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Äntligen ... på gång igen!

I morse då jag gick ut möttes jag 
av en underbar efterlängtad vår-
vind som svepte runt husknu-
tarna. En härlig fläkt som blåser 
bort de sista resterna av den 
ovanligt kalla långa vintern.

Har hunnit med både kurs för 
tekniker med MGCC på Knuts-
torp och senaste helgen även CL-
kursen med SBF i Hägersten på 
Högdalens bilprovning. Anne M 
och Kåre L var också med, så nu 
är vi väl rustade och sätter igång 
även på hemmaplan! Vi börjar 
med Pelles funktionärkurs för 
alla och fortsätter med tekniker-
kursen för dem som vill lite till.
Inbjudan och anmälan finns på 
hemsidan och påminnelse kom-
mer även på mejl via sedvanligt 
utskick från Magnus G! Det blir 
två kvällar i stället och observera 
att vi har ändrat på datum!

Passa också på att boka in Banka-
laset på Falkenbergs Motorbana 
under eftermiddag / kväll tors-
dagen den 4 maj 2006, om allt 
fungerar … men kolla på hem-
sidan!
Nog om detta … fick en trevlig 
hälsning från Alexander, skickar 
vidare med ett stort grattis, öns-
kar honom all lycka till och håller 
tummarna! Läs mer på sidan 15.
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Heikki Särg
Ordförande

Rabatter från DFDS Seaways
DFDS Seaways har beslutat att under 2006 ge rabatter till organisa-
tioner, klubbar och föreningar som har anknytning till Storbritannien 
och är i behov av kontinuerliga transporter dit.

På linjerna Göteborg – Newcastle och Kristiansand – Newcastle och 
Göteborg – Kristiansand har Era medlemmar 10 % i rabatt på ordina-
rie båttransport pris, hytt och fordon.
Rabatten gäller under 2006 perioden 1/1-29/6 & 4/9-30/12.

Var uppmärksam på att vi kommer att fortsätta med vår ”lägsta pris 
strategi” som ger dig fördelar ju tidigare du bokar båttransport. 

Följande fordon omfattar rabatten:
MC/Scooter
MC med sidovagn
Personbil, max höjd 1,85 m, max längd 6,00 m
Stor bil och minibuss, höjd 1,85-2,45 m, max längd 6,00 m
Stor bil och minibuss, höjd över 2,45 m, max längd 10, 00m

Övriga tillköp som mat ombord, hotell etc. omfattas inte av några 
rabatter.

Föra att dina medlemmar, organisation ska kunna åtnjuta denna 
rabatt är det av stor vikt att de uppger CAR06 vi bokning. Boka på 
031 – 650 650. De kan även med fördel boka sin resa via Internet på 
www.dfds.se/car

100 kr/bokning vid telefonbokning.

Vid gruppresor arrangerade av Er ber vi Er vända Er till vår grupp-
bokning, 031 – 650 770 Dime eller Linda, för att få bästa möjliga pris.

Med vänlig hälsning
Sveppe Ljunggren
DFDS Seaways
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klubbnytt

Goodwood Revival 2005.
Svensk 50-tals F3, kolla hjulvinklarna. Foto: Henrik Hansson.
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Gunnar Söderblom
Det är med sorg i hjärtat jag skriver 
detta, Gunnar Söderblom har lämnat 
oss. Han gick bort i början av decem-
ber 2005 i sviterna av en hjärnblöd-
ning och därigenom miste motorhis-
toriska hobbyn en välkänd profil.
Gunnar Söderblom var mannen 
bakom den motorhistoriska affären i 
Göteborg, som även bar hans namn. 
Gunnar försåg många av oss med ef-
terlängtad originallitteratur till våra 
veteran- och entusiastfordon.
Det hela började i början av 80-talet 
med annonser på broschyrer och an-
nan motorlitteratur i MHRF:s årliga 
annonsmagasin och verksamheten 
växte snart till en butik. Där komplet-
terades litteraturen med skalmodeller 
på bilar och annat bilsamlar ting. Ge-
nom tidens gång blev det tre affärer.
Jag kom först i kontakt med Gunnar 
i affären vid gasklockan. Det var som 
att kliva in i en annan värld, när man 
var i affären och man var helt salig 
bara att gå runt och titta.
Men efter jag köpte Saaben var jag 
och besökte honom oftare, då hade 
han också flyttat affären till Nya Var-
vet. Jag köpte mycket saker av honom, 
bland annat alla klistermärken på Saa-
ben är köpta där och även alla böcker 
som jag har om Saabs historia.
Skulle det inte varit för Gunnar skulle 
jag inte ha den kunskapen om Saabs 
historia som jag har idag, han fixade 
även fram ovanliga böcker till mig.
Sista gången jag var där var i mitten 
på november och då köpte jag en för-
säljnings broschyr till min Volvo 240 
–84, den var i nyskick. Vem annars 
än Gunnar Söderblom hade en sådan 
broschyr på hyllan, så att man bara 
åkte dit och köpet den.
Gunnar var även bakom den stora 
mässan vid namn Göteborgs Nostal-
gimässan.
Så det är med stor sorg i hjärtat jag 
skriver detta…
Kalle Pilkrantz 

Livet i Grönköping (lån ur Grönköpings Veckoblad)

Konkursen i bilskolan
där deltagarna lära sig att genom välplanerade hö-
ger- och vänstersvängar undvika de orangefärgade 
plastkoner, vilka utplacerats å själva övningsom-
rådet, har blivit en succès pyramidal (konformad 
framgång). För instundande termin planeras en 
kurs i rondellkörning, vilken kommer att utformas 
som en studiecirkel. 

En Liten påminnelse
Det verkar som om ganska många missat inbetal-
ningen av medlemsavgiften till 31 januari. En an-
ledning kan vara att vi för att spara på dyrt porto 
gjorde inbetalningskortet som en inlaga i förra Bul-
letinen, nr 4 2005. Vi lever i en föränderlig värld 
men medlemsavgiften är oförändrat 450 kr för full-
betalande och 150 kr för familjemedlemmar, 10 kr 
för stödmedlem. 

Betala nu till postgiro 421 53-7 eller bankgiro 5073-
2718. Då får ni Bulletinen, får behålla er licens och 
klubbens funktionärer kan ägna tid åt att arrangera 
träffar och aktiviteter för medlemmarna i stället för 
att jaga sena betalare. Hälsningar, er kassör.

Pads
ett set  EBC Geen stuff +ett Red stuff säljes passar 
Triumph framv. Lotus E , Escort mk 1, vissa Volvo 
140
Pris 250 kr /set

Tommy Falck
Tel.   0250-28000
Mobil 070-314 00 22
tommy.falck@wibe.se

Säljes
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De gamla Grekerna hade sin 
Olympiska period som var 4 år. 
Jag har min Goodwood period 
som är 3 år. Detta behöver kan-
ske en förklaring.
Goodwood Revival är en tävling 
för historiska bilar som arrang-
eras varje år i September. Banan 
ligger i närheten av Chichester 
vid Englands sydkust. Ett av 
heaten som körs är Formula Ju-
nior (FJ), men FJ är uppdelat i 
3 klasser, bilar med frontmotor 
och trumbromsar, bilar med 
mittmotor och trumbromsar, 
samt bilar med mittmotor  och 

skivbromsar. De kör en klass 
varje år, så min klass, (mittmo-
tor och skivbromsar, de snab-
baste och nyaste FJ, 1961-63) 
går var tredje år.  
 Första året som Goodwood 
Revival arrangerades var 1998. 
Jag var där som publik, det var 
en häftig upplevelse, men jag sa 
till mig själv att om jag skall hit 
igen skall jag deltaga, och inte 
bara vara publik.
 Nästa gång min FJ klass 
skulle köra var 2002, men 2001 
byggde jag ett garage och täv-
lade därför inte så mycket, vilket 

medför att jag inte var med på 
”intresselistan” för dem som ville 
deltaga 2002 (listan för deltaga-
re på racet sept 2002 är i princip 
klar hösten 2001).  Dock lob-
bade jag (=rövslickeri) under 
våren/sommarn för mitt delta-
gande. FJ föreningen som tar ut 
deltagarna försöker få en sprid-
ning på märken och modeller i 
heatet. Min bil, en Merlyn Mk3 
1961, är den enda sådan som 
tävlar i världen  för tillfället, vil-
ket medför att jag har en fördel. 
 När jag anländ till Oldti-
mer Grand Prix på Nurburgring 

aug 2002, så kom ordförande i 
FJ föreningen fram till mig och 
frågade om jag ville var med på 
Goodwood Revival månad efter. 
Det tog ca 0,2 sek innan jag sva-
rade ”Yes, please”, och ytterliga-
re 0.1sek innan Jan-Erik Berlin 
och Henrik Hansson, som stog 
bakom mig, skrek att de ville 
följa med som ”mekaniker”. 
 Så hösten 2004 var det dags 
igen att börja ”lobba” för mitt 
deltagande på Goodwood 2005. 
Redan när vi var på Goodwood 
2002 anmälde de ”mekaniker” 
som jag hade med (J-E Berlin, 
Henrik Hansson och Erik Mit-
chell) sitt intresse att även följa 
med nästa gång (2005).
 Under våren 2005 fick jag 
en förfrågan minst en gång i 
veckan från mina ”mekaniker” 
om Brevet hade anlänt. Brevet 
som de frågade efter är från en 
viss Earl of March , det innehål-
ler en mycket artig förfrågan (på 
Engelskt vis) om jag kunde tänka 
mig att deltaga med min Merlyn 
Mk3 på Goodwood. När Brevet 
till slut anlände ringde jag ge-
nast runt till min ”mekaniker” 
och berättade den goda nyheten. 
Samma kväll sände jag även ett 
svarsbrev  med ett ”Yes, please” 
till Earl of March. 
 För er som inte vet något 
om Goodwood Revival så kom-
mer här lite bakgrundsinforma-
tion. Goodwood är ursprungli-

Goodwood Revival 2005 
Text: Jörgen Carlsson
Foto: Henrik Hansson, Jörgen Carlsson

racing

Pre-grid formula junior

50-tals F1
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gen ett flygfält för RAF från an-
dra världskriget som låg på Earl 
of March ägor. Den dåvarande 
Earl of March (farfar till den 
nuvarande) var mycket bilintres-
serad, och anlade en racerbana 
genom att bygga ihop service-
vägarna runt den ursprungliga 
start och landningsbanan i slu-
tet på 40-talet. Goodwood var 
en de stora banorna i England, 
med många internationella täv-
lingar. Banan är mycket snabb 
och 1966 hade bilarna blivit för 
snabba och gjort banan farlig. 
Istället för att bygga om banan 
för att sänka hastigheterna så 
stängdes den. Banan har därefter 
bara används för testkörningar.
 Under 1990-talet beslöt 
den nuvarande Earl of March att 
renovera banan till exakt samma 
skick som den hade under 50- 
och 60-talet, och arrangera en 
tävling där allt skulle vara som 
under den perioden. Allt, till och 
med reklam och publiken kläd-
sel skulle vara som under perio-
den. Inga servicebilar eller andra 
fordon som är nyare än 1966 
tillåts att befinna sig innanför 
området under denna helg. Efter 
som banan var en RAF flygbas 
under kriget så är innerplan av 
banan återbyggd till en sådan, 
med flyguppvisning hela helgen 
av Spitfire, Mustanger mm. 
 Ingen annanstans på jorden 

är så många racerstjärnor sam-
lade på samma plats, detta är en 
autografjägares dröm. ”Alla” från 
Sterlig Moss, Derek Bell till lite 
mer moderna förare som Bobby 
Rahal och N Karthikeyan. 
 Så en tisdag kväll i Septem-
ber 2005 var det dags för oss, 
med husbil och släp, att köra 
Hisingen- Goodwood via bron 
Malmö-Köpenham, färja Röd-
by-Puttgarten och Calais-Do-
ver. Vi var framme onsdag kväll 
(ca 24 timmar senare) och hit-
tade en plats på campingomådet 
bredvid några Svenska halvpan-

neåkare (F3 från 50-talet med 
500cc motorcykelmotorer).  
 Därefter bar det in till byn 
för att hitta en traditionell Eng-
elsk pub för mat och helgens 
första pint. 
 Torsdag morgon var det 
dags att ställa sig med husbil 
och släp i den långa kön in i 
depån för att last av tävlingsbil 
och verktyg. Hittade till slut 
min plats, ca 2.5x4m under ett 
skärmtak, så man får inte plats 
med så mycket. Efter lunch på 
torsdag är inga fordon nyare än 
1966 tillåtna inom området.  
Detta är en stor skillnad från öv-
riga tävlingar, där depån är fyllda 
med husbilar, lastbilar modena 
personbilar och stora tält. Här 
har varje deltagare (även ”stor-
fräsarna”) 2.5x4m för tävlingsbi-
len och några verktyg. 
När avlastning, anmälning och 
besiktning var klart körde vi 
tillbaka husbilen med släp till 

campingområdet (gångavstånd 
till banan). Därefter är det som 
att sätta sig i en tidsmaskin. Om 
inte förr, så nu klär man om och 
byter till tidstypiska kläder. Ka-
vaj, slips och keps/hatt är den 
normala klädseln, alternativt vit 
overall för mekaniker. På pro-
grammet torsdag eftermiddag är 
en cricketmatch på gräsmattan 
framför slottet, spelar gör Earl of 
March team mot Duke of Rich-
monds team. Lagen består främst 
av racerstjärnor från 60-och 70- 
och 80-talet. Till matchen blir vi 
körda av bussar från 50-talet el-
ler Jeepar från andra världskriget 
(Jeeparna går hela helgen mellan 
campingområdet och banan, så 
om man inte orkar gå så är det 
bara att vinka på en Jeep, bra 
när man har tunga väskor eller 
reservdel/verktyg med sig).
 Väl framme vid cricketmat-
chen blir vi serverade afternoon 
tea och scones. Under matchens 

5

racing

en av 2st Ford GT40 som agerade pace car under helgen

Sterling Moss

Visste ni att Gerhard Berger (nr2) startade sin karriär på motorcykel? Tidsenlig buss till torsdagens cricketmatchen
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paus var det en flyguppvisning 
med en Spitfire som flög lägre 
än trädtopparna, mycket impo-
nerande. 
 Fredag består av tidsträ-
ning, därefter har man sitt race 
antingen lördag eller söndag.
 Omklädningsrummet för 
förarna höll lite bättre standard 
än t.ex. Anderstorp. Varje förare 
hade ett låsbart skåp för sin klä-
der. Skåpet bredvid mig hade 
Derek Bell, mitt emot stog Tiff 
Needell (mest känd idag från 
TV programmet ”Top gear”, 
men körde F1 1980) och Na-
rain Karthikeyan (nuvarande 
F1 förare från Indien). Tiff och 
Derek trakasserade Karthikeyan 
att han inte var så bra på att köra 
med kontrollerad 4-hjuls sladd 
genom kurvorna. Det måst vara 
en stor skillnad att köra en mo-
den F1 jämfört med en Lotus 
Cortina som  Karthikeyan körde 
här (men jag tyckte han klarade 
de mycket bra). 
 Tältet som deltagarna 
kunde äta frukost, lunch och 
afternoon tea i var inrett som 
en RAF mäss från Andra världs-

kriget. En lunch hittade Henrik 
Hansson och jag två lediga plat-
ser vid ett bord där det redan satt 
en gammal engelsk dam i 80-års 

åldern, och en lite yngre kvinna 
med sina två barn. Det visade sig 
lite senare att damen var Sir Jack 
Brabhams fru, och kvinnan var 
Derek Bells dotter (eller svärdot-
ter). Derek satt sig bredvid mig, 
och Sir Jack Brabham bredvid 
Henrik. Det var så att man fick 
nypa sig i armen för att vara sä-

ker på att man inte drömde.
 Fredag kväll var det mingel 
i slottets skulpturpark, med obe-
gränsad tillgång på Veuve Clic-

quot Champagen. Eftersom det 
inte var något tilltugg till, så var 
vi ”tvungna” att dricka oss mätta 
på champagne, vilket medförde 
att vi var ett glatt gäng när vi 
kom tillbaka till husbilen myck-
et senare på kvällen.
 Lördag kväll är det den 
stora middagen, temat detta år 

var slaget vid Trafalga, i år är det 
200 år sedan slaget ägde rum. 
Klädseln på middag var black 
tie, eller Marinklädsel från bör-
jan av 1800-talet. Många såg ut 
som Lord Nelson.
 Hur gick det då på täv-
lingen för mig? Jo, jag fick 13:de 
träningstid på fredagen, av 30. I 
starten på racet slirade koppling-
en (hade märkt tendenser redan 
på träningen), så jag stog stilla i 
starten och kom iväg som ca 20-
25 bil. Därefter hade jag ett kul 
race och körde upp mig till 10:
de plats, Med den starten får jag 
vara nöjd med min placering.
 Mitt race var på lördag 
morgon, så resten av helgen 
kunde jag bara gå runt och titta 
på racerbilar och insupa atmos-
fären.
 Ingen får ta ut sin tävlings-
bil från depån innan sista racet 
är klart på söndag kväll, men då 
blir det fullt kaos då alla försö-
ker komma in med sina dragbi-
lar samtidigt för att lasta. Då var 
det skönt att inte behöva jäkta 
då vi hade planerat att inte resa 
därifrån förrän måndag mor-

Formula junior depån Pit lane

Roan Atkinson (”Mr Bean”) I MB Cricketmatch framför slottet

Mullrande GT bilar
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gon. Vår plan var att Besöka 
Broklands under måndagen och 
därefter göra lite bildels-shoping 
i London området.  Om ni är i 
närhet av London kan jag verk-
ligen rekommendera ett besök 
på Broklands. Detta är världens 
första permanenta racerbana, 
en oval där en av de bankade 
kurvorna fortfarande finns kvar. 
Hela området ä ett stort muse-
um för bilar, motorcyklar, cyk-
lar och inte minst flygplan (de 
Haviland fabriken låg på om-
rådet under 2.dra världskriget). 
Vi han även med att äta lunch 
p Ace cafe i London (berömt 
motorcykel cafe, med kravaller 
under 60-talet). 
 Därefter bar det av tillbaka 
över kanalen till Spa, Belgien där 
jag hade ett race helgen efter, 
men det är en annan historia.  

SEMESTERLIV 2006
ENGLAND, SKOTTLAND OCH NORGE
GÖTEBORG–NEWCASTLE & GÖTEBORG–KRISTIANSAND

WWW.DFDS.SE 

Publik från 2005?

Röda Italienska skönheter Dads army

Det Svenska Formula Junior teamet
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Efter förra årets tävlingshets 
med race varannan vecka i 
värsta F1 tempo var årets täv-
lingskalender rena semestern , 
en tävling i månaden , gott om 
tid för genomgång av bil och ut-
rustning, ett ganska skönt liv…
Men var är alla sportvagnsäls-
kande racekollegor?

Kinnekulle
Årets första tävling gick på Kin-
nekulle med regn på fredag un-
der träning, jaha tänkte man nu 
är det dags för svenska regnkar-
tellen igen! vilket skulle visa sig 
vara felaktigt denna sommar.
Racedagen var torr och solig och 
lite speciell för undertecknad, 
poolen för första gången med 
allt vad det innebär, nervöst 

och pirrigt. En andraplats blev 
det vilket var över förväntan 
allt fungerade denna helg. Kent 
Hellqvist var andra klubbmed-
lemmen i roadsport A denna 
helg som deltog i spvm, slutade 
femma efter problem med fäste 
på den delvis hala banan. Anders 
Eriksson i B slutade tvåa Anders 
Agfors fyra vann i C gjorde Ma-
thias Dahlin.

Mantorp
Deltävling två gick i SLC:s regi 
på Mantorp vilket var en ny be-
kantskap för oss alla. Proffsigt 
upplägg med tidtagning på alla 
varv, samtliga heat, här kunde 
man gå tillbaka och studera i 
detalj varv för varv om kom 
ihåg... Fyra Seven bilar i Ro-

Sportvagnsmästerskapet  2005
Text : Tommy Falck
Foto: Bengt-Åce Gustafsson, www.racefoto.se

I täten Christer A, tätt följd av Tommy F och Jesper M sedan SVKG-gänget Kent H, Anders E och Mattias D

87 Mattias Dahlin jagas av 85 Jan Varg.

Oförändrat med Kent i täten

3:a Jesper M, 1:a Christer A, 2:a Tommy F 
åker ärevarv

Segrare i Roadsports C 
Mattias Dahlin

Pristagare i Roadsports A 
Tommy Falk, Christer Almqvist och Jesper Markusson
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adsport med Kent och jag i A, 
tvåa resp. femma, Anders trea i 
B och Mathias vann i C. I sin 
helhet var tävlingen en enda 
lång väntan. Vår tävling låg sist 
efter långloppet vilket gjorde att  
söndagen blev helt förstörd upp 
på morgonen för warmup sedan 
vänta!!! Kanske inte rätt upplägg 
för oss?

Knutstorp
Så till årets stora samling,  på 
Knutstorp, tredje deltävlingen 
tillika årets STORA sportvagns-
meeting här är av gammal hävd 
stora startfält med många heat 
men fortfarande klent med våra 
klubbmedlemmar! Här skulle 

vår ordförande göra sin debut i 
spvm men tyvärr en trasig topp-
lockspackning satte stopp för 
Elisen men ej stopp för ägaren 
som vant rörde sig i besiktning 
och depå med div. åtagande. 
Tävlingen föregicks även här i 
fint väder med enstaka åskskurar 
på söndagen. Samma trojka även 
här sex bilar i Roadsport kom till 
start, denna gång hade Kent fått 
rejält med fart i bilen trots lite 
besvär med en del Porschar slu-
tade han trea, själv tog jag i för 
mycket vilket resulterar att det 
går saktare man ska inte brottas 
under bilkörning!!!!! Sjua i mål.
Anders fyra i B och Mathias tvåa 
i Roadsport C.

Kent Hellqvist i Lotus Super Seven

Mattias Dahlin i Caterham 7

Tommy Falck i Lotus Super Seven

Anders Eriksson i Caterham 7

Lennart Pihlquist i Modsport Lotus Europa

Per Löveryd i Modsport Alfa Romeo

Marie Carlsson i Modsport Lotus Elan tätt före Lennart Pihlquist

Reidar Thoresen i Ford GT D40
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Falkenberg
Falkenberg skulle visa sig med 
ny chikan bli rätt trevlig till slut.
Strul med bensintillförsel under 
träning satte ner humöret ve-
säntligt men skam den som ger 
sig.Här skulle vi köra ihop med 
norrmän för första gången ( ev. 
kommer en deltävling att köras 
ihop med Norska mästerskapet 
under –06) Rullande start ! Iväg, 
ligger i sjunde ledet plötsligt 
dyker det upp en galen norsk 
Porsche på vänster sida chikanen 
närmar sig, har innerspår men 
det finns ingen plats! Vad göra? 
Jo, gräset naturligtvis! Släpper 
förbi alla och sedan börja jaga 
vilket gav ett bra resultat till 
slut. Bra tid och häng på täten, 
i mål sjua. Kent som startat sexa 
hade åter igen problem med en 

del Porschar i mål femma.Tredje 
SVKG:are denna helg var vår 
eminente ordförande Heikki. 
Äntligen debut vilket gav mers-

mak. En mycket nervös herre 
på morgonen innan race, men 
väldigt cool när han väl satt sig 
bakom ratten i Elisen!! Allt av-

löpte enligt planerna, höll sitt 
spår, kämpade väl och fick sä-
kert mersmak! Välkommen till 
SPVM.

Varvning på gång, 85 Jan Varg har passerat Heikki, som jagas av Porschar och Super Seven. 

Mikael Wiklund i Alfa Romeo GT passerar den snurrande Porschen genom sandfållan Kent H jagas av Tommy F

Kent H i duell med Anders Schildt Jepser M och Patrik P i sina Porschar hårt uppvaktade av Kent och Tommy i Lotusar

Christer Almquist med Hayabusa-motorn jagar Tommy Falck Heikki i Lotus Elise 111S före Torbjörn Svensson i Datsun 24Z
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Anderstorp
Avslutningen på serien gick på 
Anderstorp vilket kanske inte 
är favobanan för en Seven men 
det är bara att bita ihop! Denna 
gång även i SLC:s regi, träning 
sent fredag eftermiddag samt ti-
digt Lördag morgon därpå race 
efter någon timma! Så var den 
säsongen över!!! Kändes som ren 
utfyllnad.Förra årets rockie Ma-
thias körde in som tvåa med sin 
C-bil. Kent hade tredje tid men 

fick bryta med förgasarstrul. 
Själv körde jag in som fyra vilket 
är över förväntan. Det som har 
etsat sig fast i minnet från den-
na tävling är när man går ut på 
flygrakan ger järnet och försöker 
ÖKA, visiret är på väg och lätta, 
poppnitarna sjunger i chassit och 
man sitter och tänker: jag skaaa 
bromsa senare, det är fortfarande 
två hundra meter kvar till böjen, 
då ryter det till och man tror en 
Cessna är på väg att landa!!!! Nej 

icke så, en Hult-Healey passerar 
med ett ylande, det är då man 
tänker NÄSTA ÅR då ska jag ha 
100 hästar till!!!!!!!!

Sammantaget har det varit en 
rolig och givande framförallt lä-
rande säsong, för undertecknad. 
Kanske inte för alla men det är 
ju racingens charm!

Jag har inte haft koll på alla 
medlemmars förehavande i 

SPVM utom endast i roadsport, 
i viss mån Modsport 1 där Per 
Löveryd har gjort stora framsteg 
med sin Alfa och verkar ha sor-
terat ut bilen ordentligt. Ryk-
tet går att ny vinge ska på till 
nästa år för att match Healeyn 
i Anderstorp till poppnitarnas 
sång…………….

Good Motoring
Tommy Falck

Yokohama A048R kommer att säljas i två gummiblandningar, M+S. Medium mostvarar 032S 
och S blir en ännu mjukare blandning. Skillnaden och fördelen för A048 är längre livslängd, 
styvare däcksidor och bättre regnegenskaper. Samtliga priser är inkl.moms med reservation 
för ev. prisändringar och tryckfelsnissar.  Observera att vid större gruppköp kan priserna 
diskuteras.

A048   A032R  Lotus A038R/A048R
185-60-13” 910 165-70-10” 750 A038R 195-50-15” 2100
205-60-13” 1160 185-60-14” 1060 A038R 225-45-16” 2850
185-55-14” 1300 185-55-14 1140 A048   195-50-16” 2020
195-50-15” 1530 205-50-15” 1900 A048    225-45-17” 3450
205-50-15” 2130 205-55-16” 2040
205-55-16” 2400 205-50-16” 2070
225-45-17” 3420 225-45-17”  2720

Med vänliga hälsningar Martin.

www.orionracing.se / info@orionracing.se / telefon 0732 413 444

Orionracing fortsätter sin försäljning 2006 av Yokohama A032R och A048.
Yokohama har minskat på dimensioner av A032R och fler har kommit i A048.

Stilstudie av vår eminenta Per Löveryd, sammanlagd 4:a i Modsport I

Kenenth Winkler i Ford GT D40 Sören Trygg i Lola GTD T70 och Bo Johansson i Lotus Europa 2:a resp. 3:a i Modsport I
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Ett radikalt lärorikt år
Text : Alexander Haegermark
Foto: Bengt-Åce Gustafsson, www.racefoto.se

När jag ser tillbaka på året som 
gick ser jag en stor förändring. 
Inte bara på klassbytet från 
karting till racing utan även på 
det personliga planet. Jag har 
lärt mig så otroligt mycket un-
der året. 

Efter nio år i karting med för-
hållandevis god framgång kän-
des det som om jag stod och 
stampade på samma plats de två 
sista åren. Efter framgångarna 
2002 när jag fick in det så kall-
lade flytet i SM och EM, var det 
egentligen dags att gå vidare. Jag 
ville köra formelbil redan 2003 
men även om jag kände mig 
mogen för föraruppgiften så fat-
tades det mycket runt omkring. 

Budget, organisation och kon-
taktnätet var för litet. 

När 2004 års säsong var över 
hade jag vunnit mitt andra SM-
guld och kört VM för ett tjeck-
iskt fabriksteam. Jag nådde väl-
digt långt med det material jag 
hade tillgång till. 

När planerna drogs upp för 
2005-års säsong fanns det några 
val att göra. En fabriksstyrning 
i ett bättre stall i kartingen för 
att kanske bärga en VM-titel 
kostade någonstans runt 700 
000 kr. Det var uteslutet med 
tanke på att intresset för karting 
är så dåligt, speciellt i Sverige. 
Med andra ord satte jag sikte på 
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Snap off är den enda godkända rattkopplingen hos 
Svensk Bilprovning samt tyska TüV !

Removable steering wheel Systems
For Rally and Racing. Art.no: 100R

Snap Off Systems
Box 216 • S-186 24 Vallentuna • Sweden • Fax 08-511 732 85 •Tel. 08-511 776 61

AB Svenskbilprovning kontr.nr 529
European pat no 0471769 • US pat no 5.180.029 • TüV test no 092 194

Säljes genom välsorterade återförsäljare.

BULTINDELNING: KL 9-3
FÖR RAID, DINO, SWM, LUISI, 
NARDI PERSONAL, M.FL.

BULTINDELNING: KL 6 OCH 12
FÖR MOMO, SPARCO, OMP, M.FL.

STORA PLASTPLUNCHAR
LÄTT ATT GREPPA MED
HANDSKAR

®

svensk racing och valet stod mel-
lan Formel Ford och Radical.

Jag var nu 20 år och i ärlighetens 
namn för gammal för Formel 
Ford. Man kan inte hindras att 
tänka på alla sina gamla konkur-
renter i kartingen. De hade redan 
hunnit med tre år i Formel Ford 
och några körde utomlands. Jag 
var trött på stampandet!

Viljan finns att bli minst lika bra 
som dem och då får man jobba 
stenhårt mot ett uppsatt mål. 

Jag gick vid denna tidpunkten 
mitt första år på Chalmers och 
på vintern blev studierna lidan-
de tack vare(!) racingen. Jag lade 
mycket tid på att hitta personer 
som kunde hjälpa mig i min kar-
riär. Framåt februari hade vi skri-
vit kontrakt med ett vinnarteam 
med en vinnarbil i Radical. 

Säsongen började i april och 
formkurvan pekade 45 grader 
uppåt. När det var dags för fi-
nal på Mantorp låg jag i mäs-
terskapsledning. Att sedan inte 
materialet höll och att jag rasade 
till en delad tredjeplats i mäster-
skapet är sedan länge glömt.

Att vara professionell racerförare 
är tyvärr ett udda jobb i Sverige 
men det gäller att jobba framåt 
i positiv anda och försöka få fö-
retagen att förstå hur de kan ut-
nyttja den business man gör av 
racingen. 

Nu är Formel Renault nästa del-
mål och jag hoppas givetvis att 
komma så högt upp som det 
är möjligt. Stampandet har för-
bytts mot älgande skutt framåt. 
Håll tummarna!

Alexander Haegermark
Professionell Racerförare
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Huruvida det fanns några sportvagnar i Gö-
teborgsområdet innan Första Världskriget 
vet jag inte. Om så ändå var fallet, kom de 
sällan till sin rätt. Vägarna utanför Göteborg 
var usla, på sin höjd dimensionerat för häst-
kärror och underhölls i bästa fall hjälpligt 
av bondebefolkningen. Först 1921 började 
staten ta över vägunderhållet.

Hursomhelst, motorsporten har alltid 
folk varit intresserad av. I den trevliga bo-
ken  ”Bland backfräsare i Hällingsjöbacken 
1918–1934” berättas det om den årligen 
återkommande backtävlingen. Själva back-
en, som var 930 m lång och hade en höjd av 
65 m, utgjorde början av landsvägen mellan 
Hällingsjö och Kungsbacka. Evenemanget 
lockade storpublik. Något år hade man 6000 
besökare. - Det är inte utan att man idag blir 
avundsjuk. Tänk vad roligt det hade varit om 
dessa tävlingar togs upp på nytt ! -  De första 
åren tävlades det endast med motorcyklar. 

Fr.o.m. 1924 fick bilarna vara med och 1926 
kom de första riktiga sportvagnarna. Det var 
fyra stycken bilar av det franska märket Amil-
car, som på den här tiden såldes av Amilcar 
A.-B. Bilagentur i Stockholm. Året därpå 
kom två 1,5 liters Bugatti med i leken. En av 
förgundsfigurerna var löjtnant Storckenfeltd 
som hade en bilverkstad i Ulricehamn. Han 
körde från början Amilcar och senare även 
Bugatti.

1928 deltog ytterligare en fransk sportvagn, 
en E.H.P. Förkortningen står för Éts H. Pre-
cloux. Ägaren hette Rolf Robinson och hade 
1925 själv varit nere i Paris och beställt bilen, 
som levererades året därpå.

Nu kommer jag in på en annan trevlig bok 
”Bugattibilar, Europaresor & Flygapparater” 
av Uno Ranch. Här berättar han att han 
var kompis med Robinson och 1926 hade 

de tillsammans i E.H.P.´n kört upp till nå-
got racemeeting i Dalsland. Där fick Ranch 
smak för Bugatti, men fick nöja sig med att 
så småningom köpa E.H.P.´n. 1931 köpte 
Ranch sin första Bugatti och fortsatte med 
Bugattihandlandet hela trettiotalet.

En av de första M.G.- vagnarna i Sverige, en 
M-type,  kom vår framlidne klubbmedlem i 
SVKG Roland Hallberg att äga. 1993 skrev 
han en uppsats om hur det var att år 1932 
köra M.G.´n från Göteborg till Stockholm. 
Det tog honom tre dagar, men då hade det 
mekats och lagats slangar ett antal gånger. 
Uppsatsen finns publicerad i M.G. Car Club 
of Sweden´s jubileumsbulletin 2002. I denna 
skrift presenterar Stefan Jergel alla till Sverige 
importerade förkrigsmodeller med undan-
tag för T-modellerna. Det är ett enastående 
arbete som Jergel med kamrater lagt ner. Ur 
denna skrift kan man läsa sig till att avv alla 
M.G.- sportvagnar som importerades innan 
kriget var det bara 8 som hamnade i Göte-
borgsområdet, varav hälften bara under en 
kort tid.

Nu får jag referera till egen källforskning. 
1938 köpte göteborgaren Gunnar Bengts-
son en M.G. TA av Förenade Bil i Göteborg. 
Detta år köpte han även en Morgan 4-4 di-
rekt från fabriken. Denna bil blev den första 
Morganen i Sverige.

Om vi med utgångspunkt från ovanstående 
referenser gör en uppskattning av hur många 
sportvagnar vi hade i Göteborgsområdet 
alldeles innan Andra Världskriget skulle vi 
kunna få följande resultat:

7 Amilcar, enligt Gösta Alpen.
4 Bugatti, vild gissning från min sida.
1 E.H.P, den enda.
5 M.G., kanske någon mer TA.
1 Morgan, den enda.

Vad som slår mig är att vi inte har en enda 
tysk eller italiensk bil på listan. Inte heller nå-
gon amerikan. Visst fanns det en stor elegant 
Auburn Sport, som framgångsrikt körde i 
Hällingsjöbacken, men om vi skall räkna den 
som sportvagn är tveksamt.

Kanske kamraterna i Sportvagnsklubben kan 
bidraga med att göra listan mer komplett ?

Sportvagnar i Göteborgsområdet innan Andra Världskriget
Staffan Engström spekulerar

 Storckenfeldt med sin Amilcar 

Uno Ranch på Engelbrektsgatan med sin 
ovanliga sportvagn EHP

Uno Ranch med Bugatti på vinterväg
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Avtalet innebär att SVKG:s medlemmar får köpa Dunlop-däck med 50% 

rabatt på listpriserna. Rabatten gäller Dunlops hela sortiment (sommar-

däck och dubbfria vinterdäck). Självklart får du köpa Dunlop-däck med 

50% rabatt till samtliga dina bilar, och även till familjemedlemmar, släkt 

eller vänner. 

För att beställa hör du av dig till Fredric Gustafsson på Dunlop. 

Mail: fredric.gustafsson@goodyear.se eller telefon: 070-399 11 21. 

Däcken levereras fraktfritt inom Sverige vid köp över 3750:-

AVTAL MELLAN 
DUNLOP OCH 
SPORTVAGNSKLUBBEN 
GÖTEBORG

Efter att under ”the silly season” ha varit ett jagat ville-
bråd, uppvaktad av ett icke oansenligt antal team chefer 
i olika klasser, har Alexander till slut valt att satsa på att 
köra Formel Renault 2.0 för KEO Racing från Danmark 
under 2006.

Alexander som förra året körde Radical Cup, med stor 
framgång, blir nu stallkamrat med Daniel Ivarsson från 
Ängelholm. Tillsammans bildar de två svenska killarna 
ett starkt team ihop med danska KEO Racing under led-
ning av team ägaren och tillika team chefen Kim Olsen.

Två bilar med två talanger, det skulle kunna bli riska-
belt, men KEO Racing har gjort sin hemläxa och är nu 
redo att ta ett stort kliv vidare inom Formel Renault 2.0. 
Teamet utgör en lagom bra blandning av danskar och 
svenskar som verkligen kommer att bli ett färgstarkt 
inslag i den nordiska serien.

Alexander Haegermark 22 år och Daniel Ivarsson 18 år 
har just satt sina signaturer på kontraktet för säsongen 
2006 med KEO Racing och Kim Olsen är mycket nöjd: 
”Vi har nu ett mycket konkurrenskraftigt team med inte 

bara två talangfulla förare utan också Alexanders och 
Daniels personliga tränare och dataanalytiker Lars Ang-
ström samt mekanikerteamet under ledning av chefs-
mekanikern John Hansen som är helt förberedd för sin 
uppgift. Vi skall köra hela nordiska serien uppbackad av 
alla resurser vi har och det är minsann inga dåliga vågar 
vi lova”, säger Kim med ett leende.

Lars Angström, som är en i motorsportvärlden erkänd 
analytiker och professionell talangjägare, har följande 
att säga om de två unga förarna: ”Mycket väl fokusera-
de på sin uppgift, har båda förarna allt det som behövs 
för att blanda sig i leken med de allra bästa skandina-
viska förarna. Alexander har stor erfarenhet och mycket 
stort tekniskt kunnande när det gäller racing medan 
Daniel har en ungt lejons hunger och en god känsla 
om var hans gränser går. Vi har ett mycket stort för-
troende för samarbetet med Alexander och Daniel, så 
när vi snart kastar oss ut på asfalten på riktigt, är jag 
helt säker på att båda killarna båda kommer att visa sin 
fulla potential.”

Lars Angströms roll i teamet är bl.a. att utveckla och 
motivera de två förarna under säsongen: ”Vi kommer att 
använda alla s.k. tricks of the trade för att placera dessa 
talanger i täten. Vi har testat dem omsorgsfullt och alla 
deras grundläggande förutsättningar går helt i teamets 
anda. Givetvis behövs det finslipning och polering lite 
här och där och det är det jobbet som jag verkligen ser 
fram emot”, säger Lars med ett stort leende.

John Hansen, är teamets chefsingenjör och tillika an-
svarig för teamets mekanikerstab, är också mycket 
positiv: ”Teamet har arbetat hårt för att få bilarna i topp-

skick inför säsongen. Endast otur är en faktor som vi har 
svårt att förutse, men vi är beredda på det värsta” tilläg-
ger team chefen Kim Olsen. Mekanikerna utgör teamets 
ryggrad och allt jobb man hittills lagt ner ligger till grund 
för hela säsongen.

Alexander provsitter sin bil och kommenterar nöjt: ”Jag 
ser verkligen fram emot denna säsong. Teamet har en 
mycket professionell syn på racing och de har exakt 
samma ambitioner som jag själv har, d.v.s. alltid vara på 
hugget i alla situationer. Dessutom har vi båda givetvis 
siktet inställt på Euroserien 2007 och efter det så får vi 
se vad som följer…”. Kim Olsen är mycket övertygad 
och tillägger: ”Teamet kommer att hålla testdagar på 
Mantorp Park den 4 april och på Anderstorp den 8-9 
april, innan årets första race på Jyllandsringen den 30 
april. Vi är alla mycket exalterade eftersom dessa första 
tester kommer att ge oss en indikation om vad vi kan 
förvänta oss till det första racet. Racing är det vi håller 
på med och det skall också reflekteras i våra resultat 
under 2006.”

Snabba racinghälsningar,
Alex

Alexander Haegermark klar för KEO Racing och Formel Renault 2.0
SENASTE NYTT SENASTE NYTT SENASTE NYTT SENASTE NYTT
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TRIUMPH    LOTUS
RESERVDELAR - SERVICE

Tel: 0302-232 36
Fax: 0302-243 19

Däckvägen 2, 443 61 Stenkullen
E-mail: sportscars@bennetsimport.se

Dalaslingan 1, 231 32 Trelleborg • 0410-444 67 • info@wendels.se

B Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031
400 25 GöteborgFöreningsbrev
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