamborghini LP670-4 SV åka
av och skadade bakfälgen
och de valde att inte köra
vidare med den bilen av
säkerhetsskäl. I Monaco
hade deltagarna första parkett på F1 Grand Prix och

Kändisarna!
Kolla in Hasselhoffs
ansiktsuttryck.
Oslagbart!

vid checkpointen efter Monaco i Venedig väntade
en stor pokerturnering, där
vinnare blev Karsten från
Team Zulu (körde en gul
Bmw M5). Sista delsträckan var nog den de flesta upplevde som längst, då hela
1000 miles skulle köras, tre
länder och två tullar skulle
passeras. Väl på plats väntade den stora avslutningsfesten där också de skulle
dela ut det åtråvärda priset
som många försöker att få,

Mycket svenskar i
år.

El-bilen som är gjord
för 2, gäller att vara
fit för att åka med i
denna.

Ljudlös, men fruktansvärt snabb.

Röd GT-R med takbox = Jon Olsson

Skall man vinna the
spirit av Gumball
måste man göra allt
för att synas!

Dagen före starten
hittade vi denna
Lamborghini färdig
för att köras 3000
miles.

Färgglad Ferrari

Skapar “vill ha
begär”.

The Spirit Of Gumball! Som i år togs hem av ni
vet nog vilka, att göra galenheter är en del av
deras vardag, The Dudesons.

Årets vinnare av den
ärofyllda titeln “The
Spirit Of Gumball”

HALMSTAD

SPORTS CAR EVENT
Lördagen 23 juli - BROTTET

Vi kommer att bjuda på ett unikt motorevenemang på helt fantastiska Brottet.
250 st privata utställare och företag kommer att ställa ut sina sportbilar
gamla som nya. Flera bilhandlare visar upp sina mest extrema bilar.
Vi visar också upp flera kända bilar inom motorsporten.
Från restaurangtältet kan du se scenen där en känd profil från
Motorjournalen intervjuar ägare och kåserar om sportbilar och racing.
Vi kommer även att uppmärksamma Jaguar E-type och Volvo P 1800
som fyller 50 år i år med speciella utställningar.
Vi kommer att dela ut diverse priser så som
Publikens val, Putspriset, Bästa original,
Bästa P 1800 och Bästa E-type.
Öppet: 10.00 - 17.00
Entré:

Vuxna
Familj

50 kr
100 kr

Barn under 10 år fritt i
vuxens sällskap.

Audi R8 GT Spyder

När Audi R8 GT nu kommer
i öppen version är den ännu
lättare, ännu kraftfullare
och bjuder på ännu mer upplevelse. Tack vare ”Audi
ultra” har vikten reducerats
med hela 85 kg vilket gör
den ännu snabbare – från
0 till 100 km/h går på 3,8
sekunder. Precis som för
Coupéversionen är upplagan av denna supersportbil
begränsad och priset börjar
på 2 045 800 kronor.
Förra året presenterade
Audi coupéversionen R8
GT som det nya flaggskeppet i R8-serien och det
dröjde inte länge innan alla

de 333 exemplaren i den
begränsade upplagan var
slutsålda. Nu släpps den
öppna versionen av denna
högprestandasportbil, och
även här är upplagan begränsad till 333 exemplar.
På växelspaksknoppen sitter ett märke med det individuella tillverkningsnumret.
Det är lättviktstekniken
”Audi ultra” som är nyckeln
till R8 GT Spyders låga vikt
på endast 1 640 kg. Detta
innebär att den är hela 85
kg lättare än den modell
den är baserad på tekniskt
– R8 Spyder 5.2 FSI quattro.
Aluminiumkarossen

Audi Space Frame svarar för
endast 214 kg av bilens totala
vikt. Motorramen är tillverkad i
superlätt magnesium, och den
långsträckta luckan över softtoputrymmet är liksom de stora
panelerna på sidan bak tillverkade i kolfiberarmerad plast
(CFRP). CFRP används även
för den modifierade frontspoilern, den fasta bakspoilern och
den nya stötfångaren bak. Tillsammans ger dessa tre komponenter en viktbesparing på 5,5
kg.
Ingenjörerna på Audi har också
trimmat vikten på komponenter
som t.ex. fälgar, växellåda och
bromssystem. Invändigt ger enbart de skålade sätena med sina
underreden av glasfiberförstärkt
plast en viktbesparing på 31,5
kg.

Audi A1 Clubspor t

nder Wörthersee Tour 2011 visar
Audi en ny showcar – Audi A1 clubsport quattro. Ett unikt exemplar
som tänjer på teknikgränserna och
bjuder på hisnande dynamik.
Hjärtat i Audi A1 clubsport quattro är
den klassiska femcylindriga 2,5-litersmotorn med turbo och direktinsprutning som används i Audi TT
RS och RS 3 Sportback i dag. Här
har dock effekten ökats dramatiskt
till hela 503 hk med ett vridmoment
på 660 Nm. Med en totalvikt på endast 1 390 kg accelererar A1 clubsport quattro från 0-100 km/h på
endast 3,7 sekunder medan 0-200
km/h går undan på 10,9 sekunder.
Den sexväxlade manuella växellå-

dan och den permanenta fyrhjulsdriften quattro är hämtade från Audi
TT RS och har anpassats för detta
unika exemplar. Toppfarten är begränsad till 250 km/h. A1 clubsport
quattro är designad som en personbil för bankörning och showbilen
har därmed inget baksäte. Den är
dessutom utrustad med lättviktsskalstolar hämtade från Audi R8 GT
och har ett chassi gjort av kolfiberförstärkta polymer. Avgasröret sitter på bilens vänstra sida framför
bakhjulet – precis som på Audi A4
DTM. Showbilen rullar på 255/30
lågprofildäck med 19” aluminiumfälgar i en exklusiv turbindesign.

BAC Mono

nästa stora F1 stjärna. Då har den
brittiska biltillverkaren BAC tagit
fram bilen till dig. Bilmodellen heter
Mono vilket är latin och betyder 1.
Namnet kan komma efter antalet
personer som kan bruka bilen, den
är nämligen försedd med endast

plats åt föraren. Bilen är till största
del tillverkad av lättviktsmaterialet
kolfiber, vilket kan förklara den låga
vikten (540 kg). Bilen gör enligt tillverkarens uppgifter 0-100 på 2.8
sekunder. Mono är försedd med en
2.3liters 4-cylindrig motor utvecklad

av företagen Cosworth. Bilen har
en sekventiell sexväxlad låda för
snabb utväxling.
Med en kraft på 527 hästar per
ton, så kan inte detta vara något
annat än roligt.
Vill du ha känslan av att vara
en F1 förare är det denna bil du
skall ta till jobbet. Dock kan man
tycka att den vattentäta inredningen även borde innefattat en ratt
i kolfiber, för den som företaget
visar upp på sina bilder känns
lite väl mycket dataspel.
Suger det redan i köptarmen får
du skynda dig för bilen kommer
nämligen bara tillverkas i en begränsad upplaga.

Reportage
Text: Christoffer Talvis
Foto Daniel Serenus

Efter regn kommer solsken....

Liten med kaxig

Som säkert våra läsare redan känner till har tidningen
sedan starten hösten 2009
byggt på en Opel Speedster. Denna lilla Lotusbyggda plastbil som trots sina
150 hästar klena motor kör
ifrån det mesta på banan.
Hur kan det komma sig
att bilen i originalutförande
gör 0-100km/h på under 6
sekunder? Självklart är det
vikten som gör det, för bilen
väger i standardutförande
870kg och har en mittmonterad motor som för kraften
rakt ned i backen.
Redan från början var Daniel Serénus, ägare av tidningen, ute efter en Opel
speedster och som medfinansiär fanns hans far Leif.

Det gav sig 2009 på jag efter en bil och hos bilfirman
7H bil i Skene hittade de
objektet.
- Bilen är ju inte så vanlig, finns runt 100 objekt i
Sverige, säger Daniel.
Som alla bilbyggare brukar
säga, vill de bara göra lite
små ändringar. Detta för
att bilen inte var i superbra
skick vid inköp. Men skall
man ändå fixa till, varför
inte göra det med sitt eget
vis. Sidoinstegen till bilen
var spruckna och då tog
Daniel kontakt med improx
customs som hjälpte till
med att kolfiberdrapera instegen. Daniel gillade inte
backspeglarna och bytte
ut dessa mot mindre i kol-

150+ hk
får de 870 kilona att
röra sig framåt.

Kolfiberspeglar med
egentillverkade
adapterplator. Printat på tryckeri med
texten Serénus edition.

bort med dimljus för
att leda in luft.

fiber. Problemet var att det som
allt annat inte finns några backspeglar att köpa och heller inga
adapterplattor.
- För att ens tänka på att bygga
på en speedster måste du vara
kreativ och ha små händer,
säger Daniel
Något Daniel kanske skulle
komma att ångra var att han
fick den briljanta idén att hålla
på med aerodynamik på en bil
som väger 870kg och 170kg av
dessa ligger på framvagnen.
Att bygga difussor gick ju bra,
sidokjolar likaså, men frontläpp
gick åt helvete. Daniel hade efter konstens alla regler satt fast
en läpp tillverkad i materialet dibond ( aluminium men en plastkärna, används i tryckbranschen). Men i 200 km/h gick
läppen i backen och tog med
lite av fronten. Läppen togs bort
men när Daniel skulle rulla ned
bilen från liften fastnade den i
en skruv som drog bort halva
fronten.
Får tacka improx customs som
på en vecka fixade fronten
från plastlagning till lack, hade
de inte gjort detta hade kanske hela förra säsongen varit
förstörd, säger Daniel
Att välja fälgar till en Speedster
är inte heller en lek om man har
bestämt sig för en viss fälg. Då
får man ta kontakt med Vargöns
mekaniska, de tog fälgarna
från OCL Brorson och tog bort

Bekvämt?
Ok enligt Daniel.

en tum så de passade fram. Problemet - Rekommenderar varmt att man väljer
med Speedstern är att det inte är sam- någon med kunskap om man skall göra
ma bredd fram som bak.
något i kolfiber, säger Daniel.
Att Opel Speedster inte är någon komI år stod inredning på kartan och efter fortbil det skall gudarna veta, men Danförra årets bravader fick även fronten iel måste ju vara helt knäpp som tar bort
förstärkas. Daniel tog isär dörrsidorna det enda bekväma som bilen erhåller
och eftersom det är i tre delar tog han och byter dessa mot något så obekvämt
kontakt med tre företag. Första företaget som kolfiber. Pratar självklart om stolarvar Jönköpings vinylmakeup i Gränna. na. För bilen har fått två stycken TilettDessa fick stå för flockningen som efter stolar från Racefactory. Som allt annat
tidigare referenser från förra årets ar- fick han bygga om originalfästena för att
bete med instrumentbrädan var en given få det att passa.
partner för bygget. Företag nummer två
var Thors bilsadelmakeri, de klädde om Tanken var att bilen skulle premiärvisas
dörrkuddarna som fick ett helt annat ut- på Elmia men då Daniel i december bröt
seende. Företag nummer tre var Adrian benet stannade projektet upp lite. Därför
Styling som fick bevisa sina kunskaper i var det under Ljudia dagarna som bilen
för första gången visades upp offentligt.
materialet kolfiber.

Flockade dörrsidor
med kolfiber och
mocka kuddar. Instegen är också i
kolfiber.

Fälgarna fram fick
göras hela en tum
smalare

Otur kan ju drabba alla, säger Daniel,
som nu hoppas på att säsongen bringar mer tur.
Bilen har även fått ett ljudbygge.
Något som Daniel tyvärr inte kan
visa upp då utrymmet är bakom stolarna, men ber oss titta mellan stolarna där vi kan se två delningsfilter
och ett mycket litet slutsteg. Grejerna
kommer från Ljudia eller utmaningen
gavs till Ljudia som Daniel säger. För
han var bestämd om att den som

skulle leverera ljudet till bilen skulle
kunna sin produkt. För målsättningen
var på denna lilla yta leverera ett fint
ljud utan massa baslådor samt annat
som bringar med sig vikt.
Blev faktiskt förvånad över resultatet,
säger Daniel
Daniel vill passa på att tacka Jonas
Johansson som varit med under byggperioden samt Per Verkstad som
har ställt upp något otroligt.

Frontläppen kommer
från Seat Cupra R

Ägare: Daniel & Leif Serénus
Bor: Vänersborg
Effekt & Prestanda:
150+ hk
0-100km/h: 5,9 sek enl. fabrik
870 kg
Motor, växellåda och
avgassystem:
2,2 liters GM pjäs, Med optimerad
ECU. Bränsletrycksregulatur (4bar),
nya Högtrycksbränsleslangar, Ny
Simonta CDA box i kolfiber. Egentillverkat insugsrör med titanium bandage för minskad värmebildning,
Vevhusventilationsfilter. Högprestanda
tändstift. Redline special kylarvätska
som håller motortemperaturen nere,
EGR-ventil flyttad och pluggad, G1
Racing Oil, Miljö Racing Olja, Lackad
ventilkåpa, utbytta kärl m.m.
Chassi:
Samma Chassi som lotus Elise, Exige
och Elbilen Tesla.
Helt i limmad aluminium och glasfiber.
Fälgar, däck och bromsar:
Dotz Radium 17 tums fälgar med BF
Goodrich däck. 205 / 40 fram, 225/45
bak. Grymt bra grepp. Bromasar original är AP Racing fram och bembro
bak. EBC Yellowstuff Belägg. Motul
racing bromsvätska, Lackade bromsok.

Interiör / Inredning:
Kolfiber insteg. Stag för fästning av
2st 4-punktsbälten från Sabelt. Samt
med Sabelt pads. Instrumentpanelen
är ombyggd med 2st kromade mätarhållare som intregerats i den flockade
panelen. Ny växelkopp, stack mätare,
Lackade paneler. Racingsläckare,
Dörrsidor är flockade, kolfibersidor
samt dörrkuddar i mocka (specialdesignat) Egen designad växelspaksknopp. Tilett kolfiberstolar med
specialtillverade stolsfästen. Egentillverkad växelspaksdamask m.m.
För övrigt har speedstern en ganska
spartansk inredning.
Bilstereo och multimedia:
Pioneer huvudenhet. Zachry lättvktsslutsteg med delningsfilter, Zachry 6,5
tums element med skrikor. Samtliga
kablar är dragna i kolfiberstumpor (gör
aldrig om detta).
Exteriör / Styling:
Specialbyggt Areodynamiskt kit tillverkat i dibond aluminium (sidokjolar
& difusor). Nya backspeglar i kolfiber
med egentillverade adapterplator med
tryckt Serenus Edition. Borttagna dimljus och istället ersatts av luftkylning
till bromsarna. Renasad på emblem.
Hardtop. Igenspacklade skarvar i
fronten. Xenonkonverterad, Frontläpp
från en Seat Leon Cupra R, Nytt frontgaller RS-style, mattsvart Vinyldekor,
Racing huvlås fram. Sidorutor skyddade med skyddsfilm. Lackade hjulhus.
LED skyltbelysning

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
Trestads Bilrekond (KRIS)
Uddevalla, Kuröd

to
Aston Mar tin Zaga

För andra gången i rad slår det
brittiska bilmärket Aston Martin
ihop sig med Zagato och presenterar Aston Martin V12 Zagato.
Under huven hittar man en sexliters V12 motor med hela 517
hästar. Bilen är en långloppsbil
med det bästa av 2 världar (Brittisk stolthet och italiensk temperament). Bilen har en unik design
och ingenjören bakom bilen är
densamma som skapat Aston
Martins värsta skapelse,
One-77.
Bilen har en platta och kaross av
aluminium. Kraften från den 517
hästars pjäs som sitter i bilen,
leveras genom en semiautoma-

tisk växellåda av värsta klass. 0-100
avklaras på 4,2 sekunder och toppfarten på denna racerbil är på hela
305 km/h.
Bilen kommer att i Juni testas på
den berömda Nürbergring under ett
24-timmarslopp

Kalender
30 Juni

9-11 September

2 Juli

23-25 September

Hjulafton, Lidköping

BRL Streetmeet, Jönköping

8-10 Juli

Gatebil (Rudskogen, Norge)

16 Juli

En Dag På Strippen Sundsvall

23 Juli

Halmstad sport car event

29-31 Juli

Veidec Festival (Mantorp Park)

5-6 Augusti

Bilsport Action Meet (Mantorp Park)

20-21 Augusti

Vallåkra Träffen (Helsingborg)

27 Augusti

Uddevalla Träffen

Gatebil Säsongsavslutning (Rudskogen, Norge)

X-treme Car Show (Helsing
fors, Finland)

Nästa Nummer

Läs mer på www.qiozk.com

