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Äntligen hemma igen! I början 
på oktober … efter ännu en två-
dagars i Karlstad med arbets-
grupperna för utbyggnaden på 
Centralsjukhuset rullar tåget in 
på Centralen i Göteborg. 

Strax innan tio denna mörka 
regndisiga tisdagskväll tar jag 
Quattro 89:an för att åka hem. 
Härlig känsla att låta motorn 
spinna längs folktomma gator 
genom Allén … Södra vägen 
utefter Heden, dra lite vid röd-
ljusen och svänga höger förbi 
Poseidon på Götaplatsen, uppför 
chikanen mot Chalmers. Mas-
sor av blinkande ljus från en bil 
som kört upp i häcken på mig. 
Saktar ned och svänger in efter 
busshållplatsen. 
Stänger av motorn och öppnar 
dörren för att stiga ut, då en 
övernitisk uppskruvad ung man 
rusar fram och hejdar mig … 
med massor av frustation får ur 
sig: ”Sitt kvar! Rör dig inte!”
På min synnerligen diskreta 
undran vad som har hänt, svarar 
han: ”Du har begått ett brott! 
Du har kört över den heldragna 
linjen utanför Konserthuset, å så 
kör du som en Formel-1-förare!” 
Tänkte först om jag skulle upp-
fatta det som en komplimang, 
men han såg inte ut att vara den 
typen, så jag svarade med ett 
noga övervägt - jaså?  
”Och det är körförbud på bilen! 
Den skulle varit besiktigad i sep-
tember! Dessutom är det inte 
första gången du begår brott!” 
Återfallsförbrytare? Bäst att hål-
la en låg profil, men aldrig att jag 
erkänner! Han kan ju kolla i sina 
dataregister … blånekade och 
vägrade samarbeta! Fick även 
frågan om jag önskade någon 
speciell försvarsadvokat i rätten? 
Svarade inte, men kom efteråt på 
att jag skulle föreslagit Bodström 
eller Leif Silbersky … de’ hade 
varit nå’t?
Efter att han tillkallat förstärk-
ningar kom ytterligare en bil 
med alkotest. Vid det laget hade 
min samarbetsvilja helt upphört, 
så jag blåste å blåste … å lite 
bättre kan du, å jag blåste, å de 
avlöste varandra och jag fick inte 
köra bilen … 
Jag bad ödmjukt om att få skjuts 
hem, vilket han nekade mig. Ef-
ter att ha lovat att sätta dit mig 
fick jag åtminstone tillstånd att 

köra bilen till närmaste lediga 
p-plats.
Då jag långsamt körde iväg söde-
rut längs Chalmers parkeringar 
kände att jag mig fortfarande 
helt darrig och självklart fanns 
det så här dags inga tomma p-
platser utefter Gibraltargatan. 
Kollade i backspegeln och fort-
satte till den första lediga platsen 
… hemma i garaget på Guldhe-
den.

Någon vecka senare öppnade jag 
ett brev från Polismyndigheten 
i Göteborg med ett efterlängtat 
och glädjande besked att fallet 
var avslutat och att jag var fri-
känd! 
Besiktningen gick hyfsat med 
bara tre små fel. Tutan fungera-
de inte. Vänster hjullager fram 
var kass och handbromsen likaså 
men fick ju fortsätta att köra yt-
terligare en månad. Vid ombe-
siktningen slet besiktningsman-
nen sönder handbromsen igen 
så nu blir det GT84:an i stället. 
I september blev den godkänd 
hos Bilbesiktning i Kinna utan 
anmärkning och med allra bästa 
avgasvärden.

Till sist ett jättetack till er alla 
som arrangerat och deltagit vid 
årets alla fina träffar med en här-
lig stämning, som trots denna 
ibland så regniga säsong varit så 
framgångsrik och ett litet extra 
tack till Jan-Erling & Michael 
för ett jättefint arbete med Bul-
len!

Med massor av julhälsningar 
till er alla och förhoppningsvis 
kommer det även en spännande 
”SVKG kalender 2008” … lycka 
till!

Heikki/GT84 

ledare

En julsaga...

Heikki Särg

Ordförande
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Här kommer lite information om mig själv och bilen. Min Suzuki Cappuccino är minst sagt ovanlig 
så det är inte många som känner till den och den väcker alltid massa uppseende. Bifogar två bilder 
på min bil så som den ser ut nu, täckt och öppen, skall ske några smärre justeringar över vintern. 
Ser fram emot att dra iväg på åkturer till våren, kommer ihåg att ni ordnar lite fina turer på trevliga 
körvägar utöver möjligheterna köra bana. Jag själv var medlem i SVKG i början på 80-taler, körde 
då en Alfa Bertone, 2000 GTV -73.

 Med sportvagnshälsningar
Lars Lagström

klubbnytt

Fighting face på Claes Östbergs 
otroligt välbyggda GT40. 
(Foto Claes Östberg).
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Nya medlemmar

Lars Lagström: Suzuki Cappuccino
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Så er AUTOMANIA klar igen
Pressemeddelelse november 2007

2007-udgaven af AUTOMANIA – Silkeborg Automobilfestival blev endnu engang en ubetinget 
succes, hvor særligt det nye klassiske bilmarked var lidt af en publikumsmagnet. Derfor hersker der 
naturligvis heller ikke tvivl om, at bilfestivalen gentages. Lygterne tændes og motorerne spinder 
således fra fredag den 29. til søndag den 31. august 2008.

Da bestyrelsen bag AUTOMANIA – Silkeborg Automobilfestival for nogen tid siden skulle eva-
luere 2007-udgaven af festivalen, var der stor enighed om, at den havde været en forrygende succes! 
Der var lige som sidste år et utal af spændende biler fra både ind- og udland, som fik Silkeborg til at 
summe af aktivitet hele weekenden. Ikke mindst var festivalens nye tiltag – det klassiske bilmarked 
på Søtorvet – et af de helt store trækplastre, hvor der var op mod 10.000 besøgende i løbet af lør-
dagen.

AUTOMANIA vil derfor naturligvis vende stærkt tilbage i 2008, hvor der blændes op for festlig-
hederne i weekenden den 29.-31. august. Festivalen vil indeholde flere gengangere, såsom storslået 
åbning på Torvet, HillClimb i Gjern Bakker, 4x4 kørsel i Kalbygård Grusgrav mm. Derudover vil 
der også være nye tiltag, som vil blive fastlagt hen af vejen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, så 
du er klar, når Silkeborg igen genlyder af spindende motorer.

I ventetiden kan du følge med på www.automania.dk, som løbende vil blive opdateret.

Faktaruta: Suzuki Cappuccino är liten 2-dörrars 2-sitsig hard top roadster. Bilen är  byggd för 
att passa Kei car regler för lägsta skatt och försäkring i Japan. Väger bara  700 kg och drivs av en 
3-cyl helaluminium 657 cc DOHC motor (just under 660 cc maxgränsen för Kei car). Bilen är 
liten för att matcha Kei car regler, 3295 mm lång och 1395 mm bred. Layout är front- mittmotor 
med bakhjulsdrift.

Bilder önskas!
Vi vill få in bidrag med fina bilder till Bulletinen 
nr 1 2008 som blir ett almanacksnummer som 
tidigare år. Inlämning senast 20 januari.
De måste vara högupplösta och sådana vi inte 
sett tidigare. Skickas till Bulleredaktionen.
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Kinnekulle: 

Debuten i SPVM gick riktigt bra, andraplat-
sen i C. Min bästa tid sista varvet i race två 
blev 1.05.684. Klurigast en tävlingshelg 
jämfört med en banträff var att det saknas 
tid att fila på setup (t.ex. något så enkelt 
som däckstryck). 

Banträffar går man in och ut ur depån ett an-
tal gånger tills man hittar rätt. Här gäller det 
att ha grejerna i ordning innan man sticker 
ut. På ett tidskval på 15 minuter går det  inte 
missa en tredjedel med lufttryckskontroll/ 
justering. Temperaturen kan ändra sig också 
mellan passen, från 10 grader och mulet på 
morgonen, till race på eftermiddagen i 20 
grader och solsken. 
Upplevelsen köra SVPM var svår att beskriva, 
adrenalin och förväntan blandat med massor 
av skoj bilar och trevligt folk i depån. 

Velodromloppet: 
Kom dit torsdag kväll och fick depåplats 
bland de andra vid trailerparkeringen och 
Svinstallarna. Det blåste svinkallt när allt 
skulle sättas upp. Partytältet fick vänta tills 
morgonen men då jag planerat för tidig 
besiktning så gjordes allt i ordning innan 
läggdags. Besiktning   gav inga problem, sen 
var det snabbt ut till träning för att försöka 
att hitta lämpliga lufttryck och balans (min 
enda möjlighet justera). Mitt 3:e varv gav 
1.23.16.
Prövade min Kinnekulleinställning från  var-
mare väder, men det kändes inte alls bra ef-
tersom det kasade och hade sig i ”Trösen 2” 
och på några andra ställen. 

Kvalet låg efter middagen och med en liten 
tryckhöjning hoppades jag på bättre fäste. 
Det blev dock ej  bättre och bästa tid blev 
bara 1.23.24. Jag måste överkört rejält efter-
som snabbaste tid redan tredje varvet på en 
ny bana för bilen inte borde bli mitt bästa... 
Jag bevakade min andraposition i C men 
Dahlin satte en monstertid på c:a 1.19.nåt 
och dit kunde jag aldrig  nå.  
Lördag morgon började lugnt, sedan var sen 
en massa publik som kom och ställde frågor, 
skoj och ovant. Efter uppställning gick star-
ten ganska lugnt till. Höll min plats och tap-
pade inte så mycket på Dahlins Caterham. 
Men på varv tre så tappade jag gaspedalen. 
Jag hade lite stödgas när jag klämde pedalen 
i durken så bilen behövde inte parkeras på 
plats. Väl i depå så hade jag bestämt mig för 
att bryta, men ut och upp med huven och 
javisst, vajern hade lossnat! Så det var bara att 
ploppa tillbaka den, stänga  huven, på med 
balaklava, hjälm, handskar, bälte och ut igen 
för att försöka sätta nåt snabbare varv, hade 
bara 1.23.80 dittills. Fick fyra varv på mig 
men inget var fritt från varvningar så jag fick 
nöja mig med fjärde plats på söndagens grid 
i C. 
Söndagen började med regn på natten, sen 
höll det bara på. Det lättade lite kl 7 men det 
var falskt alarm. Jag provade med höga 2 bar 
i däcken för bättre marktryck  Det var blött, 
blött, blött på banan. Någon snäll själ förbar-
made sig och stod och höll ett paraply över 
mig under de minuter som jag stod i lineup, 
på sista plats med  min dåliga varvtid från 
Race1. Vid starten gjorde jag ingen direkt 
attack, jag tänkte känna mig för först. Men 
av någon anledning verkade hela fältet bara 
vara en kö och vid inbromsningen till Trösen 

fungerade min bil nästan som på torrt. Jag 
fick till en bra utgång ur Esset och vid Ejes 
bromsades det tidigt så jag tog en rövare på 
yttern och plockade två man. Stärkt av detta 
samt då det gick få in mitt understyrande 
skrot i kurvorna så var det bara att ladda vi-
dare. 
Vid varje bromsning  plockade jag billängder 
på dem framför och jag verkade få mindre ba-
lansproblem än andra när det vattenplanade. 
I depåkurvan var det riktigt halt men genom 
att gå snålt innerspår så fick jag riktigt bra 
fart ut på rakan. Här tog  jag många ekipage, 
faktiskt alla utom en som var ca 44 sek före 
i mål. Väl i mål så trodde jag att jag kommit 
in fyra eftersom jag hade räknat in två A-bilar 
till, men det blev som tvåa i Heatet (jag som 
trodde jag gjort nåt fel när de ”ville ha tag på 
mig”). Resten av söndagen blev lite konstig, 
jag är ovan vid en massa gratulationer och 
ryggdunkar. 

SSM – Knutstorp: 
Det var minst sagt ”växlande” väder på hel-
gen. Men söndagens sol och kraftiga bris (el-
ler vad vindstyrkan heter som äter partytält 
som de vore Polly) är ju det man minns. Kör-
ningen fungerade kanon på fredagen, blött 
och fint och bara att runda många bilar. ABS 
nedför backen mot Liton är bara sååå härligt, 
bara trampa och styra in när det biter i bot-
ten. Men det var ju meningslöst att jaga tider 
i vätan, dock  bra att träna balans.  
Tidsträningen lördag morgon var inte lika 
blöt som fredagen och för oss i Roadsport så 
var det torrt spår på den snabbare delen av 
banan. Men hårnålen liksom kurvan ut till 
långa rakan var fuktig och halkig. Mellan Li-

FÄRG
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racingracing

Niklas Falk – Rookie of the year; 
Racerapporter SPVM -07
Text: Niklas falk   Foto: Niklas Hedlund, www.nikhe.se

 Niklas Falk i sin Miata Clubsport
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ton och Bäcken var det riktigt snorhalt. Jag 
kvalade 4 tiondelar före Magnus Dahlin Det 
blev plats 11 av totalt 24 med en del B- och 
A- bilar bakom.
Race 1 på lördagen blev ännu torrare än un-
der kvalet, Jag missade lite i starten, sen spann 
det ganska mycket också. Dahlin gjorde en 
kanonstart och var långt före mig till första 
sväng. Sen kom det en några B- och A-bilar 
som skjutna ur kanoner bakifrån. Jag tappa-
de fyra platser och när alla snabbare krånglat 
sig förbi så blev det att kämpa för att inte 
Dahlin skulle försvinna i fjärran. Nu gjorde 
inte Dahlin några misstag och då det var inte 
halkigt nog för att jag skulle kunna dra nytta 
av ABS-en så blev det 2:a i mål i C. 
Race 2 på söndagen var också på torr bana 
men det blåste friskt. Vi startade  efter place-
ring i Race 1, så nu hade jag Dahlin före mig. 
Första halvan av racet blev enormt spännan-
de . Vi var sex bilar som slogs om placering-
arna efter en vilt stängade Morgan. Jag och 
Dahlin bytte platser några gånger och körde 
i bredd genom många kurvor. Det hela slu-
tade med att Warg i sin Pagano råkade putta 
till Morganen på kortrakan. Den kom över 
gräset på insidan och backade sen över banan 
mitt framför allihop. Jag kom ut som tvåa 
ur högen men tappade sen lite placeringar. 
Dahlin kom sedan om mig efter långrakan 
och resten av racet blev stabilt och fint med 
nytt personligt rekord på Knutan, 1.13.63 
och 2:a i klassen.
I detta race lärde jag mig mer om omkör-
ningar och close racing än i all annan kör-
ning hittills. Det går ju att justera spår och 
lämna plats fast man ligger nära max i sats-
ning (eller fegar jag för mycket kanske). Att 
vara en svans på sex bilar är ju inte så vanligt 
så man får njuta av tillfällena.

Anderstorp: 
Vädret var blåsigt och halvklart med tunga 
moln. Det tog bara en halv timme för party-
tältet att blåsa sönder, det hade klarat tre täv-
lingar!! Så grejerna fick packas in i sovtältet  
(det fungerade som fin barlast så inte det flög 
iväg, tältpinnar och asfalt är ingen bra mix).
Kvalet Anderstorp var premiär där för mig 
i denna bil. Ingångshastighet i kurvor var 
svårt att bedöma och utgångshastigheten 
var viktigast att få till, Miatan har ju ingen 
motor att accelerera med på rakorna. Jag 
hängde  på Anders Eriksson ut på banan som 
ett riktmärke för spårval och bromspunkter. 
En Caterham är nog inte det bästa kopiera 
när det gäller körstil men det verkade gå rätt 
bra. Laptimern visade 2.06 på varv 2 men då 
hade det redan börjat regna och sen blev det 
blötare och blötare. 
Blött väglag är inget större problem för mig, 
var dock lite orolig om det skulle bli pölar i 

slutet på rakan. Det blev det inte men  Han-
senkurvan blev såphal. Hade bytt till något 
hårdare fjäder bak veckan innan och balan-
sen i bilen var nu lite mindre understyrd och 
kontrollen var underbar. Det var bara att 
styra in och välja grad av understyrning med 
gasen. Då vi kom in från  kvalet slutade det 
naturligtvis  regna, bara för att retas antar jag. 
Nästan alla satte bästa tider redan på varv 2. 
Med två kval så hoppades vi på torrt på kval 
2 lördag fm. Bästa tid från de två kvalen gav 
startuppställningen för Race1. 
Sent på kvällen såg vi en molnbank stor som 
Himalaya rulla in. Jag var inte säker om det 
var den som gav allt regn på natten men blött 
blev det! Lördag morgon såg dock vädret för-
hoppningsfullare ut. Jag passade på att lina 
upp bakom Anders igen för kval 2 som ett 
riktmärke och det fungerade ungefär lika bra 
denna gång. Det var torrt hela kvalet och ti-
den slank ner till 2.02.8. I Roadsport C var 
vi bara två och jag lyckades kvala lite före Per 
Hammarsjö. 
Race 1 på lördagen  började med  regnstänk 
i lineup, men asfalten var tillräckligt varm så 
det blev inte ens fukt. Vi hade missuppfat-
tat hur den rullande starten skulle gå till, så 
vi hade polesidan fel när vi rullade fram. Nu 
kan jag inte skylla min dåliga start på det för 
jag låg på höga varv på tvåan innan start och 
när det brakade till glömde jag att växla upp 
till trean! Ut på rakan kom jag sist, sen blev 
det att jaga och sannerligen ingen brist på 
motivation. 
Anderstorp hade jag trott skulle vara en 
barnlek att köra på men den visade sig vara 
ganska svår. Jag märkte att jag hade bättre 
utgång ur flera kurvor. Efter ett par varv så 
hamnade jag tillräckligt nära i karusellen 
för att Per skulle täcka i depåkurvan. Detta 
gjorde att jag kom mycket nära i södra kur-
van och fick dessutom en kanonutgång på ra-
kan. Sen var det bara att hoppas att jag skulle 
komma tillräckligt långt förbi med min ca 5 
km lägre toppfart, vad det skiljer vid broms-
punkten. Orsakat av att jag  saknar hardtop).  
Nu lyckades det med lite marginal och Per 

var kvar bakom resten av racet. Sista delen 
kom med ytterligare varvningar. I Karusellen 
blev det att hålla ett högt spår eftersom figh-
ten om tredjeplatsen i A var hård mellan de 
tre Seven-bilarna i A (Tommy Falk i Lotus, 
Christer Almqvist i en Caterham och Bo Jo-
hansson i sin BJ01).
Sedan var det priser utdelade på podiet på 
andra våningen och det kändes  bra utfört 
med glasfigurer och magnumbuteljer (jös-
ses vad en prispall blir klistrig...). Att vi inte 
kunde fylla prispallen i C var lite tråkigt, 
förhoppning fanns på bättre uppslutning på 
Falkenberg. 
Söndagen började med solsken. När det var 
dags för vår lineup så hade det hunnit bli 
rejält varmt och jag svettades rejält bara jag 
fick på mig kläderna. Det blev att dricka lite 
extra, racen på 10 varv tar dryga 20 minuter 
och det blev svettigt! 
Efter en dålig start med några tappade place-
ringar blev det en återigen en fight med Per 
i sin Miata. Jag lyckades återigen dra längsta 
strået och tog mig förbi under en inbroms-
ning. 
Resten avlöpte lugnt och jag kämpade mot 
laptimern. Per tror jag gjorde några missar ef-
tersom han blev lite längre bakom än vid för-
ra racet. Bästa varvtid blev till slut 2.00.204 
och det var jag nöjd med. Nu blev en tid un-
der två minuter plötsligt målet under racet. 
Men det gick inte trots jag försökte. 
Men Victory Car med övriga klassegrare, 
följd av prisutdelning var ändå inte så dumt! 
Det blev en mycket skojig tävlingshelg med 
mycket bättre väder än man kunde räkna 
med. 

Final Falkenberg:
Helgen började på fredag morgon med full-
lastad bil och endast 50 minuters lugn färd 
till banan. Det fanns gott om tid att packa 
upp och göra sig i ordning till den frivilliga 
morgonträningen. Träningarna var uppde-
lade i fyra pass; Standard Slicks, Standard 
Mönster, Formel Slicks och Formel Möns-
ter. Det var ganska gott om bilar på banan 
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I chikanen på Falkenberg
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under Standard Mönster men det fungerade 
rätt bra, det blev inga kanontider men allt 
verkade fungera och det viktigaste är ju att 
få in banan i kroppen inför resten av helgen. 
Efter lunch så var det dags för den ordinarie 
träningen. Detta hade gjort att i princip alla 
klasser hade fyllt på under dagen och de var 
nu ivriga att komma ut och känna på mate-
rialet. 
Roadsportträningen gav lite smak på hur 
startfältet såg ut, med många fler A-bilar än 
vanligt. 7 A-bilar och 1 C-bil från Norge 
hade anslutit, till totalt 26 bilar. I stort gick 
träningen bra med en bästa laptimertid på 
55.28.
Lördag morgon var inte stressig, vi inte hade 
kvalet förrän 12:45. Förarmötet var dock re-
dan 8:30 så man var ju tvungen att gå upp.  
Morgonen började grå med duggregn häng-
ande i luften, några påstod att det t o m var 
vatten i chikanen i första passet! Men det 
ljusnade mer och mer under hela dagen och 
det blev sol mellan molnen på slutet. 
Kvalet blev rörigt med bilar över hela banan 
och en avslutning under Safety Car. Nåja, 
det var lika illa för alla och tiderna blev 
över lag minst en sekund sämre än tidigare 
träning. För mig blev det en tid på 56.077 
(satt på andra varvet) bakom Max Lindblom 
(55.431) och Magnus Dahlin (55.194). 
Lördag eftermiddag blev det att gå runt i 
det fina vädret och kolla på andras kval samt 
de första racen. Räkaftonen med hålligång 
undveks men de verkade ha trevligt ganska 
länge. 
Söndag morgon började med svag kall vind 
och klarblå himmel. Det var ju bara att göra 
sig i ordning och rulla till lineup. Jag stod 
rakt bakom Magnus i vänstra ledet och hade 
Max till höger om mig. Framför oss var det 
17 bilar som också skulle igenom chikanen 
(”ingen panik, alla på en gång!”). 
Jag fick till en perfekt start när lamporna 
slocknade och kunde passera Magnus på vän-
ster sida tidigt på rakan. Vid inbromsningen 
kunde jag glida riktigt långt fram och kunde 
nypa Max in i chikanen. Ut ur vänstern i 
chikanen så låg jag efter Krister Andersson 
som fick ett litet kast och jag kunde plocka 
honom på vägen ned mot Nyhemskurvan. 

Men både Krister och Max var ju mycket 
snabbare på rakorna  men jag hade ju större 
möjligheter att få fritt spår om jag kunde 
köra före ett tag. Krister kom tillbaka redan 
vid inbromsning före Ginstkurvan och ut på 
rakan hade jag Magnus och Max efter mig. 
Med tanke på startfältet och hur många bilar 
vi var på samma gång i chikanen så var det 
ett smärre under att det varken blev kontakt 
eller avåkning. 
Efter ett par varv fick Max upp temp i däck-
en och andra passeringen på rakan kom han 
förbi Magnus och varvet efter var det min tur 
att få höra vrålet av Volvosnurran. Efter detta 
var det upplagt för rejäl fight mellan Magnus 
och mig. Jag vill minnas att vi gick in i bredd 
i chikanen minst fem gångner och jag kom 
ut först tre av dem. Den första gången som 
Magnus smet förbi i ”2:an” fick jag till det 
bra så jag kunde bromsa mig förbi vid Ginst-
kurvan men den andra var då varvningar var 
på väg att börja och då tappade jag koncep-
tet. När varvningarna sen hade börjat så höll 
de på resten av racet och Magnus lyckades 
bättre i trafiken än mig. 2:a i mål i klassen var 
det jag hade räknat med men det hade na-
turligtvis varit skoj att bli etta, speciellt efter 
en sån fight. Det var ju lite glädje att jag fick 
ett riktigt fritt sista varv så jag kunde sätta 
personligt bästa Falkenberg-tid med 54.704. 
Det var jättefint grepp på morgonen med ren 
bana som blivit lite solvärmd.
Efter racet behöver man prata av sig rejält för 
att kunna bearbeta allt som man upplevt. Att 
fajtas hårt i fem varv skapar rejält med adre-
nalin och jag blev helt slut. Eftermiddagen 
blev en enda lång uppladdning inför Race 2. 
Denna gång startade jag på höger sida bakom 
Magnus men hade  Bengt Metz tidsmässig på 
vänster sida. 
Jag fick inte en lika bra start denna gång och 
kom en bra bit efter Magnus in i chikanen. 
Efter krångel och bök kom jag förbi Bengt 
och låg efter Max och Malin Eriksson ut på 
baksidan. När det var dags för chikanen på 
andra varvet kom jag upp på utsidan av Max 
och tog ett lite djupare spår. I 2:an kom Max 
lite långt ut och jag siktade innanför. Tyvärr 
blev det lite kontakt men inget som hindrade 
framfarten för någon av oss. 

På tredje varvet så blev jag uppvaktad i chi-
kanen av Fredrik Skjöldt som i sin Porsche 
944 passerade på innern i Nyhemskurvan. 
Varvet efter tog Fredrik och passerade Malin 
in i chikanen och jag försökte följa efter, men 
i Nyhemskurvan så höll Malin sin position 
snyggt. 
Efter ytterligare några varv så hade Bengt 
börjat hitta runt och ville komma förbi. Det 
går ju inte t att stänga en A-Caterham men i 
högfartarn fick jag hjälp av att Lars Macklin 
hade parkerat Hult-Healyn då säkringen till 
bränslepumparna hade gått  (det var gulflagg 
där ett antal varv). Sen Bengt hade passerat 
började Rolf Dawidzons MG synas i back-
spegeln. Men jag kunde koncentrera mig på 
Malin och Fredrik som jag kunde ta in på 
lite med lite draghjälp av Bengt. När det var 
dags för varvningarna så såg jag  möjligheter  
kunna slinka förbi, bara man var med.. 
De första varvningarna på rakan var odrama-
tiska men jag kände mig tvingad att bromsa 
djupt in i chikanen varv efter varv för att Rolf 
inte skulle kunna komma förbi med MG:n. 
Detta gjorde att jag varje gång gled upp på 
yttersidan av Malin in i chikanen och fick 
ta det defensiva spåret. Detta gick bra men 
till slut var Malin tvungen att väja lite efter 
sin turn in i chikanen och då fanns det inte 
plats längre. Det blev inga större plåtjuste-
ringar men det kändes onödigt nu vara orsak 
till plåtknackning på två bilar under samma 
race.
Resten av racet tappade jag lite av sugen på 
på grund av incidenterna men samtidigt 
lossnade trafiken lite så det sista varvet gick 
snabbast på 56.077.  Det var överlag mycket 
långsammare nu på slutet av dagen eftersom 
banan var mycket skitig. Efter målgång blev 
det att gå och be om ursäkt för mina klan-
terier, Både Max och Malin var godhjärtade 
nog att kalla det race incidenter men jag får 
nog ta det som läropeng på hur lång Miatan 
verkligen är i nosen. Efter att allt var klart 
så hade SPVM sin prisutdelning och sen var 
det att tacka för säsongen och depåmyset och 
hem och ladda för vintern. 

Summering: 
Jag säga att dessa fem tävlingshelger har varit 
enormt lärorika. Att köra enmansteam gör 
att man måste klara av att få en liten över-
blick över allt som behöver hanteras. Det 
som var mest överraskande i början var att 
inställningar måste vara perfekta direkt, det 
finns ingen tid att prova sig fram på plats, 
kvalet och racen är där och då. Det som smu-
git sig på under säsongen är att packningen 
kan göras mindre och mindre. Men samtidigt 
har önskemålet om ett rejält transportfordon 
smugit sig på (trots att det är lite skoj att köra 
till/från racen bara för sakens skull). 

 Hård fight med Bengt Metz
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Som ni redan läst om i Bulletinen inleddes 
årets säsong på Kinnekulle i maj. Det resul-
terade i ett blandat resultat, ett brutet lopp 
samt en klasseger.

Nästa tävling var Velodromloppet på Gel-
leråsen den 16 & 17 juni. Som vid samtliga 
tävlingshelger i år var det med två tävlingar på 
programmet. Vi körde här liksom vid övriga 
tävlingar under året i eget heat för standard-
vagnar upp till 1150 cc samt E-bilar oavsett 
motorstorlek. Vi var 20 startande i vårt första 
heat, 17 i 1000 cc cupen samt tre ”större” bilar. 
Det saknades två startande i 1000 cc cupen. 
Det var Lennart Hermansson som skulle göra 
premiär med sin DKW F12, men växellådan 
orkade bara med extra träningen på fredagen 
innan den gav upp, samt Sam Bernhardsson 
som försökte ta reda på hur mycket han kunde 
varva sin BMW 700, med katastrofalt resultat. 
Roligt att ha en SVKG klubbmedlem med på 
startlinjen. Rolf Jensen gjorde här debut med 
sin SAAB 96 Sport. 

Tävlingen gick bra, jag blev nia totalt och tvåa 
i E-klassen. Vi var lika många startande i sön-
dagens tävling. Enda skillnaden var att Sam, 
som varit hemma och hämtat en annan motor 
nu deltog, men Michaela Månlycke inte fick 
igång den SAAB som hon lånat under hel-
gen. Det regnade rätt bra både före och under 

tävlingen vilket gjorde att det blev en del av-
åkningar och snurrningar. Men alla utom en 
kom så småningom i mål. Själv blev jag denna 
gång trea i E-klassen. I det hala väglaget körde 
jag rakt fram i Ejes kurva på tredje varvet för 
att komma ut på banan igen sist av alla och 
fick sedan jaga ifatt så många jag kunde.

Svenskt Sportvagnsmeeting på Knutstorp den 
7 & 8 juli var nästa två tävlingar. Denna täv-
ling ägde rum just den helgen då regnet öste 
ner över Skåne, precis som det gjort nästan 
under hela veckan innan. För egen del började 
problemen redan innan vi lämnade Lerum. 
Noterade när jag skulle lasta bilen på fredag 
morgon att det rann vatten ur motorn vid 
främre kåpan som täcker kamkedjan. Efter-
som vattenpumpen sitter ovanför denna kåpa 
drog jag slutsatsen att det var pumpen som 
läckte. Så fredagskvällen i regnet ägnades åt 
vattenpumpsbyte. På grund av den rätt höga 
grundvattennivån avstod vi från det planerade 
tältandet och åkte till Lund för övernattning. 
Tidsträningen på lördag gick toppen, regnet 
var nästan helt borta när vi körde. Fick till 
snabbaste varvtid i klassen. När jag kollade 
under huven efteråt får jag se att gaswiren är 
så gott som av. Som tur var hade Erling en ny 
som passade och Petter bytte den när jag var 
på förarsammanträde.

Så var det dags för lördagens 
tävling med 20 startande. 
Halvvägs ut på formationsvar-
vet slutade bilen att förflytta 
sig trots att motorn gick för 
fullt och alla växlar verkade 
fungera. Parkerar strax innan 
hårnålen och fick se tävlingen 
från flaggposteringen. Kon-
staterade efter bärgning till 
depån att vänstra drivaxeln 
hade gått av. Kunde också 
notera att den extra drivaxel 
som jag alltid brukar ha med 
mig låg hemma. Tröttnade 
på det hela och gav upp. Vi 
packade ihop, åkte hem till 

Lerum och drack en pilsner. Så i poängställ-
ningen för säsongen hade den delade klassled-
ningen med Per Hågeman på 53 poäng efter 
Gelleråsen plötsligt förvandlats till en fjärde 
plats, 26 poäng efter ledande Per.

Dags för finalen på Falkenberg den 8 & 9 sep-
tember. Med härligt och torrt sensommarvä-
der. 19 stycken anmälda i heatet. Alla utom 
Bo Severinsson i sin Renault R8 Gordini del-
tog i 1000 cc cupen. Tyvärr uteblev Lars Gö-
ransson i sin NSU Prinz eftersom dess motor 
lade av redan på fredagens träning. Själv var 
jag rätt nöjd med tidsträningen, var snabbast 
av E-bilarna och hade nionde tid totalt. Allt 
verkade fungera som det skulle. Fick till ett 
kanonåk i första heatet och slutade sjua totalt 
samt vann E-klassen efter en otroligt fin fight 
med Dan Henningsson i sin Opel Kadett. En 
sekund skiljde oss i mål till min fördel. Sönda-
gens tävling slutade också med klassvinst och 
i detta fall blev jag tia totalt.  I mål var jag 0,7 
sekunder efter Lennart Hermansson i DKW 
F12 som jag hade en härlig fight med genom 
hela loppet.
 

Summering av säsongen således. Jag blev trea 
i E-klassen och sexa totalt i 1000 cc cupen. 
Detta trots en långt ifrån problemfri säsong. 
Det hjälpte ju en del att flera av de medtäv-
lande hade problem. Kunde glädjas åt nya 
personliga varvrekord med A40:an på Kinne-
kulle, Gelleråsen och Falkenberg. Det visade 
att när det fungerade gick det rätt bra. Felen 
som uppstod berodde mycket på att bilen nu 
har gått ett antal tävlingar och det börjar bli 
lite slitage både här och där. Det kan också 
tilläggas att ibland har det kanske slarvats en 
del med underhållet.

Nu stundar en lång vinter då det skall göras en 
del modifieringar och några delar skall bytas 
ut. För ytterligare en säsong i 1000 cc cupen 
skall det bli 2008.

Elmon Larsson
Austin A40 Mk.1 Nr. 9

Årets säsong i 1000 cc Cupen
Text: Elmon Larsson   Foto: Niklas Hedlund, www.nikhe.se

Elmon i sin historiska Austin A40

racing
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FÄRG

Åkte i år igen Miata, även om mina pla-
ner nog var att åka Se7en eller Porsche 
S2 i Roadsport B. Men saknaden efter min 
förra Miata och ett tillfälle få tag i bra bil 
gjorde att jag föll tillbaka till Miataträsket. 
Årets bil, en -96 NA var mer kompromisslöst 
byggd än den tidigare och helt uppbyggd för 
banåkning. 

KM 3 Sturup Raceway: 
Det var som vanligt två tidsträningar med 
ett avslutande race. Åkte ner dagen innan för 
att slippa vara dödstrött av att köra Miata 30 
mil före racet. Bilen är ju inte bekväm att åka 
med (ingen inredning, stenhårda fjädrar, brö-
tar mycket, hårda bussningar). Hade jobbat 
en hel del för att ställa bilen för Sturup, en 
bana med många hårnålar men också några 
högfartspartier. Lyfte av bakre krängaren och 
satte extra toe-out för att få bättre instyrning.  
Kompromiss alltså mot mera grepp i hårnålar 
och sedan kompensera i högfartspartier med 
att styra mer. Hade också studerat banan på 
film och banskisser på PC för att snabbare 
komma in i banan och slippa offra tid på att 
”hitta runt”. 
Körde sedan några rejäla hyrkartspass för att 
få extra träning efter semestern. En ”broms-

platta” på ett av R-däcken gav den lite obe-
hagliga känslan att åka på fyrkanter. Hade 
inga andra däck tillgängliga så jag intalade 
mig att detta inte skulle vara någon fara och 
att greppet nog borde finnas där ändå. I min 
klass Roadsport C var vi närmare 15 bilar + 
att Historic skulle gå med oss, alltså runt 20 
bilar på banan samtidigt. 

Tidsträning 1: Med många bilar på banan vis-
ste jag det skulle bli få fria varv. Lyckades gå 
ut först på banan och satsade stenhårt. Bilen 
svarande med bra fart redan i första varven 
och ingav sådant förtroende att jag vågade gå 
för fullt genom många partier. Mäktig känsla 
att balansera bilen i 130/140 knyck genom 
svepande kurvor. Det gällde verkligen att 
lita på greppet och låta bilen göra jobbet och 
INTE släppa gasen. Ryggraden sade verkli-
gen BROMSA. Jag fick några fria varv och 
laptimern visade att det hade gått riktigt fort. 
Sedan blev det trafik och svårt få fler fria varv. 
Trygg med några snabba varv i ryggen testa-
de jag lite nya spårval för att kunna utnyttja 
till nästa pass fria varv. När resultaten kom 
upp bekräftades det att jag var snabbast, det 
kändes fint efter alla förberedelser. 

Tidsträning 2: Jag lyckades 
igen komma ut först på 
banan, denna gång med 
Dennis Kullman bakom 
mig, han låg närmast efter 
från T1. Såg att Dennis 
verkligen fokuserade på 
att hålla tempot med mig. 
Blev lite nervös (varför vet 
jag inte) och bromsade på 
mig lite efter målrakan och 
Dennis kom nästan förbi. 
Nu vill man ju inte ha nå-
gon framför sig som stäng-
er på tidskörning så jag bet 
ihop, stängde för Dennis 
och började fokusera mera 
på mitt eget race och min-
dre på att titta i backspe-
geln. Använde mina nya 
spårval och koncentrerade 
mig till 100 % på att sätta 

varje apex perfekt och att få till varje ”heel-
toe-blip” i in/utgångar. Resultatet kom direkt 
och jag drog ifrån Dennis snabbt och satte 
ytterligare snabbare tid. Ett av de roligaste 
tidskval jag någonsin kört.

Race: Det var stående start. Startade alltså 
med pole i C-gruppen. Men en Seven från 
klass B (klassen högre) som var med vårt heat 
hade själva pole-positionen i starten. Miatan 
är ju en rätt motorsvag bil jämfört med andra 
i C och har lite svårt att hävda sig i en stående 
start. Eftersom det också är oerhört svårt att 
köra om bilar så är starten extra viktig. Bak-
om mig stod Dennis (också Miata) och en 
snabb 944:a (Gustav). Då starten gick brydde 
jag mig inte om att kämpa mot B-sjuan och 
gick istället hårt ner på innern för att stänga 
dörren både för Dennis och för Gustav. Det 
lyckades och jag kom in i första svängen som 
2:a bakom sjuan. Fokuserade sedan på mitt 
eget race och tittade inte i backspegeln. Lyck-
ades dra upp bra tempo och de andra bakom 
mig knuffades och det gav mig möjligheten 
att dra ifrån några meter. B-sjuan som nu var 
en bit före blev nu min dragkrok. Jag visste 
att han hade mera motor men kände ändå 
att jag hade visst “häng”. Under de tio varv 
som racet pågick tog jag mig meter för meter 
närmaren honom och satte min snabbaste 
tid på Sturup. B-sjuan gick fortare men jag 
lyckades hålla fokus och till och med ta in lite 
på hans misstag. Gick alltså i mål som segrare 
i C med sjuan precis framför mig. 

Finalen Höstracet på Knutstorp: 
Inför finalen låg jag i totalledning i årets KM 
serie i Roadsport C. Bilen hade fått sig en se-
riös hjulinställning med mer camber och lite 
mer aggressiv toe-inställning. R-däcken hade 
roterats och bilen kändes fast och villig ner 
på E6 till banan. Från SVKG hade Niklas F 
och Jan Erling R också tagit chansen att köra 
detta trevliga race. Dagen bjöd på dimma 
och fukt som långsamt lättade men det blev 
en fin höst dag till slut. Det var som vanligt 
två tidsträningar och ett avslutande (icke po-
änggivande) race. Resultat och poäng bygger 
på bästa tid från tidsträningar.

MGCC KM 2007 
racerapporter Joachim Osbeck:
Text: Joachim Osbeck Foto: Anders Olsson, Thomas Phil, Dan Person (Zoom foto) 

Hård jakt Roadsport C efter Joachim

Den nybyggda Miatan

Full fart på Sturup

racing
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Tidsträning 1: Dagen hade börjat med fukt 
men nu var det torrt och bra grepp i banan, 
RS och A bilarna hade gjort ett bra jobb och 
kört torrt för oss. Hittade lite fria varv och 
lyckades sätta några bra tider, kändes gott 
när jag ganska snart landade ner på höga 
1.12-tider. Mitt i passet fick jag teknisk flagg, 
transpondern var trasig. Aj då, inte bra, inga 
tider var tagna på mig. Nu kändes det inte 
bra att bara ha ca 5 varv på tid i detta pass. 
Ut igen och pressa på och som tur var fick 
jag fria varv och lyckades landa en 1.12.4 tid. 
Bilen gick verkligen bra nu – årets race setup 
och min körträning gav verkligen resultat.. 
Tiden räckte till en 2:a plats efter Pär H fan-
tastiska 1.11.2 tid (men frågan är om detta 
är en Roadsport C bil…) Pär var även snab-
bare än alla Roadsport B bilar som deltar. Jag 
var med min andra plats i detta läget KM-
mästare 2007 på poäng, men det gällde att 
hålla detta genom tidsträning två. Eftersom 
bilen framför mig var Pär H i sin snabba 924 
Turbo hade jag inga förhoppningar om att 
kunna slå den på Knutstorp. Det har dock 
under serien gått att slå 924:an på banor där 
de svänger mer som Sturup och F5 Ljung-
byhed.

Tidsträning 2: Ut och jaga tider igen, lite svå-
rare i detta passet att hitta fria varv. Lapti-
mern i bilen slutar att fungera vilket stressar 
mig lite, svårt att köra utan feedback.  Kän-
ner dock att det går fort. Börjar bli lite orolig 
för däcken fram då det tenderar att låsa höger 
fram i broms. Troligen överkör jag bilen och 

däcken har gått var-
ma. Passerar Niklas F 
som jag nu drar runt i 
spåren. Får mera pro-
blem med framdäcken 
som nu har fått rejäla 
bromsplattor och tap-
par flytet i körningen. 
Inget bra pass, rejäl 
överkörning är nog sammanfattningen. Jag 
förbättrade ändå min tid till en 1.12.2 tid 
men Niklas F lyckades köra aningen snabbare 
och puttade därmed ner mig i sammandraget 
med avseende totalseger. Eftersom Pär H och 
jag med min tredjeplats blev helt lika på po-
äng så tog Pär H tar totalvinsten på utslaget 
att han hade bättre inbördes placeringar. 

Race: Men med bromsplattor och lite stukat 
själförtroende hade jag inte större förhopp-
ningar på bra placering i racet. Från min 3:e 
startruta följer jag Pär H på innerspår genom 
först kurvan. Jag släppte sedan in Niklas F 
framför mig på vägen upp mot Micro-krö-
net. Niklas lyckades ta sig förbi Pär H i Liton 
och sen följde några varv där jag uppvaktade 
Pär så gott jag kunde. Dessutom närmade 
jag och Pär H oss Niklas. Jag fick faktiskt 
bra fart i bilen trots att det kändes om att 
åka på tegelstenar fram. Tiderna kröp neråt.  
När Pär misslyckades att köra om Niklas ef-
ter rakan och åkte av tändes hoppet igen att 
kunna vinna racet. Jag jagade ikapp Niklas. 
Såg att Niklas var svag i utgången på rakan 
men stark på övriga utgångar. Stressade Nik-

las lite med ligga på som en igel och backade 
sen av lite i slutet Liton. Laddade sen för att 
ta bra fart över bäcken. Lyckades perfekt med 
att komma ut snabbare på rakan och kunde 
passera. Nu var jag i problem med de fyr-
kantiga framdäcken igen, jag kunde knappt 
få in bilen i idioten och Niklas passerade 
mig nästan. I fighten var det inte många cm 
mellan bilarna. Pär hade dessutom kommit 
ikapp igen och hittat farten och passerade 
också han Niklas. Nu fylldes backspelarna 
av den gula Porschen. De sista varven var jag 
tvungen köra defensivt mot Pär och på sista 
varvet gick vi jämsides över Micro-krönet vilt 
sladdande i fullt blås med skrikande R-däck 
– kul! 
Över mållinjen skiljde till slut 0.4 sek till 
min fördel. Niklas var 1.4 sekunder efter. 
Tajt m.a.o. Det var ett av de roligaste race jag 
någonsin kört. Racet kröntes med att jag sat-
te snabbaste varvtid som dessutom var eget 
personbästa och en av de snabbaste Miata/ 
Roadsport C-tiderna någonsin satt på Knuts-
torp (1.11.9)

Sammanfattning:
Jag var således nära att ta hem totalsegern 
men vice ordföranden i SVKG (Niklas Falk) 
såg alltså i sista tävlingen till att jag med en 
hårsmån snuvades på totalvinsten. Nu var 
jag ändå absolut helnöjd med säsongen och 
finalracet då jag lyckades sätta personbästa 
på Knutan, vinna själva racet och visa att jag 
2007 körde Sveriges snabbaste Roadsport 
C-Miata. Klassen i KM är stor, vi har varit 
nästan 20 bilar i Roadsport C i årets MGCC, 
ibland flera än hela SPVM startfältet i Ro-
adsport. 

Joakim Osbeck, Per Hylander och Niklas Falk, pristagarna på KM Knutstorp

I lineup på Ljungbyhed

 In i hårnålen på Sturup

racing
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racing

Några intryck från Bulletinens besök i ett 
spännande i ett garage i Trollhättan.

Vrrrrrooooaaaaammmm……..ljudet från 
den mäktiga V8-an som jag vet sitter bara 
någon decimeter bakom min nacke slår totalt 
igenom mellanväggen och låter nästan bedö-
vande! 
Vägbanan slukas blixtsnabbt upp under den 
långa klassiska nosen då den mörkblå, låga 
och lätta bilen i hård acceleration kastas 
framåt. Vägen blir plötsligt väldigt smal och 
stolparna svischar förbi. Den rätt långa ra-
kan slukas blixtsnabbt upp och böjen kommer 
snabbt närmare. Mycket effektiva bromsar su-
ger upp farten snabbt och bältet håller fint på 
plats där jag halvligger med utmärkt framåt-
sikt i racingstolen i den ultralåga täckta bilen, 
som bara är strax över 40 tum hög. Allt som 
man kan se omkring sig i inuti och utanpå 
bilen ser exakt ut som det gjorde på 60-talet då 
denna bils förebild efter en inledningsvis be-
svärlig utvecklingsperiod sedan under ett antal 
år fullkomligt massakrerade alla utmanare på 
Le Mans.

Men platsen för denna häftiga upplevelse i 
denna skymningskväll på senhösten var trots 
illusionen av en långsamt mörknande ju-
nikväll ute på Mulsannerakan på Le Mans 
inte alls där utan på vägen mot Sjuntorp strax 
söder om Trollhättan. Och bilen var inte en 
original Ford GT 40 utan istället en fantas-
tiskt fin kopia byggd under ett stort antal år 
av herrar Östberg, far och son. 

Mitt besök där var en upplevelse och trots att 
jag själv byggt en bil från scratch en gång så 
gav denna bilens skapare, nämligen Claes och 
Curt, som är två otroligt händiga män, en helt 

ny dimension till hur man bär sig åt att få till 
den perfekta bilen. 

Jag lämnar ordet till Claes Östberg som ger 
oss sin story om en bil…
Denna berättelse börjar för riktigt länge se-
dan, nämligen i januari 1989. Då lastades ett 
GT40-chassi och d:o kaross av vid garaget i 
Trollhättan. Drömmen började till och med 
innan dess och hade sitt ursprung i en öns-
kan om att äga en riktigt potent sportbil. Med 
en alltför uppenbar avsaknad av det kapital 
som skulle krävas för en Ferrari 512BB eller 
liknande söktes en annan lösning. Lösningen, 
som verkade bra då, var att bygga ett amatör-
byggt fordon.

Att det blev en GT40 replika var inte givet. 
Flera alternativ övervägdes noga och besök 
hos tillverkare i England under 1988 genom-
fördes. Valet föll på denna modell framför allt 
pga. ett bra förhållande mellan motorstorlek 
och vikt, en närmast perfekt viktfördelning 
och en dokumenterat bra prestanda på täv-
lingsbanorna. Att bilen har ovanligt snygg och 
tidlös formgivning var ju heller ingen nackdel. 
Leverantören blev dåvarande KVA i Wales, till 
det facila priset av 3750 pund. Priset inklude-
rade ett chassie i fyrkantrör, samt karosspane-
ler i glasfiberförstärkt polyester.

Projektmålen var:
• En rolig bil med bra prestanda genom låg  
 vikt och rejäl cylindervolym
• Relativt låg budget genom att använda  
 mestadels begagnade delar från standard- 
 bilar, samt mycket eget arbete
• Viktmålet var 1100 kg utan bränsle
• Besiktning efter 3 år

När bilen anlänt, startade vi, dvs. Curt och jag 
jobbet med att få chassiet på hjul. Bärarmarna 

Komplett vansinne...
Text: Claes Östberg & Bulletinens reporter Jan-Erling Rydquist      Bilder: Claes Östberg, Frida & Eva Klevedal

 GT40 är endast 40.5 tum hög! 

reportage

De två byggarna
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svetsades, hjulupphängningar beräknades och 
modifierades, lämpliga bromsar söktes på 
skrotar. Mycket tid i början gick åt till att leta 
delar, prova olika växellådor, bygga motor-
fästen mm. Eftersom projektet hade en tight 
budget, så fick det bli mycket begagnade delar. 
Därför gick en del tid också åt till att renovera 
och ytbehandla saker.

Efter ca 2 år gick bilen att köra för egen ma-
skin, men ingen av oss byggare kunde då ana 
hur många år som återstod innan bilen kunde 
registreringsbesiktigas.

Sedan följde några år där fokus inte var helt 
och hållet på bilen. Jag själv läste till civilin-
genjör på Chalmers, för övrigt ingen dum 
utbildning för att kunna designa/beräkna allt 
som behövs vid ett bilbygge. Strax efter det 
följde giftermål, familjebildning och husköp, 
vilket heller inte innebar fler timmar i garaget. 
Under dessa år stod inte bilbygget helt stilla, 
och diskussioner om konstruktionslösningar 
mellan mig och min far pågick så ofta det gavs 
tillfälle. Några timmar i princip varje helg blev 
det i garaget och ibland även någon vardags-
kväll.

Nåväl, när 2006 närmade sig, kände jag att 
nu måste det till ett krafttag för att få bilen 
klar någon gång. Jag ansökte om ett friår från 
mitt jobb som motorutvecklare på Volvo Per-
sonvagnar och fick det. I februari 2006 star-
tade ett helt år av att konstruera, tillverka och 
drömma GT40. Att kunna ägna sig heltid åt 
sin hobby i ett helt år är få förunnat. Vilken 
lycka!

Halvvägs in på friåret blir bilen funktionellt 
klar, med alla delar på plats, och med alla fäs-
ten gjorda i chassiet. Då kan det väl inte vara 
så mycket jobb kvar, eller? Jominsann, det kan 
det! Att lackera chassiet gick ganska snabbt, 
men sedan skulle allt tillbaka på plats, och då 
behöver man finjustera och ytbehandla varje 
liten del, använda rätt skruvar mm. Det är lätt 
att bli förvånad över hur många delar det är 
på en bil. Skall det verkligen vara nödvändigt 
med alla dessa delar, på en bil som dessutom 
saknar allt vad lyx och komfort heter?

När det gäller bilens uppbyggnad finns det 
några saker som är lite speciella och som skil-
jer denna bil mot de flesta andra replikor:

• Krängningshämmare utförd i 7075 
 aluminium (sparar 1 kg i vikt jämfört med  
 fjäderstål)
• PU-skumfylld taksektion för ökad styvhet
• Två sätt att montera de främre bärarmarna,  
 det ena konventionellt, det andra med 
 50 % anti-dive
• Golv i 10 mm sandwichkonstruktion,  
 Rostfritt-Divinycell-Dural

• Elektronstrålesvetsade drivaxlar
• Elektriskt huvudrelä som gör det möjligt  
 att bryta strömmen i hela bilen från flera  
 ställen inne i och utanpå bilen
• Ljuddämpare av spiraltyp med extremt god  
 ljuddämpning
• Hembyggda stolar i aluminium
• Handbroms byggd av Volvo B20 stötstänger
• Alla skruvar i bilen (förutom i motorn) av  
 rostfritt syrafast stål
• Kylvatten leds genom chassiets bärande  
 hålprofiler

Nya material finns det en del av också, fram-
för allt för att hålla vikten nere. Målet var ju 
att komma under 1100 kg. Inklädnaden av 
chassiet gjordes till en början i 1 mm dural-
plåt. Dubbelkrökta ytor gjordes också till en 
början av detta material genom att klippa, 
böja och svetsa ihop mindre plåtdelar. Detta 
visade sig vara extremt svårt. Alla som svetsat 
i tunn aluminiumplåt vet att det kräver en hel 
del övning. Lägg sedan till att materialet är 
dural och det blir i stort sett omöjligt. 

Dessa svårigheter ledde fram till plastens för-
lovade land. Det finns nästan inga gränser 
för vilka former man kan åstadkomma i en 
laminerad plastdetalj. De egna plastarbetena 
på bilen är gjorda mestadels i kolfiberförstärkt 
epoxi (CRP). En del komponenter är både va-
kuumformade och värmehärdade. Det finns 
mycket att berätta om laminering och det 
skulle nog kunna bli en hel artikel bara om 
det. Som inledning kan man nämna två vik-
tiga saker om man laminerar med epoxi: Se till 
att inte få en enda droppe på huden. Det kan 
ge svår allergi. Lackera detaljen efteråt med 
t.ex. en PU-lack för att skydda epoxin från 
UV-strålning – epoxin gulnar annars.

Motor
Motorn kommer från 1976-års Ford Fairlane 
och är en klassisk så kallad 302:a, med gjut-
järnsblock och gjutjärnstoppar med en central 
kamaxel, stötstänger och 2 ventiler per cylin-
der. Cylindervolymen är 5 liter (302 kubik-
tum) och nominella effekten fantastiska 122 
hk. Motorfamiljen är densamma som Ford 
använde när man tävlade framgångsrikt med 
GT40 på 60-talet, men effekten var då NÅ-
GOT högre.

Denna motor valdes eftersom de gamla reg-
lerna för amatörbyggen krävde minst 8 kg per 
hk. Någon gång på 2000-talet ändrades reg-
lerna till max 15 kW per 100 kg vilket innebär 
ca 60 % mer effekt. Eftersom motorn var gan-
ska sliten så togs beslutet 2005 att helrenovera 
den och samtidigt höja effekten till den maxi-
malt tillåtna ca 230 hk. En ny kamaxel valdes 
omsorgsfullt för att ge lagom mycket effekt. 
Eftersom motorn nu inte längre var i origi-
nalutförande krävdes ett effektintyg. Hösten 
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2006 var motorn klar med ny 4-ports förga-
sare, nytt insug, något portade kanaler, högre 
kompression och en kamaxel som gjorde att 
motorn kunde andas även lite över 3000 rpm. 
Bilen transporterades till en Rototest-broms, 
en rullande landsväg utan rullar, där tändning 
och förgasare justerades innan effekttestet. 
Motorn gav efter några repor 200 hk på driv-
axlarna vilket motsvarar ca 220 hk ur motorn, 
detta var ju precis vad som önskades.

Elsystem
På senhösten 2006 var det dags för elsystemet. 
Detaljer från en rad bilar skulle nu kopplas 
samman. El-central från Escort, rattenhet från 
Taunus, vindrutetorkare från Volvo 340, var-
ningsblinkers från Saab 9000, instrument från 
ETB, tändbox från Mustang mm. Jobbet star-
tade med att Curt och jag skissade upp vilka 
sladdar som behövde gå vart och bestämde var 
det måste sitta kontaktdon. Sedan kontakta-
des Ford för inköp av lösa flatstift till Escort 
säkringshållarna. Något förvånande gick dessa 
inte att köpa! Istället erbjöds en komplett el-
central med flatstift för ca 2000 kr. Efter lite 
letande hos en specialfirma kunde passande 
flatstift dock köpas till en rimlig summa. Till 
främre och bakre huv samt till motor och in-
strumentpanel har använts runda kontaktdon 
med bajonettfattning för att snabbt kunna 
koppla loss dessa för eventuell service. Extra 
kablar finns nu på plats för att senare kunna 
byta ut förgasarmotorn mot något roligare 
med insprutning. Då planeras elektrisk bräns-
lepump, elvattenpump, lambdasonder mm.

Lackering
I november när elsystemet stod klart började 
det digra arbetet med att spackla och grund-
måla karossen. Alla dörrspringor var redan 
inpassade för att gummilisten skulle kunna 
täta, men finputsning av övriga karosspringor 
behövdes för att passningen skulle bli snygg. 
Spackling av karossens svepande linjer var inte 
bara svår att få till, det krävdes också otroligt 
mycket spackel. Totalt gick det åt 28 kg spack-
el och 10 kg slipgrund! Som tur är slipades 
mycket av detta bort, men ändå är många kg 
prestanda offrade på att bilen skall se bra ut 
och det svider i själen.
Bilen lackades sedan i ett garage med Lotus 
B20 (blå) samt B01 (vit) kulör. Det blev några 
dammkorn i lacken, men det sparade en hel 
del pengar. En lackbox skulle ha kostat 6000 
kr per dag att hyra och det skulle ha gått åt 
minst 6 dagar.

Bullerprov
Vid registreringsbesiktning hos SBP kan 
besiktningspersonalen kräva ett bullerin-
tyg, vilket de i de flesta fall också gör. Där-
för planerades en tur till Alingsås en dag när 
SFRO genomförde sådana prov. Vid avfärd 

från Trollhättan noterades att batterispän-
ningen var ovanligt låg, ca 13 Volt. Vid test 
att stänga av allt ljus märktes ingen ökning av 
spänningen varför färden fortsatte med tron 
att generatorn fortsatte ladda, men med lite 
lägre spänning alternativt att voltmätaren vi-
sade lite för lite. När jag med fru Eva närmade 
oss Alingsås hade spänningen sjunkit till 12.3 
V och nu stod det ganska klart att laddningen 
inte fungerade. Bilen parkerades på industri-
området där testet skulle köras, men när det 
sedan var dags att köra provet sa det bara klick 
från startmotorn när nyckeln vreds om. Var 
hittar man ett bilbatteri till en Honda Civic 
en söndag i Alingsås? 

Som tur var hade en kompis från Göteborg ett 
likadant batteri som han kunde komma med. 
Det var nyladdat och med det kunde ljudpro-
vet genomföras. Ljudnivån är rejält hög inne 
i bilen, vilket i princip kräver öronproppar 
vid färder över en mil. Detta gjorde att jag var 
mycket nervös över att ljudprovet kanske inte 
skulle bli godkänt och hade således tagit med 
mig massor av skumplast och ljuddämpnings-
mattor ifall det skulle behövas.
Mätningen görs vid en hastighet av 50 km/h 
och vid fullgas på 2:an och 3:an. Maximal 
godkänd bullernivå är 84 dB och resultatet 
utan några åtgärder var 81 dB, med andra ord 
godkänt med god marginal. Nästa lycka var 
att batteriet höll hela vägen hem, men nu med 
avstängt halvljus! Felet var ett 100 A relä som 
av någon anledning smält av inuti!

Blick framåt
Bilen har sommaren 2007 bara rullat ca 100 
mil. En del av er kanske såg den första och 
hittills enda provkörningen på bana, nämligen 
på Sprint 5. Syftet var framför allt ett system-
test för att se att kyl och smörjsystem fung-
erade och att känna på vägegenskaperna. Min 
bedömning är att bilen uppförde sig bättre än 
väntat. Bilen byggdes ju av Ford för snabba 
banor och långdistansracing, vilket är ganska 
långt från att köra sprint på Arendalsbanan. 
Bilen är mer svårhanterlig än den Lotus Elise 
som jag rattar i vanliga fall, och det är inte 
längre att trycka gasen i botten mitt i kurvan, 
utan en något mer försiktig hantering av hö-
gerpedalen är att rekommendera.
Dessutom är ju bilen tyngre och tröghetsmo-
mentet i drivlinan betydligt större. Detta vi-
sade sig, med en något överentusiastisk förare, 
ge en 360 graders piruett innan målsnöret på 
andra rundan. Bilen kräver helt klart tillvänj-
ning!

Många större och mindre modifieringar kom-
mer att krävas innan vi är nöjda med bilen. 
Därför kommer bilen plockas isär i vinter för 
montering av krängningshämmare fram, öpp-
ningsbara sidorutor, modifiering av hjulupp-

reportage
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hängning bak, byte av drivaxlar, bränslesys-
tem, montering av elektrisk vattenpump och 
förhoppningsvis byte av motor.

Troligen kommer ”KVA302GT” som bilen 
döpts till inte att få smaka asfalt igen förrän 
våren 2009. Då förhoppningsvis vitalare än 
någonsin.

Här tar jag över ordet igen: Det Claes antyder 
är nog att en helt ny motor är på gång som 
ska sätta fart på bilen, jag fick se den under 
inledande uppbyggnad och om den blir enligt 
tänkt spec. och kommer att gå lika bra som det 
ser ut redan nu så kan det bli en riktigt vass 
maskin…Om jag förstått rätt har dessutom 
hittills c:a 10 000 h lagts ner på bygget!! Näs-
tan ofattbart många timmar men det har gett 
dem en bil som går att synas i alla sömmar. 
Och med många unika lösningar. Och trots 
detta är byggherrarna inte riktigt nöjda än. 

Sannolikt så kommer t ex bakvagnen troligen 
byggas om för ökad stabilitet. Trots att bilen 
ser helt färdig ut och ger ett otroligt fint intryck 
så finns det många utvecklingsidéer kvar. När 
man ser med vilken noggrannhet och kompro-
misslöshet Curt och Claes går till väga så kan 
bara resultatet bli bra. Källarplanet i huset 
i Trollhättan där bygget skett är mycket väl-
utrustat för både mekaniska jobb och plast/ 
kompositjobb och deras kontaktnät i Trollhät-
tan med omnejd stort. Att Curt sedan är en av 
männen som håller ordning bl a på motorn på 
BMW:s klassiska CSL ”Batmobile” som finns 
hos Förenade Bil i Sverige borgar för att inget 
lämnas åt slumpen.

Claes har under året blivit en specialist på 
Ford GT40 och har det mesta vad gäller do-
kumentation om modellen. Dessutom ägare 
av en originalbroschyr på gatbilsversionen som 
på slutet erbjöds en exklusiv skara välbärgade 
köpare.

På hemvägen började det snurra i huvudet lite 
grann. Min egna futtiga 2000 h att bygga Je-
guar 87-an kändes många men var ju bara en 
bråkdel av det som Claes och Curt lagt ner. De 
måste bägge ha en vilja av stål och en ytterst 
förstående omgivning. Och inte minst ha det 
”rätta vansinnet” som krävs för att genomföra 
ett sådant projekt. 

reportage
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Specifikation Original: MKI 1966  Kopia:  KVA 302GT

Kaross  Glasfiberförstärkt polyester 
Chassi Monocoque (punktsvetsad  Fackverkskonstruktion i 
 obehandlad stålplåt)   fyrkantrör (140 kg)
Hjulupphängning: F/B  Dubbla triangellänkar/4-länk med omvänd triangellänk nertill 
Hjulbas  2413 mm 
Spårvidd: F/B 1397/1397 mm  1444/1464 mm
Utvändiga mått: L/B/H  4265/ 1778/1029 mm (40,5”) mm 
Markfrigång  102 mm 
Vikt (otankad bil): F/B 414 kg (46 %)/486 kg (54%)  430 kg (41 %)/610 kg (59%)
Totalvikt 900 kg  1040 kg
Motor:  Ford 
Borrning/ Slaglängd 101,6/72,9 mm  102,3/76,2 mm
Cylindervolym 4736 cm3 (289 cu.in.)  5011 cm3 (306 cu.in.)
Kompression 9.0 : 1  10.0:1
Motoreffekt 335 hk vid 6250 rpm  220 hk vid 5100 rpm
Maximalt vridmoment 447 Nm vid 5500 rpm  347 Nm vid 4000 rpm
Förgasare 4 x Weber 48 IDA  4-port Edelbrock
Avgassystem Avstämt “Cross Over”  Gjutna grenrör samt Cowl 
   spiralljuddämpare
Växellåda: Typ ZF 5DS-25  ZF 5DS-25/2
Slutväxel  4,22 : 1 (alt. 3,33 : 1)  4,22 : 1
Utväxl. 1:an, 2:an, 3:an, 4:an 5:an 2,42; 1.47; 1.09; 0.96; 0.85:1  2.23; 1.47; 1.04; 0.846; 0.705: 1
Hjul: Borrani stålekerfälg med  Image aluminiumfälgar
 aluminium fälgbana
Fälgar F/B 6,5 X 15/8X15  8 X 16/11X17
Däck; F/B typ Dunlop   Goodyear Eagle
Dimension F/B 5,50 X 15/7,25 X 15  225/50R16/315/35R17
Bränsletank 140 l (2 st Goodyear fuel cell)  2 x 34 l (säkerhetstankar)

reportage

GT40 i jakt på Ferrari fram mot Mulsannerakan Trippelseger något år senare

Två GT40 passerar Esses på Le Mans
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3000m2 Butik i BoråsBRÄMHULT • BORÅS • KÄLLBÄCKSRYDSGATAN 1
TEL. 033-15 72 75 • www.verktygsboden.se • Ordertel: 033-20 26 50

HANDLA ONLINE

www.verktygsboden.se
Du kan även beställa direkt från vår hemsida...

399:-
Art. nr. 50845

35cm bred, 
Vridbara 360 grader, 
Tål 500kg. Säljes parvis

Öppettider • Vardagar 8.00 - 18.00 • Lördagar 9.00 - 15.00 • Söndagar 11.00 - 15.00 (sönd. stängt i juli)

DEMONTERINGSBORD
122X59CM
Kraftigt demonteringsbord 
med uppsamlingskar och 
låsbar verktygslåda. 
Verktygslådan är kullagrad.
Bordet är pressat för att olja 
eller liknande skall rinna 
till karet.

Försett med 4 st kullagrade 
hjul varav två är låsbara.
Storlek bord: 122x 59 cm
Vikt 80 kg

RACINGSKÅP MED VERKTYG BLÄSTERSKÅP, GOLVMODELL
MED UTSUG

6.975:-
Art. nr.  75506

Ordertelefon:
033-20 26 50

NYHET!

Blästerkabin försedd med 2 st blästerpistoler 1 st 
för fotpedalstyrning samt 1 st för manuell körning. 
Kabinen försedd med 2 st sidodörrar, belysningsut-
rustning, blästerhandskar samt cyklondammsugare.  
Mycket bra blästerkabin för verkstad samt industri-
bruk. Tekniska data: Arbetstryck 4-8 bar
Erf. luftmängd 400-600 l/min
Blästringsyta 890x670 mm
Mått (bxdxh) 
980x720x1590 mm
Vikt 93 kg

Samtliga priser

inkl. moms

16.830:-
Art. nr.  69440Finns för leverans i November

Tvåpelarlyft med 
självlåsande lyftarmar.
Lyftkapacitet 4200kg

Minsta höjd på lyftarmar 160mm. 
Max lyft höjd 1800mm.
Bredd mellan pelare 2680mm
Vikt 680kg
Motor 1-fas 1800 W 
Totalhöjd 2857mm

TVÅPELARLYFT 4-TON

INNEHÅLLER :

Montörvagn och verktygslåda fyllda med verktyg. Alla verktyg 
har 8-års garanti.10 st kullagrade lådor av bockad stålplåt.
Montörvagnen är försedd med med 4 st rejäla kullagrade hjul 
(150 mm) varav 2 st har broms. Det finns många tillbehör att 
köpa till vagnen, exempelvis, avlastningsbord med pappershål-
lare, dokumentfack, papperskorg, avdelare, burkhållare, insats-
låda till skruv och mutter mm. Lyfter man av verktygslådan går 
montörvagnen att använda som arbetsyta med plats avsedd för 
montage av skruvstäd. Pulverlackerad. 

Verktyg som ingår:
Hylsnyckelsatser med hylsor 1/4”, 3/8, och 1/2”.
Blocknyckelsatser 6 - 22mm och 27 -  32mm
Ringnyckelsatser 6 - 22mm och 21 - 32mm
Öppna ringnycklar 8 - 24mm
Bitssats med krysspår, flata, insex, torx, inbus och TX-E hylsor.
2 st skruvmejsel satser med flata och krysspår samt 1st skruv-
mejselsats 1000 volt samt instrument mejslar.
Torxmejselsats T10 - T40.
Insexnyckelsats med T-handtag 6 delar.
Tångsats med avbitare, kombitång och spetstång.
Låsringstänger 2 st invändiga, 2 st utvändiga rak och vinklad.
Fil och raspset 5-delar.
Svetstång och polygrip.
Handslägga och plasthammare.
Drivdornsats och körnare 9 olika delar.
Huggmejslar och drivdorn 9 olika delar.
Popnittång med 3 olika popnit 25 st av varje.
Kabelskotång med olika kabelskor och flatsift.

Transportabel oljesug 80 liter. 
Sugenhet för spillolja med 
stor kapacitet. Luftdriven 
vacuumpump utan rörliga 
delar. Inklusive set med 
sonder för oljesug och 2 
meter sugslang.
Avsedd för varm olja, runt 
70 ºC. Behållare av stålplåt 
monterad på platta med fyra 
hjul, varav två är svängbara. 
Levereras med 5 stycken 
suglansar. Maxtryck 0,5 bar, 
Vikt 40 kg.

2.060:-
Art. nr. 75471

OLJESUG 80 LITER

ÄNTLIGEN ETT PRISVÄRT VERKTYGSKÅP MED VERKTYG FÖR YRKESBRUK. 

NYHET

9.990:-
Art. nr.  76415

TOTALT
524 ST
DELAR

OLJEPUMP
HANDDRIVEN 24 LITER

1.220:-
Art. nr. 75451

Manuell oljepump för påfyll-
ning av vätskor på trånga
och svåråtkomliga ställen. 
Exempelvis i växellådor,
snäckväxlar, bakaxlar mm. 
Tank 24 liter med nivårör,
påfyllningslang 1,5 m 
försedd med vinklat rör 
och kran.

2.995:-
Art. nr. 60521

En automatisk däckmaskin 
för fälgar 10- 20”. Fungerar 
bra till 20’ aluminiumfälgar
utan extra tillbehör. 
Horisontella armarna är 
låsbara med tryckluft. 
Försedd med verktygs-
hållare vid pelaren.

TEKNISKA DATA
Max fälgdiameter 
utsida: 17”
Max fälgdiameter 
insida: 20”
Hjulbredd: 3” - 11”
Luftbehov: 8-10 bar
Motor: 0,75 kW 230 volt
Max hjul diameter: 
960 mm

DÄCKMASKIN
SEMI-AUTOMATIC

9.375:-
Art. nr.  68266

DÄCKBALANSERINGSMASKIN
Automatisk däckbalanseringsmaskin.

TEKNISKA DATA
Tillåtna fälgdiametrar: 10-24”
Maximal fälgbredd: 40-510 mm
Balanserings precision: + - 1 gram.
Maximal hjulvikt 70 kg

8.900:-
Art. nr.  68267

HJULDOLLY
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– Nu vet jag vilken bil man får köra när (om?) 
man kommer till himlen! Nu vet jag vilken 
drömbil jag alltid har haft! Från och med 
nu kommer jag att tycka alla andra bilar är 
långsamma, gungiga och tunga. Nu har jag 
skaffat mig en ny referens! 

– Ge mig en Formula Renault 2.0 ... NU!! 

Tråcklar mig ner i sittbrunnen i en halvlig-
gande position, ungefär som när man ligger 
och kollar på TV i en tvåsitssoffa. Får hjälp av 
mekanikern Tobbe att spänna fast 6-punkts-
bältet. Det finns inte en chans att göra det 
själv eftersom man inte kan föra armbågarna 
bakåt. Jag sitter fast stenhårt i en underbar 

körställning. Bilen verkar vara helt designad 
efter mig. Fötterna når pedalerna perfekt långt 
fram i nosen. Det är egentligen inte alls så 
trångt faktiskt och alla reglage kan kontrolle-
ras med små avslappnade rörelser. Det enda, är 
möjligen att växelföraren sitter något för nära 
sittbrunnsväggen. – Går nog att justera...
Jag smäller igång motorn och rullar iväg ut ur 
depån på det första passet som är på 7 varv. 
Känslan är märklig. Jag är van vid att sitta i 
höjd med bakhjulen på mina banbilar. Här 
sitter man istället positionerad långt fram och 
har allt bakom sig. Jag tar det försiktigt första 
varvet. Märker att visiret immar lite. – Kör jag 

för långsamt eller andas jag för mycket? Gasar 
lite på rakan och låter bilen löpa ut. – Jösses, 
vad det studsar och far fram och tillbaka. Är 
det något som är fel? Alexander Haegermark, 
Renaultens ordinarie förare, förklarar senare 
att bilen är både vindkänslig och känslig för en 
skumpig bana, detta på grund av den relativt 
smala spårvidden.  
– Växlar ner inför första kurvan men råkar få i 
2:an lite för tidigt och dagens första snurrning 
är ett faktum. Jag får assistans att komma i rätt 
riktning. Lyckades inte få i backen vilken man 
skall aktivera med en liten dragwire vid sidan 
av ratten. - Iväg igen.

Kör försiktigt, gasar försiktigt, bromsar försik-
tigt. – Får inte till någon rytm alls. Motorn 
har ett otroligt fint register, den drar enormt 
kraftfullt från botten och hela vägen upp. 
Man riktigt känner av accet i ryggen när man 
vågar stå på. Uppväxlingarna sker under full-
gas, man bara rycker spaken bakåt så aktiveras 
nästa kugge. Nedväxling sker enligt samma 
princip fast man för spaken framåt och hål-
ler gasfoten standby. Överkurs är att dutta lite 
med gasen vid varje nedväxling, testar inte 
denna teknik. Pedalerna känns stora och sitter 
fint i jämnhöjd med varandra vilket under-
lättar vänsterbroms, en teknik som jag prak-
tiserat på min Range Rover under många år 
och som kommer väl till pass nu. Bromsarna 
känns mycket lättdoserade och nyper till sten-
hårt om man vill.

– Vågar öka farten mer efterhand men ger lite 
för mycket gas igen i utgången av Hårnålen på 
varv fyra och publiken bjuds på dagens sista 
piruett. Lyckas låsa upp och behåller bilen på 
banan. Kör iväg på egen hand och får till en 
lite bättre rytm de två sista varven. Kommer 
på mig själv att jag inte kollat mot flaggpos-
teringen alls de första 6 varven. Tycker att jag 
behållit lugnet bra under det inledande pas-
set trots snurrningarna, men inser att jag har 
drabbats av en anings tunnelseende då jag inte 
haft koll mot flaggan förrän sista varvet.

Försöker samla mig under tiden en annan 
förare är ute i väntan på mitt andra och sista 
pass. Får inte ut mig något vettigt svar när 
Alexander frågar hur det kändes: – ’F*n vad 
svårt’, lyckas jag förmedla. Han säger att jag 
måste ställa mig på bromsarna för att få upp 
tempen i däcken. – Självklart, tänker jag...

Det hade börjat skymma lite på Gelleråsen 
denna gråa men torrskodda dag. Temperatu-
ren är ca 9 grader och det blåser friskt, regnet 
hänger i luften. Fick faktiskt några droppar på 
visiret under första passet men det påverkade 
nog inte... Jag hade absolut inte velat ha yt-
terligare den dimension som körning i regn 
hade bjudit på. 

Sätter mig i bilen igen och jag märker att lug-
net infinner sig. Ut igen och redan i de första 
kurvorna känner jag att kroppen har kalibre-

Ett smakprov från Paradiset, Gelleråsen 
28/10. Testkörning Formula Renault 2.0
Text: Michael Stadig Foto: Per Haegermark 

Klär på mig bilen som en perfekt passande 
kroppsstrumpa.

Se så fint min hjälm matchar bilen. – Var skriver jag på?

”Michael Stadig har hittat hem”
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rat sig. Får direkt till mycket bättre flyt och 
tanken är nu inriktad mer på bra spårval än på 
att hantera bilen. Bromsar betydligt hårdare 
och senare och märker att greppet ökar lite ef-
ter hand. Kör nu istället på 3:an genom Esset 
och friskar på hyfsat på 4:an i de två snabba 
kurvorna på banan. Jag har fortfarande svårt 
att dosera farten i de långsamma böjarna. Är 
oftast färdigbromsad för tidigt innan kurvan 
och jag tar det sedan alldeles försiktigt ige-
nom. Men ’Better safe than sorry’. 

Marginalerna är både väldigt stora och inga 
alls på något vis. Ett litet misstag vid fel ställe 
och sandfållan behöver krattas och i värsta fall 
kolfiber repareras. Känslan hur mycket man 
kan pressa i kurvorna infinner sig sakta men 
säkert varv för varv och jag känner till och 
med att kroppen har fått upp värmen en aning 
mot slutet av passet.

Funderar en kort stund på om jag skall sticka 
iväg med bilen istället för att köra tillbaka in i 
depån, helt sonika ta och köra direkt hem till 
garaget och vägra ge tillbaka den. Inser dock 
att jag skulle få svårt att komma över vägbu-
lorna i Karlskoga och får lätt motvilligt puttra 
tillbaka in i depån istället. 

Det här skulle egentligen vara en testrapport av 
en Formula Renault 2.0. Jag insåg nog innan 
körningen att jag inte skulle kunna testa vad 
denna bil går för, det var nog egentligen istället 
bilen som skulle testa mig. Jag har därför rätt 
svårt att avgöra hur det är att köra en sådan här 
bil i den fart som den är konstruerad för. Jag har 
ju endast provat att sköta reglagen, att komma 
iväg och fisköra runt Gelleråsen i 14 varv.  

Min slutsats är ändå att jag har svårt att tänka 
mig att någon annan biltyp är som att köra 
en formelbil av den här kalibern. Så lättkörd 

men ändå så extremt känslig om man tar den 
till gränsen eller om man gör något misstag. 
Utsikten framåt och åt sidorna och kontrollen 
från förarpositionen kan inte bli bättre, förut-
om möjligen bakåtsikten i de små och nästan 
symboliska backspeglarna. Hela ekipaget med 
motorn och växellådan ihop med bilens lätta 
vikt utstrålar en lätthet, harmoni och ett ur-
sinne på samma gång. – Det krävs nog åtskil-
liga pass innan man hittat preferenserna och 
kanske kan krama ut någon liten svettdroppe 
ur denna fantastiska konstruktion.

Så här några veckor efter årets sista körning på 
bana har jag nu kommit på mig att ibland sitta 
och kolla annonser av formelbilar. Drömde 
härom natten en underbar dröm att jag sålt en 
av mina bilar och köpt mig hundra varv i en 
Formula Renault 2.0 på Oschersleben istället.

Eder testade förare Michael Stadig

Det blev en fin eftermiddag och kväll på den 
snabba Falkenbergsbanan. Trots att den ser 
enkel ut är den är verkligen kul och utma-
nande. Efter inledande besiktning blev det 
ett antal körpass. Det dök upp många intres-
santa bilar och trevligt folk som alltid.

Allt flöt fint under Niklas Falks ledning, med 
uppdelning i tre grupper, lugnt, lagom och 
race. Varje grupp fick kört minst tre pass. Ty-
värr gjorde det alltför fina vädret att körningen 
fick avslutas lite i förtid, den låga solen under 

klar himmel gjorde att körning och flaggvak-
tande lite för besvärlig i västra delen av banan. 
Man gick från motljus rakt in i skarp skugga. 
För egen del hade jag förvarnats om detta lo-
kala problem. Med en extra väl tvättad ruta 
och bra solglasögon så tyckte jag störningen 
var måttlig. 

Många tog kvällen som ett extra tränings- och 
intrimningspass. Själv passade jag på att testa 
den nya fjädringen i min Miata. Den fungera-
de bra men jag fick styva upp stötdämpare och 

k-hämmare en hel del, Falkenbergsbanan har 
ju en helt egen karaktär. På slutet önskade jag 
bara det funnits en 3,5:e växel för att på baksi-
dan kunna hålla optimalt varv på motorn. 

Ute på banan var det lite overkligt att kunna 
ligga och ”jaga” ett par mullrande ”GT40”... 
med en motorsvag MX5, åtminstone innan 
föraren såg i backspegeln och vaknade! Det 
var verkligen kul att få se dessa klassiska bilar 
på nära håll in action.

Arrangemanget rullade på i god ordning, utan 
incidenter och bärgningar. Några testade dock 
de mekaniska gränserna. Bland dem den snab-
ba Toyota MR2 turbon som vi sett på sprin-
tarna, som lyckades skjuta en kolv... annars var 
det lugnt.  

Höstruset SVKG på 
Falkenberg
Text och Foto: Jan-Erling Rydquist m fl

En vacker (GTD) GT40 i kvällsolen Mycket blandade bilar i line up

Vass Tiger med SAAB Turbo-motor
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Den 8-9 september kördes norra Europas 
största kartingtävling på Göteborgs Karting 
Ring. Hela den nordiska eliten var på plats 
för att göra upp om vem som skulle få ta 
hem det stora prestigefyllda priset. Med 49 
anmälda förare till den växlade KZ2-klassen, 
däribland både en svensk mästare och en 
tidigare europamästare, skulle det bli en 
tävling med hård konkurrens. Här följer en 
intervju med Charlotte.

– Detta är min hemmabana och jag har kört 
många tusen varv här sedan jag började med 
karting 1999. Därför känns det som att jag har 
bra förutsättningar inför morgondagen, säger 
Charlotte efter fredagens träningar.

Efter två körda träningar med bra varvtider 
över förväntan, var det sedan dags för den sju 
minuter långa tidsträningen.

– I morse gick vi ut på helt nya däck för att jag 
sedan på tidsträningen skulle känna igen fästet 
man har de första varven på nya däck. Detta 
visade sig vara en bra taktik eftersom jag på den 
tidtagna körningen lyckades åstadkomma ett 
nytt personbästa här på banan.

Detta personbästa räckte till 31:a tid bland de 
45 startande. I det första heatet innebar det 
start från en 16:e startruta för Charlotte. Hon 
var i heatet som bäst uppe på 14:e plats, men 
gick i mål som 15:e. I heat nummer två blev 
det en 15:e startruta för Charlotte som till slut 
blev en 16:e plats i mål.

– I heaten kör vi 16 varv och jag lyckades hålla 
ett bra racingtempo hela tiden. Karten fungerar 
utmärkt nu, men jag måste pusha ännu mer för 
att få ner tiderna ytterligare. Jag var mycket nöjd 
med att jag också fick till starterna jättebra.

Vid fyratiden på eftermiddagen var det dags 
för Charlotte att köra B-final. Den samman-
lagda poängsumman av hennes 15:e och en 
16:e plats i heaten innebar en utmärkt tredje 
startruta i B-finalen. De åtta främsta förarna 
skulle sedan gå vidare till A-final.

– Att jag startade trea i B-finalen var inga pro-
blem. Jag laddade upp mentalt för att komma 
vidare till A-final och få kämpa mot de vassaste 
förarna. Min start fungerade bra och jag höll 
min tredje plats i 10 varv av 16. Det blev till 
slut en 6:e plats, vilket innebar A-final och en 
32:a startruta där. Nu är det bara ladda fullt.

Väl i den 20 varv långa finalen verkade allt 
stämma. Charlotte gjorde en kanonstart och 
tog många platser redan i första kurvan. Efter 
några varv var hon uppe på en utmärkt 20:e 
plats. Väl där fick hon en knuff bakifrån som 
gjorde att hon vände runt. Reflexmässigt drog 
hon in kopplingen och höll motorn igång. 
När ett antal förare passerat fick Charlotte 
börja jaga igen. Efter många om och men blev 
det en 23:e plats till slut. 

– Denna tävling var den bästa tävlingen jag 
kört, både resultatmässigt och för att det var så 

roligt att köra. Jag är mycket nöjd med vad jag 
har presterat i helgen och jag ser gärna att detta 
bara är början på något stort. Nästa år, 2008, 
hoppas jag på att kunna tävla utomlands. Vi får 
helt enkelt hoppas på att några framtida sponso-
rer läser mina pressreleaser.

Fin säsongsavslutning av Charlotte Haegermark på 
Göteborgs Stora Pris, 8-9 september 2007
Text: Charlotte Haegermark  Foto: Ulf Sandberg, Frida Wadström

Charlotte i full fart på banan

Charlotte vid Alexanders Formula Renault-bil

Charlotte Haegermark, 18 år, är en ung 
lovande racingtalang från Göteborg. Hon 
tävlar i kartingens värstingklass KZ2, där 
man kör med sex växlar och har en toppfart 
på uppemot 150 km/h. I de Svenska 
Mästerskapen 2007 slutade Charlotte, 
som enda tjej i klassen, på en hedrande 
21:a plats. Tanken är att år 2008 avancera 
till de Europeiska Mästerskapen i karting 
som körs i tre deltävlingar. Därefter hägrar 
formelbilsklassen Formula Renault 2.0

Kontakt:
charlottehaegermark@hotmail.com

förarprofil
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På grund av att mitt arbete måste gå före när 
det var dags för deltävling 2 på Gelleråsen 
och min närvaro krävdes vid en nära väns 
bröllop när det var deltävling 3 på Knutstorp, 
så missade jag dessa tävlingar i SPVM. Där-
med blev min nästa tävling deltävling 4 på 
Anderstorp.

Jag hade aldrig kört på Anderstorp förut så 
var min plan att försöka få så många tränings-

varv som möjligt på den 
fria träningen och tids-
träningen. Tyvärr fick jag 
en punktering i början på 
tidsträningen, just när jag 
tyckte jag hade börjat lära 
mig banan tillräckligt för 
att hitta runt. Därmed 
blev det att starta racet 
med mina reservslicks på 
bak. Vid racet tappade jag 
fästet bak redan i andra 
kurvan och … jajjamän 
det var en punktering 

igen!! Orsaken var denna gång att däckverk-
stan som monterade däcket skadat kanten på 
detta. Detta gjorde att när däcket började flexa 
vid sidkrafterna så började luften pysa ut. Så i 
andra racet fick jag tyvärr starta sist. Jag tog 
mig förbi tre bilar allt eftersom racet fortskred, 
dock lyckades tyvärr två av dessa ta sig förbi 
mig igen innan vi gått i mål. Anderstorp var 
roligt att köra med sina kraftigt doserade kur-
vorna där det gick att åka fort. När man hun-

nit få mer träning och lärt sig mer bör man 
kunna åka ännu fortare igenom!
Falkenbergsbanan hade jag inte heller kört 
förut så min plan var densamma som för An-
derstorp, att få så många varv som möjligt. 
Men den planen spolierades tyvärr nästan 
helt. Men situationen var dock lika för alla, 
åtminstone för oss i RS-Clubman. Av de pla-
nerade två fria träningspassen på ca 20 min 
vardera blev det till slut bara ett pass på 10 
minuter! En stor besvikelse för min del. Själva 
tidsträningen blev också 10 minuter, sedan 
var det dags för race! 
Startade som siste man och hade gått i mål 
på samma placering också om det inte varit 
för de framför mig som bröt. Jag fick till slut 
till 51,086 som min bästa tid. Försökte justera 
bilen lite för att försöka få mer grepp bak inför 
andra racet. Detta utföll tyvärr lite för bra då 
jag gick rakt fram i chikanen en bit in i andra 
racet, ut i gruset och fyllde hela bilen med 
sand. Jag lyckades ta mig ut på banan igen 
men gick ganska snart in i depå och bröt. Det 
blev helt sanslöst halt med all sand i slicksen!

Här kommer en kort sammanfattning av den 
gångna säsongen. En säsong som för min del 
innebar att köra två olika bilar i olika klasser 
och med mycket intressanta resultat.

Alfa Romeo GTV 1,8t i CAR 
Challenge-serien:
Här hade jag inte särskilt mycket att klaga på 
förutom en blåst turbopackning och att tur-
bomuttrar lossnade samt en wastegate som 
hängde sig. Detta bidrog att jag inte hade 
det vridmoment jag egentligen ville ha, men 
men...

Började första racet i på Gelleråsen med snab-
baste kvaltid. Körde på ett set av fjolårets däck 
och det märktes under dagen då det blev allt 
mer halt. Men jag lyckades vinna min klass, 
dock var jag inte totalt snabbast vilket var 
mindre roligt med tanke på att jag kör klass 1 
(snabbaste klassen). Nästa tävling var Knuts-
torp. Hade nya däck med bredare dimension 
vilket gjorde en avsevärd skillnad och jag kom 
ner på riktigt snabba tider vilket ledde till total 
vinst. Sedan såg säsongen ungefär likadan ut, 
det vill säga pole position och total vinst. Varje 

racehelg i CAR Challenge består av två race 
vilket blir sammanlagt 8 tävlingar totalt.
Just nu är Alfan hemma från plåtslagaren och 
är rensad på det mesta för att sedan skickas till 
lackering. Under tiden den lackas ska vi bygga 
en ny motor, en standard motor som ska blu-
eprintas. Tanken är att köra klass 2 i Challenge 
nästa säsong. (Bilen är egentligen en klass 2 bil 
men efter en felkalkylering från min sida blev 
bilen ”uppklassad”)

Modsport Alfa Romeo GTV:
Med denna bilen, var resultatet mycket blan-
dat. Förutom div. strul med växellådor, fjäd-
ring som bottnade och en turbo som började 
läcka, var det stora problemet att motorn gick 
för varm. Detta var otroligt surt!

Första tävlingen som gick på Gelleråsen kunde 
jag inte att fullfölja trots att bilen i sig gick väl-
digt bra. Fick till en tredje kvaltid, snabbare än 
Porsche GT3 och Lola T70 med mera. Men 
eftersom bilen gick för varmt så man inte kan 
komma i mål spelar det ju ingen roll…
Tävlingen därpå gick på Knutstorp under 
MGCC:s ledning. Motorn blev denna gången 

inte alltför varm men istället gick växellådan åt 
pipan och det fanns bara 1:an, 2:an samt 5:an 
att köra på. Kunde i alla fall ta en fjärde plats. 
Dock märktes det att bakfjädringen inte var 
helt korrekt, den var mer eller mindre helt stum 
så man fullkomligt studsade ut ur kurvorna.

Nästa tävling var Anderstorp. Med lite änd-
ringar i bakvagnsupphängningen, med änd-
rade pushrods, blev det en otrolig skillnad. 
Detta gav mig en andra träningstid (men 
farsan var total snabbast under kvalet i regn). 
Under tävlingen kunde jag bromsa mig förbi 
Sören Tryggs vassa Lola och sedan dryga ut 
ledningen. Men med flygrakan mellan mig 
och tvåan gick bilen varm och det var bara att 
slå av på tempot. Dock kunde jag ta mig in på 
en andra plats. Satte tävlingens snabbaste tid 
med dryga sekunden snabbare än tvåan. 

Falkenberg var tävlingen efter men blev en ka-
tastrof då turbon lossnade, dessutom värme-
problem men främst en otroligt understyrd 
bil. Till racet övertygade jag far min att ta av 
bakvingen, vilken jag ångrar nu i efterhand. 
Bilen blev helt instabil och det kändes som om 
bakhjulen knappt var i asfalten. Dock var det 
kanske den roligaste körningen jag har gjort 
med bredställ i varje kurva, vilket är rätt fräckt 
med 12,5” breda slicks…

Nu står Modsport-bilen uppallad i garaget 
för att få ett nytt stort aluminium kyl, en 
koppling och ny kraftigare Getrag låda (från 
BMW)…men det är också en del andra mo-
difieringar kvar att göra i vinter som få in en 
ställbar krängare bak etc.

Clubman-racing 2007 
sammanfattning
Text: Jonas Svensson  Foto: Racefoto

Racerapport 2007 Emil Löveryd
Text: Emil Löveryd Foto: Racefoto (www.modsport.just.nu)

racing
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Som vanligt bestod första dagen av förbe-
redelser såsom registrering, invägning av 
förare samt att fixa de sista detaljerna på 
bilens dekaler, kontrollera radioanslutningar 
till hjälm-intercom, bälten mm. 

På kvällen var allt klart och dags för middag 
med teamet. Vi kände oss redo inför fredagens 
förarmöte  innan första träningen, som också 
är tidskvalificerande. Reglerna kräver att varje 
förare måste ha kört två fulla varv för att få 
lov starta i tävlingen. Väderutsikterna sa talade 
om regn vid kvällsträningen så det gällde nu få 
ihop ett snabbt varv redan på förmiddagen. 

Min uppgift var att börja körningarna med en 
första kontroll av bilen på GP-slingan för att 
se om chassit var balanserat. Därefter ge mig 
ut på Nordslingan som är betydligt ojämnare 
och avsevärt snabbare på flera ställen. Sedan 
skulle övriga förare köra sina varv. I slutet av 
första träningspasset skulle Martin sedan få en 
möjlighet att sätta ett snabbt varv med nästan 
tom tank i lite glesare trafik.

Det var extremt varmt väder så vi drack ton-
vis med vatten – i sådan värme skulle racet bli 
mycket en fråga om vilken föraruppställning 
som orkar med utan att göra misstag, utmatt-
ningen blir total under varje 100-110 minu-
ters pass på en så krävande bana som Nür-
burgring. Somliga gillar inte att köra i mörker, 
men jag såg verkligen ser fram emot det då 
svalkan som kommer med skymningen är en 
välsignelse. Atmosfären på och runt banan var 
fantastisk som vanligt! Det var en massa fester 
och partyn runt banan och alla team i depån 
var på gott humör och ivriga att komma igång 
med körningen.

Lysande kval! Efter dagens insatser hittade vi 
rätt setup på bilen och jag kvalade in oss på 
18:e utav över 220 bilar. Detta betydde att vi 
fick en blå blinkande lampa av arrangören, 
som vi fick montera I framrutan, riktad fram-
åt, för att signalera till långsammare bilar att vi 
var ett av toppekipagen. 

Dagen började med min körning, balansen i 
bilen var perfekt på GP-slingan vilket betyder 
att den var för överstyrd för Nordslingan. Jag 
kunde inte riktigt hålla fullt i några snabba 
partier och man tappar tid på det. Allting kän-
des dock lovande, detta skulle vi kunna justera 
enkelt och dessutom kändes motorn vrålstark 
och drevningen var nästintill perfekt. Jag fick 
lätta lite på gasen vid 287 km/h på långa ra-
kan. Jag fick en kanonstart på mitt andra varv 
på Nordslingan, passerade bla Uwe Alzens 
grymma Porsche Cayman RS på GP-slingan, 
men på ett par ställen senare längs banan hade 
några konkurrenter kolliderat och det var ban-
arbetare och gulflagg längs banan så chanserna 
till en bra tid gick om intet. 

Peter Thelin körde sina varv felfritt, rutinerat 
och säkert, han hade lite kommentarer om 
överstyrning han också. Ulf Mattsson gjorde 
också ett bra jobb som väntat, nere i Fuchsröre 
fick han den föga underhållande upplevelsen 
att se två bilar kollidera och gå i räcket mitt 
framför. Men tursamt nog studsade ingen av 
bilarna ut framför och han kom igenom hel-
skinnad. Martin Morin avslutade passet, hade 
också problem med gulflagg och trafik, men 
satte i alla fall en tid som räckte till 27:e plats 
totalt.

Till kvällsträningen beslöt vi att komma ut 
ur depån tidigt, alla teamen i topp hade sina 
snabbaste varv på första eller andra varvet 
då banan fortfarande var fri från all gulflagg 
på grund av alla haverier, krascher och bärg-
ningar. Till andra träningen hade vi diskuterat 
noga med vår raceingenjör Fredrik Jansson 
och ändrat bilens höjdläge bak, en aning på 
bakvingen och bakstötdämparna. Bilen var nu 
grymt snabb. Trots att det inte blev ett rent 

varv trafikmässigt kunde jag flyga fram och 
kvala in oss på 18:e plats, precis före Peter 
Dumbreck. 

Den blå blinkande lampan var prestigefylld, 
det märktes, man fick mer mediauppmärk-
samhet och folk som gick förbi i depån nick-
ade respektfullt. Vi blev även kallade till ett 
extra förarmöte som hålls för ”top twenty”, 
där arrangören informerade extra om att vi 
skulle visa respekt för långsammare bilar un-
der racet. Det var en otrolig känsla att komma 
in till förarmötet och veta att tack vare de jus-
teringar vi diskuterat fram och mitt kvalvarv 
så var mitt team i ”finrummet”, tillsammans 
med fabriksförare och proffsförare i allt från 
Porsche, Aston Martin, BMW och Vipers, 
där var legenden H-J Stuck, Porsche-förarna 
Timo Bernhard, Marc Lieb, Romain Dumas, 
veteranen Klaus Ludwig, Le Mans-mästaren 
Christophe Bouchut, standardvagnsesst Tom 
Colonel, för att nämna några. Och mitt ib-
land dessa undertecknad. Det kändes stort.

Racerapport: Precis efter gridshowen, som 
vanligt helt fullpackad, hördes åskväder en bit 
bort och det dröjde inte många minuter inn-
an regent ÖSTE ner. Starten blev fördröjt en 
smula då det inte var säkert för arrangören att 
släppa iväg fältet utan att alla hade regndäck. 
Vi var dock väl förberedda och tog det med 
ro. När racet väl började så satte rallykungen 
Martin iväg i regnet och plockade stadigt pla-
ceringar från 18 startruta. 

När han kom in var det torrt nog för slicks 
och jag kunde hålla ett riktigt högt tempo 
utan att särskild ansträngning. Jag kände mig 
otroligt väl förberedd, fysiskt, mentalt och jag 
hade pluggat in banan extremt noggrant. 996 
GT3 RS är dessutom en bil jag trivs otroligt 
bra i – den är inte som någonting annat att 

2007 ADAC 24 h race Nurburgring; 7-9 juni
Text: Carl Rydquist Foto: Carl Rydquist mfl

racing
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köra, den har ett sätt att bli 
som en förlängning av rygg-
märgen när jag kör den. Som 
ni förstår så har jag aldrig haft 
det så bra i en racebil någon 
gång (utom möjligtvis under 
kvalet). Jag satte snabba tider 
och kunde fortfarande spara 
en smula på motorn, växel-
lådan, bromsarna och däcken – vi hade som 
strategi att ta oss igenom natten och vara lite 
rädda om bilen och på först på söndagmor-
gonen skulle vi ladda på allt vad det gick. Jag 
verkligen längtade till dess, bilen ruvade på en 
massa uppdämd kraft, ett smygande rovdjur i 
väntan på attack, den kändes fortfarande lek-
full och full av respons. Då jag pushade lite 
kändes det som att flyga fram (vilken man 
gjorde över vissa krön). 

Efter 110 minuter var det tyvärr dags att 
lämna över till Peter som fortsatte att samla 
varv åt oss. Hans tidigare väldigt hänsynsfulla 
attityd på banan var som bortblåst och han 
körde mycket snabbare än innan, vi hade kväl-
len innan tittat på filmer från ombordkamera 
från fredagsträningen och sett att han körde 
”klubbträff”-stuk vid omkörningar av bilar 
som var avsevärt långsammare, så hela teamet 

hade hjälpts åt att berätta 
skillnaden mellan racing 
och att ”sitta och vinka 
med Porsche-handskarna 
på”. Peter lyssnade vil-
ligt och kom in med ett 
STORT leende efter sitt 
racepass.

Ulf som också är en strong Porsche-förare och 
säker vid regn och mörker, hade inte samma 
flyt; han kom några varv innan han fick und-
vika två bilar som kraschat och gick då själv i 
räcket borta vid Adenau. Teamet var snabbt 
ute och hämtade hem bilen, bytte en kylare 
och Martin åkte ut igen. Tyvärr tog det där-
efter bara 4-5 varv innan motorn blev tröttt 
och kraftlös. Martin rullade nedför Adenau-
backarna, parkerade, tog av sig hjälmen, med-
delade teamet att motorn var slut och gick 
och satte sig på en bar med en öl i väntan på 
upphämtning. En enorm besvikelse för hela 
teamet, men det är ju så i racing ibland… 
Vi hade koll på all data vid varje depåstopp, 
det fanns inga spår av problem, inga övervar-
ningar, inga plötsliga temperaturförändringar, 
motorn bara skar. Vårt race började alltså helt 
otroligt bra, över förväntningarna och vi var 
uppe bland topp tio långt före midnatt! Otur-

ligt nog så kom vi inte så mycket längre då 
motorn skar ihop efter ca 8 timmar. I efter-
hand fann teamet att smörjningen slutat fung-
era, någonting med pumpen som gett upp. 
 
Efteråt: Veckorna som följde var väldigt posi-
tiva för mig personligen, trots att vi inte fick 
en målgång denna gång. Nyheterna om setup-
arbetet och min kvalinsats hade nått Sverige 
innan jag själv och det ringde om köruppdrag 
nya racingerbjudanden. Först och främst så är 
det hela teamets insats som ligger till grund 
för vår fina insats, sponsorerna som stöttar 
och duktiga förarkollegor. Vi hade ett otroligt 
bra race på gång och så länge det varade, var 
det det bästa race jag någonsin haft. Nu är det 
bara att bygga vidare på detta och göra det 
ännu bättre för kommande race.

Fakta Teamet och bilen
Team:  Levin Racing, Kungsör. Porsche-verkstad   
 och racingsupport, ägs av Anders Levin
Förare:  Martin Morin, Carl Rydquist, Peter Thelin,   
 Ulf Mattsson
Bil:  Porsche 996 GT3 RS 2001 med vikt 1150 kg
Motor:  6-cyl boxer, 3,6 liter, sugmotor, 454 hk
Växellåda:  6-växlad, H-mönster
Bromsar:  996 GT3 RS, Brembo med 6-kolvsok
Hjul:  BBS 10x18 resp 11x18 med Michelin slicks  
 och regndäck 

Kent Abrahamssons vita Kremer-Porsche 962C blev lite tilltuffsad i en startsmäll på Silverstone Classic i slutet av Juli. 
Lördagsracet gick bättre med en 13:e placering.

GROUP C GTP RACING 
Re-live the Golden Age of Sportscars
Text och bildcollage: Michael Stadig

racing

Carl före start
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De avslutande sprintarna 2007 kördes med 
Sprint 4 den 25 augusti, Sprint 5 den 1 sep-
tember och Sprint 6 den 15 september. 

Den avslutande sprinten blev en dubbel sådan 
med Sprint 3 som avslutning. Sprint 3 skulle 
ha körts 30 juni med på grund av det dåliga 
vädret och alltför stora vattenpölar fick den 
ställas in. Den motordrivna länspump som 
klubben skaffat in kom till flitig användning 
under 2007. Den räddade flera av arrang-
emangen, även om kampen med den vatten-
pöl som bildats i slutkurvan sällan vanns helt. 
Banan var dock för det mesta väl körbar även 
om den lokala blötan gav lite extra spänning i 
målgången. Något som gav upphov till en del 
spektakulära snurrningar. 

Deltagandet var högt året ut, med många 
och snabba gästförare. Tommy Schmidt i sin 
BMW Z3 M Coupe var svårslagen under året, 
dock var det Anders Jansa som med raka rör i 
sin ”hot rod” Caterham lyckades med FTD till 
slut i avslutande sprint. Överlag har det körts 
mycket bra och framförallt har det varit tuff 
utveckling i Roadsport C där det varit mycket 
skarp konkurrens och det har satts många 
snabba tider. Så låga att de för något år sedan 
skulle ha varit konkurrenskraftiga i Roadsport 
A. Det är främst Miata-maffian anförd av Joa-
chim Osbeck, Thomas Pihl och Niklas Falk 
som visat att bra väghållning och aggressiv 
körning kan resultera i mycket snabba varv. 

Gamla SVKG-bekanta dök upp, bland dem 
Lennart Haajanen i sin fina Bugatti 35. En lätt 
osannolik syn med den klassiska bilen i aktion 
på den smala banan. Ljudet från den raka åt-
tan är klassiskt skönt! Många nya medlemmar 
har testat sprintkörning, förhoppningsvis så 
lockade att det blir mer deltagande.

SVKG Sprint 
Race 3, 4, 5 & 6
Text & foto: Jan-Erling Rydquist m fl

På Donington ’See Red’ i september luftade Kent sin mycket ovanliga Rousch Ford Mustang 
GTP för första gången. 

Mustangen mötte senhösten på Spa och till årets sista tävling i mitten av oktober börjde bitarna 
fall på plats. Trevliga och hårda race och fantasktiskt raceväder satte punkt för säsongen.

Stjärnmekanikern Mathias Lindh rapporterar om att det blev en rejäl lövhög att ta med sig 
hem från Spa.

racing
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Namn Sportvagn Deltävling
Roadsport A 1 2 3 4 5 6 Tot
Jan-Erling Rydquist Jeguar -87 3 4 3 6 5 3 21
Anders Jansa Caterham   5 4 7 5 21
Karl Olsson Toyota MR2 T 6   2 3  11
Jonny Carlsson Opel Speedster  1 2   2 5
Johan Andersson Porsche 997 4      4
Thomas Pihl Porsche 944 TSR 2 2     4
Joakim Struve Aero 7     4  4
Christoffer Johansson Corvette 1  1 1  1 4
Peter Ivarsson Caterham    3   3
Thomas Johansson Porsche 928     2  2
Claes Östberg KVA 40     1  1

Roadsport B
Thomas Axelsson Audi TT 7  1 8 10 3 29
Stellan Östling Alpine Renault 5 6  5 7  23
Torbjörn Hillerström Porsche 911SC   3 6 8 1 18
Hans Petersson Porsche 911 -84 3 3  4   10
Jan Fagerberg Westfield 1800  2  3 5  10
Per Löveryd Datsun 240Z  4   4  8
Emil Löveryd Datsun 240Z     6  6
Denise Jarnebrink Alpine Renault 1 1   3  5
Claes Östberg Lotus Elise 4      4
David Dolan Porsche 911SC    2 2  4
Knud Adreassen Porsche Boxter S 2      2
Anna Dolan Porsche 911 SC    1 1  2
Heikki Särg Lotus Elise       0

Roadsport       
Niklas Falk Miata -99 4 4 5 4 4 5 22
Joachim Osbeck Miata -97  6 3 2 2 3 16
Henrik Pihl Miata -92 6 3 2 1 1 2 14
Fredrik Lundberg Miata -92 3 1     4
Kent Smith Miata 2003 2  1   1 4
Per Nilsson Miata -93  2     2
Frank Thorsén Porsche 924 1      1

Historic       
Mikael Persson Volvo 242 -75 4 5 4 6 6 7 28
Per Nilsson Austin Mini Clubman   6 4 4 5 19
Bo Gilbert Persson 70 Volvo 242 -75 2  3 3 3 4 15
Oscar Kärrqvist BMC Cooper 3 2 2 2 2 3 12
Olaf Eickel VW 1303 6 3     9
Anne Marek VW Scirocco   1 1 1 2 5
Karl Pilkrantz Saab 96 -65 1 1     2
Lennart Haajanen Bugatti 35A      1 1

Ladies
Denise Jarnebrink Alpine Renault 2 2   4  8
Anne Marek VW Scirocco   2 1 1 2 6
Anna Dolan Porsche 911SC    3 2  5

Saloon
Peter Karlsson VW Lupo GTI 7  3 3  3 16
Pontus Ny Golf R32 4 5     9
Ola Bensson Nissan 200SX 2 2  1 2  7
Christoffer Waern Peugeot 205 GTI 5  1   1 7
Peter Ny Golf R32 1 3     4
Clas Waern Peugeot 405 3      3
Heikki Särg Audi sportig -89  1     1

Sammanställning Rattmuffen Cup 2007

Med eminenta insatser från herrar Falk, Jan-
sa, Löveryd och Persson har arrangemangen 
flutit på fint utan longörer. Vattenpumpen 
ihop med att parkbanan numera är skapligt 
bra dränerad har gjort att de gamla och vär-
sta vattenproblemen är borta. Dock inte helt, 
och vi kan hoppas det blir bättre nästa år. Lite 
ändrad konplacering i långrakans chikan har 
dragit ner risken för större avåkningar. Dock 
har det presterats hela och halva propellrar 
och flera intressanta busksyningar. Eftersom 
dessa buskar numera fått lite stadigare inre 
stammar så har en och annan fåt känna på att 
deras mjukhet inte längre är garanterad, nå-
got att tänka på i nästa års satsningar. Anders 
Jansa var en som fick prövat Caterhamens 
ljuddämpare som stötdämpare. Joachim Os-
beck liksom undertecknad prövade också vid 
några tillfällen hur genomträngliga i buskagen 
är. Många fastställde också att gräs är mycket 
halare än asfalt…

Bifogat finns en sammanställning av resultat 
och poäng under säsongen. Hur det sedan re-
sulterar i slutliga pallplaceringar och de olika 
Rattmuffen Cup pokalerna blir klart som 
vanligt vid prisutdelningen vid årsmötet bör-
jan 2008.

Parkbanan är ett poulärt vattenhål för sport-
bilsintresserade i Göteborg

En av kandidaterna till Årets Propeller?

racing

Med gul nos och fyra raka rör knep Jansa segern i sista Sprinten

Två klassiker

Jeguar 87:an gjorde sin 17:e Sprintsäsong
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Porto

Betalt

MS: – Nu när året närmar sig slutet, hur vill du summera racingsä-
songen 2007?
AH: - En tuff säsong där vi trots slimmad budget kunde placera oss som 
bästa ”privatteam” under några tävlingshelger. 
 
– Du körde inte de tre sista tävlingarna i serien, Oschersleben, Spa och 
på Hockenheim, vad berodde det på?
 – Jag kom upp till den nivån körningsmässigt att materialet inte kunde 
ta mig högre upp i resultatlistan. Det är ingen mening att fortsätta om 
man vet att materialet är begränsningen. Toppteamens bilar gick t.ex. ca 
5 km/h snabbare rakt fram...
 
– Vilket var det mest minnesvärda ögonblicket under årets säsong?
 – 6:e platsen på Zolder. Kom i mål precis efter toppteamen och mer kan 
man inte göra.
 
– Vilken har varit den nyttigaste lärdomen under året?
 – Man måste sitta i ett toppteam för att kunna vinna.
 

– Vad har du för planer inför 2008?
 – Antingen formelbil eller täckt bil.
 
– Vad önskar du dig av Tomten?
 – En ruskigt stor budget i ett paket med guldsnören!
 
– Du känner möjligen inte till en Formula Renault som behöver mo-
tioneras lite?  ;-)
 – Faktum är att jag kommer hyra ut flera Formel Renault på Gelleråsen näs-
ta år. Perfekt upplevelsejulklapp att ge bort till den motorsportintresserade!

Intervju med Alexander Haegermark om säsongen 2007 i Formel Renault
Intervjuare: Michael Stadig    Foto: Tommy Gelskjaer

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


