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Racing: Förarutbildning med bankalas Teknik: Föredrag om Aerodynamik  
Rally: MGCC firar 50 år  Rally: Locknevi Classic Motor 2006  Racing: Par i tvåor på Knutstorp

bulletin

Förarutbildning 
med bankalas
sid 8-10

Ledare: .... men kanske uppåt ändå! Klubbnytt: Nya medlemmar Klubbnytt: Grattis William S Falck!  
Racing: Klubbracing våren 2006  Racing: KM i Knutstorp och Ljungbyhed

Klubbracing våren 2006 
med en Miata sid 4-5

Locknevi Classic 
Motor 2006

sid 14
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Känns inte riktigt  bra just nu … 
men kanske uppåt ändå!
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Heikki Särg
Ordförande

Klubbens yngsta medlem någonsin?

En ny sportvagnsälskare har sett dagens ljus.1 september 2005 föddes 
William S. Falck och blev medlem samma dag! Fullständigt medlem-
skap betalt t.o.m. körkortet är avklarat.
Bilden inskickad av farfar Tommy Falck.

Trots en fantastisk sommar … 
och ett ännu bättre helt ige-
nom lyckat Falkenberg Classic 
Motor Rally 2006 med 84 star-
tande ekipage … en kavalkad 
över 75 års motorhistoria med 
underbara vackra maskiner 
från 1930 – 2005 … i ”Skrea 
Rallyt”, som det numera heter!

Ett jättetack till alla deltagare, 
funktionärer och Classic Motor 
… å grattis till Kalle &Co, inte 
illa!

Kanske blev det i år inte rik-
tigt, som jag hade tänkt, eller 
hoppats … det ”år”, som skulle 
vara  genombrottet för racing på 
bana igen, men det är bara att gå 
vidare! För egen del hoppas jag 
fortfarande på att få ”alla  tre” 
klara … och ser fram emot att få 
köra lite med Lotusen på bana 
igen, både under Höstracet med 
MGCC på Ring Knutstorp och 
vårt nya ’Höstkalas’ på Falken-
bergs Motorbana!
Bara jag nu hinner få i ordning 
den lilla gröna till slut… med ny 
’hub’ på vänster bak, nya hjul-
lager runt om och nya broms-
belägg bak!

Om det finns intresse så kan 
vi börja köra ”på riktigt” nästa 
år, kanske med tre deltävlingar, 
först ett ’vårrace’  i Falkenberg, 
sedan Bankalaset på Kinnekulle 
och avslutande ’höstrace’ i Fal-

kenberg, vad tycks … alla till-
sammans med bankalas! 
Å vilket härligt bankalas det blev 
på Kinnekulle i år, med massor 
av nya entusiastiska räserförare, 
välkomna i klubben … å givet-
vis även under nästa år!

Skulle också  önska, eller egent-
ligen efterlysa, att fler i klubben 
ville vässa pennorna, eller sätta 
sig vid datorn, för att skriva om 
våra ’eskapader’ både gemen-
samma och på egen hand! 
Med massor av hälsningar å tack 
… alla bidrag mottas med stor 
tacksamhet, lycka till!

Heikki 
numera i ’coupé quattro 89’ 

1:53,39!

Kom just nu att tänka på, att jag 
ännu inte kört på Anderstorp, så 
kanske är det dags för en ban-
träff/ träningskväll där?  

Utprovning av stol.
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klubbnytt

Joachim Osbeck i sin supersnabba Miata -90 på MGCC KM 2 Ljungbyhed.
Fullfartskörning kring konor på flygbanan.

Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2006
Ordförande:
Heikki Särg
Mobil: 0706-198747
E-post: lot49us@hotmail.com

Vice ordförande:
Henrik Bergkvist
Tel: 031-931911
Arbete: 031-891682
Mobil: 0705-890332 
Fax: 031-472534
E-post: henrik.bergkvist@spray.se

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Tel: 033-414192
Arbete: 033-414192
Mobil: 0705-414114
Fax: 033-414192
E-post: valsserv@algonet.se

Vice sekreterare:
Per Haegermark
Tel: 031-282691
Arbete: 031-891613
Fax: 031-472534
E-post: svkg@swipnet.se

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572702
Mobil: 0703-337212
E-post: bennywahlberg@hotmail.com

Klubbmästare:
Mona Olsson
Tel: 031-960593
Mobil: 0703-179737
E-post: mona-olsson@swipnet.se

Suppleant:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-29 34 55
E-post: karl.p@euromail.se

Omslagsbild:
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David Dolan, Porsche 911 SC Targa och Anna Lindström-Dolan, Porsche Carrera 4 

Peter Runhagen och co-driver med Porsche 911 Turbo resp. Porsche Boxter

Joakim Sturve, Tiger Super Cat

Nya medlemmar

Hej! Jag hittade just er 
hemsida och läste med 
intresse historiken.
Min far Kjell Lundberg var medlem i 
många år och körde massor av klubb-
tävlingar. Han var med och arrangerade 
sportvagnsutställningen på Svenska 
Mässan 1965 där bifogad bild är tagen. 
Tjejen heter Gun Algerius (sedan länge 
bosatt någonstans i USA) Detta är jag 
helt säker på eftersom hon var person-
ligt bekant med familjen.

Mvh. Uno Lundberg

Nya medlemmar
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Efter att ha lyckats knipa segern 
i rattmuffen 2005 i roadsports C 
(med flit, flyt och några bra kör-
ningar) kände jag mig sugen på 
mer klubbracing inför 2006. 

Jag hade också provat några 
MGCC KM (klubbmästerskap) 
race hösten 2005 och hade även 
där fått lite mersmak. Bilen jag 
använder är alltså en Miata av 
tidigare årsmodell som med sin 
driftsäkerhet och fina grundba-
lans passar en 3-barns familjefar 
och stressad projektledare per-
fekt som helg/klubb-räser. Mia-
tan finns ju i nyare årsmodeller 
men jag tycker de första model-
lerna har mest känsla/roligast 
och bästa utrymme i kupén för 
oss lite längre. Bilen som har va-
rit i mina ägor i två år (hämtades 
Tyskland 2004) har uppgrade-
rats med dämpare/fjädrar/k-
hämmare/båge/stol och genom-
gått en halvseriös lättning samt 

fått en fräsch motor i sig.  
Inför 2006 uppgraderade jag 
bilen med ytterligare hårdare 
fjädrar och provade olika hjulin-
ställningar, tycker nu att jag har 
en bil som jag trivs med och har 
förtroende för.

Planen för 2006 är att köra hela 
MGCC KM serie och givetvis 
den supertrevliga Rattmuffen 
(Sprint Race på parkbana).  
För att träna upp min körför-
måga (sitter många sekunder 
där) körde jag under vintern 
2005/2006 Majornas go-kart 
serie. Hyrkart körning skiljer 
sig visserligen mycket från ban-
åka med bil men ger ändå bra 
träningen av koncentration och 
förståelse för hur bilen reagerar 
vid ”inputs”. Det är dessutom 
fruktansvärt kul och billigt i 
förhållande till körtid man får. 
Rekommenderas !!

SVKG Sprint 1 
- Parkbanan
Spännade att prova bilen med 
den nya hårdare chassi-setu-
pen + att jag provade att köra 
på 13” R-däck. Fint men kallt 
väder, Roadsports C hade sam-
lat många Miator med duktiga 
chaufförer och bra bilar. Första 
åket gick bra förutom att jag 
tappade bilen i sistan kröken in-
för mål med konstraff och mis-
sad tid, hade blivit en kanontid 
annars. Den nya setupen gav nu 
en bil som var snabbare men 
också mindre förlåtanden när 
gränsen kom, några rejäla avåk-
ningar gjordes också på träning-
en. Trodde att 13” däcken skulle 
ge fördel på parkbanan med det 
blev lite mycket växlingar som 
störde flytet. Vågade inte riktigt 
ladda inför andra åket utan kon-
centrerade mig på att landa en 
hyfsad tid samtidigt som Linus 
satte en kanontid. Min tid räck-
te till andra plats. Som vanligt är 
det väldigt avspänt och trevligt 
på dessa race – alla typer av bilar 
körs med glädje.

MGCC KM 1 
- Knutstorp
Detta KM race var av typen 2 
st tidsträningar där resultaten 
räknas via bästa tid + ett skoj-
race som är frivilligt. Tog följe 
med Niklas F ner från Göteborg 

som tappert plöjde ner sin race-
Miata genom regnet (sann Ro-
adsports), även Jan E Rydqvist 
dök upp senare på E6:an. Jan E 
lyckades nästan avliva en hund 
på småvägarna ner mot Knutan 
– verkade vara lite otäckt. Mia-
torna dominerade Roadsports C 
med olika nivåer av förberedel-
ser. Allt i från Niklas F hel-räser 
till standard Miata med gatdäck/
båge.
Tanken var att utnyttja torr bana 
på första tidsträningen och sätta 
bra tid för att slippa hetsen att 
förbättra inför andra då det såg 
ut att kunna komma regn.  
Greppet var inte det bästa, kallt 
och fuktigt i luften men jag 
lyckades sätta en tid som räckte 
till andra platsen. Inför andra 
åket hade det regnat och banan 
var nu upptorkande, så strate-
gin över att sätta bra till första 
fungerade eftersom inga andra 
nu kunde sätta bättre tider. 
Andraplatsen var alltså bärgad. 
Skojracet blev också spännande, 
startade som tvåa med Dennis 
Kullman till höger om mig. Stå-
ende start. Blev lite ivrig i starten 
och fick ta en sväng i gruset ef-
ter starten men kom snabbt upp 
igen av var nu fyra ut lyckades ta 
mig upp till tredje plats som jag 
höll racet ut. 

KM 1 gav verkligen feedback på 
att om man jobbar med bilen 
och tränar sin körning så ger det 

racing

Klubbracing våren 2006 med en Miata
Text: Joachim Osbeck
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resultat – ”there are no free lun-
ches”. Att jag skulle kunna lyfta 
mig till denna nivån var över 
förväntan. Jag hade nu många 
duktiga förare och bilar bakom 
mig.

SVKG 
Bankalaset 
60 min 
– Kinnekulle
Inför detta årets 
höjdpunkt var man 
nu tvungen att fixa 
en huvudströmbrytare på bilen, 
stress-mek fram på natten för att 
få till det på order från Hekki 
och Henrik.  
Åter igen en liten Miatakaravan 
till Kullen på fredag morgon. 
Farbror (Rolf Osbeck) med sin 
gedigna racing erfarenhet slöt 
upp på Kullen för att ge mig 
hjälp/coach. Massa körning/trä-
ning med många fina bilar under 
en perfekt dag.  Det avslutande 
60-minutes racet klarade Miata-
klanen bra; andra plats och per-
sonlig vinst i Roadsports C. Skoj 
var när ett rykte spreds sig om att 
jag satt 1.02-tider (depå-kackel) 
vilket visade sig vara laptimerfel. 
Jag lyckades ändå pressa ner mig 
till 1.05.8-tider med hjälp av 
farbrors spårvals feedback och 
skruvande på Koni-dämparna .
Bankalaset var verkligen en höj-
dare med avspänt arrangemang 
med så många olika bilar som 
kan samsas på banan utan inci-
denter. 

MGCC KM 2 
- Ljungbyhed
F5 Ljungbyhed; fullfartskörning 
kring konor på flygbana – riktig 
kul och utmanande.
Detta KM race var av typen två st 
tidsträningar där resultaten räk-
nas via bästa tid + ett träningsåk. 
Tog följe igen med Niklas F ner 
från Göteborg, denna gång fick 
vi åka tidigt. Jan E dök upp nere 
på Ljungbyhed.  
Körning på flygbanan skiljer sig 
en del från körning på bana, gäl-
ler att ha bra fart genom partier 
av konor/chikaner. Banan har 
heller ingen dosering och det 
går riktigt fort på del av partier. 

I år var man också hårdare för 
påkörning av konor, tre sek till-
lägg direkt på snabbaste varvet 
vilket i princip innebär att har 
man kört på en kon så är man 

hopplöst ef-
ter.  Jag tyckte 
det fungerade 
bra, tidigare år 
har man kun-
nat utnyttja 
att konor 
var nerkörda 
av andra för 
att skaffa sig 

snabba varvtider, detta försvann 
i år.
Vädret var mulet med lätt regn 
men det fanns ändå mycket 
grepp i banan.
Kunde inte riktigt tända till i 
första åkningen och hittade inte 
riktigt runt bland konorna och 
hade efter åket fjärde bästa ti-
den. Dagen på Ljunbyhed blev 
lång då även funktionärer fick 
körtid på banan (helt rätt, utan 
nöjda funktionärer har vi inget 
KM att åka på). 
Inför sista åket lyckades jag efter 
all väntan hitta motivation och 
tända till. Kikade lite på hur seg-
rande Dennis K körde och kun-
de förstå banan bättre. Lyckades 
hitta ett bra flyt runt banan och 
kunde landa andra tiden i Road-
ports C bara några hundradelar 
framför nästa Miata (Magnus 
Nambord). 
Var åter lite förvånad att jag 
kunde åka så fort – jämfört 
med 2005 hade jag nu sänkt 
mina tider med – två sekunder 
på Ljungbyhed, som sagt kör-
träning och jobb med bilen ger 
resultat. 

SVKG sprint 3 (2) 
– Parkbanan
Sprint 2 blev inställt och istäl-
let körde vi nu Sprint 3 i tryck-
ande sommarvärme på Parkba-
nan. Värmen gjorde nu att det 
verkligen fanns grepp i banan 
förutom de ställen som var lite 
”dammiga”. Många olika bilar 
dök upp och alla försökte pre-
stera så bra de kunde i värmen. 
Inför detta Sprintet provade jag 
med 15” R-däck och lite annan 
setting på dämparna.  Lite nya 

ansikten/bilar i Roadsports C 
var kul att se.  Första åket gav 
en mycket bra tid 1.40.5 trots 
missar med växel och inget flyt. 
Med en bra tid i ryggen vågade 
jag inför andra åket ladda hårda-
re och lyckades sätt min person 
bästa på banan med 1.38.8-tid. 
Jag börja nu närma mig Carl 
Rydquist tider (1.37) med Mia-
tan runt Parkbanan. Mycket 
nöjd med körningen och åter 
ett kvitto på att jag och bilen nu 
börja förstå varandra.  

Sammanfattning
Själv är jag mycket nöjd och 
(faktiskt lite förvånad) med vå-
rens resultat och har verkligen 
haft kul tillsammans med andra 
klubbräser-åkare. Inför hösten 
har säkert mina kombattanter 
vässat sina vapen och tränat hårt 
– jag kommer att får slita hårt 
för att hålla mina placeringar 
vilket jag ser fram emot. Oavsett 
hur det går så har vi grymt roligt 
med våra Miator och jag förvå-
nas alltid över hur lite jämfört 
med andra vi skruvar på våra bi-
lar. Men andra kanske tycker det 
skall skruvas i depån?

Miatan är suverän som klubb-
räser och levererar verkligen 
körglädje, dock kräver den som 
alla andra bilar att det jobbas 
med chassit och att föraren trivs 
med setup på bilen. Miatan är 
dock så bra i sin grund att den 
inte kräver massa dyra kompo-
nenter för att kunna åka hyfsat 
fort med. Visst den har en klen 
motor men själv blir jag mer och 
mer övertygade om att tiderna 
sitter i chassi-inställningar och 
inte i mera motor. För den som 
är intresserad att börja åka Miata 
för rimlig peng finns det mycket 
billiga startobjekt att hämta från 
Tyskland i dag och även priset 
på de svenska har fallit mycket.  
Observera att det handlar om 
startobjekt för så fort man börja 
åka bana börjar den oundvikliga 
spiralen med uppgraderingar   
vilket snart kan vara lika med 
kostanden för startobjektet. 
När det gäller Miatan är det 
främst chassikomponenter som 
man skall lägga sitt krut/pengar 
på  (dämpare, krängare, fjädrar) 
och undvika dyra ”bling” prylar 
som det finns gott om till Mia-
tan.

racing

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

®
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Vi gav oss iväg från Göteborg 
på morgonen i duggregn längs 
en blöt E6:a.

Normalt är det väl inga problem 
men jag körde utan tak och hade 
Yokisar med exakt lagligt möns-
ter. Det blev lite blött minst sagt. 
MGCC hade varit smarta att ta 
eftermiddagspasset på Knuts-
torp (Som delades med Hyllinge 
MS) så vi behövde inte vara vid 
besiktningen förrän runt 11:00.
När vi väl kommit ned så var det 
urlastning samt långa diskussio-
ner om hur blött det skulle bli 
under dagen. Det var nämligen 
tunga moln runt omkring. Be-
siktningen flöt på och efter förar-
möte och transponderhämtning 
så var körningen igång. Eftersom 
C hade så många startade så fick 
vi ett eget heat (skönt att slippa 
stora hastighetskillnader), indel-
ningen blev B+H, C och A+RS.
I första tidsträningspasset så fe-
gade jag och satte lufttrycket ett 
hekto högre fram för att minska 

risken för förarprovocerad över-
styrning på olämpliga ställen. 
Detta var min premiär på stor-
bana med nya bilen och det var 
3 år sen jag var på Knutstorp. 
Det visade sig att jag absolut 
inte hade behövt fega eftersom 
bilen är som stabilast i högfarts-
kurvor men riktigt bångstyrig i 
långsammare kurvor (som har 
märkts på Parkbanan). För att 
förgylla tillvaron så hade en av 
Hyllinges MC tömt ut sin olja 
mellan Idioten och Liton så det 
var ett oljesaneringsspår som 
gjorde att greppet ur hårnålen 
var sämre än sämst. Det krönte 
jag genom att besöka gräskanten 
ett litet tag...
Heatet fick även ett kortare av-
brott då Christian Almströms 
Alfa fick tekniska problem och 
behövde bogsering till depå.

Placeringarna efter första tids-
träningen var tvåa för Joachim 
Osbeck (1:14.862), fyra för mig 
(1:15.534) och åtta för Jan-Er-

ling Rydquist (1:18.078) av de 
elva deltagande i C.

Inför andra tidsträningen så fick 
vi lite duggregn, sådär så att man 
kunde se torrare rosor under 
parkerade bilar, men inte mer 
(detta var allt synligt regn vi fick 
på hela dagen). Regnet slutade 
en tid innan C skulle köra så
det hade redan börjat torka upp 
lite. De första varven var lite 
hala men minst de fem sista var 
heltorra. I detta heat började 
jag känna mig lite mer hemma 
på Knutan och börja inse varför 
kortrakan kallas så, det går fort 
där när man lyckats ladda hela 
vägen nedför krönet.

Jan Erling lyckades förbättra 
sig tid rejält (1:16.811) medan 
Joachim och jag inte kom ned i 
samma tider som i första heatet 
(som vanligt går det långsam-
mare när jag försöker satsa). 

Sammanlagt plockade vi place-
ringarna 2, 5, och 8 av 11. Inte 
så illa för långpendlarna.

”SkojRacet” blev intressant inte 
minst eftersom första kurvan var 
helfylld med bilar. Jag följde ty-
värr Joachim ut i sandfållan så vi 
förlorade några platser. När vi på 
andra varvet stressade in i första 
kurvan så blev jag lite förvånad 
när jag fick se Nosen på Magnus 
Nambords Miata i sandfållan.
Efter ett antal varv så lyckades 
jag bromsa mig förbi Anders 
Ohlsson och på slutet kom jag 
ikapp Joachim men inte förbi. 
Racet må vara utom tävlan men
det är inte så lite prestige. Joa-
chim blev 3a, jag 4a och Jan-
Erling 7a av de 9 som fullföljde 
racet.

Mer info och resultat finns på 
www.mgcc.nu

MGCC KM 1 – Knutstorp 2006
Text: Niklas Falk
Bild: MGCC Bengt Metz m.fl.

racing

Ljusblåa Elaner och Seven-bilar verkar vara populärast

Störtbåge med inbyggd hållare för racingdäck

Osbeck trimmar höger bak
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SEMESTERLIV 2006
ENGLAND, SKOTTLAND OCH NORGE
GÖTEBORG–NEWCASTLE & GÖTEBORG–KRISTIANSAND

WWW.DFDS.SE 

Vi startade från Göteborg kl 6 
för att vara ner på Ljungbyhed 
kl 8 i god tid till besiktning och 
anmälan.

Denna gång var E6:an torr och 
jag hade garderat mig genom att 
montera en skiva båtplywood 
som tak kombiberat med däck-
räcke.
Det var aviserat risk för regn hela 
dagen och under hela förmidda-
gen som kom det ner nåt som 
liknande extremt svagt duggregn 
men det stannade inte på asfal-
ten eftersom det blåste bort så 
fort. Blåste gjorde det verkligen, 
och kallt var det. När man tar 
en jacka över föraroverallen så är 
det inte varmt.
Banan på Ljungbyhed kördes i 
år åt andra hållet mot tidigare, 
dvs motsols nu. För min del 
spelade det alsolut ingen roll ef-
tersom jag inte kört den gamla 
sträckningen och var där och 
tränade med Miataklubben hel-
gen innan (med den nya sträck-

ningen). MGCC hade gjort en 
stor förändring på högfartschi-
kanen på landningsbanan, förr 
var detta tre koner i rad som togs 
som en kurva, nu var det en off-
set chikan som fick tas som ett 
Essparti, klart mycket roligare.
Dagen inleddes med ett pass 
med fri träning och sedan två 
tidsträningspass.
För min egen del så håller 
mönstret i sig, jag lyckas hyfsat 
på första passet och lyckas sedan 
inte förbättra mig i andra passet. 
Om man inte gör rätt lönar det 
sig tydligen inte att satsa mera...
Slutresultatet för dagen blev 
samma prispall som på KM1 
med Joachim på andra plats. Jag 
hamnade på femte och Jan Er-
ling på  nionde plats av de fjor-
ton bokförda i C. Det var inget 
prestigerace på Ljungbyhed, ba-
nan är för smal för det.

Mer info och resultat finns på 
www.mgcc.nu

2:an, 1:an och 9:an i C löser världsproblem i väntan på nästa körpass

Joachim och Jan Erling försöker hålla värmen i blåsten.

racing

MGCC KM 2 – Ljungbyhed 2006
Text: Niklas Falk
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Ända sedan David och jag köpte vår första 
Porsche (1979, 911 SC Targa) för drygt 10 år 
sedan, har vi pratat om hur roligt det vore 
att gå någon sorts förarkurs.

Inte bara för få köra riktigt fort utan att be-
höva oroa sig för körkortet, utan också för 
att lära sig att hantera bilen och se vart dess, 
eller snarare våra egna begränsningar låg. Ef-
tersom vi bodde i USA vid tiden för köpet, 
gick vi med i PCA (Porsche Club of Ame-
rica) direkt. De anordnande en hel del olika 

aktiviteter, och vi deltog i det mesta. De hade 
även förarutbildningar med jämna mellan-
rum, men varje gång en sådan dök upp kom 
det alltid något annat emellan. 
  I början av maj i år inträffade (som varje år) 
min födelsedag. Denna gång bestod presen-
ten av två kuvert. Det första kuvertet inne-
höll ett brev som meddelade att jag från och 
med nu var medlem i Sportvagnsklubben 
Göteborg! Detta var ju alldeles förträffligt i 
sig, om än en smula förbryllande. Det andra 
kuvertet gav mig förklaringen. I detta brev 
meddelades att jag om exakt 20 dagar skulle 

deltaga i SVKG:s Racingskola! Eftersom vi 
införskaffat Porsche nummer 2 (1995, 993 
Carrera 4) bara 8 månader tidigare och ännu 
inte hade hunnit att riktigt lära känna den, 
var detta perfekt. Samtidigt blev jag väldigt 
nervös. Hur skulle detta gå, skulle jag klara 
av det? Tänk om jag körde på någon, eller 
kör av banan? Jag blev dock något lugnare 
när det stod klart att detta var något vi skulle 
göra tillsammans, och att David tycktes upp-
leva samma skräckblandade förtjusning jag 
nu kände. Det skulle alltså äntligen bli av.
  På onsdagen den 24 maj, körde vi i var-

SVKG Förarutbildning och bankalas 
Kinnekulle 25-26 maj 2006
Text: Anna och David Lindström-Dolan
Bild: www.rejsa.nu m.fl

racing

Micke i sin vassa MC-motorförsedda Westfield

Henrik Börjesson, nygammal medlem i Lotus Esprit III

Volvo S60 Challenge, Team Staffan Ramer - Niklas Österberg

Grym Chevrolet Corvette... Dagens häftigaste

Porsche GT3

Volvo 245
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FÄRG

racing

sin bil mot Götene för att checka in på Blå 
Pensionatet innan vi åkte till Kinnekulle 
Ring för kvällens teorilektion. Det var stress-
sigt värre innan vi hittade rätt bland småvä-
garna – det är verkligen bedövande vackert 
på sina ställen, men när man inte riktigt vet 
vart man ska, börjar bli hungrig och inte rik-
tigt vet vad som väntar, kan man inte riktigt 
till fullo uppskatta det. Vi kom i alla fall dit 
till klockan 16:00 – puh! Nu var visserligen 
kvällens föreläsare Per Haegermark en smula 
försenad, men för vår del var det rätt skönt 
att få pusta ut ett tag innan det satte igång!
  Genomgången var noggrann. Mycket var 
allmän information och för oss nybörjare var 
det bra att få en liten inblick i organisatio-
nen, och när det gäller säkerhetsföreskrifter 
är det nödvändigt att alla vet vad som gäller. 
Smörgåspausen som följde efter ett par tim-
mar var dock efterlängtad. Denna första kväll 
blev det också en promenad runt banan med 
tips och råd från Carl Rydquist som också 
skulle vara med som instruktör följande dag. 
Vi åkte inte därifrån förrän vi avslutat våra 
teoriprov vid 23-tiden, och var då ganska 
möra. Kanske att man skulle kunna effek-
tivisera denna teoridel något inför nästa år? 
Pers entusiasm och förkärlek för sporten gick 
emellertid inte att ta miste på, och gav en po-
sitiv försmak inför morgondagen.
  Andra dagen började med ytterligare lite 
ofrivillig sightseeing för vår del, men till 
slut hittade vi rätt och anslöt oss till övriga 
gruppen i depån där det var samling klockan 
8:00. Stämningen bland alla deltagarna var 
hög och förväntansfull. Hur kan man sam-
manfatta de känslor som nu slogs om utrym-
met. Det var glädje, skräck, iver, spänning 
och nervositet i en salig röra. Bilarna tömdes 
på lösa föremål, våra lånade hjälmar plocka-
des fram och trycket i däcken kollades en 
sista gång. David skulle köra 911:an och jag 
993:an. 
Vi blev tilldelade nummer och indelade i 
grupper med varsin instruktör. Instruktörer 
denna dag var Carl Rydquist, Kristoffer Ryd-
quist, Tommy Falck, Per Löveryd, Alexander 
Haegermark och Henrik Bergkvist. Vi fick 
följa våra respektive instruktörer runt ba-
nan för att se var de olika referenspunkterna 
fanns och få lära oss var det var lämpligt att 
gasa och bromsa. Tempot började lugnt, och 
för egen del så försvann nervositeten så fort 
jag startade bilen och hörde hur lyckligt den 
spann! Det var väl ungefär i samma stund 
jag började le, större och större allteftersom 
dagen gick. Jag kunde inte hjälpa det! Hur 
ljuvlig var inte känslan att komma ut på rak-
sträckan och trycka gasen i botten, att få ta 
Kvarnkurvan så fort man bara vågade, men 
nästa varv ännu lite fortare! Hur många varv 

Porsche Turbo

Mazda Miata MX5

Nissan 350Z, Lotus Europa och Opel Speedster

Ulf Andersson i sin Speedman Racing 142:a

Henrik & Heikki - ”The Dynamic Duo”
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det blev under dagen har jag ingen aning om, 
men att jag lärde mig någonting på varje varv 
är ett som är säkert. Min instruktör (Carl) 
var alldeles utmärkt och fick mig att våga, 
men samtidigt behålla respekten för både bi-
len och banan. 
  Eftersom vi nu denna natt var 6 stycken 
SVKG-medlemmar som bodde på Blå Pen-
sionatet, blev det samling i TV-rummet. Jag 
tror jag kan tala för oss alla och rapportera 
att det var ett gäng trötta men mycket nöjda 
deltagare som satt där och samtalade ivrigt 

om dagens övningar och erfarenheter. 
  Dag tre började med upptäckten av att 
kopplingspedalen hade hängt sig i 993:an. 
Hm, ett litet streck i räkningen, men ing-
en fara - vi hade ju fortfarande en bil kvar. 
Denna dag fortsatte vi att träna på banan. 
Lika roligt som dagen innan, men nu med 
möjlighet att analysera den egna körningen 
på ett lite lugnare sätt. Vi passade även på att 
prova på funktionärsrollen, vilket gav oss den 
perfekta placeringen för att kunna studera de 
mer erfarna förarna. 

  När nu några veckor passerat väntar vi otå-
ligt på nästa Sprint Race, och berättar om våra 
tre fantastiska dagar med Sportvagnsklubben 
Göteborg för vem som helst som vill (orkar) 
lyssna. Vi har införskaffat egna hjälmar och 
börjar fundera så smått om det inte vore rätt 
snitsigt och ha overaller som matchar bilarna, 
och kanske racing däck inte är någon dum 
idé, och om man skulle skaffa...... 
Ett stort tack till klubben, funktionärerna och 
instruktörerna för en mycket lyckad kurs!

racing

Porsche 944, Gallons Porsche, Opel Speedster, Toyota MR2, Porsche 993

Niklas Falck i Mazda Miata

Se7en-gänget laddar upp

Michael Stadig i Morgan 4/4 BDG Peter Pahv i Seven Replica
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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.

Ca 50 talet sportvagnfreaks kom till SVKG arrangerade föredrag om 
aerodynamik på Chalmers.

Ett ypperligt föredrag om aerodynamik framfört av vår klubbmedlem 
professor Lennart Löfdahl gjorde kvällen till en stor begivenhet. Kaffe 
med dopp serverades i pausen. Att få sitta och lyssna på Lennart samt 
se på ett stort antal mycket intressanta bilder är en höjdare. 

Föredraget 26/1 om aerodynamik.

Bilden ovan visar hur aerodynamiken redan på tidigt 30 tal formade 
tävlingsbilarna.

Bilden ovan visar en Indigo bil uppsatt i Chalmers vidtunnel.

Efter denna kväll tror jag säkert att många gick hem till garaget och 
påbörjade sina planer på att förbättra sportvagnens aerodynamiska 
hjälpmedel, större vinge, lägre frontspoiler, platt underrede samt inte 
minst venturitunnel under bakre delen av bilen.

Vi får tacka Lennart för ett mycket intressant föredrag och vi hoppas 
att vi kan komma tillbaks för att höra och se mer.

Per Löveryd
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Vägbulorna framför oss på den 
nybyggda gatan ser nästan ut 
som höga berg. Men en klas-
sisk Morgan ligger före vår låga 
Miata och krånglar sig över och 
det ger mig hopp att  också kla-
ra dem. I backspegeln ser jag 
en vacker Jaguar E-type och en 
liten Midget. 

Vi snurrar i grupp fram och till-
baka ett antal smågator och ron-
deller i vårt ivriga letande efter 
rätta infarten till Malmö Mäss-
hallar. På avstånd syns ett helt 
hav av sportvagnar men vi hit-
tar inte rätt infart förrän efter ett 
antal loopar runt rondellerna. 
Till slut är vi på plats bland alla 
tänkbara märken och årgångar 
av sportbilar och ser dessutom 
Malmös nya riktmärke, den 
imponerande Turning Torso 
rakt framför oss. Frukosten som 
MGCC fixat före avfärd väntar 
och det behövs, väckarklockan 
ringde minst sagt tidigt.

Ordförande Heikki och jag har 
dragit ner från Göteborg för 
att delta i MGCC:s 50-årsjubi-
leumsrally. Start i Malmö och 
mål på Frostavallen vid Höör. 
Många i SVKG är medlemmar 
i andra märkes- och sportvagns-
klubbar. Heikki har som ordfö-
rande i SVKG givetvis ytterli-
gare goda skäl att bidra till den 
något yngre klubben MGCC:s 
50-årsfirande. Mitt eget delta-
gande kom till sent och lite på 
slump på grund av att Heikkis 

Lotus Elise ville ha akut service. 
Rovermotorn behöver få minst 
en ny packning till cylinderhu-
vudet för att må bra. Så det blev 
min mer vardagliga svarta Miata 
som fick bli ”Lotus”-substitut 
för en dag.

Med mc-poliser som förridare 
åker vi efter frukosten och ef-
ter att fått ut vägbeskrivning 
med hela MGCC-bilkolonnen 
in till Malmö Stora Torg för 
att en och en passera den upp-
höjda startrampen. Där gjordes 
en presentation av bilarna och 
korta intervjuer skötta av den 
i motorsammanhang ofta an-
vände österlenboende speakern 
Sveneric Eriksson.

MGCC hade lagt ut en mycket 
varierad och vacker rutt längs 
Öresundskusten med passager 
genom många idylliska miljöer. 
Vädret var strålande så cabben 
fick vara nere hela dagen. Vägbe-
skrivningen var bra och bara vid 
ett tillfälle fick Heikki skäl att 
improvisera en kort egen route 
med hjälp av medhavd vägkarta. 
Man hade lyckats finna jämna 
fina småvägar som var kul att 
köra. Otroligt många bilar drog 
fram i större eller mindre grup-
per och i många skånska byar 
stod åskådarna på rad för att 
se på grannlåten. En kort upp-
samling före Helsingborg gav 
förutom fototillfälle och vacker 
utsikt mot Ven möjlighet till 
gemensam infart in i stan till 

MGCC firar 50 år med Jubileumsrally
Text: Jan Erling Rydquist
Bild: www.mgcc.nu

rally

Lotus Elite på starttribunen

Presentation av deltagande bilar på Stortorget i Malmö

Lunchuppehåll på Dunkers Plats i Helsingborg

Jan Erling med co-driver Heikki
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rally
lunchparkering nere i hamnen 
och ett break för en fantastiskt 
fin buffélunch. Många intres-
serade Helsingborgare synade 
de utställda bilarna i detalj och 
kamerorna gick varma. Den 
blå Lola GT70 Coupe som var 
med var extra mycket uppskat-
tad men i det varma vädret gick 
den oftast i lågfart med dörrarna 
öppna. De lyckliga ägarna fick 
känna på Skånes heta sol mer än 
de egentligen önskade tror jag.

Efter en god lunch gick färden 
vidare norrut. För mig var den 

slingriga ”serpentinen” ner till  
Sundet, strax norr om Sofiero 
en ny och fantastiskt vacker 
upplevelse. Sedan bar det av inåt 
land mot Kågeröd, Röstånga 
och vidare in i de lummiga 
skånska bokskogarna för att nå 
slutmålet Frostavallens Konfe-
rensanläggning, som för dagen 
var helt uppbokad av MGCC. 
Många tog chansen till en öl el-
ler fika och att ligga och sola på 
gräsmattorna i väntan på den se-
nare middagen. Dessutom gavs 
nu chansen att se på alla delta-
gande bilar i detalj och utbyta 

synpunkter. Det blev mingel i 
vacker sportvagnsmiljö. En de-
likat grillbuffé avslutade dagen 
och kaffet med avec kunde där-
efter åtnjutas i den vackra som-
markvällen ute på terrassen till 
aftonens svängiga jazzmusik.

MGCC-rallyt hade samlat bortåt 
150 bilar av alla typer och med 
långt över 200 deltagare till eve-
nemanget som blev en klockren 
succé. Nu har vi ännu en klubb 
som passerat de 50, men SVKG 
behåller ensamt äran att vara den 
äldsta klubben i Sverige.

Hemvägen gick via nordskånska 
småvägar där min Miata till och 
med fick smaka på grusväg. Bre-
da R-däck på grus var en ny och 
intressant upplevelse. Vinterns 
halka kändes inte långt borta. 
Då månen var på väg upp och 
klockan blivit rätt sen var Heik-
ki och jag tillbaka i Göteborg 
efter många mil men efter en 
fantastiskt fin sportvagnklubbs-
födelsedag. Grattis MGCC till 
50-årsjubileet! 

Alfa Romeo Giulia 1600 GTA Lunch med havets läckerheter

... och Morgan förstås! Austin Healey 3000

Imponerande samling sportvagnar vid slutmålet Frostavallen
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Hej, här kommer ett reportage 
om mitt deltagande i Locknevi 
Classic Motor Rally 2006.

Genom en annan klubbmedlem 
fick jag reda på att i Locknevi 
skulle finnas en rally uppvisning 
att köra och dessutom så skulle 
de 2006 ha en Saab Special.

Jag fick ett telefonnummer till 
Stefan, som håller i träffen, och 
ringde nog i början av mars och 
anmälde mig.
Tiden gick och helt plötsligt så 
var det bara någon vecka kvar 
till rallyt. Dessutom hade jag 
också fått en inbjudan att köra 
en delsträcka i rallyklassiken 
Midnattssolsrallyt, som nu har 
återuppstått efter 42 år. Jag var 
lite kluven, att köra de 60 milen 
fram och tillbacka till Locknevi, 
för att köra rallyt om något skul-
le gå sönder. Det är så lätt att 
överköra med bilen om den inte 
är inställd på rätt sätt. Dessutom 
har jag inte så stor vana att köra 
fort på grus. 

Hade bokat ett bilsläp denna 
helgen, men när jag skulle häm-
ta det så var det inte bokat i mitt 
namn utan i en annan persons 
namn. Men jag hade tur det var 
inte bilsläpet som denna andra 
personen skulle ha, utan ett 
vanligt släp, så jag fick bilsläpet 

till slut ändå. Lastade Saaben på 
släpet under fredagen och övriga 
sakers om jag skulle ha med mig 
på rallytävlingen.

Jag kom iväg klockan fyra på lör-
dag morgon från Landvetter för 
att hinna till Locknevi före 9.00 
och att vara säker på att få ord-
ning på bilen innan träffen bör-
jade klockan 11.00. Resan gick 
över förväntan och jag landade i 
Locknevi lite innan 9:00, lastade 
av Saaben och hittade min plats 
på utställningen, som var innan 
rallykörningen.

Det var många som tittade på 
min bil, när den stod på utställ-
ningen. Dessutom så stod min 
bil lite i skuggan och det var när-
mare 30 grader varmt, så besö-
karna samlades runt bilarna som 
stod i skuggan. Publiken upp-
manades även att dricka mycket 
vatten för att det var så varmt.

Så var det dags för att köra rally-
specialen. Just när vi skulle börja 
så gick solen i moln och tur var 
det för då blev det lite svalare. 
Att köra i hjälm och racepyja-
mas gör inte att det blir svalare.
Jag körde som en av föråkarna 
på sträckan. Efter en genom-
gång av hur vi skulle köra, så var 
det uppställning med mig som 
andrabil på startlistan. Vi körde 

sträckan totalt fyra gånger varav 
en var test och resten var tidkör-
ningar.
På teststräckan håll jag på att 
köra av vägen och in i en stor 
buske eller var det en träddunge, 
hann inte se riktigt. Det var lite 
för mycket lösgrus under första 
körningen och dessutom så hade 
jag glömt att minska lufttrycket 
i däcken. Jag körde med det jag 
har på asfalt dvs 2,5 kg. Fick lite 
panik när jag var tillbaka vid 
starten. Hur får jag tag i en luft-
trycksmätare så jag kan minska 
trycket i däcken? 
Som tur var så hittade jag en mä-
tare så jag fick ner trycket till 1,8 
kg. Bromsarna och fälgarna var 
så varma att jag nästan brände 
mig. Dessutom så luktade mina 
asbestbromsar inte så trevligt när 
de hade blivit varma.  

Dagens huvudperson var Carl-
Magnus Skogh som är närmare 
80 år. Att köra bil som han gör 
är få förunnat. Det var mycket 
intressant att se hur han körde 
Rally Saaben och att dessutom 
få prata med honom.     

Var ca 20 sekunder långsammare 
än den som var snabbast denna 
dag, men i rallysammanhang är 
det en evighet. Resten av kör-
ningarna gick utan några större 
problem och det enda som gick 

sönder var min huvrem och så 
hade jag lite ”bromsfading” på 
sista sträckan. 
Riktigt kul är det att köra på 
grus syn bara att det skall vara 
så svårt att hitta någonstans att 
få köra.

När jag var på väg att åka hem 
så fick jag reda på att de bjöd 
rallydeltagarna på mat. Potatis-
gratäng med kassler och sedan 
bjöds det på kaffe och ostkaka, 
så när jag satte mig i bilen för 
att köra de 30 milen hem var jag 
både mätt och nöjd över att ha 
deltagit i Locknevi Motor Show. 
Men på hem vägen märkte jag 
att tiden hade sprungit iväg så 
jag var sent ute. Släpet skulle 
vara tillbaka en viss tid och det 
visade sig att det var på håret 
även denna gång.

Kalle Pilkrantz

Locknevi Classic Motor 2006
Text: Kalle Pilkrantz

rally

Kalle mätt och belåten på väg hem

Carl-Magnus Skogh
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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

racing

Dubbelt silver för Alexander Haegermark i säsongens näst sista del-
tävling i Formel Renault 2.0 Nordic Series. Göteborgaren som kör 
för det danska teamet KEO Racing klättrar efter en ny kanonkörning 
upp till tredjeplats i det nordiska formelbilsmästerskapet. Men Alex-
ander har mer att ge och var i själva verket snabbare än segraren, 
dansken Steffen Møller.

Solen strålade hela helgen över den 2 kilometer långa banan i skånska 
Kågeröd utanför Helsingborg.  
– Jag kände att jag körde för att vinna, säger Alexander Haegermark. 
Det var speed i grejerna och bilen var bättre än någonsin hittills under 

säsongen. Hade inte en brandsläckare spelat mig ett grymt spratt så 
hade jag vunnit söndagens race.
På fredagens tidskval klippte Alexander till med 57,18. Det var hel-
gens snabbaste tid och gav pole position i Final 1 på lördagen. Men 
Alexander kom iväg dåligt med för högt varvtal som orsakade hjul-
spinn. Serieledande Steffen Møller från Danmark tog kommandot 
och Alexander hängde på och bärgade en andra plats.
Varvtiderna i Final 1 avgör hur startuppställningen ska se ut i Final 2 
på söndagen. Men en brandsläckare ramlade ner under racet och drog 
isär kabeln till tidtagningen. Så istället tvingades deltagarna starta på 
den plats man ligger i mästerskapet.
– Det var surt att Alexander därför tvingades starta som trea, säger 
Kim Olsen, stallchef KEO Racing. Vår egen tidtagning visade att han 
var klart snabbast under Final 1 på lördag. Men Alexander uppträdde 
lugnt och gjorde en fantastisk start i Final 2. Han tog genast över 
andraplatsen från Micke Ohlsson och behöll den i mål. Vi är mycket 
nöjda med Alexanders insatser. 
Alexander är klar favorit till segern i mästerskapets avlutande två fi-
naler på Mantorp den 1 oktober. Steffen Møller är redan klar serie-
segrare.
 – Jag kör för silver i mästerskapet. Framförallt vill jag vinna själva 
finalracen. Racesegrar är den bästa plattformen inför mitt kliv upp i 
den nordeuropeiska serien, NEC nästa säsong.

Nordiska Formel Renault mästerskapet

Par i tvåor på Knutstorp för Haegermark
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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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