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Ledare

Galafeber!
Många trodde nog att jag var helt galen när
jag startade en tidning på internet i PDFformat. Men det visade sig ju gå ganska så
bra. Men att skapa en gala för bilbyggare?
Ja, där gick det väl ändå för långt? Nej, jag
hade inte slagit i huvudet eller fått solsting när jag i somras började spåna på att
skapa en gala. Jag ringde upp GreenLight
Magazines chefredaktör, Christoffer Talvis,
och berättade om mina storartade planer
på att skapa Sveriges första gala för bilbyggare. Han tog det som vanligt lättsamt,
men insåg snart att mig kunde man inte
stoppa. Jag ville göra ett plus-minus-noll
event för att få till den perfekta galan. Eftersom jag bor nära en bilbyggarstad (Trollhättan), föll det sig naturligt att lägga galan
där. Sedan ville jag få galan att ligga rätt i
tiden. Jag ville att man skulle ha ställt av
bilen, och var i väntan på att sätta igång
med sina nya byggplaner och projekt. En
riktig säsongsavslutningsfest, där man
uppmärksammar saker kring fenomenet
bilbyggare. Vill att denna Gala skall efter-

Text: Daniel Serénus

likna alla stora galor, så som Grammisgalan, Idrottsgalan etc.
Därför har jag tillbringat, och kommer att
tillbringa, den lilla fritid som återstår med
att få till den trevligaste Galan i Sverige.
Det gäller att sikta högt och våga ta risken
att falla hårt. Men eftersom budgeten inte
är av fetaste valör, kommer vi endast att
bjuda in ca. 200 galagäster denna afton.
Detta för att se hur stort intresse det finns
för ett evenemang av denna art; helt bilfritt
och med fest som största fokus. Det känns
som det är dags att skapa ett lite annorlunda evenemang och som de rebeller vi
är, kommer vi självklart att ge allt!
Jag tror hela bilentusiastvärlden mår bra
av att ha en tidning som oss, med ett gäng
biltokar som kommer på knasiga idéer.
Hela redaktionen har drabbats av galafeber och vi hoppas att du bokar din biljett
redan idag, innan de tar slut.

Reportage
Text: Christoffer Talvis
Foto: Ranis Foto

Christoffer Geiros har blivit ett namn som växt sig
stort och omtalat på bilevent det senaste året, om
inte annat hans überläckra Audi A4.

Ambjörnarp-bon
Christoffer
Geiros har sin pappa att skylla för sitt dyra men roliga intresse. Framför teveapparaten
tillbringades många timmar
att glo på Formel 1 som ung
grabb. Sen tröttnade han på
att sitta och titta utan ville köra
någon motorsport själv och då
fick det bli gokart. Det tog inte
lång tid innan Christoffer körde
för landslaget och fick även
jobba som mekaniker.
Inte helt fel att både få köra
något som man tycker är skoj
och samtidigt kunna jobba
med det, Ler Christoffer.
Som första bil för Christoffer
fick det bli en Alfa Romeo 156
från 2000 men den behölls
inte många månader innan
han hittade en ny bil hos den
lokala Audi-handlaren. Just
då var den grå, original och
tråkig. Ut med den lama original stereon och in med värre
ljud och baslåda och sedan
började resan. Det var under
säsongen 2009-2010 bilen
började uppmärksammas riktigt ordentligt. Hela vintern
och våren fram till alla bilevent
börjar hade Christoffer tillbringat åtskilliga timmar i garaget
med pyssel och knåp för att få
ihop allt. De flesta karossdelar
från Audi RS4 hade monterats
och ihop med stora Giovanna
kromfälgar och luftfjädring

Underbar kombination! Gammalt
och nytt på samma
gång.

kändes bilen helt rätt. Bilen var så
omtyckt att han hade alltid med sig
något pris hem, det var inte bara
i Sverige den uppmärksammades
heller utan reportage i tidningar från
USA, Tyskland och Norge med flera
har bilen varit med i.
Han blev mer och mer motiverad att
göra något nytt med bilen till kommande säsong. Så fort Christoffer

har chansen att sätta sig vid datorn
spenderar han många timmar och
utnyttjar internets alla sidor för att
hitta ny inspiration.
Även fast bilen blev så populär som
den blev var jag inte riktigt nöjd med
den, såg för mycket ”plastraket” ut.
Fick upp ögonen för stuket stance i
denna veva och blev helt såld, säger
Christoffer.

Ideérna for runt inne i huvudet, några
snack med sponsorerna som han
lyckats få under säsongen nappade
direkt och ville vara med och bidra.
När Christoffer hade kommit hem
från sista träffen 2010 som var Scandinavian Custom Show i Danmark
plockades bilen isär. Bilen skulle
vara stilren och clean och nästan
se original ut. Då Christoffer tyckte

inredningen var grå och tråkig skulle
den göras om helt, han åkte till nya
Bilradiohuset som också är en av
sponsorerna och gick igenom vilka
ljudkomponenter som skulle monteras in, märket var givetvis Hertz.
Christoffer hade planerat att originalstolarna skulle monteras tillbaka
i bilen för att behålla originalstuket
med sen några dagar senare ringde

Marcus på Bilradiohuset med ett erbjudande på Hertz högtalare och steg som
Christoffer absolut inte kunde tacka nej
till. Men detta gjorde att Christoffer fick
tänka om, då Audi A4ans bagage inte är
allt för stort och kompressorn till luftfjädringen tar rätt mycket plats tog han beslutet
att skippa baksätet helt och hållet. Plastande av dörrsidor och insidan av bagageluckan och uppbyggnad av slutstegsrack
bakom framstolarna påbörjades. De tidigare sportstolarna som satt monterade
fick ersättas av ett par Porsche GT3 stolar, men han tyckte det kändes för tomt
bakom framstolarna så en beställning
på en halvbur las. Några veckor senare
var det som byggdes om färdigslipat och
klart och all inredning kördes ner till HansOve på Inredningsverkstaden of Sweden som skulle klä om allt. Vad det skulle
vara för typ av material och mönster var
redan bestämt, brunt skinn och burberry
liknande tyg.
Det var skönt att inredningsdelarna var
klara och jag hade på känn att Hans-Ove
skulle göra ett mycket bra jobb, säger
Chrisoffer.
Nu var det bara utsidan kvar men hur
skulle kjolpaket byggas för att se så original ut som möjligt men ändå inte se för
plastigt ut. Efter många timmar i telefon
med olika kontakter började karossdelar från Audi RS4, S5, A4, Volvo V70 och
Rieger som skulle passa Audi A5 ramla
in i garaget. Nu började den roliga biten
att få ihop allt till något schysst, men hjälp
av lackerarna Henrik Schimdt och Micke
Gotfredsen börjades kapandet och slipandet. Christoffer gjorde grovjobbet och

Den är verkligen
FET.

Detaljarbete när det
är som bäst.

resten fick Henrik och Micke göra.
Det tog några veckor och få till allt
och klockan började ticka fortare
och fortare, Christoffers plan var
att ha bilen klar till Bilsport Performance & Custom Motorshow.
Lagom när bilen skulle iväg för
lack kom han på att det var några
detaljer som saknades, fram med
svets och plåtbitar och en kväll i
garaget var böserblick och igenlagda handtag på bakdörrarna
fixade. Christoffer kan ialla fall
inte klaga på sin vänkrets, veckan innan påskhelgen var det som
mest 10 kompisar som hjälpte till
att få ihop bilen, det utan ens ha
bett om hjälp. Det kan man kalla
kompisar! Premiären blev en succé även fast Christoffer var lite
trött och något besviken på att de
fälgar som han hade beställt inte
hann komma hem. Men det blev
ändå ett mycket fint pris, People´s
Choice. Efter det har Christoffer
fortsatt den lyckosamma resan
att plocka hem priser och lagom
till Gatebil Mantorp kom fälgarna
hem. Full jakt att hitta någon som
hade rätt däckdimension hemma
och kunde kränga på dem innan
träffen. Vi säger som Christoffer,
blev perfekt fitment med de fälgarna på. Vet nog med all säkerhet
att han tycker det var värt väntan.
De två kommande stora träffar
som ni kan beskåda bilen på blir
Bilsport Action Meet och Vallåkra
träffen.

Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
- Har väl i tidig ålder smittats utav mina fyra bröders intressen.
Men startskottet och inspirationen kom till liv då jag träffade min fd sambo. Som är
helt biltokig:) Det var då de egna projekten och drömmarna föddes.
Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du
att du ligger på?
- Skulle säga 5, då jag känner att jag har massor utav olika byggtekniker och kunskap kvar att lära. Rankingen på 5 skulle vara för kreativitet i så fall.
Vilken är din värsta garageupplevelse?
Var på väg till en mässa i Finland, men krockade dessvärre i stockholm. Jag fick låna
ett garage på Finsk mark för att laga min stötfångare som det var ett gigantiskt hål i.
Efter ett antal timmars galet stressigt och irriterat slit och med hjälp av goda vänner samt en lackerare, löste vi allt inför mässans öppning dagen efter. Trots detta
tog jag 2:a pris, vilket kändes riktigt skönt! Men det kanske inte är det bästa minnet
direkt... :)
Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
- Tyvärr motorn, vilket jag gärna vill lära mig mer om.
Har du någon förebild inom bilbyggandet?
-Det finns många förebilder både inom styling och ljud, samt inom custom. Men två
namn som direkt dök upp i mitt huvud, är bröderna Östlund från Oskarshamn (“Golddigger”). Det är sällan man jobbar tätt intill två killar som bara sprudlar utav ideer och
nytänkande, och som ger sig på det omöjliga och gör det möjligt!
Bästa garage drycken?
- Förut var det pepsi eller energiryck. Numera blir det mest kaffe vid arbetspass i
garaget.
Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
- Arbetar med bilar till vardags, så 40 timmar. Mer än så blir det inte just för tillfället.
Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
- Nej håller inte på med något bilprojekt just nu, men ljuger om jag säger att det inte
finns lite undangömda ideer och skisser:).

Fakta
Namn:
Suzzi Jacobsson
Ålder:
28
Bor:
Jönköping
Arbete:
Skadereparatör,
Holmgrensbil Jönköping
Civilstatus:
Single

Festen ni sent lär glömma
HUVUDSPONSORER

Evenemang
Foto: Christoffer Talvis

Volvoälskarnas vallfärdsort som hålls i Augusti månad
varje år. Skulle nog kunna påstå att denna träff är i toppen
bland alla bilträffar i Sverige.

Team Pony Drift!
Gjorde en uppvisning av tävlingformen Drifting

Några mil söder om Helsingborg ligger Vallåkra, där en
av Europas största bilträffar
hålls på Enoch Thulins flygplats. Redan på fredagen
börjadr folk röra sig mot Helsingborg för att avnjuta en
underbar helg med bilutställning, uppvisningar, cruising
med mera. Det gäller att vara

Sveriges snyggaste
Volvo

ute i god tid om man vill hitta
ett vettigt boende då hotell,
vandrarhem och dylikt brukar
vara fullbokade. Enoch Thulins flygplats har en yta på
170 000 kvadratmeter och
det brukar inte finnas mycket
yta kvar när alla utställare
och företag ställt upp sig.
Denna träff har allt man kan

tänka sig. Häftiga showbilar, retrobilar, renoverade originalbilar,
veteranmarknad, ljudtävling och
företag med grymma erbjudanden på produkter.
På lördagen öppnades grindarna
klockan 11.00 och det var action
redan från början. På flygrakan
hölls uppvisningar av ATV Swedens fyrhjulingar, stridsvagnar, en
Camaro Cup-bil, samt målgången
av Sveriges största veteranrally,
Pärlrallyt. Utöver den vanliga utställningen , gick Skåne Truck
Show av stapeln. Även vi på

Publiken fick åka
med i dessa fartmonster

Som alltid var det
massvis av Volvo
modeller representerade.

En riktig lågmilare

Vem vill inte ha en
A-traktor som ser ut
som denna?

Smart placering av
tanklocket.

GreenLight Magazine hade vår projektbil utställd hela helgen.
Dagen avslutades med prisutdelning i
Skåne Truck Show och Pärlrallyt.
Även om man inte var inne på Vallåkra
träffen under lördagen, kunde man
avnjuta mängder av bilar som cruisar
inne i centrala Helsingborg i stort sett
hela dagen. Fast flest bilar såg man
närmare kvällningen, då även andra
olagliga aktiviteter kunde pågå. 
Efter en sen lördagskväll fylld med
cruising, var man rätt seg när man

Snyggt 200 bygge
från Värmland

skulle upp på söndagen. Portarna ute
på träffen öppnades klockan 06.00
och under hela dagen fylldes området på med utställande bilar. Det är
denna dag de flesta ser fram emot, då
det stora prispokalbordet ska tömmas.
Domarna som bedömer utställningsbilarna hade mycket att göra denna dag,
då över 1.500 bilar skulle bedömas.
Tyvärr hann dom inte med alla bilar.
Utöver vanliga prisutdelningen, hade
däckföretaget Pirelli en egen prisutdelning kallad Pirelli Award. Den långa

flygrakan bjöd åskådarna på både fart
och uppvisningar av olika slag. Ralphs
Däck skulle vara på plats med några
bilar för driftinguppvisning, men olyckligtvis hade tre av fyra bilar rasat
motorerna. Som tur var, fanns istället
Team Pony Drifting på plats och gjorde
två uppvisningar. Hade man även tur
att bli utvald av Classe som var konferencier, kunde man få chansen att
åka i några rätt snabba och exklusiva
bilar. Bland annat en Volvo C70 Elbil

Rött är sött, men
denna är brutal.

med 500 Hästkrafter, Lamborghini,
Mercedes AMG, MDS Koenigsegg,
Ford GT40 och Maptun’s SAABar. Vid
lunchtide körde bilarna som valts ut till
Best In Show och Sveriges Snyggaste
Volvo fram till rakan mittemot prisutdelningsvagnen. Vi kan utan tvekan
säga att juryn gjorde ett riktigt bra val
och att alla bilar var värdiga vinnare.

Lördagkvällen i Helsingborg

Man kunde inte önska bättre väder för
en cruising

Reportage
Text & Foto: Christoffer Talvis

Vad säger man, once in a lifetime är precis det vi fick på besöket hos Julian Smith
och hans välkända företag Garage-D.

I november 2010 deltog vår Reporter
Tony Pettersson, ihop med Mikael
Svensson i team Raidopower Motorsport, i drifteventet Matsuri G1GP
Finals på världsomtalade Japanska
banan Ebisu Circuit. Under den veckan kom Tony i kontakt med ägaren till
Garage-D, Julian Smith, som var där
på ”semester” för att drifta. Efter veckans gång fortsatte Tony och Julian att
snacka på internet. När vi väl började
närma oss datumet för vår resa till
London och starten av Gumball 3000,
frågade Tony Julian om vi kunde få
besöka honom på Garage-D, vilket
inte var några problem.
Onsdagen den 25:e maj landade vi
på Standsted, London. Efter någon
timme i luften på ett trångt flyg, var
det skönt att sträcka på benen. Men
än hade vi en bra stund kvar innan vi
var i Watford. Efter 45 minuter med
tåg till Liverpoolstreet Station och sedan vidare med tunnelbanan i cirka 60
minuter (inklusive några byten) var vi
äntligen framme vid Watford Junction,
där Julian skulle möta upp oss. Innan
vi åkte till hans verkstad, skulle han in
på banken och göra några ärenden.
När han väl satt sig i bilen, började vi
prata och jag märkte direkt vilken trevlig person han är.
Efter en kort biltur, var vi framme vid
verkstaden. Inne på gården fanns det
åtskilliga Nissan Skyline’s och andra
roliga bilar som stod och dammade.
Julian sa åt oss att gå runt och kolla lite
medan han skulle göra klart ett jobb
som han höll på med. Han förvarna-

Utanför Garaget
stod en rad donatorer enligt Julian.

de oss om att han kanske
skulle vara lite osocial, då
han hade rätt mycket jobb
att göra. Det gjorde oss
inte ett dugg när vi knallade
runt och provsatt några riktigt trevliga bilar, bland annat hans Blitz Skyline. Efter
en stund kom Julian in till
garaget/lagerlokalen som
vi för tillfället befann oss
i, och fortsatte snacka lite
om bilarna och visade oss
de ”några” reservdelar av
drivaxlar, växellådor och

motorer som han hade.
Två motorer som stod längst ner i ena pallstället, var
från Nissan GTR. Enligt
Julian kunde de komma
bra till användning någon
gång... Julian frågade om
vi ville fota någon av bilarna lite närmare, och vi
frågade ju självklart om
”Blizten”... ...inga problem!
Vi började studera bilen ute
i solen och blev alla imponerade. Julian gick ifrån för
att fortsätta på en Nissan

På hyllorna i det
trånga. Här ligger
motorer till en rad
olika japanska bilmodeller. Bl.a. 2st R
35 motorer.

Skyline som var dålig, och
behövde ett nytt hjulhus.
När vi hade fotat klart, gick
vi in i den riktiga verkstaden
där alla underverk görs.
Snyggt och städat kan man
väl inte säga att det var,
men killarna som jobbar
där vet nog exakt vart allt
finns och det är ju huvudsaken. Väggarna var fyllda
med tillbehör som fälgar
och kolfiberdetaljer med
mera. På övervåningen låg
reservdelar samt däck och

Julian Smith i action.

fälgar i mängder. Där uppe fanns även
kontoret.
Man fick verkligen se sig för vart man
gick, och vara beredd på att flytta sig ifall några av killarna skulle komma förbi,
då vi inte ville vara i vägen. Inne i ena
hörnet såg vi en bilkaross ståendes,
och frågade Julian vad detta var för bil;
om det var någon kunds eller någon
av de anställdas. Det visade sig att det
var hans nya driftingbil som han håller
på att bygga. Han hade inte kommit så
långt, då det inte fanns mycket tid över
att bygga på den. Han började berätta
vad planerna för bilen var och vi kan
säga att den kommer bli riktigt schysst
när den väl är färdig. Några pallbockar

Här är det alltid projekt på liften

användes inte, det var ett par fälgar
istället.
Tiden började dra sig mot sen eftermiddag, och Julian var tvungen att åka ifrån för att hinna till postkontoret innan
de stängde. Han frågade om vi ville
följa med. Självklart! Då hade vi chansen att fortsätta snacka med honom.
Vi började gå mot hans slav till bil, en
gammal BMW, samma som han hämtade oss i. Men när vi stod och väntade
på att få hoppa in, hojtade han till och
sa att vi skulle ta Blizten istället. Våra
smilgropar var uppe vid öronen! Det är
inte många som får chansen att få åka
i en sådan bil, och jag kan nog med
säkerhet säga att alla tre kan bocka för

en av rutorna över saker som man
någon gång i livet vill göra. Väghållningen och accelerationen var helt
underbar. Vi kom fram till en rätt
skarp kurva, och hade ganska hög
hastighet. Vi tänkte nog alla tre ”
ska han inte börja bromsa snart?”,
men han svängde bara bilen och
den följde kurvan utan minsta krängning. Tillbaka vid Garage-D klev vi
ur bilen gladare än någonsin, och
vi började fundera på om vi skulle
börja röra oss tillbaka in till centrala
London för att checka in på hotellet.
Då frågade Julian om vi inte skulle
stanna kvar och käka pizza med
grabbarna, för han skulle ändå in
till Gumball 3000 festen senare på
kvällen och vi kunde åka med då.
Vi tvekade inte en sekund! I samma
veva kom det in en bil på området
med två killar som undrade om Julian inte kunde se över två stycken
styrboxar. Från vilken bil tror ni? Jo,
från Lamborghini! Det var säkert till
någon av deltagarna ur Gumball.
Men det är ju inte varje dag man ser
sådana.
När pizzakillen hade varit och lämnat pizzorna hos oss gick vi upp på
kontoret och Julian satte på några
filmer från driftingevents som hölls
i England, samt filmer när hans
bror, som också jobbar på GarageD, driftade. Mätta och belåtna gick
Julian ner till Blizten och la ner två
extra fälgar med däck i bagaget och
vi tänkte direkt ”ska vi få åka in med
den till London?”.

Daniel & Tony beundrar Julians nya
projekt.

Julian skulle bara fräscha till
sig innan vi åkte och vi skulle
även hämta upp Buttsy Butler (kör i team Triple Black
med Ronan Kearney & norrmannen Kenneth Moen)
inne vid Themsen. Största
biten av vägen var det fyrfilig
motorväg och ska normalt
sett ta cirka 35-40 minuter.
Men vi åkte in bra mycket
fortare. Väl inne i smeten
kom Buttsy ut med en tjej
från ett båthus. Vi hälsade
och gick sen tillbaka till bilen.
Jag kan säga att det är väldigt trångt att sitta fyra stycken i baksätet på en Skyline.
Men jag skulle nog kunna
påstå att det hade nog inte
gjort något om det hade varit
ett gäng till, bara vi fick åka
i den bilen. Efter några minuters bilfärd svängde vi in

på gatan precis utanför det
stora Gumball 3000 partyt.
Buttsy och tjejen hoppade ut
och Julian varvade upp bilen
och la en riktigt rökig burnout precis utanför entrén, till
folkets jubel. Vi fortsatte sedan runt hörnet för att parkera, men hittade ingen så vi
fortsatte och kom fram till ett
garage, parkerade där och
följde Julian till entrén för att
sedan säga hejdå och tacka
för allt. Sen gick vi tillbaka till
bilen i garaget och gick ner
sju(!) våningar, för där inne
var alla bilar som skulle delta
i Gumball 3000. Några höll
fortfarande på att sätta på
dekalerna på sina bilar fast
klockan var mycket.
Detta var en riktigt häftig
resa och vi hoppas på att få
göra om det!

Hur många har åkt
4dörrars Skyline
med Buttsy Buttler
och gjort en lakris
utanför Gumball festen? Jo vi!

Evenemang
Foto: Christoffer Pettersson d

JDM Faceoff arrangeras
av
SupraClubSweden,
hålls två gånger per år och
är nu inne på sitt tredje år.
Träffen har bara blivit mer
populär för varje år. Robin,
som är ordförande i SupraClubSweden, är den som
jobbat hårdast med att arrangera dessa träffar, men
bakom sig har han även
många som hjälpt till. Viktiga sponsorer är också
med på en kant, såsom
Superior Imports, PBZ,
JC Performance, Lycksele
Bildemontering, Race Art
Motorsports, StreetPerformance och J-spec.
Träffarna är inriktade mot
japanska prestanda bilar, men det spelar ingen
roll om du är en nybörjare
som vill testa din bil eller
om du är proffs. Skulle du
mot en förmodan ha en bil
som inte är av japanskt
ursprung, brukar det alltid
finnas några få platser för
dessa också. Men det är
först till kvarn som gäller.
Vi hade vår fotograf Christoffer Pettersson på plats
under JDM Faceoff på
Mantorp Park den 21 Augusti, vilken både fotade
och filmade under dagen.
Portarna öppnades vid
07.00, och mellan 08.00-

09.30 var det besiktning
och förarmöte där en instruktör pratade och visade
spårval. Varje körpass höll
på i cirka en timme varvat
mellan avancerade och
nybörjarklassen. För att
sedan avsluta dagen med
JDM Faceoff finalen, där
bilarna som kvalat in under
dagen körde. Dagen flöt
på rätt bra fram till att en
bil började läcka olja och
en stor sträcka av banan
fick saneras. Som tur var
så var det många som
hjälpte till och arbetet tog
bara 1,5 timme. Hade inte
dessa eldsjälar ställt upp,
hade arbetet tagit oerhört
mycket längre tid.
Christoffer fick även en åktur i Robins Toyota Supra
med 830 Hästkrafter. Vi
frågade honom efteråt hur
det var:
”Det var helt sjukt! Denna blandning av effekt,
väghållning och ljud är helt
otrolig!” Säger en mycket
glad Christoffer.
SupraClubSweden börjar
redan planera inför 2012
och kommer att jobba för
att göra träffarna ännu bättre.

Nya Nissan R35

Inte bara japanskt!

Resultat i JDM Faceo
Snabbast Supra;

Klass 2 (JDM only R-däck):

Phantom (Toyota Supra mkiv)

VINNARE:

Snabbast Japanska bil, Klass 1

1. Robin Antonsson, Phantom Supran 1.25,4

Pontus (Mitsubishi Evo 9)

2. Perra, 23GTR Nissan GT-R 1.27,0

Snabbast Japanska bil, Klass 2

3. Peter, Skyline R32 GT-R 1.31,0

Phantom (Toyota Supra mkiv)

4. Henrik, Skyline R32 GT-R 1.33,1 (1.31,4)

Snabbast tid (oberoende av bil)
Phantom (Toyota Supra mkiv)

Nedan är enbart bästa kvaltider, deltog ej i race
5. Nore, Evo VI 1.32,2

Tider:

6. Jari S, Honda Del Sol 1.32,2

1. Phantom Toyota Supra, 0.59,1

7. Krall, Nissan GT-R 1.33,0

2. Gzon, Nissan Skyline R34 GT-R, 0.59,7

8. Lennart Ström, Skyline R32 GT-R 1.33,8

3. Nissan Skyline R32 GT-R, 1.01,1

9. Plutten, Mazda RX-7 1.34,5
10. Wembo, Mitsubishi Evo X 1.35,5

Resultat i JDM Faceoff Mantorp Park 21 Augusti

11. “Red Devil”, Civic CRX 1.37,0

Klass 1 (Gatdäck och Max BPU-trim):
1. JoCCe @ JRM, Nissan GT-R 2012 1.28,6

TOP 5:

(Bästa kvaltid 1.28, 3)

X. “Diket” Saabsther, 1.23,9 (Räknas ej som vinnare

2. Pontus, Evo IX 1.32,9 (1.32,5)

pga oklassad bil)

3. Honda Civic “Green Machine” 1.36,8 (1.37,4)

Etta: “Puppan”, Porsche 911 TurboCup Speziale
1.24,2
Tvåa: Robin Antonsson, Phantom Supra 1.25,4
Trea: Rickard Cornacchini, Porsche RSR 1.25,6
Fyra: Perra, 23GTR Nissan GT-R 1.26,1

Denna Nissan
R34:an rörde sig fort
runt banan.

Kampen!

Evenemang
Text : Christoffer Talvis
Foto: Jan Axelsson

Stance:ad Dastun

Detta var lågt!

Stance:ad Dastun

Den 10 juli hölls en bilträff för bilar
med stuket stance, kallad Stance Alliance, anordnad av Marcus Eisenhut.
Träffen höll till vid Kullabergs naturreservat i Helsingborg och vädret var
på topp. Nästan alldeles för varmt,
men man ska väl inte klaga när det
är fint väder. Många passade på att
ställa ut sina bilar, men endast ett 3040-tal passade in i kategorin stance.
Stuket är något som varit populärt
utomlands i några år nu och har blivit
mycket populärt även i Sverige. Arrangören Marcus äger en Honda Integra med ett klockrent stuk och härlig stance. Detta är första gången han
anordnar en sådan träff och det lär
garanterat bli flera. Senare på kväl-

len pratade vi med en solbränd och
grym fotograf, Vanja ”Jill” Hellberg,
som fanns på plats och fotograferade
och hon kunde bara säga positiva saker. Några ord var välordnad, familjär
och riktigt bra arrangerat. Marcus
hade även ordnat så att deltagarna
och besökarna kunde köpa grillad
korv och iskall dricka till en mycket
billig peng. Under dagens gång hade
några väl valda bilar utsetts, som sedan hade chans att vinna några pokaler. Roland ”Dubrulle” Zetterström
blev dubbelt lycklig, som plockade
hem båda pokalerna.
Med alla lovord som denna träff fått,
kan vi nog garantera att fler kommer
till nästa år.

En nöjd Roland

LCD MÄTARE

HOVA.COM

Tel:0506-35179 |
Mail:info@hova.com |
www.hova.com |

Med reservation för prisändringar och feltryck

ÖVER 10 ÅR PÅ NÄTET!!!

Evenemang
		

Text & Foto:
Daniel Serénus

För första gången någonsin anordnades ”Halmstad Sports Car Event”,
en utställning för sportbilsentusiaster.
Tidningen var självklart på plats denna
dag med sin projektbil, en ombyggd
Opel Speedster. Vädret var alldeles
perfekt när vi rullade in på utställningsområdet, växlande mellan solsken
och mulet. En perfekt dag att gå på
utställning.

Folie trenden hittar
vi lite överallt denna
säsong.

Här fanns många ögonstenar representerade; Porsche, Morgan, Lotus, Ferrari, Lamborghini och Volvo.
Jag förstår att ni tror det var felskrivet, men även Volvos gamla film-bil
P1800 fanns på plats och då i mängder. För det är 50-års jubileum för
bilmodellen och den representerades
därför av flertalet bilar. För besökaren
fanns det en rad roliga modeller från

Låg markfrigång

flera decennier på plats. Förutom
att skåda in dessa bilar värda flera
100 miljoner (totalt), kunde man
ta del av en flyguppvisning utöver
det vanliga, musikunderhållning,
samt lyssna till Bosse Bildoktorns
ljuva stämma. En dag värd sina
50kr i entré. Måste säga att jag
är imponerad över arrangörernas
insats till att få till en dag värd att
minnas. För att vara första gången
som detta evenemang arrangeras,
gjordes det så bra att vi på tidningen gärna besöker detta om och
om igen.
Enligt arrangören återkommer detta evenemang även nästa år, vilket
vi ser fram emot.

Original hänvisning
från Volvo. Bilden är
tagen på en av de
vackra P1800 modellerna som stod
och gläste på utställnignen

Även vår projektbil
fick plats och synas
på utställningen.

Modernt men ändå
så vackert!

Äkta eller Kit-car?

Lotus 7, en riktig
läckerbit

Fanns gott om
Porsche representerade.

Fanns gott om klassiker !

Annorlunda!

Gud vad vacker hon
är!

Många roliga modeller fanns på plats

Jagga av klassisk
modell

En gul bil

Porsche Speedster i
racing stuk.

0.1

OLEG
Electro Pop

0.2

AVICII
Fade into darkness

0.3

NAYER/PITBULL/MOHOMBI
Suavemente

0.4

FLO RIDA
Good Feeling

0.5

BRITNEY SPEARS
I Wanna Go

THE JOKER:
Inna feat Florida
Club Rocker

presenteras av:

Söker ni bra folk?
Sluta leta!
Vi bemannar ert företag.

Tuningcar

Test

Text & Foto: Daniel Serénus

Kan en olja vara grön? Enligt det
svenska företaget G Partners kan den
tydligen det. För deras racingolja från
Green Earth Technology är helt nedbrytningsbar och därmed miljövänlig.
Innan ni skriker ”Nej tack!” på grund av
att ni har gamla erfarenheter, vill jag
bara snabbt säga att denna olja inte
är som sina föregångare. Mycket har
hänt när det kommer till att framställa
miljövänliga produkter. Idag kan man
göra pennor av majs och socker, så
varför skulle man inte kunna göra en
fullt fungerande miljövänlig racingolja?

ning G1 Racing Oil) vara bättre än
syntetisk olja. Det talas om en förbättrad hållbarhet och värmeöverförande egenskaper på runt 5-10%,
samt att den ger en lägre friktion i
motorn. Detta har under tillverkarens
tester resulterat i mer effekt och vridmoment, samt bättre bränsleekonomi.

Vi bestämde oss för att testa och
beställde 5 liter olja till vår projektbil. Produkten är relativt dyr och en
flaska på 5 liter ligger på ca. 1245 kr.
Men vill man ha kvalité, så kostar det.
En racingolja har flera positiva egenEnligt tillverkaren skall denna skaper när det kommer till friktion,
miljövänliga racingolja (med beteck- värmebildning mm.

Delar som spelar in när det gäller
att utveckla vridmoment och
hästkrafter.
Eftersom vi redan sedan tidigare
använt en racingolja av märket
Motul, var vi spända på om vi
skulle känna någon skillnad när
vi nu planerade att byta till en
miljövänlig olja.
Snabbt uppstod lite negativa
tongångar från vår verkstadspartner, Pers Verkstad, som tidigare jobbat med miljövänliga
produkter.
Per, som är ägare av verkstaden,
berättar att han inte tror på saker
som är miljövänliga.
Kanske har han rätt tänkte vi,
men man vet ju inte förän man
testat.
Vi tappade ur Motul-oljan och
öppnade den nya oljan. Snabbt
kom även en misstänksamhet
från ägaren av bilen när han såg
den tunna oljan som likandes
med matolja. Sedan luktade den
inte som en vanlig olja och det
gjorde inte situationen bättre.

Men vi valde att inte ge vika och
hällde i den nya oljan.
Det var med viss nervositet som
vi vred om nyckeln...
Resultatet?
Jo, bilen startade på ett kick som
vanligt. Vi hörde inget missljud
eller likande.
Nu när vi använt bilen under en
hel säsong, kan vi konstatera att
det inte var någon större skillnad
mellan racingolja från Motul och
denna gröna Green Earth Technology produkt.
Tror snarare att motorn låter lite
finare med G1-oljan.
Så vi kan varmt rekommendera att satsa på miljön, för alla
miljövänliga produkter till bilar är
inte ren rappakalja.
Vill även påpeka att vi utsatte oljan för rätt tuffa förhållanden så
som ban- och stripp-körning.

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

Poster
Foto: Ranis foto

BMW
www.greenlightmag.se

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

Profilkläder - Racing

Vi har prisvärda och kvalitativa dieselboxar.

Bildekaler, nummerplåtshållare med eget
tryck. Kolla in vår webshop

www.speedkit.se

www.dekalkungen.se

Ett racinginspirerat skräddarsytt klädprogram efter din designidé. Att synas är att
finnas
.

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

www.dinjacka.se
Tel: 08-759 57 80

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?
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Vid 48 års ålder är Porsche
911 Carrera undomligare än
någonsin. Den helt omgjorda
versionen av sportbilsikonen
träder nu fram med en mer
utsträckt silhuett, spännande
konturer och exakt designade
detaljer. Trots det är den redan vid första ögonkastet
omisskännligen
en
911.
Muskulös och spänstig utstrålar nya 911 kraft och elegans.
Den atletiska framtoningen
förstärks av en med 100 mm
förlängd hjulbas, lägre kaross
och upp till 20 tum stora hjul.
Samtidigt har de typiska kompakta yttermåtten bevarats.
Sedd framifrån dras blicken
till de breddade skärmarna
som understryker den ökade
spårvidden fram vilket gör att
nya 911 ligger ännu stadigare på vägen. Speglarna har
flyttats ned och sitter nu på
överdelen av dörren. Det är
mer fördelaktigt ur aerodynamisk synpunkt men framhåller
också den nya designen och
förstärker intrycket av ökad
bredd.
Den helt nya karossen är en
kompositkonstruktion i aluminium/stål. Den svarar för
en stor del av den minskade
vikten, -45 kg, och har samtidigt blivit betydligt vridstyvare.
Förbättrad
aerodynamiska
egenskaper, inklusive en bre-

dare variabel bakre vinge,
har ytterligare minskat lyftkrafterna samtidigt som
man kunnat behålla ett lågt
Cd-värde.
Inuti har Porsches designers skapat en interiör som
inspirerats av Porsche
Carrera GT. Föraren sitter nu ännu mer omsluten
tack vare att mittkonsolen
sträcker sig upp mot instrumentpanelen med växelspaken eller växelföraren

placerad nära ratten som i
en tävlingsbil.
Precis som på utsidan har
Porsche bevarat klassiska
drag inuti, som instrumentgruppen med fem runda instrument - ett av dem är en
högupplöst multifunktionsskärm, och i mitten sitter
varvräknaren. Tändningsnyckeln har kvar sin placering till vänster om ratten.
Liksom tidigare generationer är nya 911 Carrera

och Carrera S klassledande
genom att både prestanda och
effektivitet höjts. Alla versioner
nöjer sig nu med klart under 10
liter per 100 km. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp
har minskats med upp till 16
procent jämfört med föregångaren.
Det har uppnåtts bland annat
tack vare system och funktioner som start/stop, styrning
av kylsystem, energiåtervinning, världens första sjuväxlade manuella växellåda och
- i kombination med Porsches
dubbelkopplingslåda (PDK) så kallad “segling.”
Den nya elektromekaniska
servostyrningen ger inte bara
Porsches typiska exakta styrning och tydliga feedback utan
bidrar också till lägre bränsleförbrukning.
Ett exempel, 911 Carrera med
sin nya 350 hästkafter starka
3,4-liters motor med PDK-växellåda (tillval) drar inte mer än
8,2 liter per 100 km enligt körcykeln NEDC (New European
Driving Cycle.) Det är 1,6 liter
per 100 km mindre än föregångaren.
Det är också den första av
Porsches sportbilar som understiger gränsen 200 g
koldioxidutsläpp per km, 194
g/km. Carrera S med 3,8 liters
boxersexa och 400 hk har 14

procent lägre förbrukning än tidigare trots 15 hästkrafter mer.
Den drar nu 8,7 liter per 100
km med PDK-växellådan, 1,5
liter mindre än tidigare.
Samtidigt har båda modellerna
förbättrade prestanda. Carrera
S med PDK accelererar från 0
- 100 km/tim på 4,3 sekunder.
Genom att trycka in Sport Plusknappen som kommer med
Sport Cronopaketet, minskas
tiden till 4,1 sekunder. Carrera
med PDK-låda når 100 km i
timmen på 4,6 sekunder (4,4
sekunder med Sport Plus.)
Nya 911 har inte bara blivit bättre rakt fram utan även
kurvegenskaperna är nu på
en aldrig tidigare uppnådd
nivå. De förbättrade köregenskaperna beror bland annat
på den ökade hjulbasen, bredare spårvidd fram, ny bakaxel
och den nya elektromekaniska
styrningen.
Beroende på modell finns andra system, som standard
eller som tillval, för aktiv kontroll för ytterligare förbättrade
köregenskaper. Det gäller
framförallt Porsche Dynamic
Chassis Controll (PDCC), aktiv krängningshämning som för
första gången finns tillgänglig
till 911 Carrera S.
Systemet minskar krängning
i kurvor vilket gör att däcken
alltid befinner sig i den opti-

mala vinkeln i förhållande till
körbanan. Det gör att de kan
klara högre sidokrafter. Den
maximala hastigheten genom
kurvor kan höjas vilket gör det
möjligt att nå lägre varvtider på
tävlingsbanan.
Den nya modellen har därför i
ännu högre grad lyckats förena
de till synes motstridiga egenskaperna prestanda och effektivitet, sportighet och vardagsegenskaper som alltid varit
typiska för Porsche 911. Det
gör nya 911 Carrera till mer av
en 911 än någonsin.
Lanseringen av den nya modellen börjar i december 2011.

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

Ferrari 458 Italia Spider

Äntligen har bilen kommit, som kommer
att få flinten att bli brunbränd även 2012.
Efterlängtad av många Ferrari kännare.
Ingen mer jobbig targa lösning. Nej, för
nya 458 Spider har utrustats med en
hardtop cab som lätt fälls ner med ett
knapptryck. Trots att den nya modellen
väger 50 kilo mer (1430 kg) än coupémodellen 458, gör den hela 320 km/h.
Nu behöver ni inte längre oroa er för att
håret inte hinner torka innan man glider
in till krogen i denna skönhet.
Som alltid är Ferrari sportbilarnas
sportbil och med en acceleration som
får bilen att göra 0-100 km/h på dryga
3,5 sekunder, visar de vart skåpet skall
stå. Förklaringen är att man placerat en
570 hästars V8:a på 540 Nm i bagaget.

För att få den riktiga känslan
har man tryckt i en sjuväxlad
F1-låda, som manövreras
med paddlar på ratten. Kan
man annat än älska paddelsystemet?

coupé-modellen. Enligt Ferrari är 458 Spider byggd för
att fungera lika bra när det
kommer till luftmotstånd som
coupén.

Så nu är det bara att ”panta
Den stora frågan är hur den mera” och boka upp en av de
nya taklösningen påverkar få bilarna som tillverkas.
aerodynamiken
gentemot

ncept
Alfa Romeo C4 co

Vid den 81:a internationella bilsalongen i Geneve gjorde Alfa Romeo
4C Concept sin debut.
Den kompakta superbilen
representerar den äkta
essensen av en sportbil
med tydliga värderingar:
prestanda, italiensk design och teknisk excellens med maximal körglädje och total säkerhet.
Den nya 2-sitsiga konceptbilen är utformad
enligt klassiskt snitt med
bakhjulsdrift och mittmonterad motor. Med en
längd på 4 meter och en
hjulbas på mindre än 2.4
meter ger bilens dimensioner ett tydligt kompakt
intryck. Elegansen och de
rena linjerna är tydliga på
utsidan såväl som på insidan och skapar en sportig
känsla.
Alfa Romeo 4C Concept
har hämtat inspiration
från sportvagnen Alfa Romeo 8C Competizione.
Konceptbilens teknologi
kompletteras även med
innovationer från tillgängliga modeller på
marknaden, såsom Alfa
Romeos 1750 turbomotor,
Alfa TCT “twin dry clutch”växling och Alfa Romeos
dynamiska DNA-teknik.
Denna bil är helt enkelt

urtypen för en Alfa Romeo
med unika köregenskaper
både på väg och på bana.
Med gener från från Alfa
Romeo 8C competizione
och 8C Spider, delar den
nya konceptbilen egenskaper med exklusiva superbilar. Både genom sin
starka bakhjulsdrift, maximala körglädje och en
stabil väghållning som är
typisk för Alfa Romeo.
Användningen av kolfiber och aluminium i konstruktionen bidrar till ett
extremt lågt vikt/effektförhållande - under 4 kilo
per hästkraft. Vikten är
knappt 850 kg och med
en optimering av bilens
tyngdpunkt och balans
ger detta enastående
prestanda och stabilitet.
Namnet “4C Concept”
skvallrar om den fyrcylindriga 1750 turbomotorn
som ger en effekt på över
200 hästkrafter. Motorn
som redan finns tillgänglig ibland annat Giulietta
Quadrifoglio Verde, kan
skryta med tekniska lösningar så som direktinsprutning med variabel
ventilstyrning och turboladdning med “Scavening
Control System” vilket ger
en effektivare styrning av
turbon och eliminerar tur-

bofördröjningen.
Motorn som är mittmonterad
på Alfa Romeo 4C Concept,
garanterar en prestanda som
matchar eller överskrider en
3-litersmotor samtidigt som
den ger en lika låg bränsleförbrukning som hos en mindre motor. Alfas 1750 turbomotor kombineras med den
nya automatiska växellådan
Alfa TCT twin dry clutch,
som nyligen lanserade i
Alfa Romeo MiTo och som
kommer att vara tillgänglig
för Giulietta inom kort. Den
kraftfulla motorn och den
effektiva växellådan gör att
Alfa Romeo 4C Concept kan

nå upp till hastigheter på 250
km/h och accelerera från 0
till 100 på under 5 sekunder.
Självklart är Alfa Romeo 4C
utrustad med Alfas DNAteknologi vilket ytterligare
förbättrar köregenskaperna.
Alfa Romeo 4C Concept
har ett sofistikerat fjädringssystem, för att maximera
smidighet och väghållning.
Tillsammans med bakhjulsdriften och det optimala vikt/
effekt-förhållandet, garanteras maximal körglädje som
förstärks ytterligare av viktfördelningen (40 % på framaxeln och 60 % på bakaxeln). Konceptbilen följer upp

Alfa Romeos sporttradition
och går tillbaka till ursprunget där smidighet och förhållandet mellan vikt och effekt
var nyckeln till en framgångsrik sportvagn. I kombination
med tekniken som används
i dagens Alfa Romeo har
man nu skapat en bil som
inte bara ska visas upp som
en designstudie i mässhallen. Alfa Romeo 4C Concept kommer att finnas till
försäljning redan under 2012
och kommer att komplettera
Alfa Romeos modellprogram
på marknaden.
Text & Bild : Alfa Romeo
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Bilder från arkivet
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Känd från TV!
Erik & Mackan
körde runt i denna
Cayenne under Gumball rallyt.

Vi lyckades få access till Gum ball
Garaget natten före
starten!

Vem blev inte
sugen på
energidryck
när denna
vackra dam
delade ut dem.

herlinwiderberg.com

Vinst varje gång!
Hos oss sparar du alltid pengar på dina bildelar i
originalkvalitet, men nu trycker vi gasen i botten.
Med hjälp av Bildelshjulet sänker vi priserna
ytterligare på utvalda varor. På skruvat.se hittar
du enkelt bildelar till de flesta bilmärken. Nu kör vi!

Bra bildelar till skruvade priser

Kalender
30 Juni

Hjulafton, Lidköping

2 Juli
BRL Streetmeet, Jönköping

23-25 September

X-treme Car Show (Helsing
fors, Finland)

28-30 Oktober

Gran Turismo Expo 2011, Stockholm

8-10 Juli

4-6 November

Gatebil (Rudskogen, Norge)

Scandinavian Custom Show
(Köpenhamn, Danmark)

16 Juli

12 November
GreenLight Galan, Trollhättan

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)

9-11 September

Gatebil Säsongsavslutning (Rudskogen, Norge)

