
SVK BULLETIN
nr.2 1979



o onytt ar pa
sportvagnsklubben !!!
med m';-'5B, månl5a ak4>v'+eter l

o i -I=ebruar7 - !'Y'öre, , starl-ar- en ny \<ues ~

tvnk,;on';~u\\);\dn~n8en (~e8 l) I::\ubben
be..h~ver massor av funkt~onsrer ~ år!
(startar 2.0 mar5)

O mars fe"" I

o ap:; I ' uTst';l\n;n!S' MOTeR AMA på SVENSKA

MASSAN SV>;:: nar en ",tor m""ter 50m

",,,,-O ,yll'Os med måne,8 m1,~a b;lar I

o ~ vårmee.t:......B på Tor~Cl'f'\d'3 med Au" O

A\.~A C.uP ~,!>I. e.ncla€,+ iV'\re.g. b;~r TY'Ied

ljud då'n-.p3re

o See~el""l'"\be~' F:n'()l 5por'"v3~{''Smeet~nB

AUTO A.\..~A CuP oc..h k\ubbN\';s+e..--

/')ch 5o'fY'l va......\\~\ b\~r deJ \(\u'obtråH~r i

ldubb'o\::a1eY'> varje "",dog Id. 20~

vål rn~tt ~



OBS '''lkt1gt

Du vill väl vara meci i SVK även 19791 r

Betala då 75 kr på inh·t.alningskortet mecidet.salllIl,a.lJet är
IlYCKr;'l' viktigt .. H Du uppger all:tuell adress, tel nr, bilmodell,

reg nr!! Vi ÄOrilr.,er att lägga över medlemsregistret på aata,

Har vi inte få-.t några stålar innam Mars månJJd. utgång,kan Du

känna Dig blåst på alla fester &bulletiner mm,79 kOllll'.er att bli

ett händelserikt år. DU,som tävlar tänk på att Du måste vara

llled 1 en klulJb •

Karta så att Du kan
hi tta till lokalen •
var j e t1aoag kl 2000.
film 2: Il tisdagen 1
månaden.



MEDLEHHAR~

Efter det gågna året -78 som inte precis blev vad vi tänkt oss, så
hill' jag fAtt order av styrelsen att skriva en ledare för att peppa
upp ställ\llingen inför 1979 å:-s verksamhet och om vad som förväntas
hända under klubbens 2S:e VerkSdlllhetsår.

runktionärsutbildnine;. är ett måste för klubben och "i hoppas att få
in kvinnliga sådana.

Motorama den 21 - 29 april. där klubben skall visa ett så brett re
gister med sportvagnar och racingsportvagnar som möjligt. Att det
blir sportvagnar beror på Sv. mässa vill ha det så och även placerat
utställningen så att den kolliderar rr.ed de två första tävlingarna
på säsongen.
Klubbens sportvagnsägare blir därför de som fAr represen tera SVKG på
utställningen samt at: tävlingsförarna gör reklam för sponsorer och
klubben på banan.
tkonomisk ersättning för att lana ut bilar till ut:itällningen kommer
inte att utdelas, men inge:! ägare skall behöva känna att han f1ltt be
tala för att han lånar ut blltw. Alla omkostnader skall ersättas däri
inräknat löpande skatt och försäkringar för den tid utställningen
varar.

Alla fordon kommer att 'J<1ra Mtryggande försäkrade.

Allt detta kOlmler att kosta pe:lgar, mycke't pengar och vi hoppas att
det blir något över av det som vi får av""ässan så att det kan läggas på
klubbens egentliga verksamhet, banracing under gemytliga former.

Torslanda hade vi tänkt llnv1!.ndfl som Vårmeetingplats.
Hälsov!rdsn1!.mnden har efter bullermätningar visserligen givit tutr.rnen
ner för racing. men ljuddämpare finns så det skall säkert gå vägen, det
är viktigt att vi visar att vi finns, och vad vi sysslar med.

8anracingen är klart uppåtgåence i Göteborgsregionen det var et't rent
nöje för en lokalpa'triot att vara flIed på festen efter sista tävlingen
i SSK-serien, 60 't av alla prh;er. pokaler 8. lotterivinster hämtades hem
av Göteborgare eller Västkustbor.

Med kännedom om vad klubben$ recinein'tresserade tiinker p~ inför 1979,
så kan de't bH ~nnu mar'a, l!Il::'ll se upp säsongen är späckad med tävlingar
nästan varje helg är <Iet racing, så ~e till att Ni har gott om reserv
delar.

Någon MI' utlovC!t lj st mästerskdp till SVKG, måntr'o <1tt ordspråket
"TALA ÄR SILVER TIGA ÄR GUL.D" t-.Jr kOlllll1er at t f A sin ytters"ta konsekvens.



Sportvagnsmcetingen som under några år funnits i HGCC;s regi kommer
att utvidgas så att If deltävlingar körs.

Tävlingilrna är till för entusiaster av alla slag från veteran till proto
typer och en tävlingsform där gamla SSF-andan skall uppstå.

SSK kOllllJler att arrangera 2 tävlingar, KGCC en tävling och 5VKG en,
finalen red hjJlp av Anderstorp Re.

AUTO ALFA cup kommer att köras förhoppningsvis 2 gånger likaså
KLUBBMÄSTERSKAPET. Torslanda blir den först om vi kan kOIllllla dit,

den andra blir lördagen innan finalen i SportvagnslJlästerskap(l't.

Fester är alltid ett trevligt sätt a1:t umgås på, ett par sAdana om Aret
bör all1:id hållas.
Klubben fyller 25 år i år och om det lir praktiskt möjligt kOlmler vi att
arrangera en stor fest och galaföreställning i samma stil som 20-!rs
jubilee1:

Filmer visas~ 2:a 'tisdagen i alla månader.

Bulletinen och meddelanden är den viktigaste delen av klubbenS verksamhet,
då det är dessa som talar om att man är med i en klubb och vilken verk
samhet SOr.l bedrivs och när det sKer. Målsättningen är att Ni skall få en
Bulletin i kvartalet samt däremellan en i månaden.

vårat sekretariat behöver massor av mtrtel"ial så vi uppmanar Er att skriva
artiklar om Eran egen verksamhet i garaget och på banan .så vi kan för
medla dena till övriga medlemmar.

Administration av klubben :il' alltid ett tråkigt bläddrande i papper, men
också ett: nödvändigt ont.

Resultatetet av pappersarbetet är klubbens verksamhet såsom meetings,
fester och liknande tillställningar. Det är då mar. känner att Clan uträttat
n&got som upplevs som positivt av andra,

Klubbens olika ledamöter arbetar alla idelt, att dct blir missar är därför
inte ovanligt. Vi avsätter en stor del av vår fritid samt att vi ibland
får ta ledigt från arbetet SOlO exempelvis nu med mässan då alla sallllllan
träden dör sker dagtid.

1:n positiv inställning det administrativa arbetet är nödvändigt för att vi
inte skall ledsna som så många andra har gjort tidigare.

Det är därför önskvärt att Ni medlemmar hjälper oss med det administrativa,
genom att snarast möjligt sända in de medlemsavgifter, anmälningar eller
andra s~ars-uppgifter som vi begär. Exempelvis kassören som skall bokföra
alla medlelllSavgifterna önskar slippa f A dessa dl'ällandc en här och en där
och dessemellan ~nda ut påminnelser, händer det som vanlig1: så blir han
si.ttande med en ej färdig matrickel fram till sommaren.

1979, klubben 25:e år, ett jubileumsår, det är det1:a som vi skall försöka
få tillstånd och vi hoppas att Ni tänker vara med pA de olika arrangemangen
som ko:Illl'leI', ju fler deltagare jobbigare för oss men också dess roligare då
intresset för klubben ökar.

80 Rydeving
ordförande



I eKenskap av sportvagnskluooenl:l sekreterare vill jag

här framföra en upp:naning till aam'tligll meolelllIllar.

Bulletinen har under senare år u'tkommi t "Il tmer spo

radiskt och l'leå skiftande kvalitet. Detta skall vi

ändra. på. Jag säger VI ,för det är i:'l.tf!; meningen att

klubb tidningen skall skrivas aven person utan alla

klubbens medlemmar skall bidra med inslag.

När :nan läser medlemsregiatre t ser man hur många

intressanta bilar det finns inom klubben. Det bör väl

finnas mycket att akriva om dessa. Själv har jag en

Lo'tus 1iJropa som man kan akriva det mesta om.

Mekartips,renoverings-berättelser e'tc. är lämpliga

artiklar.

Läsbara (helst maskinskrivna) artiklar och annoneer

skickas till: Lars Gallon, Bokekullsgatan 'A,
414 75 Göteborg.

Vad sägs om den när gatoilen'? J,ola'r 160 {;anAm

med en 7-li ters VB. hertTimmad till "oara" ';lVV l1k



föRARPORTRÄTTET

Roonie Pettersson
'Jiigträffade""""ROililie första gången! ett skjul bakom r,uto Alfil
p~ i'ruthuslJatan. Han hade just köpt en i"ormel Ford begagnCld
[rdn Småland, och nu skulle "experten" uttala sig, J1Ig Iw.r för
mej atl jag kOll1/llcnterade nyförvärvet med Hitt C'vcl::;('cnde, själv
:3kulle jag ju ;'>ka i. en alldeles ny Fornel Fore. t:0n bilen skulle
nc><] räcka till !tOnLlle. han var ju nybörjare, hade "ba:',:!" k.ört
kal't ticli<Jdrc, j,ven om han varit väldigt bra, (, segrar p,i ett .1t',

Ja'J blev d.:.irför rdlJot bestört när Ronnie V<lr flera sckun,jer
snab·b.lrc än Jag ?1I Anderstorp första tävlingen vi .... kte. Foemel
Fonl-kldllscn var ett riktigt getingbo 1973, meo Ronnil! gjorde
bl'.) Hrln 5i<] med d\!n gamla bilen, det blev inga sC'Jrar, mcn
ett antal andra- oell tredjeplatser.

1974 Vill:' ullen om möjligt ännu sämre, särskilt ef.ter att den
slagit några kullerbyttor pA Kinnekulle, men Ronnie fick Una
"Sveriges :lI.ldsl.:t racerbil". Erik Noakssons Merlin t·lk I, och
mcd den ledde h.:ln flera tävlingar och kom 2:a i Dann,ark.



1975 skulle det satsas allt, nödvändigt kapital Unades upp
och en Titan som vunnit bAde EK och RM inhandlades. Sk1l1n03-
den var uppenbar, i första tävlingen på Knutstorp hade Ronnie
och Mats Nygren en stenhård fight som Mats vann sedan Ronntes
bromsar börjat fallera. Men redan tä.vlingen efter, på Mantorp,
visade Ronnie var skåpet skulle stA och vann en överlägsen seger
efttlr att ha tangerat banrekordet. Nästa tävling, Karlskoga,
ny seger •. Sedan den avgörande. tävlingen på Kinnekulle. Ny sege!r
och rikSlnlistcrskapet var bärgat. Detta var ju en fantastisk
ir.);1'Igång, bilen såldes, det skulle satsas på Fl 1976 och till
eä'1"ca sponsore:: vidtalades. Men det var ingen som var intres
st-ril:1 av Ronnie och r3, pengar saknades, och 1976 körde han inte
Qn 02nda t:ivling.

J~t får ju inte vara så att en av landets största talanger
"itter och rullar tummarna, eller ännu värre, tillbringar som
'Iaren i en segelbåt, så jag plockade fram min gamla Lotus 23,
·)c!1 sa till Ronnie att plocka hop och köra den i det nyinstiftade
,sSK-mlisterskapet för sportvagnsprototyper. så skedde, bilen
hängde hjälpligt ihop, Ronnie slet som ett djur med dåligt
väghållning och vägledning. En första, en andra och en tredje
plats blev i alla fall facit för säsongen, och nu hade vi fått
blodad tand och bestämde oss för att bygga om hela bilen:

Det tog längre tid än vi beräknat och det blev mässfall första
tävlingen, men efter en testkörning på Kinnekulle och justeringar
som följd av denna var det sl dags för elddopet på. Karlskoga.
När röken lagt sig visade det sig att Ronnie varit snabbast på
båda träningarna och stod i "Pole position", vilket är vådligt
fint. Starten var inga problem, men efter ett och ett halvt varv
i ledningen ville inte växellådan vara med längre, och det var
bara att sopa hop resterna från bankanten och sikta in sig på
nästa tävling som var tänkt att bli Kinnekulle. Tiden var
emellertid knapp, växellådan vrång, och vi fick stanna heiTlIlla
även denna gång, vilket inte gjorde Ronnie gladare.
Detta gjorde att Ronnie varligen var i stöten när vi anlände till
Mantorp, där även Sportcars nya rOCllS med Björne Steenberg vid
ratten infunnit sig.

Första träningspasset ville sig väl inte riktigt, tredje tid, men
i andra passet hade Ronnie kOlM\it underfund med banan, for runt
som ett sk<i.llat troll, och stod åter i pole. Efter en halvdålig
start i tävlingen kom han igång i ett par varv, när motorn helt
plötsligt började bluddra, och Steenberg började närma sig i
oroväckande fart. Ut pA rakan på sista varvet låg Focusen precis
i suget och Ronnie satsade allt... och snurrade:
Efter att ha studsat runt mellan räckena, det sAg i alla fall så
ut,. kom Lotusen skjutande ut ur rökmolnet och i mål skilde det
la sekunder! Efteråt visade det sig att kondensatorn packat hop.

Nu började vi nästan tvivla pA att det skulle gå att vinna med
bilen, fast den var klart snabbast. Nästa försök var Djursland
Ring i Danmark. Bästa trliningstid igen. det började bli vant nu.
Banan var mest lämpad för rallycross, och större delen av halgen
gick åt till att förstärka ram och kaross. Tävlingen gick i tre
heat, ett på lördagen och två på söndagen. Det första heatet
ledde Ronnie från start till mål, och vi kunde åka till hotellet
och vila upp oss vid gott mod.
på söndag middag gick andra heatet, och en engelsk Sports 2000
körd av John Brindley gjorde! en smakstart, tog ledningen, och
trots att Ronnia i åtta varv försökte hitta luckor överallt
fick han nöja sig med andraplatsen.



Även i tredje heatet tog Brindley ledningen, men nu var Ronnie
p! hugget, bromsade sig om på insidan, och ledde efter ftsrsta
varvet med fyrA sekunder. Det blev lagerkrans, pokal och champagne,
och allt var iintligen frid och fröjd.

Väl hemkomna begav vi oss till Kinnekulle, det blev en odra
matisk seger som nästan gicJc av bara farten.

Mantorp igen, pole position igen, men till tävlingen hade det
börjat regna, framvagnen var för hårt stlilld, och det blev
Sportcars Focus igen. Ronnle lyckades i alla fall understyra
sig upp till andra plats.

Finalen gick av st.J.peln 1 Knutstorp. bästa träf'linqstid som
vanligt oc:-. '3"!Jan gjorde Ronnie en uppvisning som fick oss
i depån att jubla och vann med nära ett halvt varv.

Tre segrar och tv! andra-platser fAr val anses vara godkänt,
men mest fantastiskt är vII' bästa träningstid 1 samt!1\J4 täv
lingar!

Ronnies tävlingsresultat av värde:

1972 FK
Malmö
Kalmar
Älmhult
Storfors
Kallebäck
Kallebä.ck
Malmö 1 landskamp
Tyskland Darunark

19 73 Formel Ford
Debutant
Anderstorp
Kinnekulle
Dalslandsring

1974 Formel Ford
Kinnekulle
F!:.lkenberg
Danmark
Dc.nmark

Charlie

l:a
l:a
l:a,..
l:a
2:4

l:a

6 a
5 a
, a
2 a

3 a
2 a, .
5 a

1975 Slutsegrare FF
Knutstorp 2:a
Mantorp l:a
Kar l skoga l: a
Kinnekulle l:a
Danmark 3:a

1917 Prototyp 2l1t c.c.
Knutstorp l:a
Kinnekulle 2:a
Anderstorp 3:a

1978 Prototyp 211t c.c.
Mantorp 2:a
loIantorp 2:a
Kinnekulle l: a
Danmark l: a
Knutstorp l: a



Btt stående inslag i bulletinen från oeh med detta nummer

kommer bli en presentation av någon eärskllt ovanlig och

intreseant sportbil.

POHSCIIE 935/76

Porsche har under åren utveeklat gII:an till en allt ex

tremare och snabbare bil.Den absolut "häftigaste" racer
versionen heter 935/78 och är byggd i endast ett exemplar.
Privatstall har under senare år kunnat köpa "vanli6a" 935;or
till det fascHa priset av c:a 320 000 kr,935/78 kostade

dr,ygt en miljon att bygga. Syftet med bygget var att slå
BMW:s mittmotor-sportvagn i grupp 5.B!IIW hann dock aldrig

utveckla sin bil till -78 varför 935/78 blev ensam herre

på täppan.
Porsche byggde 935/78 genom att ta mitteektionen (rutor.
tak och dörrar) från en vanlig 9I1:a och sätta detta på en

rörram av titan och aluminium.Front,bakdel och golv gjordes

av glasfiber. Karossen testades JD..vcket noggrant i vindtunnel

och har extremt lågt luftmotstånd. Hjulupphängning gjordes

enligt beprövat Porsche-mamh helt utav titan.

Det största utvecklingsarbetet lades dock ner på motorn. Man
tog vevaxel och vevhus från en 9II-turbo och byggde vidare

kring detta. Då laddnings trycket i motorn skulle vara mycket

högt kunde man inte ha lösa topplock. l'opplocken ,med 4 ven
tiler per cylinder. fick därför svetsas fast på cylindrarna.

För att krångla till det ännu mer lät man topplocken vara
vattenkylda och cylindrarna traditionellt luftkylaa.

Dubbla turbo ser% till att inga andningssvåt:igheter uppstår.

Effekten uppges vara 850 HK vid 8200 varv. Inte dålig"t för
en treliters motor 80m skall hålla i 2~ timmar.

Ett såd~nt här monster har givetvis otroliea prestanoa., O 

200 km/tim tar c:a 6 sekunder. Vid slutet av A:ulsannerakan

på Le Mans gjorde bilen 365 km/tim ..

Bilen står nu på JnueUJn och kOlluller inte köras mer.Porsche komlJll!'

er nu att utveckla 928:ilns tilvllng8version. dc't skall bli int

ressant att se hur en 928 ser ut 1 raclngskick.
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