
www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 2 – 2007 1

en
SVKG – Sportvagnsklubben Göteborg     Nr 2 - 2007

S
P

O
R

TV
AGNSKLU

B
B

E
N

 

GOTEBORG 

Racing: Brands Hatch, Historic Group C  Racing: Sportvagnsmeeting, 1000cc Cupen 
Racing: Alexander Haegermark  Reportage: MPH-mässan  Reportage: Göteborg Motor Show

bulletin
Ledare: Sommar... sommar... sommar...   Racing: Vårruset i Falkenberg 

Touring: Vårrallyt  Reportage: Tjolöholm  Racing: SVKG Bankalas



SVKG-Bulletinen nr 2 – 2007  www.svkg.nu2

Så blev det åter midsommar! 
Denna gång en midsommarafton 
med ihållande regn, som avlöstes 
av mera regn … för att till slut 
klarna upp en stund … och åter 
mera regn, å åska å mera regn?

Vilket fantastiskt jobb som 
stjärnreportrarna Michael & 
Jan-Erling lyckats genomföra 
… och som med hjälp av fina 
bidrag från ambitiösa begåvade 
skribenter och fotografer lyck-
ats få ihop ännu ett rykande 
färskt nummer av vår älskade 
’Bulle’ … ett jättetack! Ser med 
full tillförsikt fram emot nästa 
nummer som lär komma ut di-
rekt efter semestern?

Vilken härlig start det blev i 
år, med träningen på Falken-
bergs Motorbana, rekorddelta-
gande på Första-Maj-Rallyt och 
ett fulltecknat Bankalas med 
SVKG:s Racingskola och avslu-
tande ’Sixty Minutes’. Det lovar 
gott … och kul att läsa om det 
och blicka tillbaka med glädje, 
men så fort dessa månader pas-
serade. Har äntligen fått den lil-
la gröna besiktigad och klar, så 
ska väl försöka fixa vagnboken i 
tid för att åtminstone vara med 
på årets Sportvagnsmeeting och 
Racerhistoriska Cupen med 
MGCC på Ring Knutstorp. 
Hade inte heller i år möjlighet 
att åka upp till Velodromloppet 
på Gelleråsen men kan ju alltid 
hoppas på något reportage däri-
från.

Lite ’smolk i bägaren’ blir det ju 
förstås av att det finns medlem-
mar, som ej betalar medlems-
avgiften i tid. Detta orsakar 
ett fullständigt onödigt extra 
arbete för vår eminente kassör, 
som tyvärr behöver påminna 
dessa medlemmar både en och 
två gånger, trots deras mest 
egendomliga ursäkter och bort-
förklaringar. 

Funderingar finns också kring 
hur vi skall kunna bli fler funk-
tionärer, som tycker om att ak-

tivt delta vid racingtävlingar, 
dels vid våra egna klubbarrang-
emang men även att åka till 
större arrangemang vid olika 
tillfällen på Knutstorp, Anders-
torp, Falkenberg, Karlskoga osv. 
Har du idéer och funderingar så 
hör gärna av dig till styrelsen. 
Kanske skulle vi göra något spe-
ciellt arrangemang som tack för 
medverkan under året t.ex. en 
separat banträff med åtföljande 
kalas (?) eller något annat kul?

Jobbar numera med ett sjuk-
husprojekt i Karlstad, så det blir 
många långa men fina resor att 
uppleva årstidernas skiftningar 
… gärna via Uddevalla, den 
härliga vägen upp mot Bengts-
fors och sedan svänga av mot 
Åmål. Eller som det ibland har 
hänt på vägen hem, då jag mis-
sat avtagsvägen mot Göteborg, 
fortsatt för att senare svänga 
söderut utefter ännu vackrare 
vägar, eller hamnat i Årjäng … 
snacka om att Sverige är fantas-
tiskt!   

Med massor av allra 
bästa sommarhälsningar 

Heikki S. t.f. red.ass.

… och glöm inte bort att an-
mäla dig/er till SKREA RAL-
LYT i Falkenberg i samband 
med Finalerna i Racerhistoriska 
Cupen och Sportvagnsmäster-
skapet i september!

ledare

Sommar… sommar… sommar… 
sommarlov, med benen fulla av 
spring!

Heikki Särg
Ordförande
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Bilen på bilden är från förra årets licenskurs/bankalas, en mycket trevlig tillställning!  Bifogar också 
en bild på mig i en McLaren F1-bil på Frankfurts bilsalong för ett par år sedan. Ambitionerna med 
Speedstern (som det nu blir tredje säsongen med) är väl i främsta hand att leka av mig lite på bana 
några gånger per år, och att kunna åka en och annan inspirerande vägtur. Bilintresset är allmänt 
stort och för tävling generellt. Historic LeMans ’06 är senaste riktigt bra tävlingen jag varit på. Lite 
F1, DTM, Champcar etc har det också blivit genom åren. Tankar om eget tävlande finns men de 
har inte materialiserats ännu. Eventuellt blir det lite Gokart (Formel Yamaha) i år. Med medlems-
skapet hoppas jag främst på bra banträffar (var redan med förra året som sagt!) och ev. deltagande 
på sprintracen.

klubbnytt

Vår monter hade en fördel som många klubbar missade: Vi kunde snabbt urskiljas 
tack var den högt flygande SVKG-flaggan, här i gott sällskap med en (rekonstruerad 
eller replika) GT40. (foto: Jan Segerfeld)

Omslagsbild:

Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2006
Ordförande:
Heikki Särg
Tel: 0706-198747
Arbete: 031-7501308
Mobil: 0708-757557
Fax: 031-7501301
E-post: lot49us@hotmail.com

Vice ordförande:
Niklas Falk
Tel 031-7769694
Mobil: 0703-567456
E-post: NiklasFalk@mac.com

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

Vice sekreterare:
Mona Olsson
Tel: 031-960593
Mobil: 0703-179737
E-post: mona.olsson@gmail.com

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

Klubbmästare:
Gustaf Hörnestam
Tel. 031-3220759
Mobil: 0739-020759
E-post: gustaf.hornestam@volvo.com 

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

Nya medlemmar

Jag har varit med i klubben 
ett år men en bild i Bullen 
vore trevligt. Bilen är en 
MK-Indy årsmodell 2005

Michael Wänström, Sjövik:  
MK Indy Seven Replica  -05

Johan Andersson, Torslanda: 
Porsche 911 -82

Hans Petersson, Göteborg: 
Porsche 911 Carrera

Jonas Wärnberg, Trollhättan: Opel Speedster
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FÄRG
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racing

En varm och solig eftermiddag i april samlades trup-
perna i god tid i depån på Falkenbergs motorbana. Det 
var ju säsongens första banarrangemang med möjlighet 
få bort rattrosten inför säsongen. Allt var planerat lagom 
detaljerat och eftersom det finns så många hjälpsamma 
i klubben var det aldrig några tveksamheter om vad som 
behövde göras.

Besiktningen sköttes löpande av Anne Marek och Benny 
Wahlberg tog hand om inskrivning och betalning. Totalt 
kom det nästan 40 ekipage så vi var lite nervösa att det 
skulle bli trångt men det fungerade fint.

Blandningen av bilar var lika stor som vanligt med allt från 
Volvo 850 och Golf Caddy till Porsche 911 och Modsport-
bilar. Arrangemanget flöt på bra. Joachim Osbeck tog för 
dagen på sig bärgarrollen eftersom hans nya bil inte blivit 
klar. De få bärgningarna under kvällen fungerade snabbt 
och smärtfritt så vi kom igång snabbt igen. Det flöt till och 
med på så bra att jag själv på arrangörssidan hann ta mig 
ett par körpass själv för att testa vinterns modifikationer 
och slipa bort lite rattrost.

racing

Vårruset Falkenberg 26 april
Text: Niklas Falk   Foto: Nils Ljung, Peter Karlsson

Många ville ta chansen komma ut på bana

Elmon Larsson ”jagar” potent Volvo

Löveryds bevingade Modsport GTV

En klassisk Dino i depån

En gammal fin Elan och en ”ny” passerar på startrakan
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touring

Med solsken som sällskap åkte jag upp till 
Göteborg och parkeringen vid TV-huset, an-
lände strax innan kl 11. 

När man väl hade parkerat och hälsat på alla 
så hittade jag några bekanta ansikten, jag är 
som ni förstår en alldeles nybliven medlem. 
Till min och alla deltagares stora glädje så an-
slöt sig många olika typer av sportbilar, ca 60 
ekipage, Stoltast skulle nog Ferdinand blivit i 
sin himmel eftersom Porsche-bilarna var flest 
i antal. Själv så är jag en stor Opel Speedster 
entusiast så jag kan inte berätta så mycket om 
alla övriga vagnar som deltog.

När det var tid för start ställe vi upp i en lång 
rad och fick vägbeskrivningen, där efter star-
tade vi med två minuters mellanrum. Det bar 
i väg mot Lerum via Jonsered för att fortsätta 
mot Hindås och vidare mot Borås på många 
fina slingrande vägar med stopp lite då och 
då för att svara på kluriga frågor. Vissa bitar 
var otroligt fina. Man borde haft med en ex-
tra co-driver så man kunde njutit av utsikten. 
Det var inte lätt att köra samtidigt som man 
försökte ta in landskapet, givetvis i laglig has-
tighet även om frestelserna lätt kan bli stora i 
en vass sportbil.

Vägbeskrivningen var lätt att följa men i Le-
rum gick vi bet, trodde aldrig i mitt liv att det 
skulle gå att köra vilse men det gick, Lerum 
är större än man tror. Skyller därför på alla 
nybyggda rondeller, man blev alldeles snurrig 
av alla varv medans man försökte bestämma 
sig åt vilket håll man skulle åka. 
Vid kilometer 111,4 (en skarp kurva innan 
utfart till en större väg) fick vi en påminnelse 
om vad som kan hända om man gasar först 
och tänker sen, en 740 hade parkerat en bra 
bit ut i terrängen.

Rallyt avslutades med korvgrillning och pris-
utdelning på Almenäs badplats där vi ställde 
upp våra bilar till en spontan allmän beskå-
dan. Korven var så god att våra arrangörer 
var tvungna att åka och handla en andra om-
gång. När vi alla ätit oss mätta var det dags 
för prisutdelning och av någon märklig an-
ledning så ville ingen ha ’klotgrillen’ i pris. 
Kan det vara så att grillmaster Kalle gjorde 
ett så bra jobb att ingen vågar försöka upp-
repa hans korvgrillning ens hemmavid. 

Vårrallyt 2007 1 maj
Text: Johnny Karlsson   Foto: Jan-Erling Rydquist

Många bilar i lineupen till starten vid gamla TV-huset

Snabba mittmotorsexor i lugnt  tempo i ett vackert vårlandskap!

Målgång vid den vackra sjön Almenäs i Borås

 Jansa åkte helöppet i sin ”single seater”
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reportage

Vår monter hade en fördel som många klub-
bar missade: Vi kunde snabbt urskiljas tack 
var den högt flygande SVKG-flaggan, här i 
gott sällskap med en (rekonstruerad eller 
replika) GT40. (Jan Segerfeldt)

Tjolöholm! Ett sån’t evenemang det har blivit 
av det! Utställningsgeneralen Christer Olsson 
sade i mars att han beställt vackert väder, och 
minsann, blev det inte det. Precis lagom, inte 
för kallt och inte för varmt. 

Årets version blev strålande, med totalt 84 
utställande organisationer; många enmärkes- 
och mångmärkesbilklubbar, olika föreningar, 
sällskap,  och företag. Alla ställde ut en oher-
rans massa automobiler, motorcyklar, vehik-
lar, maskiner och apparater. Under dagen 
kunde den som inte är speciellt svag för just 
sportvagnar titta på ovanliga och vackra for-

don, ursprungligen gjorda för mer vardagliga 
uppgifter. 
Flygplan och helikoptrar (de sistnämnda nå-
got för högljudda) samt folkrace-uppvisning 
och olika motorcykelbaserade aktiviteter 
bidrog till underhållningen. För de minsta 
fanns lämpliga aktiviteter som höll dem och 
deras föräldrar på gott humör. T.o.m. Volvo 
Museum, som dolde sig bakom namnet Vol-
vo Cars Heritage, fanns på plats för att sälja 
goodwill. 

Den som inte hade ett specialintresse måste 
ha haft det svårt att välja i det stora utbudet, 
men för många torde helt enkelt de många 
personliga kontakterna med mer eller mindre 
likasinnade bidra till det stora nöjet med ett 
evenemang som detta. Om man inte hörde 
det kunde man se på ansiktsuttrycken ”Nej 
men tjänare, det var länge sedan!”

Det första intrycket när man kom fram till 
uställningsområdet, efter långa köanden, 
blev att här har man att göra flera dagar om 
man skall hinna med allt. I handen fick vi 
en utmärkt utställningskatalog-tidning med 
karta över hela utställningsområdet. En rik-
tigt rationell person hade naturligtvis först 
satt sig för att under en kvart ögna igenom 
den, men hur många är så rationella? Även 
denne rapportör insåg först vid hemkomsten 
vilken fin publikation som producerats för 
evenemanget. 

Alexander Hægermarks racing-Renault hör-
des varva i KAK-tältet; det är nästan märk-
ligt vad moderna motorer tål i r/min! Att han 
på många ställen i katalogen-tidningen blev 
omdöpt till både Anders och Andreas tar han 
säkert med ro så länge sponsorslipstenen drar 
stödjande företag.

Tjolöholm 20 maj 2007
Text: Lennart Haajanen   Foto: Jan Segerfeldt

Sportigheten hos Aston-Martin kan inte förnekas. Här är det vår f.d. med-
lem Bengt Mörner och hans kompis Magnus Neergaard med sina DB2:or; 
Magnus hitrest från Malmö.

Även bland Göteborgs Motorhistoriker finns älskare av sportiga fordon. 
Här en vacker Alfa Romeo Spider (men sitter man inte väl långt framom 
bakaxeln?).

Vår monter hade en fördel som många klubbar missade: Vi kunde 
snabbt urskiljas tack var den högt flygande SVKG-flaggan, här i gott 
sällskap med en (rekonstruerad eller replika) GT40. 



www.svkg.nu SVKG-Bulletinen nr 2 – 2007 7

Sir Bourbon Dixieland Band spelade fin jazz, 
och ambulerande denna gång påpassligt mel-
lan olika platser inom det stora området.

Klubbens sannolikt äldsta fordon delade ut-
ställningsmonter mellan Göteborgs Motor-
historiska Klubb och oss – detta utnyttjade 
utställningsgeneralen till en liten demo-kör-
ning vid halvtid: Med generalen som kart-
läsare kördes Bugattin från GMHKs monter 
ett par gånger fram och tillbaka på en grusväg 
för att under visst gräs- och lersprut landa hos 
oss. (Bugattin, som saknar kylarfläkt, körde 
för övrigt helt oförskämt om alla i köerna dit 
och hem för att undvika kokning.)

Best in Show lär ha blivit en liten Triumph 
Mayflower.  Hm.

Tack till Jan Segerfeldt, GMHK, för fotografier 
och kompletterande upplysningar.

reportage

Denna sportvagn står i utställningskatalogen som en 
SS100 från 1937, men skall man vara noga så är den en 
S.S.-Jaguar, ty redan 1935 ombildades  S.S.Cars Ltd. till 
det bolag som övertog modellnamnet Jaguar och 1945 döp-
tes om till Jaguar Cars Ltd. En riktig brittisk sportvagn.

Denna sportvagn 
heter Ockelbo, trots 
det Ferrari-liknande 
märket med den 
dansande hästen. 
Den tillhör, och har 
minsann byggts av, 
viceordföranden 
i GMHK Alvar 
Holmgren.

Ett supersportigt fordon, och förmodlilgen den 
enda monposto-vagnen förutom Alexanders 
Renault. Bakifrån såg den ut som en förkrigs-ERA 
med knubbiga små hjul, men visade sig vara ett 
duktigt hembygge med modernt maskineri och 
chassi baserat på Alfa Romeo Alfetta. Den som 
har särskilt intresse för fjädringssystem hade här 
utmärkta möjligheter att studera styrningen av de 
Dion-röret.

Den här sportvag-
nen ställdes ut av 
företaget Warg AB 
– Pagano Kit Cars, 
Karlstad.
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FÄRG

På eftermiddagen på väg upp 
till Kinnekulle fick jag ett tele-
fonsamtal från ”Rektor” Hae-
germark som undrade när jag 
skulle komma fram, han var 
nämligen lite sen. 

Eftersom jag redan kommit till 
Vara och förmodligen skulle vara 
framme några minuter innan 16 
fick jag uppdraget att underhålla 
eleverna med lite betalning mm. 
Nu kom de sist anlända eleverna 
ungefär samtidigt som Pelle så 
allt löste sig lika smidigt som 
det brukar. Alla fick plats, även 
om utbildningslokalen kunde 
ha varit lite större och haft nå-
got bättre ventilation (men vi 
hittade ”knappen” efter några 
timmar…) .

Teoridelen på förarkursen var 
något nedkortad i år. Vi var där-

för klara redan klockan 23 och 
innan dess hade vi hunnit med 
en rundvandring på banan. I 
den vackra solnedgången fick vi 
också en visning av olika spårval 
i välfyllda personbilar. Vädret på 
onsdagskvällen var underbart, 
soligt och klart med en antydan 
till frost när vi lämnade kullen 
för Postiljonens orgie i 70-tals-
design.
 
Jag vaknade redan klockan 5 på 
torsdagsmorgonen, väckt av ett 
oroväckande ljud, dripp dropp 
lät det från fönsterblecket. En 
snabb blick utanför visade på 
fuktig asfalt och duggregn. Nåja, 
det torkar nog var min tanke 
eftersom alla prognoser pekat 
på uppehåll. Men vid frukos-
ten hade duggregnet övergått i 
konstant tätt regn fallande från 
en jämnt mörkgrå himmel och 

vattenpölarna på gatan var re-
jäla. Nåja, racing är ju en utom-
hussport och kanske klarnar det 
upp innan lunch?
 
Ute på Kullen så började upp-
dragen med gruppindelning och 
instruktörspresentationer. Förar-
kursen hade 6 instruktörer på 24 
elever och uppföljningskursen 
hade två instruktörer på 14 elever 
så det fanns gott om instruktörer 
i år och det verkade uppskattas. 
Efter att jag delat upp lite num-
merlappar och försökt klura ut 
vilka som betalt eller inte så pas-
sade jag på att krypa in i tidtagar-
tornet och lyckades placera mig 
vid det enda fungerande elemen-
tet. Ute var det nämligen hela 6 
grader ”varmt”.

Det ställe som blev mest halt 
fanns mitt på rakan där ett antal 
snurrningar skedde. Det gene-
rerade flera kvalificerade kandi-

dater till årets propeller, tyvärr 
finns de inte dokumenterade 
på bild! En fick toksnurr under 
startövningarna och en annan 
vid utfart från depån. Humö-
ret var därför något nersatt på 
kursdeltagarna pga. vädret men 
i gengäld så lärdes det mycket 
”car control” under dagen. När 
sedan startövningarna hade gåtts 
igenom och träningsracets tre 
varv hade körts så sken alla som 
små solar.

Eftersom hela kursen genomför-
des i konstant tätt regn så blev 
det också några bärgningstillfäl-
len.  Per Löveryds Cherokee fick 
jobba ett antal gånger, att ha 
tillgång till en så smidig bärg-
ningsbil är ett definitivt plus (nu 
är vi många som kan hantera 
startspärren på den i alla fall). 
När klockan blev 16:30 och det 
flaggades av för sista gången för 
dagen så upphörde naturligtvis 

SVKG Bankalas på Kinnekulle 17-18 maj
Text: Niklas Falk  Foto: Joakim Ramer, Nils Ljung, Jan-Erling Rydquist m fl

Full fart i depån vid växling i 60-minutes racet

Per Löveryds grymma Modsport GTV

Emil Löveryd med sin  GTV var med i vinnande laget. Joachim Osbecks nya och mycket snabba Roadsport C- Miata

Michael Stadig i sin läckra Morgan 4/4 BDG

racing
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regnet. Så dags, men det var ju 
lovande för fredagen i alla fall 
när vi blöta som dränkta katter 
drog oss tillbaka till Postiljonen 
för att tina upp i en het dusch 
och bastu.

På fredag morgon såg vädret 
mycket bättre ut. Asfalten var 
fortfarande fuktig men himlen 
var mycket ljusgråare och regnet 
hade upphört. När vi kom ut till 
banan så såg det lika lovande ut 
och det började bli fläckvis torr 
asfalt. Depån hade redan börjat 
fyllas med folk och nu kom det 
styva jobbet att dela in bankala-
sets 70+ deltagare i tre grupper. 
Det löstes genom att bara ha 24 
lappar av varje färg och de som 
var tidiga fick välja först. Det 
gick jättebra i stort sett, alla ver-
kade ha stor förståelse över att 
depån i år var sprängdfylld.

Första passet kom igång på utsatt 
tid och sen rullande det på under 
dagen med rullande schema av 
rött, gult och grönt körpass samt 
lite bärgningar av och till. Själv 
fick jag dock hoppa över några 
egna körpass ihop med fixandet 
med flaggposteringar.

Vädret under dagen blev bara 
bättre och bättre.  Asfalten var 
helt torr redan efter en timme 
och sen blev det till och med 
helt soligt, något som värmde 
både asfalt och själar.

Klockan ett var det dags för 
genomgång av procedurer för 
60-minutes och tidsträningen. 
Henrik Bergqvist gjorde ett bra 

jobb med att förklara det hela 
och det blev inga missförstånd 
vad jag kunde se. Jag lyckades 
bättra mitt personbästa på Kul-
len med drygt en sekund till 
1.05.66 men till ingen nytta, ef-
tersom Joachim Osbeck tar sitt 
knappt färdiga nybygge och kör 
1.04.8 och därmed segern i Ro-
adsport C. 

Men i lagtävlingen så lyckades 
jag dock komma med i vinnan-
de laget, bestående av Jan-Erling 
Rydquist Miata, Mikael Matt-
son Alfa GT, Niklas Falk Miata, 
Emil Löveryd Alfa GTVT. Täv-
lingsformen 60-minutes är som 
alltid engagerande och när jag 
stod och väntade på min stint 
så började det falla några regn-
droppar. Så det blev lite extra 
nervöst ett tag, speciellt när man 
sitter och väntar på att få stafett-
pinnen och dra iväg så blir det 
inte lite tunnelseende. Adrena-
linuppbyggnaden är enorm och 
det är inte underligt att varvti-
derna under racet aldrig kom 
nära kvaltiden. Värt att notera 
var att det detta år fanns det hela 
8 Miator med i 60-minutes av 
totalt 19 bilar.

Eftersom det flutit på bra så blev 
det denna gång till och med 
ett avslutande 20 minuters fritt 
körpass efter 60-minutes vilket 
alla var förvånande över. Efter 
avflaggning 16:29 så var alla 
nöjda och glada. Den efterföl-
jande prisutdelningen sköttes 
med den äran av Henrik och 
Stellan. Vid klockan 17:30 var 
det helt tomt i depån och det var 
bara att brumma iväg mot Vara 
för avtalad pyttipanna med Lö-
verydarna och Benny Pretorius. 
Det passade jättebra eftersom 
min fulltankning i Kungsbacka 
på onsdagen räckte precis dit. 

På det hela så löpte bankalset 
under de två dygnen smärtfritt 
mest på grund av det stora an-
talet funktionärer som visste 
vad som behövde göras. Visst 
kan informationsmaterial göras 
tydligare och bättre men utan 
personer som verkligen ser till 
att saker blir gjorda händer det 
inget.

Pernilla Stadig i Caterham Seven på bankalaset

Niklas Falk med racedäcken som ”tak”

”I sjunde himle”n…det var många se7enbilarvar med!

Vinnarbil i 60-minutes, Mikael Mattsons läckra GTV.

Överfullt i depån både torsdagen och fredagen.

Per Löveryd som funktionär i blötan 
på torsdagen

racing
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racing

Först bakgrund och historik: Group C FIA 
World Sportscar Championship, parallellt 
med den amerikanska motsvarigheten, 
IMSA Championship, kördes under en 10-
års period mellen 1982 och 1993. Det var 
en epok inom sportvagnsracing som kanske 
var en av de intressantaste någonsin. 

1982 lanserades reglementet för Grupp C 
sportvagnar. Samtidigt kom reglementen för 
Grupp A standardbilracing och för Grupp B 
rally. Grupp C är i sin tur sprunget ur Grupp 
6, ett tidigare reglemente för tvåsitsiga öppna 
sportvagnsprototyper som tillkom på sent 
60-tal. Renault vann 1978 i Grupp 6 med en 
bil med säregen design. Den blev senare ba-
sen för en Le Mans klass för täckta GT-Pro-
totyper. Det var just ur denna klass Grupp C 
reglementet utvecklades.

För att låta en ny publik få uppleva racingen 
med dessa fantastiska sportvagnar, bildades 
2003 “Group C/ GTP Racing Club”. Reg-
lementet gäller i princip Group C och IMSA 
bilar i orginalutförande. Dock tillåts även 
bilar från grupp C2 och Camel Light delta. 
Vagnarna skall ha dekor, logos och dekaler så 
som de hade när de körde på den tiden.

Inför säsongen 2007 har startfältet växt till 
sig ytterligare. Ca 25 bilar är anmälda till 
seriens 6 deltävlingar. Bland ekipagen i det 
imponerande startfältet finner man klassi-
ker som Jaguar XJR 12 ”Silk Cut”, Porsche 
956/962, Mazda 757 och Nissan R 90 CK.  

Vår rutinerade klubbmedlem Kent Abra-
hamsson, har anmält sig med en Porsche 

962C Kremer 1990 inför årets säsong. Han 
är i denna klass en ”rookie”, men har inför 
första deltävlingen ändå hunnit med två tes-
ter på Silverstone och Snetterton. 

Denna bil har deltagit på Le Mans både -90 
och -91 med en nionde placering som bäst 
1991. Bilen kördes då av dubble Le Mans 
vinnaren Manuel Reuter, gamla rallyföraren 

Masters Historic Festival, Group C/ GTP, 
Brands Hatch GP, 27-28 maj 2007.
Text: Michael Stadig och Mathias Lindh  

24 heures du Mans 1988

Renault Alpine A442B Grupp 6, vinnare av Le Mans1978. Notera sikt-slitsen för föraren framtill 
på “bubblan”.  Ett hål i ”bubblans” överdel gjorde att reglementet för ’öppna’ bilar följdes.
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Harri Toivonen och sedmera F1-chaufören 
JJ Lehto. Kremer-Porschen har en två ven-
tils boxersexa, med slagvolymen 2994 cc och 
en enkel turbo. Med fullt laddtryck på 1.3 
bar ger den ungefär 800 hk. Bilens vikt är 
ca 900kg. Vindtunneltester (av Joest-Porsche 
962C) har visat på en maximal downforce på 
2532 kg med 633 kg aerodynamiskt drag vid 
321 km/h. Detta utförande av 962: an har 
klockats för otroliga 391 km/h på Mulsanner-
akan på Le Mans. Så fartresurser fanns alltså 
till förfogande i tillräcklig mängd för denna 
regniga deltävlingen på Brands Hatch. 

Här kommer en rapport från Kents debutra-
ce i grupp C inskickad av Mathias Lindh, 
mekaniker:

Det var en fantastisk helg men tyvärr med 
mycket regn. 

Vi hade problem med bilens setup och en in-
stabil framvagn i högfart. Vi justerade och ar-
betade bl a med olika camber. Kent körde med 
nerskruvat laddtryck på ca 0.8 bar. Det var 
mycket vått på tidsträningarna under lördagen, 
men en fantastisk uppställning av Grupp C och 
GTP bilar, hela 23 startande. I kvalet slutade 
Kent på en 16: e startruta.

Efter en del justeringar och nya däck kördes sön-
dagens race i avtagande regn. Kents körning im-
ponerade som vanligt men han fastnade till slut 
bakom Chris Randall i en Nissan NPT 90 GTP 
och ville inte riskera racet med en omkörning. 
Kent var ändå mycket nöjd efter 9: e placeringen. 
Han kommenterade fighten med Nissan-racern 
direkt efter racet ”I couldn’t push him off ”. 

Mathias rapporterar också om den trevliga 
stämningen i depån: “… bland annat så pra-
tade och andades vi samma luft som Derek Bell 
med imponerande 26 starter i Le Mans.”

Arne ’AB’ Bergqvist, som också var med som 
mekaniker, fick tandvärk redan på resan till 
England. Som tur var så visade sig att vinnaren 
av lördagens race David Mercer, i en Spice SE 
90CFFR, var tandläkare. Efter en fältunder-
sökning i depån ordinerade Spice-chauffören 
penicillin och godisförbud till Arnes inflam-
merade tand. Gadden var snart på bättrings-
vägen.”

Foto: www.snappyracers.com
Many thanks for the picture Jonathan!

racing

Kent Abrahamsson, Porsche 962C Kremer
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Hårda tag i Historik, Elmon i ljusblå Austin A40 Futura MK1 Foto: Bengt-Åce Gustavsson

rally

Elmon Larsson heter jag och tävlar för SVKG. 
Jag har kört biltävling på bana ett antal år. 
Nästa planerade tävling, Gelleråsen den 16 
juni, blir faktiskt min 101: a bantävlings-
start. Utöver detta har jag tävlat i ett 40-tal 
sprint race.

Tidigare har jag tävlat med min Lotus 7 
(främst i Sportvagnsserien) i klasserna road-
sport C, historisk racersportvagn kategori F, 
samt roadsport B (totalsegrare 1998). Där-
efter med en MG Midget i modsport III 
(totalsegrare 2000). Sedan 2005 tävlar jag 
med en Austin A40 i den så kallade 1000 cc 
cupen. Förra året lyckades jag vinna kategori 
E samtidigt som jag kom tvåa totalt i cupen. 
Den aktuella tävlingsbilen har ni förmodli-
gen sett på någon tävling eller bankalas, eller 
ni kanske har läst om den. Den var med i ett 
reportage i Classic Motor nr. 4, 2005. Den är 
byggd enligt appendix K. för historiska stan-
dardvagnar, kategori E. 

1000 cc cupen är en del i den historiska ra-
cingen i Sverige. Precis som namnet säger är 
den till för bilar med en motorvolym på max 
1 000 kubikcentimeter. Samtliga bilar skall 
vara standardvagnar och måste uppfylla ap-
pendix K. Vi delar in oss i två klasser. Kate-

gori E för bilar som samtliga är tillver-
kade 1961 eller tidigare samt kategori F 
för bilar tillverkade 1962 tom 1965.
Min Austin A40 Futura MK1 har en 
4-cylindrig A-serie motor på 962cc. Ef-
fekten ligger nog runt 70 hk och det kan 
varvas upp till 7500 rpm om det kniper. 
Vikten på denna racervagn är 737kg. 
Årets första deltävling var 26-27 maj på 
Kinnekulle. Eftersom rätt få standard-
vagnar var anmälda så samtliga körde i 
samma heat. Vi var dock 12 stycken 1000cc-
bilar av de totalt 20 som tränade. En av del-
tagande bilar var verkligen inte en standard-
vagn. Eftersom det inte fanns något lämpligt 
heat för tävlingens enda Bugatti, körd av Per-
Olof Håkansson, fick han köra med oss.

Tidsträningen gick bra, det märktes att vin-
terns justeringar fungerade. Jag var snabbast 
bland E-bilarna, men blev efter träningen lite 
fundersam vid upptäckten att rätt mycket 
vatten försvunnet ur kylaren. Trodde det var 
locket som inte höll tätt, så en extra gum-
mipackning applicerades för att få lite mer 
”spänst” i fjädern på locket.

På Kinnekulle gäller rullande start men jag 
kom iväg bra i första racet. Allt verkar fung-

era, men på femte 
varvet sprutar det 
vatten från mottor-
rummet. Inget annat 
att göra än att bryta 
och åka in i depån. 
Kan där bara konsta-
tera att övre kylar-
slangen har spruckit. 
Hans Eklund, en 
konkurrent i SAAB, 
fixar en slang åt mig 

från sitt SAAB-lager. Passar perfekt. Tar bort 
den extra gummipackningen eftersom jag 
tror att den är en bov i dramat.

Starten på söndagens tävling blir lite stöki-
gare. Vi får ta ett extra varv och försöka en 
gång till. Jag kommer iväg rätt bra trots att 
Magnus i sin hundkoja står nästan stilla och 
blir ett rundningsmärke. Har bestämt mig 
innan att ta det lite lugnare än på lördagen 
och tanken är att försöka ta ledningen bland 
E-bilarna och koncentrera mig på att behålla 
den, istället för att försöka jaga ifatt F-bilarna. 
Bilen fungerar perfekt och jag kommer först i 
mål av E-bilarna med Hans som tvåa.

Efter målgång konstateras att allt vatten finns 
kvar i kylaren. Teorin är att det fanns ett li-
tet hål på kylarslangen vid tidsträningen och 
att vattnet försvann den vägen, dvs. inte via 
kylarlocket. Gummipackningen gjorde att 
inget tryck försvann under första tävlingen 
därför sprack slangen.

Helgens varvtider:
Tidsträning:  1:17.115
Race nr. 1:   1:17.214
Race nr. 2:   1:18.758
Nu tar vi nya tag på Gelleråsen den 16-17 
juni.    Elmon Larsson  

Austin A40 Mk1. Nr 9

Elmon laddar för fullt vid träning på Kinnekulle

Sportvagnsmeeting på Kinnekulle Ring 
25-27 Maj, 1000cc Cupen
Text: Elmon Larsson  Foto: Martin Johansson och Peter Karlsson

Klassiker i profil

racing / förarprofil
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racing

Alexander Haegermark fick en tuff inledning 
på säsongen på holländska Zandvoort un-
der pingsthelgen. I det första racet slutade 
Alexander på en 13:e plats och i det andra 
regnfyllda racet blev det en 14:e plats. To-
talt kämpade han till sig 15 poäng och lig-
ger på 14:e plats i mästerskapet.

Det var inte de bästa av förutsättningar som 
gavs för flera av de 27 förarna. Endast två 30 
minuters träningar fanns till förfogande och 
för Alexander var detta första gången han 
körde på den svåra banan.
– Vi visste att det skulle bli en väldigt tuff helg 
eftersom vi inte har haft tillfälle att träna här 
innan racet. De flesta förarna som kör serien 
har kört fruktansvärt mycket på Zandvoort, 
säger Alexander. Kvalresultaten på lördagen 
blev missvisande. Alexander skulle få starta 
racen från 14:e respektive 17:e rutan. Avstån-
det till Frank Kechele som tog pole position 
blev 1,5 sekunder, vilket i sig var ett bra steg 
framåt från den fria träningen.
Teamets driver coach, Lars Angström:
– Vi bedömde att det var viktigt för Alex att 
få så mycket körtid på banan som möjligt. 
Därför fick han åka båda kvalen från början. 
Detta medförde tyvärr stort däckslitage vil-
ket gjorde att bilen inte var konkurrenskraf-
tig i kval 2.
I det första racet tog Alexander tillbaka en 
placering och slutade på en 13:e plats. Ef-
ter en Safety Car-period kunde han passera 
Ryan Borthwick i slutet av raksträckan. Det 
blev regndäck på i det andra racet och en in-
tressant start. Alexander berättar:
– Vi startade rullande efter Safety Car och 
halva fältet verkade inte veta om det. Jag 
körde förbi två i starten som trodde att det 
var stående start. Men jag blev i min tur om-
körd av två förare. Totalt kaos. Det blev ett 
upptorkande race där vi hade en bra strategi. 
Ett tag var jag uppe på 13:e platsen för att 
strax efter göra ett misstag och trilla ner till 
15:e igen. På sista varvet körde jag om Anton 
Nebylitskiy och blev tillslut 14:e.
Kim Olsen, teamchef KEO Racing kom-
menterar:
– Efter våra förutsättningar är det ett god-
känt resultat och vi tror absolut på att Alex 
avancerar i tabellen efter nästa deltävling på 
Oschersleben, där vi gjorde ett mycket fint 
resultat på den officiella testen i april.
 

Alexander Haegermark, 22 år från Göteborg 
är ett av Sveriges största racerlöften. Alexan-
der är med i Svenska Landslaget och tävlar 
för Kungliga Automobil Klubben. 2006 er-

övrade han silvermedaljen i Formel Renault 
Nordic Series. Han har en andraplats i EM 
i Belgien i karting, Intercontinental C. I 
samma klass är han svensk mästare 2002 och 
2004. Säsongen 2007 tävlar Alexander i det 
Nordeuropeiska Mästerskapet, NEC; serien 
vanns så sent som 2004 av Formel 1 föraren 
Scott Speed.

För mer information om Alexander Haeger-
mark: www.alexracing.se
För mer information om KEO Racing:
www.keoracing.com
För mer information om Formel Renault mäs-
terskapet i Nordeuropa se:
www.renault-sport.de eller www.necup.com

Northern European Cup, Formula Renault 2.0, Circuit Zandvoort 2007-05-28

Kämpigt för Alexander Haegermark på Zandvoort
Text från pressrelease  Foto: Chris Schotaunus

Tävlingskalender 2007:
26-28 Maj  Zandvoort Holland
7-8 Juli  Oschersleben Tyskland
21-22 Juli  Assen Holland 
4-5 Aug  Zolder Belgien 
25-26 Aug  Nürburgring Tyskland 
29-30 Sept  Oschersleben Tyskland 
13-14 Okt  Spa Belgien 
20-21 Okt  Hockenheim Tyskland 

Alexander Haegermark fighting face

Nästan som F1

Maximum attack!

Stort startfält på Zandvoort
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reportage

I höstas var det en verklig högtidsstund för 
bilentusiaster i Göteborgstrakten. Det var 
MPH-utställningen som tilldrog sig i utställ-
ningshallen vid Hotel 11. I en miljö som en 
gång var en del i varvsindustrin var nu en 
helt annan typ av snabba och lyxiga farkos-
ter uppradade.

Endast det yppersta ställdes ut. Detta var 
enligt arrangörerna, Skandinaviens första 
sport- och prestigebilsmässa som arrang-
erades i Göteborg 10-12 november 2006, 
visades ett 50-tal olika bilmodeller från 20 
olika biltillverkare. Flera av utställarna ge-
nomförde dessutom helt unika Europa- och 
Sverigepremiärer. På mässan visade ledande 

biltillverkarna sina allra nyaste modeller, 
bl.a. bilar från Ferrari, Lamborghini, Por-
sche, Maserati, Bentley, Jaguar, Alfa Romeo, 
Corvette och Maybach. Här fanns även de 
mest exklusivaste modellserierna från BMW, 
Mercedes-Benz, Audi, Subaru, Lexus m.fl. 

På plats fanns de flesta drömbilarna samlade 
vid ett och samma tillfälle, så man kunde 
verkligen njuta av världens bästa bilar på nära 
håll. Bland premiärvisningarna på MPH 
fanns flera aktörer. Audi som genomförde sin 
Sverigepremiär för den helt nya prestigebils-
klassen, S-line-serien. Lexus visade bland an-
nat en spännande nyhet, LS 460, ett tekniskt 
mästerverk med massor av ny spännande 

teknik. Porsche 
hade premiär-

visning av nya Porsche 911 GT3 RS, Targa 
4 och 4S. Jaguar visade sina nya XK Coupé 
och XKR Cabriolet. 

Undertecknad fick chansen vara med på 
VIP-kvällen och nog fanns det lite fläktar av 
den fina världen med snygga montrar, stiliga 
värdar i kostym och vackra långbenta utställ-
ningsvärdinnor som serverade champagne vid 
ankomsten. Temat var lyx och sportighet och 
urvalet bilar bekräftade detta.  Några bilar fi-
rade dessutom Sverige-premiär. SVKG:s egen 
mediestjärna Peter Sundfeldt var en trivsam 
och medryckande talför aktör vid dessa pre-
sentationer. Hans uppenbara förtjusning när 
han fick lov att inomhus dra igång motorn i 
nyaste Mercedes SLR och varva upp rejält var 
minst sagt smittande. Med den bilens mås-

Läckra lyxbilar på Eriksberg, 
2006 10-12 november
Text: Jan-Erling Rydquist  Foto: Jonas Christensen

Det ska böjas i tid....eller kanske Porsche är lika bra som Ferrari? Ferrari F1

Carl Rydquist  var Porscheinformatör på MPH med vackra assistenter
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reportage
vingeliknande dörrar fick man en hög grad 
känslan av se ett landat rymdskepp. 

I Porschemontern fanns från SVKG Carl 
Rydquist som hade mycket att göra under 
utställningsdagarna. Han hade uppdraget 
att informera för alla genuint intresserade 
just detaljerna i den Porsche GT3 RS i Car-
rera Cup-tävlingsutförande som fanns att be-
skåda och provsitta. Det var hektisk aktivitet 
hela tiden eftersom varumärket Porsche har 
många intressenter.

Personligen tyckte jag nog trots alla läckra 
sportbilar att Maybach i long wheelbase-ut-
förande tog hem priset som värsta lyxbilen. I 
helsvart och med ”Joakim von Anka look”, 
med ett helt enormt utrymme i baksätet och 
med champagneglasen i sina hållare i mitt-
konsolens bord, då var det lätt drömma sig 
bort till en annan bilvärld!

Peter Sundfeldt SVKG var underhållande och driven presentatör

Lyxigt baksäte i Maybach

Blivande racerförare?

Nya Lamborghini och Bentley hade Sverigepremiär

Mingel med champagne på VIP-visningen
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Betalt

Som utställningsansvarig för SVKG vill jag 
kort förmedla mina intryck om mässan, och i 
första hand då från vår monter på Göteborgs 
Motorshow. 

Inbjudan kom i januari och styrelsen SVKG 
tog beslutet ställa upp. Primärt ville vi få en 
gratisplats som ibland erbjuds bilklubbar och 
med mindre än tre veckor till mässtart kom 
det besked att vi kunde få en gratisplats med 
en monteryta på 5 x 8 m.

Där kunde vi ställa ut tre bilar, förutsatt de 
var av lite mindre storlek. Det visade sig dock 
svårt att alls få tag i bilar. Så även om jag först 
inte tänkt ta in min Rally SAAB, så fick jag ta 
det beslutet. Med Niklas Falks Mazda Miata, 
var nu två bilar klara.

Sedan kom det glädjande besked att Bosse 
Axelsson kunde ställa 
ut. Vi fick välja fritt i 
hans garage. Men där 
finns det en hel del bilar, 
så det var inte helt lätt. 
Från den värsta Grupp-
B Audi med över 600 hk 
till en Lancia Fulvia HF 
med 155 hk, sen finns 
det några till, men Bos-
ses garage får vi skriva 

om en annan gång. Vi var locka-
de få med Audin, men med sina 
220 cm i bredd skulle den inte ge 
mycket plats över till de två andra 
bilarna. Till slut enades vi om att 
ta med den mycket ovanliga Lancia 
Fulvia HF: en, (även den egentli-
gen också är en rallybil), men den 
är ju byggd för asfaltrally och i ori-
ginalskick.

Återstod så bara att få bilarna i 
rätt skick. Niklas Mazda måste 
besiktigas, inte helt enkelt ord-
na för en tävlingsbil. För egen 
del gällde det montera bakaxeln, 
bromsarna, de nya rallyfjädrarna 
och stötdämparna på Saaben, 
prylar jag hade köpt tidigare i 
vintras. Sen skulle även en ny 

huvudbåge hinna 
monteras. Det blev 
ett par helger med 
intensivt mekande och jag fick på 
mina fulldubbade rallydäck som 
legat i garaget, sedan jag var uppe 
i Svenska Rallyt 2005. 

Nu gällde det bara att få montern 
bemannad. Jag trodde torsdagen 
och fredagen skulle bli svårast 

täcka, men det visade sig istället 
att det var till helgen som det var 
svårt att få uppställning. Vi hade 
tre personer på helgpassen och 
två på vardagarna, för att matcha 
besökare. Själv medverkade jag 
alla dagarna. Det var stimule-
rande och kul att se det myckna 
intresse som min Saab väckte. Jag 
lärde mig snabbt att inte gå fram 
till äldre herrar i 60 årsåldern 

och prata trimning av 
tvåtaktare, för de visste 
själva bäst av egen er-
farenhet hur får till en 
snabb rally-Saab.

Torsdagen och freda-
gen drog mest mo-
torfolk, de vanliga 
besökarna kom under 
helgen. Många perso-
ner fanns att prata med 

och det var roligt att glädja andra med sin bil 
och dess utseende. 

Så till sist vill jag än en gång tacka alla er som 
hjälpte till under dessa fyra dagar i början av 
mars 2007 och som var med och bemannande 
SVKG-montern och gjorde PR för klubben. 
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SVKG:s monter. Niklas Falks 
race-Miata främst och Bo Axels-
sons Lancia Fulvia HF bakom.

Karl P med sin rally-SAAB tvåtakt

En läcker Pagani 
Zonda C12S hade 

premiär på Göteborg 
Motorshow.


