
www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 3 – 2006 1

en
SVKG – Sportvagnsklubben Göteborg     Nr 3 - 2006

S
P

O
R

TV
AGNSKLU

B
B

E
N

 

GOTEBORG 

Racing: Se7en Days i Finland   Rally: Rally Marknadsnatta   
Racing: Bilsportgalan 2006  Reportage: Gjorde Lancia sportvagnar

bulletin

Se7en Days i Finland
sid 8-11

Ledare: Tidigt en söndag morgon….. sista minuten, eller `Just on time`!  Klubbnytt: Nya medlemmar 
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34th Oldtimer Grand Prix 
Nürburgring 2006 sid 4-7
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Sitter på Stirling Flight NB515 
från Copenhagen till Alicante. 
Bullen 2006#3 ligger klar hos 
Jimmy för tryckning. Har nu änt-
ligen tid för att skriva lite igen. 

Var på SGA träff med Racing-
utskott under Bilsportmässan i 
Älvsjö, alltid kul att träffa kolle-
gerna från hela Sverige. Vi pra-
tade om `nyheternà  inför nästa 
års racingsäsong och kravet på 
nya internationella vagnboken i 
historisk racing. 

På mässan dominerade ljudet 
från de värsta stereoanlägg-
ningarna som fyllde bagageut-
rymmen och / eller halva bilar, 
mer eller mindre i varje fall, 
men fick också presentation av 
nyheterna inom sportvagnsra-
cing….. med egen klass för Gi-
netta och införandet av Street-
sports i Automobil Sports Car 
Cup tillsammans med SPVM 
med regler och klassindelning 
motsvarande Roadsports. Så 
välkomna att rejsa med härliga 

gatreggade 2-dörrars coupéer 
för att äntligen matcha Ford 
GT – 84:an och Urquattron el-
ler Annè s häftiga Scirocco.

Vi har även bokat Falkenbergs 
Motorbana för `Vårruset̀  den 
26 april och den 30 september 
för avslutande ́ Höstrusket̀ , och 
självklart kör vi på Kinnekulle i 
samband med Kristi Himmel-
färd den 16-18 maj 2007. 

Återigen ett jättegratis till Alex-
ander…..å lycka till med F 3- 
testet i Spanien innan jul!

Heikki
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Heikki Särg
Ordförande

Nya medlemmar

Anders Jensen, Saab 96 Sport

Lars Lergell, Ferrari 355

Rolf Sarsten, Jensen Interceptor P-72
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Orwell Supersports Cup, Jim Clark Revival på Hockenheim 24-28 april 2006. 
Foto: www.orwell-supersportscup.com
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Racing: Se7en Days i Finland   Rally: Rally Marknadsnatta   

Racing: Bilsportgalan 2006

bulletin

Se7en Days i Finland

sid 8-��

Ledare: .... men kanske uppåt ändå! Klubbnytt: Nya medlemmar 

Senaste nytt: Ny klass i SPVM!  Racing: Orwell Supersport Cup

Orwell Supersport Cup 

34th Oldtimer Grand Prix 

Nürburgring 2006 sid 4-7

Rally 

Marknadsnatta
sid �2-�4
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Nya medlemmar

Senaste nytt

Streetsports – ny klass i 
Sportvagsmästerskapet 2007
Streetsports är Automobil Sports Car Cup:
s nya klass. Klassen är öppen för sportiga, 
2-dörrars GT, coupé och ”performance” 
bilar. Streetsports ger dig som kört på 
trackdays och klubbtävlingar möjligheten 
att ta ett lagom steg framåt och tävla på 
riktigt med din bil. Precis som i Roadsports 
och Modsports klassas bilarna efter relatio-
nen mellan bilens beräknade hästkraftantal 
och vikt. I Streetsports körs bilarna precis 
som namnet säger i ”street”-utförande, 

vilket innebär att bilen kan köras direkt 
från gatan in på banan och tävla. Det enda 
som krävs är att bilen uppfyller Bilsports-
förbundets säkerhetsregler som 4-punkts-
bälte, störtbåge och huvudströmbrytare. I 
Streetsports hittar du bilar som BMW M3, 
Toyouta Celica, Supra, Nissan Skyline el-
ler VW Corrado, GTI osv. Med andra ord 
moderna entusiastbilar som är registrerade 
och besiktade.

SPVM
SPORTVAGNSMÄSTERSKAPET
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Efter att ha varit med och skruvat lite på 
Velodromloppet i juni så fick jag erbjudan-
det att följa med Bernt och Seija Andersson 
till Oldtimer i augusti för att hjälpa till som 
Lola-mekaniker, allt-i-allo, putsslav och au-
tobahnchaufför. Tvekade naturligtvis inte en 
sekund att hänga med till detta klassiska 
evenemang vilket jag inte hade besökt ti-
digare. 

Bakgrunden till tjänstgöringen är en gam-
mal dröm från tiden när Steigenberger Cup, 
som klassen hette i slutet av åttiotalet/början 
nittiotalet, körde några tävlingar i Sverige. 
Drömmen om att få hänga med och hjälpa 
till när dessa otroliga racerbilar körde ute i 
Europa blev liksom inte förverkligad då på 
den tiden, hade väl inte självförtroende nog 
att fråga…

Hursomhelst så hade självförtroendet växt 
till sig i tillräckligt omfattning till somma-
ren 2005 då jag ringde upp Bernt och erbjöd 
mina tjänster. Det fanns nu även några nya 
egoistiska skäl till att vilja lära mig att meka 
på en Lola. Det var nämligen så att under 
våren -05 hade jag införskaffat mig ett re-
noveringsobjekt av samma bilmärke och 
kunskapstörsten att lära mig hur dom ’sto-
ra grabbarna’ jobbar var stor. Jag kände att 

framtida egna misstag kunde kureras redan i 
förväg med ett praojobb i ett litet raceteam.  
På Velodromloppet i somras gjorde jag mina 
första tafatta försök att föreställa mekaniker 
på en racersportvagn. Inget blev förstört och 
drömmen om Europa var inte långt borta…

Efter en sträckkörning ner plus några tim-
mars sömn på hotellet i byn Wiesemscheid 
utanför Nürburgring, checkade vi in på ba-
nan på torsdag eftermiddag den 10:e augusti. 
Kent Abrahamsson med följe fanns redan på 
plats med racebussen. Kents Chevron B19 
var parkerad i F1-box nr 13, dvs. den sju-
faldiga F1 världsmästarens eget lilla garage 
på Nürburgring. Vi lossade bilen, mutade in 
en ruta i samma garage och började göra i 
ordning. Torsdagens viktigaste uppdrag var 
att dreva om lådan. Sträckningen var något 
annorlunda nu denna helg jämfört med när 
Jim Clark Revival kördes under midsommar. 
Dom nya Mercedeskurvorna efter start och 
mål användes nu som Ferrari- och Porsche- 
parkering så det kördes istället i den gamla 
höger/vänstern vilket gjorde att ett nytt drev 
på tvåan utsågs.

Senare på kvällen, efter att ha kammat sig 
lite och smakat på den 40%-iga mekaniker-
lönen som utdelades, så bär det iväg ner till 

byn. Väl framme på 
den nästan fullsatta 
resturangen råkade vi 
få dom sista platserna 
vid ett bord med två 
andra Lola T212- 
chaufförer inklusive 
fruar och mekani-
ker. En av dom var 
engelsmannen Bob 
Brooks som är en av 
dom snabbaste i D-
klassen. Han visade 
sig ha en gedigen ra-
ceutbildning med bla 
flera år i Radical. Jag 
tänkte att den man-

nen borde vi lära känna på ett djupare plan 
och av honom skall vi stjäla så många idéer 
och inställningar som möjligt. Planer på den 
planerade stölden smiddes under kvällen med 
i och för sig aktivt bidrag från Mr Brooks 
själv, som visade sig vara en mycket trevlig 
man som ville dela med sig av kunskapen. 
Hurvida en viss samhörighet och lagkänsla 
infann sig hos dom tre Lola T212 chauffö-
rerna under kvällen skall jag vara osagt men 
jag hörde vid några tillfällen smälek över 
dom ’dumma’ Chevron-bilarna.

D-klassen är den största klassen i Orwell Su-
persport Cup med 16 bilar till start. D-klas-
sen är 2-liters bilar utan vingar mellan -69 
och -76. Bilarna, mestadels Chevron B19 
och Lola T212, väger ca 540kg och har över-
vägande BDG motorer på upp till 280hp. 
Det finns totalt fem klasser med A som 
kungaklass med dom stora CanAm monst-
ren. McLaren, Lola, B.R.M och March heter 
bilarna där som är försedda med som mest 
8.8 liters V8or på över 800 hästar. Den skön-
sjungande 2-liters BMW M12/6 motorn fin-
ner vi oftast i lite nyare Lola T292/4/6 och i 
en den snabba March 76S. I denna E-klass 
där vingar är tillåtna hittar vi också Chevron 
B26/31. Till start denna helg i augusti infann 
sig totalt 31 ekipage.

Fredagen har normalt en träning på förmid-
dagen och kval på eftermiddagen men efter-
som det är väldigt många klasser på Oldtimer 
så innehåller denna fredag endast ett kval på 
30 minuter. Därför fanns tid till att kolla upp 
chassiet ordentligt med nystulen set-up från 
Mr Brooks. Toe, dämpare och bromsbalans 
justerades lite för att få bl.a. akterskeppet att 
greppa lite mer. T212 har relativt kort hjul-
bas vilket gör att karaktären är en kvick bil 
vid snabba kursändringar men med nackde-
len av en nervösare bakända i snabbare kur-
vor. Att ställa in så mycket grepp bak som 
möjligt för snabba utgångar var målet under 
förmiddagen. 
En kvart innan kvalet skodde alla om sina ra-

Orwell Supersport Cup, 34th Oldtimer 
Grand Prix Nürburgring 2006
Text: Michael Stadig
Bilder: www.orwell-supersportscup.com och Michael Stadig

FT200an omdrevad och skall snart tillbaka i bilen. Bernt kontrollerar att 
alla drev sitter på rätt plats.

racing
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cerbilar med regndäck, himlen hade öppnat 
sig över Eifelbergen. Det visade sig att Kent 
Abrahamsson hade offrat mest till dom tyska 
regngudarna och han körde elegant ute på 
den alltmer upptorkande banan. Bra körning 
i vätan och en första kvalplats i klassen och 
en sjätte plats totalt av Kent, numera Regen- 
meister himself…  
För Bernts del blev det ingen körning i kva-
let. Startmotorn tjurade vid uppstart vilket 
gjorde att stiften surade på sig helt. Trots 
flertalet startförsök fick vi inte igång motorn. 
Tiden rann ut och Bernt fick förbereda sig 
för start från dom bakre leden i lördagens 
Race 1.  
Senare på kvällen bjuder sedan en mallig 
Kent hela gänget på ’kval-middag’ på Zum 
Wilden Schwein i Adenau.

Under lördagen strömmade publiken till i 
mängder. F1-garagen som Orwell klassen 
huserade i fullkomligt svämmade över av 
intresserade entusiaster, TV-team och pu-
blik i alla åldrar. Speciellt när det var dags 
för varmkörning av dom stora V8-motorerna 
så strömmade folk till som flugor kring en 
sockerbit. Många svenskar kom också förbi 
varje dag och kollade läget. Flera av dom 
hade varit nere typ varje år i 15 år och kollat 
Oldtimer Grand Prix. Trevliga traditioner en 
del har.
Inför racet på lördagen hade vi kommit till-
rätta med problemet från kvalet och Ford 
motorn lät mycket bra. Dock så hade vi nu 
stoppat i dom sista reservstiften, d.v.s. nya F1 
stift, som visade sig senare var lite väl känsliga 
under varmkörning. Kent startade alltså lörda-
gens race från sjätte plats och Bernt från 31:a.  
Starten i denna serie görs rullande efter ett 
varv med pace-car. P.g.a. att kvalet kördes i 
regn så var flera CanAm-bilar lite längre ner 
på griden, bl.a. Richard Piper i sin McLaren 
M8F, som vanligtvis vinner samliga race, var 
inte bättre än femma.

Kent körde med nerver av stål och i det när-

maste felfritt. Efter en hård fight med f.d. sty-
relseledamoten i Jaguar Cars, John Grant, så 
vinner han D-klassen med 0.4 sekunder och 
placerar sig på en sjunde plats totalt. Bernt 
gör en mycket fin upp-
körning från sista start-
ledet till 18:e plats totalt 
och 8:e plats i klassen. 
Dom nya chassie inställ-
ningarna verkade fungera 
bra. Bernt satt fast några 
varv bakom en McLaren 
M8C körd av tyske kän-
disen Harry Read. Dom 
breda CanAm bilarna är 
svåra att ta sig förbi trots 
att dom som i detta fall 
är långsammare på ett 
varv så river dom bortåt 
800 pållarna sig lösa på 
rakorna och blir svårpas-

serade. Bernts nos var efter loppet dekorerad 
med däcksavtryck från den tuffa fighten med 
tyskens McLaren. Man blir förvånad över 
hur hårt dom här gamla gubbarna kör egent-
ligen med dessa fina bilar. Inga fingrar läggs 
emellan och det är verkligen en stenhård sats-
ning.

I starten till Race 2 på söndagen är man 
placerad efter resultatet från lördagen. Kent 
alltså på 7:e ruta och Bernt på 18:e. Bilarna 
är för dagen försedda med slicks och vädret 
är fint. Lolan är väl förberedd och motorn or-
dentligt varmkörd ca 40 minuter innan start. 
Dock så händer det som inte skall hända pre-
cis när det skall köras iväg för line-up. Jag hör 
att något är fel med motorn vid uppstarten. 
Bernt kör iväg ut från depån. Han kommer 
dock in igen när resten av bilarna ställer upp 
på start och målrakan. När han åker förbi 
låter det som BDGn går på tre cylindrar. 

5

racing

Kvalet slutar i ösregn, Richard Piper i  McLaren M8F.

Mattias, Arne och undertecknad har gett upp startförsöken och rull-
lar hem. Bernt funderar på om han skall byta ut sina mekaniker.

Kent fokuserar.
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Språngmarsch 200 m från starten tillbaka till 
garaget där Bernt väntar. Jag försöker känna 
vilket grenrör som är kallt och hämtar dom 
gamla stiften och byter på fyran. Stiftet som 
åkte i hade som sagt varit med tidigare och 
blev igensatt på fredagens kval, dåliga odds 
mao. Några fler reservstift hade vi inte till-
gängliga och Bernt startar från depån med 
endast tre cylindrar igång. Efter fem varv 
kom han in och parkerade. 

Kent däremot hade återigen en hård fight 
med John Grants orange Chevron B19. Mr 
Grant pressade på hårt och till slut så var han 
förbi. Kent hade tappat rejält efter en snurr-
ning och en lätt påhälsning av en skyddsmur. 
Han klarar dock upp andra platsen efter  
uppvaktning ifrån Sandy Watson, också han 
i en Chevron B19.

Efter sista racet var det snabb ihoppackning 
av alla grejor och framåt sjutiden var vi på 
väg norrut. 13 timmar senare varav endast en 
timma sovandes igenom Danmark, lade jag 
mig på kudden hemma för att sova, nu med 
en gammal dröm avbockad från listan.

Bernt Andersson, Lola T212 

Lunchbordet; Kent med bandage, Arne vinkar, Mattias, Britt, Bernt, 
Stig, Britt-Marie och Seija längst bort till höger.

Bernt linar upp i sin Lola T212 inför lördagens race. Seija är beredd.

Race 2, Kent långt framme i första kurvan efter starten.

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.

®
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Märket Lancia hade, liksom vissa andra bil-
märken, alltid fascinerat mig. Mitt mera fy-
siska umgänge med märket började då jag 
inhandlade en mycket begagnad och sliten 
1939 1,5-liters Lancia Aprilia serie 2. 

Den var en standard fyradörrars sedan och 
tanken var att den skulle fungera som blivande 
familjebil. Den kostade svindlande 850 kronor, 
vilket visade sig vara för mycket. Detta var 1959; 
en oskuldsfull tid som man nästan inte kan fö-
reställa sig i dag: Årlig bilbesiktning fanns inte! 
I min entusiasm över att hitta en äkta Lancia 
som jag hade råd med upptäckte jag inte förrän 
strax efteråt att hälften av bromssystemet var 
blockerat med pappspik i rören. 

Till denna vagns ev. sportighet bidrog starkt, 
tyckte jag då, och tycker fortfarande, den 
fyrcylindriga motorns överliggande kamaxel, 
snedställda ventiler med hemisfäriska för-
bränningsrum, individuell bakhjulsfädring 
med bromstrummorna intill det fast i chassit 
förankrade differentialhuset samt suveräna 
vägegenskaper. Jag ägde visserligen samtidigt 
en mycket sportig bil, faktiskt en gammal ra-
cerbil, men den var under renovering och nå-
got olämplig som familjebil. Aprilian tog min 
unga hustru och mig år 1961 på en försenad 
bröllopsresa via Tyskland, Nederländerna och 
Belgien till Frankrike. Denna vagn stannade 
hos mig i 15 år och jag hann aldrig göra någon 
renovering. Jag bytte den mot en annan Lancia 
– se vidare nedan.

Mitt Lancia-innehav utökades snart med delä-
garskap i en öppen 1939 3-liters Astura (med 
smal och kort V8-motor) som löpte risk att 
hamna i fel händer. Asturan hade ett vackert 
men tungt cabrioletkarosseri av Farina. Denna 
tvådörrars vagn med en tjänstevikt av 1900 kg 
var, trots öppenheten, inte alls sportig enligt 
mina kriterier. En enda gång var det vits att 
använda vagnen – det var som min hustrus 
och min bröllopsbil till och från kyrkan. Vag-
nen såldes sedermera och torde numera finnas 
på ett museum i Lagan. (Idag väger de flesta 
vanliga familjebilar 1,4 ton och vissa SUVar är 
uppe i 2 ton, men på 1960-talet kändes 1900 
kg tjänstevikt gräsligt tungt!)
Nämnda Aprilia krävde en helrenovering, så 

till bruksvagn valdes härnäst en 1962 års 1,1-
liters Lancia Appia serie 3. Fin liten fyradör-
rars kvalitetssedan, tät och absolut skrammel-
fri trots avsaknad av stolpe mellan dörrarna. 
Jag företog en resa till Västberlin som gick 
genom Östtysklands ytterst grå och trista byar 
med kullerstensgator. Då skramlade Appian. 
Denna vagn var mycket trevlig som familjebil 
men, trots hemisfäriska förbränningsrum, inte 
alls sportig. Den hade t.o.m. rattväxelspak. 
Mer behöver väl inte sägas?

Efter ett mellanspel med en Alfa Romeo Giu-
lia TI blev bruksvagnen år 1969 en nästan ny 
1968 1,8-liters Lancia Flavia sedan, modellbe-
nämnd Milleotto. En fyrcylindrig boxermotor 
framför framaxeln kan tyckas konstigt, och det 
var det också tyckte jag. Men den typiska Lan-
cia-karaktären ”ju längre den går dess bättre 
trivs motorn” demonstrerade vagnen ypperligt 
under flera utlandsresor med tre à fyra perso-
ner och fullt bagage i obegränsade motorvägs-
farter. Men sportig? Nix.

Min senaste (sista?) Lancia var en tvåsitsig 
1968 1,3-liters Fulvia kupé. Min gamle vän 

Owe Persson och jag bytte rakt av; Aprilian 
mot denna Fulvia (som inte behövde reno-
veras). Jag vet ej denna dag vem som gjorde 
den bästa affären. Fulvian var en mycket trev-
lig maskin, med den klassiska fyrcylindriga 
V-motorn i smal vinkel och med två överlig-
gande kamaxlar (mot Aprilians en). Fram-
hjulsdriften och det fasta taket drog ner spor-
tigheten, men den var tvåsitsig och faktiskt 
mycket skojig att köra. Som alla kommer ihåg 
blev Harry ’Sputnik’ Källström berömd tack 
vare rallyframgångar i Fulvia-kupéer med mo-
dellepitetet ”HF”. Denna typ av vagn räknas 
som sportvagn i vissa sammanhang, men jag 
tycker nog att skall det vara riktigt sportigt så 
skall det vara öppet och bakhjulsdrift.

Lancia-fabriken blev till följd av egna före-
tagsledningsmisstag (men det är en annan 
historia) uppslukad, avpersonifierad och avka-
raktäriserad av Fiat-imperiet, och mitt intresse 
för märket Lancia i modern tappning avtog 
ganska så abrupt.

Men tillbaka till titelfrågan: Gjorde Lancia 
sportvagnar? Tittar man på alla typerna ge-
nom åren så finner man att modellerna Alfa 
och Dialfa från 1908 gjordes i sportvagnsut-
förande och fyllde ypperligt sportvagnskraven 
– de var öppna, tvåsitsiga, bakhjulsdrivna ma-
chovagnar. Sedan blev det inga sportvagnar 
förrän mot slutet av 1920-talet då man kunde 
inhandla specialkarrosserade typ Lambda i 
tvåsitsiga halvhäftiga utföranden. 

De följande 30 åren blev Lancia-märket om-
tyckt och respekterat för solida kvalitetsbilar 
utan anspråk på sportighet, men många pri-
vatägda vagnar, speciellt av typen Aprilia, del-
tog i t.ex. Monte Carlo-rallyn under och efter 
1930-talet. På 1950-talet presenterades den 
berömda typ Aurelia i GT 2500-utförande 
– en klassisk Gran Turismo-vagn och visserli-
gen täckt men fenomenalt snabb vägvagn och 
mycket framgångsrik i t.ex. flera Monte Carlo-
rallyn, Mille-Miglia, Carrera Panamericana 
och Pescara. De som följde vad som hände i 
racing på 50-talet kommer ihåg, förutom Au-
relia GT, racersportvagnen D23 och formel 1-
vagnen D50. Sedan på 60- och 70-talen figu-
rerade Fulvia HF mycket ofta och högt upp på 
rally-resultatlistorna (tack vare nämnde ’Sput-
nik’) samt Stratos-modellen med Dino-motor; 
en täckt racersportvagn.

Gjorde Lancia sportvagnar?
Text: Lennart Haajanen

Min första Lancia – en Aprilia i uselt skick men 
sedermera ägd och totalrenoverad av Owe Pers-

son, Stenkullen. (Foto LH)

Appian hade också den klassiska Lancia mo-
torkonfigurationen med fyra cylindrar i smal 

V-form. (Foto LH)

Flavia-modellen var min första framhjulsdrivna 
bil. Många fina Lancia-egenskaper hade den 

men jag kom aldrig överens med att motorn låg 
framför fram”axeln”. Den fungerade utmärkt 

även på vintern. (Foto LH)

Lancia Astura med Farina-karosseri – pampig, 
lyxig och tråkig. Min kompis och jag räddade 

den från risken att bli förstörd. Förste ägaren, en 
diplomat, lär ha blivit mördad i Sverige med en 
sax. En likadan vagn fanns utställd på Berlins 

bilsalong 1939. (Foto LH)

Detta är varken min Fulvia eller hustru. Jag sak-
nar bra foto på Fulvian, så denna bild är knyckt 
ur Lancia-fabrikens flotta kundtidning ”Lancia” 

från vintern 1966-67.

reportage
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Undertecknad hade i början av augusti nöjet 
få delta i årets Se7en Days, om än inte med 
min Jeguar 87 se7enbil. 

Se7en Days startade år 2000 med primärt 
engelska Sevenåkare som gav sig ut på spän-
nade Europeiska utflykter, det året till Sve-
rige och Finland med körning på spännande 
vägar och på utvalda racebanor. Evenemang-
et har fortsatt varje år med variationer, nu 
med svenskar som den gången hängde på 
och gillade konceptet.  Det har sedan mest 
varit med ett tillskott av finländare och på 
senare år har det nog mest varit entusiaster  
från Stockholmsområdet som stått för delta-
gandet.
  
För att slippa ta med Jeguaren på kärra så 
var jag ursäktad att som långväga Göteborg-
are ta min trogna svarta Miata istället.  Ett 
mycket bra val visade det sig senare, eftersom 
det också blev en hel del lite längre och rätt 
snabba transportkörningar på fina finska 
vägar. (Jeguaren har numera ca 10L tank 
som ren sprintbil så den hade fått tankas 
upp alltför ofta!) Vi fick tillgång till mycket 

bantid under veckan, näs-
tan 11 timmar blev det om 
jag räknade rätt och det 
gav  mycket bra träning att 
få lära in en helt ny banor.  
 
Vi tillbringade första dagen 
på Alastaros relativt platta 
bana. Ligger bara en knapp 
timmes körning från Åbo. 
Den är nästan 3 km lång 
med kombinationer av klu-
riga kurvor med varierande 
bankning. Mest spännande 
är en högfartskurva mellan 
två rakor (tänk er Kinnekul-
lerakan men med frisikt i 
knycken) ett parti som sedan avslutades in i 
en 150 graders hårnål med skarp bromsning 
och med ringa avåkningsutrymme. Banan lig-
ger ungefär i ett landskap miljömässigt som 
Anderstorp med sandmark och tallskog om-
kring, den har dess-
utom en dragstrip. 
Man kör dragracing 
och stdracing samt 

formelklasser där liksom mc som är populärt 
i Finland. Likaså en del truckracing. Egen tid 
med Miatan utan gå max var ca 1.41 på var-
vet, något som räckt till att placera sig hyfsat 
i bland racehundkojor ungefär..
 

Se7en Days i Finland
Text: Jan Erling Rydquist
Foto: Kalle Fehlberg, Klas Björkman m.fl.

racing

Johan Rosenlund kollar luftkvalitén

Xaviere tillsammans med Andreas Näslund Mattias Meldert med kartläsare Heikki i Speedstern
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Alastatro var bra att börja på med sina rätt 
generösa sandfållor på alla kluriga ställen så 
jag uppfattade den som mycket säker. Vi gick 
till fots ett varv först och sedan blev det ett 
antal körpass. Vi började kl 1130 och hade 
banan ända till klockan 1700 så det var inte 
någon stress att snabbt pressa fram varvtider. 
Med mest Se7enbilar  på banan så fanns det 
givetvis inte så mycket att köra mot men en 
Opel Speedster visade sig vara ungefär lika 
snabb som min Miata. Std Caterham Classic 
Sprint och d:o Westfield som motsvarar un-
gefär Roadsport C gick relativt lätt åka ifrån. 
Det var mycket varmt och soligt, mellan 
26-30°C så kylsystemen fick en test. Miatan 
gick problemfritt och Knutstorpsinställning-
ar visade sig vara ungeför korrekta också på 
denna bana.
  
Nästa bana var den mycket utmanade Hä-
meenlinnan Moottorirata, 3050 m lång, 
byggd 1967 och med stor nivåskillnad. Såg 
uppgifter att det skulle vara hela 32 m (eller 
var det t o m 37 m?) från högsta till lägsta 
punkt. Utlagd som Suzuka i en åtta. Helt 
klart det närmsta man kommer till Nur-
burgringkänsla i Skandinavien. Banan lig-
ger mitt i Hämeenlinna, en stad stor som 
Västerås ungefär. Det var ungefär två tim-
mars körtid från Alastaro, och vi var då i 
princip ca 170 km rakt norr om Helsingfors. 
 
En hoppbacke fanns inom banområdet lik-
som en skidskyttebana. Så nog var det kupe-

rat alltid! Just kuperingen var nog 
skälet till att den får lov ligga kvar, 
med stark kupering och skog runt 
omkring innebar det att ljudet 
från bilarna skickas mest rakt upp 
i himlen misstänker jag. Många 
kurvor är tekniskt krävande med 
övergångar från positiv till nega-
tiv bankning och dessutom hade 
den snabbaste kurvan en stigande 
ingång övergående till en platt 
och sedan fallande utgång med 
negativ camber dessutom! På 
banans baksida fanns ett mycket 

tekniskt svårt parti med intressant alpkör-
ning bl.a. med ett par branta ingångar i 
utförsbacke in i 90-graderskurvor. Här var 
ABS-en i Miatan en tillgång, inte att använda 
att köra på utan för att hitta gränser för sen 
bromsning ihop med turn in i utförsbacke, 
något som behövdes i ett par passager i den 
branta utförslöpa från banans högsta punkt.  
 
En karaktär på bana som var nog så svår att 
lära in för oss på fyra hjul. Den blev lite över-
mäktigt för en del deltagare i en mc-klubb 

som hade ordnat en trackday första dagen vi 
var där. Eftersom Armcoräckena på denna 
gamla bana i princip står direkt i bankant 
runt om hela banan så resulterade mc-åkar-
nas kombination av ovana och överambition 
att snabbt åka fort i ett antal omkullkörning-
ar. Utöver lyckligtvis nog mest lite skamfi-
lade race-egon så resulterade det tyvärr också 
i några potentiella donormotorer till kitcars 
och mc-se7enbilar. Men det var nyttigt för 
oss som skulle köra fort senare, man såg 
direkt var banan hade extra luriga ställen.  
 
Verkligt spännande var slänggungan med 
utförsbacke ner förbi depåområdet i en svag 
kurva som sedan gick över i en mycket snabb 
och sugande vänsterkurva i mycket kraftig 
stigning till banans högsta punkt. Det gick 
åka fortare och fortare här och jag hittade 
inte maxgränsen själv på den tid vi hade till 
förfogande. Ändå sänkte vi tider rejält efter-
hand. Snabbaste Se7en med 2L Zetecmotor 
(en bil typ Roadsport A) tog sig runt på strax 
under 1.30, själv låg jag runt 1.40 men utan 
större risktagande. Opel Speedstern och std 
Caterham gick fortfarande åka ifrån. Sätt-

Room with a view

Micke Öhrström fyller på något

Andreas får hjälp med översyn och reparation av bromsar Anders ”Blomman” Blomqvist premiäråkte i sin nybyggda LoCost
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ningen på bilen med kuperade och bankade 
kurvor fick göras lite hårdare en den jag kör 
med på Knutstorp, med ytterligare lite un-
derstyrning för säkerhets skull. Det var ju 60 
mil hem utan släp...något som fanns i bakhu-
vudet hela veckan. Som referens tar sig For-
mel 3 sig runt på 1.17 och de lite vassa stan-
dardbilsklasserna utan problem under 1.30.   
  
Vi körde en av dagarna ett par pass också på 
en öppen raceträningsdag ihop med (lokala) 
finska std-racebilar (de flesta på slicks) och då 
såg man att banan tål bra fart också på klu-
riga ställen. Man såg också att det fanns lite 
olika spår att ta. En hårnål före utförsbacken 
ner mot banas snabbaste parti var avgörande 
för snabbt varv och här gunde man attack-

era drastiskt över rätt platta 
curbs. Eftersom man körde 
standardbilspassen i de pas-
sen där vi var med, varvat 
med mc och formelbil så 
fick vi i pauserna se hur 
proffsen kör mc runt banan. 
De hade bra lokalkänne-
dom och här gick det verk-

ligen undan, fort och säkert utan incidenter.  
I Finland finns det inte så mycket sportbi-
lar, och det är ännu färre som kör på bana 
så vi var ett lite udda inslag på banan i de 
finska förarnas ögon. Det är mc, stdbil eller 
formelbil som gäller därborta. Det finns bara 
en nationell sportvagnsklubb och man täv-
lar i princip inget utom historiskt, man får 
inte gärna modifiera bilar som vi gör i Sve-
rige. En besökande sportvagnsentusiast med 
en fin Miata 2001 från Helsingfors hade 
t.o.m. tagit ledigt en hel dag för att följa 
Se7en Days gängets framfart på banan. Han 
var jätteglad då han fick chansen åka några 
varv på banan med mig. Extra vikt med 
passagerare innebar dock då ett lite lugnare 

tempo. Hans fina Miata var dock inte så ra-
ceduglig, men efter blivit skjutsad några varv 
vart han eld och lågor att utveckla sin bil.  
 
Stark kupering gällde överallt, t.ex. var höjd-
skillnaden så stor att när man stod nere i de-
pån så såg man inte utan bara hörde bilarnas 
motorljud högt upp på rakan vid passering!! 
Med min relativt motorsvaga Miata så gällde 
det verkligen ha med sig så mycket fart som 
möjligt upp i den branta kurvande backen 
efter depån. Det var en platt ingång dock 
före ökande bankning och stigning så det 
gällde hitta rätt punkt före man gick på fullt. 
En fin ingång och snabb backtagning belö-
nades med ett rejält stig och rejäl hissning då 
man tippade över krönet för att omedelbart 
dyka ner en mycket kort raka före skarp hår-
nål öger i utförsbacke. Tänk er Molins knäpp 
på Kinnekulle men av riktigt grov kaliber. 
Räckena stod sedan i princip rakt framför 
näsan på en så här gällde det att inte bromsa 
på sig. Helt anorlunda än de banor jag kört 
i Sverige och mycket bra körträning.  Totalt 
spenderade vi tre dagar på Hämeenlinnan 

Klas Björkmans Caterham på campen

Mickes R1 Westfield

Andreas Lydigs vassa Saab Turbo Westfield
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Moottorirata. Vi började dag ett med lugn 
körning som rekognocering, sedan i ett par 
pass på öppen träningsdag för racing, och 
avslutade med fem timmars egen bankör-
ning sista dagen. Banans svårighetsgrad var 
sådan att det skulle behövas ännu mer tid. 
 
En fördel med finska banor är att banrestau-
ranger är populära äta på ungefär som golf-
banor i Sverige så är de alltid öppna och har 
hyfsad mat. Helt annan nivå än vi är vana 
vid. Motorsport är populärt i Finland så 
man har mycket bankörning med relativ låga 
banhyror. Men det innebär också begränsad 
service och bara under öppna träningsdagen 
hade vi fullt bemannade posteringar och bär-
gare och ambulans tillgängligt. Det var också 
enda tilfället man utförde besiktning av bilen 
liksom ett ljudtest. Vid övriga tillfällen var 
banoperatören mest angelägen om att veta att 
vi hade störtbåge och bransläckare i bilarna. 
 
Så en utflykt till Finland kan ge en extra 
dimension också för Miataåkare. Man har 
många och tillgängliga banor och kan man 
tima in sig på öppna träningar så är kostna-
den överkomlig. Vi betalade t.ex. bara 20 
Euro för att delta i tre ggr 30 min pass. Ban-
hyra hel eller halvdag liger på ung nivån hälf-

ten eller en tredjedel jämfört Sverige. Så det 
finns anledning för bilklubbar söka sig öst-
erut. Med mycket körtid och ostörd körning 
(eftersom vi hade mycket körtid hade man 
banan ibland tillgänglig själv helt och hållet) 
så kan man fokusera och träna in kurvor helt 
enligt skolboken, d.v.s. ta kurva ett och opti-
mera den, sedan fokusera kurva två o.s.v. Nå-
got man sällan hinner på de banor man kör 
på och oftast i trafik. De banor vi körde hade 
ett måttligare hastighetsregister som passar 
våra Miator bra med snitt runt 110 km/h.  
I mitt fall blev det 199 mil totalt i Miatan, 
inklusive transportkörningen och vi hann 
utöver banåkningen med en fantasisk so-
lig semestervecka  i ett vackert Finland. En 
avstickare till Tammerfors för gokartåka 
resulterade sedan i en hemväg genom ett 
parti av det vackra finska sjösystemet, en 
upplevelse bara det i en öppen Miata. Och 
inte förglömma en fin avslutande middag i 
det pittoreska Nådendal strax utanför Åbo. 
 
Senare tillägg:
Så att - Go East - med Miata var ingen dum 
ide. Tyvärr var tröttheten efter hemkomsten 
och diverse sociala åtaganden sedan så stor att 
jag fick stryka KM3 på Sturup,  men det var 
ju tyligen ingen så stor miss vädermässigt! 

Vi bodde tre personer per stuga i skapligt bra 
semesterstugor i ett fritidsområde utanför 
Hämeenlinna. Frukost av mycket bra ho-
tellsnitt (ca 9 Euro/dag) intogs på en restau-
rang inom området. Låg vackert vid en sjö så 
ett skönt kvällsdopp blev tradition då man 
kom hem indränkt i svett efter en dag på 
banan. Men också på bägge banorna fanns 
skapligt bra med WC och duschmöjligheter.  
 
Som sagt, jag kom med på grund av mina 
gamla Se7en-relationer men tolkar det som 
man har öppet sinnelag för rätt sorts delta-
gare, dvs de som gillar åka bana. Heikki var 
med i sin Elise liksom en kille (A Meldert) i 
en Opel Speedster (Elise relaterad den också). 
 
Träffade under veckan en av de engelsmän 
som ordnade Se7en Days 2000, han hade 
planer på ett  liknande event 2007 men 
denna gång med fokus på Norge, inklusive 
körning på en eller två banor där. Förra året 
hade dessa Se7en-galningar, totalt ca 40 st 
som skeppat över sina Seven till USA) åkt 
runt på tur i västra USA, bl.a. med 52 Se-
ven-bilar i en parad utefter The Strip i Las 
Vegas!! Då hade jänkarna gått man ur huse 
och bildade häck utefter gatan!

racing

Xavier omgiven av Andreas Lydig, Kalle Fehlberg, Alex och Michael Öhrström, Andreas Naeslund, Anders Blomqvist, Johan Rosenlund, Mattias 
Melder, Jan Erling Rydquist och Klas Björkman 

Än så länge ok, med underbart grepp 
i bakvagnen...

något senare färdigkört med ’låst’ 
vänster bakhjul...

och åtföljande bärgning.
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Hej! Ni kanske har läst mina tidigare repor-
tage från vad jag och Saaben är varit med 
om eller kanske rent av har sett min fram-
fart med denna bil på olika tillställningar. 

Men jag måste faktiskt erkänna en sak, även 
om jag kör Saaben som en ”riktig” rallyförare 
så har jag ingen rallylicens, än mindre en ra-
cinglicens. Visst har det knorrats lite när man 
skall köra att jag inte har någon licens, men 
det har för det mesta gått att få köra ändå. 
Men nu tänkte jag att det är dags att ta ral-
lylicens. Det är ju det där med försäkringar 
när man tävlar som ingår i en licens.

Sökte lite på Internet och hittade några ral-
lyklubbar som under hösten och vintern hål-
ler licenskurser för rally. Jag hade även frågat 
Stellan Östlingh om han visste någon bra 
kurs för att ta rallylicens. Dessutom så var de 
kurserna som jag hade hittat på Internet en 
bra bit hemifrån. Stellan tipsade om en kurs 
den 28/10 i Skene, men också i samma veva 
så fick jag frågan från Stellan om jag ville 
vara med och köra service för hans BMW 
2002 under ett rally som var samma datum. 
Jag blev lite kluven om hur jag skulle göra. 
Skulle jag gå på kurs eller vara med på ett 
rally och se hur det verkligen går till?

Jag bestämde mig för att vara med Stellan 
på rallyt och köra service. Vi planerade detta 

tillsammans med Jan Sernheden som är kart-
läsare åt Stellan.

Nu bar det sig inte bättre än att vädret i veck-
an var mycket dåligt och vi fick avvakta om 
rallyt kunde köras men det blev bättre mot 
helgen så vi fick klartecken.

Jag blev hämtad av Jan klockan 05.45 på lör-
dag morgon och vi körde till Borås där Stel-
lan bor. Stellan stod färdig med bil och släp 
när vi kom fram så det var bara att lasta över 
lite medhavda personliga saker. Vi körde iväg 
mot Mjölby där vi skulle besiktiga bilen.

Det blev en lugn och fin biltur till Mjölby. 
När vi passerade Vättern så höll solen på att 
gå upp och himlen var som en tavla. Vi hit-
tade Bilprovningen i Mjölby som hade en 
annan sorts besiktning denna lördag mor-
gon. Vi lastade av BMW:n och fick vår plats 
i besiktningskön. Sedan gick vi och hämtade 
ut ett startkuvert och klistrade på vårt start-
nummer 104 och diverse reklam som man 
var tvungen att ha på bilen för denna täv-
ling. 

Efter detta körde vi en mil till Skänninge där 
starten skulle vara. Jag körde Stellans Volvo 
V70 med det stora täckta bilsläpet (2,56 m 
brett) efter bilen. Vid starten fanns det en 
parkering för släpen där vi hittade en bra 

plats. Mötte upp med Stellan och Jan inne 
på startområdet och väntade på starten. 

Jag pratade med en däckförsäljare om vilka 
däck det fanns att köpa till Saaben. Sedan 
gick vi runt för att se hur de olika rallybilar-
na såg ut. Det var rätt kallt och klart denna 
dag så efter en stund så gick vi in till caféet 
för att ta en fika. Det var nästan en och en 
halv timme att fördriva innan BMW:n skulle 
starta rallyt. 
Vi gick igenom hur sträckorna såg ut på 
kartan så att vi kunde lägga upp taktiken. 
Pratade även hur man skulle köra till service- 
området och vad som förväntades av mig vid 
ett serviceuppehåll.
Äntligen var det dags att starta med BMW:n
i starttältet. Där fick de stå en stund och 
vänta för det var en Bubbla som inte kunde 
komma iväg i tid. När de äntligen körde iväg 
gick jag mot Volvon och började köra de tre 
milen till Sommen (mellan Tranås och Box-
holm) där serviceområdet fanns på en fot-
bollsplan. Ett ypperligt sätta att använda en 
fotbollsplan på tycker jag.
Stellan hade nyss köpt en GPS-navigator till 
Volvon. Tidigare på morgonen hade vi hittat 
till Mjölby med dess hjälp och nu skrev jag 
”Sommen” och så hittade jag utan problem.

Jag hittade en bra plats till Volvon och tog ut 
presenningen som man måste ha under ral-

Rally Marknadsnatta 28/10-06
Text: Kalle Pilkrantz
Fotograf: Christer ’Krippa’ Moreau, Motorsport4sale.com

racing
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lybilen vid service. Inget spill får hamna på 
underlaget. Tog även fram de verktyg som vi 
hade pratat om att de skulle finnas gripbara. 
Sedan var det bara att vänta på BMW:n. Det 
kom in rallybilar nästa hela tiden. Första 
numret jag såg var 55 så det var nästan 50 
bilar med en minuts mellanrum innan Stel-
lan och Jan skulle komma. Det var mycket 
kallt och jag hade dessutom valt fel jacka så 
jag frös hela tiden. 
Rallybilarna hade nu kört halva rallyt när de 
var inne på service som låg mellan sträcka två 
och tre av tävlingens totalt fyra sträckor. Jag 
såg flera rallybilar som hade skador efter när-
kontakt med naturen. 

Så kom till slut BMW:n med besättning och 
körde upp på presenningen. De berättade att 
avgasröret slog i någonstans så de var bara 
att lägga sig under för att se vad som hade 
hänt. Jag hittade var det gick emot och la-
gade detta. Sedan så fyllde vi på lite olja och 
även besättningen fick ny energi i sig innan 
det var dags för att köra de två återstående 
sträckorna.   
Jag vinkade av dem och sa att jag skulle för-
söka se målgången på fjärde sträckan. Snabbt 
vek jag ihop presenningen och lastade in 
verktygen i Volvon.

Jag skrev in på GPS:n vart jag skulle och 
sedan var det bara att följa instruktionerna. 
Parkerade Volvon på en gräsmatta och gick 
de 500 metrarna till sträckmålet. Det var 
mycket folk som tittade på rallyt där jag 
stod. Jag tog några kort innan jag kom på att 
man även kunde filma med min nya mobil. 
Just när jag skulle ta en ny film så kom det 
ett meddelande på telefonsvararen men jag 
kunde inte lyssna på det för jag hade ingen 
bra mottagning på mobilen. Jag stod kvar 
för att se när rallybilarna körde in i mål men 
startnummer 104 kom inte och jag började 
undra vad som hade hänt. Jag gick till målet 
och frågade efter nummer 104 men det fanns 
inte rapporterat på listan. Jag insåg att jag 
måste hitta mottagning till mobilen så att jag 
kunde ringa och fråga vad som hade hänt.      

Jag gick till bilen och började köra mot Skän-
ninge och tänkte att de kanske har kört dit. 
Plötsligt när jag kör så piper mobilen och ett 
SMS kommer från Stellan med texten: ”Hej 
vi har kraschat på trean. Mitt på. Koppla kär-
ran och kom, Stellan”. 
Jag ringde upp med en gång och fick höra att 
bilen var kraschad på tredje sträckan och att 
jag skulle komma med släpet. Jag fortsatte att 
köra mot Skänninge för att hämta släpet och 
fick hjälp med att få ut det från platsen jag 
hade ställt det på.

Jag ringde igen för att få reda på mer exakt 
var någonstans på sträckan dom fanns. Det 
fanns en väg som man kunde köra in på, så 
att man kom nästan exakt på den platsen 
som dom hade kört av. Jag körde en bra bit 
på en smal grusväg som inte gick att vända 
på om man skulle ha kört fel och med ett 
släp som var 2,56 brett. Hittade rallysträckan 
och ringde ännu en gång för att fråga om var 
de stod. Stellan trodde att dom hade kört 
förbi den platsen som jag beskrev. Jag hop-
pade in i Volvon och fortsatte längs sträckan 
några hundra meter fram till en Golf som var 
parkerad vid sidan av vägen. Dom hade inte 
sett någon BMW. Innan de själv hade rull-
lat så hade de passerat tre andra rullade bi-
lar men visste inte vilka det var. Jag fortsatte 
och kom ner för en mycket lång backe och 
fram till en hästgård. Jag frågade på gården 
men dom trodde inte att det fanns rallybi-
lar längre fram så det var bara att vända. Nu 
körde jag i fel riktning på en rally sträcka och 
det är lika riskfyllt som att köra åt fel håll 
på en bana. När jag kom fram till den långa 
backen hoppades jag bara att det inte skulle 

komma någon bil från andra hållet! Först på 
andra sidan backen kom det två bilar men 
där fanns det en ficka som de kunde köra in 
i och jag kunde komma förbi. Passerade Gol-
fen igen och kom fram till den platsen där jag 
först hade kommit in på sträckan. Tvåhundra 
meter vidare och jag hittade BMW:n och de 
övriga bilarna som hade kört av på samma 
ställe.

Vid BMW:n höll Jan på med att skruva loss 
stolarna. Tanken var att bärga värdefulla de-
lar ifall bilen skulle behöva lämnas på plat-
sen. Jag frågade om allt var bra med honom 
och han svarade att det var ok. Sedan gick jag 
vidare till Stellan som satt på en sten uppe på 
en kulle. Han berättade att allt var bra men 
han hade mycket ont i sina fötter och kunde 
inte stå eller gå på dom.

Nu var det inte bara rallybilar som hade pro-
blem på denna plats. Det hade gjorts försök 
att få upp BMW:n med en nästan ny Suzuki 
jeep. Den hade först låst sig i växellådan och 
sedan startade den inte mer. Efter 40 minuters 
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felsökning så startade den plötsligt. Ägaren tog 
det säkra för det osäkra och körde ut den till 
en stora vägen ifall detta skulle hända igen.

BMW:n visade sig vara sönderslagen under-
till och fram (och på sidan och taket). Den 
gick inte att rulla och satt fast bland stenar. 
Först fanns det en tanke på att lämna bilen 
att hämta den vid ett senare tillfälle. Det var 
nu mörkt och vinschen på kärran orkade inte 
dra loss bilen. Vi bestämde oss för att den 
till varje pris skulle med hem till Borås. Min 
uppgift blev att vända med Volvon och släpet 
för att komma från rätt håll. Jag körde iväg 
i mörkret för att hitta en plats att vända på. 
Efter bara några hundra meter så mötte jag 
två bilar som båda hade släp och rallybilar 
i dåligt skick som last. Vårt släp var täckt 
med ett kapell så det var som att köra med 
en husvagn utan sikt bakåt vid backning. 
Varken jag eller de båda andra kunde backa 
från platsen.
Jag fick se en plats mellan några träd som 
kunde rymma släpet medan bilen vändes. 
Alla som hade samlats tyckte att det var da-
gens bästa idé. Vi kopplade loss släpet och 
knuffade det rätt ut i skogen. Sedan backade 
jag bilen så att jag kunde vända. Jag kom 
tillbaka till Jan som frågade vad jag höll på 
med! Han hjälpte mig att vända så jag kunde 
backa tillbaks för att hämta släpet! 

Nu var äntligen bilen och släpet åt rätt håll så 
att vi kunde börja bärgningen. Det behövdes 
en stor insats av alla som hade samlats för 
att hjälpa till. BMW:n lyftes till slut av 10-
15 personer så att den kom åt rätt håll och 
till slut upp på kärran. Stellan hjälptes ned 
till Volvon och kunde äntligen komma från 
platsen där han hade suttit i fyra timmar och 
tittat på sin kraschade bil och den efterföl-
jande bärgningen som alla hjälpsamma hade 
deltagit i.

Jag satte mig nu bakom ratten i Volvon för 
att köra ut från rallysträckan och tog samma 
väg som jag hade kommit på. Sträckan var 
delvis mycket sönderkörd efter det att över 
150 rallybilar passerat och jag vågade inte 
köra längre än nödvändigt på den. Nu hade 
det börjat snöregna och det gjorde inte un-
derlaget bättre. Stellan ringde till starten för 
att fråga om vi var tvungna att anmäla oss 
där. Detta blev nödvändigt eftersom de ville 
se bilen, lämna tillbaka vagnboken och skriva 
en anmälan till SBF:s försäkring. 

Eftersom BMW:n var tvungen att bärgas och 
lastas baklänges så blev släpet baktungt och 
därmed mycket vingligt att köra. Vi körde 
lugnt tillbaka till starten i Skänninge och 

klarade ut pappersarbetet. När vi var klara 
så var det äntligen dags för hemfärd med 
GPS hjälp och beräknad ankomsttid i Borås 
klockan 23.00. Vi behövde tanka Volvon ef-
ter alla körningarna under dagen själva hade 
vi behov av att besöka gyllene M för att stilla 
hungern. Hela vägen hem var Stellan på gott 
humör och pratade om allt som har brukar 
göra även om han hade ont i sina fötter.

Väl framme i Borås så lämnade vi Stellan på 
akutmottagningen vid Borås lasarett där vi 
förklarade vad som hade hänt. När vi berät-
tade om vilka hastigheter som hade rått vid 
avkörningen så märkte jag hur sjuksköter-
skan såg chockad ut! Hon hade säkert inte 
varit med om att någon efter en krasch i så-
dan hastighet själv kommer in och säger att 
han har lite ont!

Efter att vi hade lämnat Stellan så körde vi 
till garaget för att lasta ur Volvon och ställa av 
släpet med BMW. Det var inte tal om att för-
söka lasta bilen av släpet. Efter detta så körde 
vi hem till Stellan för att byta bil och Jan kör-
de oss hem till Göteborg och lämnade mig 
där han hämtat mig tidigt på morgonen.

När jag kom hem så satte jag mig mer för 
att få tänka igenom vad som hade hänt.  Jag 
tog en god och kall öl och kopplade av efter 
allt som hänt. Klockan var 01.00 på söndag 

natt så det hade varit en lång och händelserik 
dag! 
Jag talade med Stellan på måndagen och det 
visade sig att han har sprickor i båda fötterna 
och kan därmed inte gå på ett antal veckor.

Nu vet jag vet inte om jag skall gå den där 
kursen efter allt vad som har hänt på min 
första rallytävling där jag gjorde servicede-
but. En licens är förstås bra att ha om man 
själv råkar ut för en krasch, för då är man ju 
alltid försäkrad. Jag skall allt försöka att ta en 
rallylicens nu i vinter! Sedan får jag se vad jag 
kommer att köra för slags tävlingar nästa år!

Kalle Pilkrantz

Kommentarer från Stellan:
Tack så hemskt mycket både Jan och Kalle för 
er insats! Jan som gjorde en heroisk insats när 
han tjatade och bokstavligt släpade ihop folk 
i mörkret för att bärga BMW:n samma kväll! 
Kalle för att med stort mod och handlingskraft 
tagit sig in i de djupaste av skogar med klum-
pigast tänkbara utrustning! Ni löste uppgiften 
suveränt!
Tack även för stöd och support under månaden 
efter händelsen. Jag är på bättringsvägen och 
hoppas få bort gipset till jul och kunna återvän-
da till garaget. Det finns lite att ta hand om... 
Det kommer en ny säsong 2007. Vi syns!
Hälsningar Stellan 
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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

På en fullsatt Bilsportgala i Stockholm tillkännagavs på lördags-
kvällen att Alexander Haegermark, Formel Renault-förare från Hov-
ås, blivit 2006 års vinnare av Rickard Rydell Special Award med 
motiveringen:
”Racingtalang som steg för steg arbetat målmedvetet för att utveckla 
sig som förare och därmed göra sig redo för en internationell formel-
bilskarriär.” Förutom 50.000 kronor i prispengar får vinnaren även 
ett test med det svenska teamet Performance Racing som tävlar i det 
brittiska Formel 3-mästerskapet. Värdet av testdagen som kommer 
ske i Valencia, Spanien i december är 70.000 kronor.
– Det jättekul att kunna dela ut det här priset tillsammans med tid-

ningen Bilsport och Performance Racing. Jag vet själv hur svårt det 
är att ta steget till att tävla utomlands. Med Rydell Special Award 
hoppas jag ge tillbaka något till svensk motorsport genom att hjälpa 
enung förare en bit på vägen till en internationell karriär, säger Rick-
ard Rydell. Det här var åttonde gången som priset delades ut och 
bland tidigare vinnare finns bland andra Alx Danielsson, som nu står 
på tröskeln till Formel 1, och Sebastian Hohenthal. Det var det en 
överraskad Alexander Haegermark som kallades upp på scenen för att 
mottaga Rydell Special Award av Rickard Rydell.
– Helt fantastiskt och samtidigt oväntat! Det känns roligt att få upp-
märksamhet och uppskattning efter många års slit. Formel 3-testen 
ska bli jättekul och utmärkelsen Rydell Special Award kommer de-
finitivt höja min motivation att prestera ännu bättre nästa år när jag 
siktar på att köra formelbil i Europa, säger Alexander Haegermark.
- Jag vill också tacka Tidningen Bilsport och juryn för utnämnandet. 
Det här är ett kvitto på att Formel Renault har tagit över efter Formel 
Ford som plantskola för unga racingtalanger avslutar Alexander.
Källa: www.rickardrydell.com  Skribent: Gustav Liljeberg

Alexander Haegermark, 22 år från Göteborg är ett av Sveriges största racerlöften. 
Tävlar för Kungliga Automobil Klubben. 2006 erövrade han silvermedaljen i 
Formel Renault Nordic Series. Han har en andraplats i EM i Belgien i karting, 
InterContinental C. I samma klass är han dubbel svensk mästare 2002 och 2004. 
Säsongen 2007 kommer Alexander att tävla i den Nordeuropeiska Formel Renault 
serien, NEC; serien vanns så sent som 2004 av Formel 1 föraren Scott Speed.

Bilsportgalan 2006
Alexander Haegermark vann prestigefyllda 
Rickard Rydell Special Award
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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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