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Så är det höst … regnet strilar ner 
och vinden tjuter runt knutarna, 
fem-å-en-halv trappa upp på Sys-
ter Estrids gata, längst upp vid 
vattentornet uppe på Guldheden. 
Hade ”nästan” klart med besikt-
ningen av GT 84:an avseende ”bå-
gen”, då jag fick frågan om motorn 
var original. 

Då började ”strulet” … nja, inte rik-
tigt, svarade jag. Fortsatte med att 
upplysa om att det nog var en lik-
nande som suttit i Escort RS2000 
i början på 90-talet. En talande 
tystnad bröt ut … med en långsam 
skakning på huvudet och sedan nå-
got om ”de va inte bra” …

Efter ett tag, kom min vän besikt-
ningsmannen tillbaka, fortfarande 
med långsamma huvudvridningar, 
nu med stora svarta pärmen upp-
slagen. Vi letade bland de motorer 
som hade funnits i Ford och hit-
tade den! En DOHC 2.0 16V (EFI 
110kW) … som visserligen hade 
funnits i Sierra, men … endast 
som ”vanlig” DOHC 2.0 8V!

Antingen skulle jag få ett intyg 
från Ford att ”mitt” motorbyte är 
ok … eller sätta tillbaka en Pinto-
motor igen! Hur kul är det? 

Efter diverse telefonsamtal med 
motorkompisar i Sverige fick 
jag tipset, att försöka besiktiga 
GT84:an som ombyggt fordon? 

Lät ju riktigt positivt … men, efter 
ytterligare samtal förstod jag, att 
det då krävs att hela motorpaketet 
är lika som originalet! Komplett 
med luftfilter, insug och elektro-
nisk insprutning, tändningsmo-
dul, lambdasond, katalysator och 
ljuddämpare!

Hittade med hjälp av Janne på 
Olskrokens en gammal Pinto från 
en skrot uppe i Norrland. Det blev 
ju inte riktigt att ”bara” slänga i 
den, då tändning och kylsyste-
met påverkas, förgasare respektive 
grenrör sitter tvärtom … och även 
avgassystemet sitter på ”andra” si-
dan och behöver byggas om!

Igår, medan jag åter var uppe en 
sväng i Karlastad, startade Styr-
björn den nygamla Sierra GT:n 
igen … lät visst riktigt bra, men än 
så länge saknas ju den sista böjen 
mellan grenrör och avgasrör. Kan-
ske kan det på måndag bli dags för 
en testrunda igen …

Sitter och bläddrar i katalogen 
från Burton Power … en underbar 
firma, som har i stort sett allt, spe-
ciellt till en lite ”äldre” Ford eller 
Lotus TwinCam! Så vem vet …

Fick ”mina” nya gyllene bromsski-
vor å ”green stuff ’ till Lotusen från 
Pat på Kelvedon Motors … så på 
söndag morgon blir den lilla gröna 
klar för årets Höstrace på Knuts-
torp!

Ett JÄTTEGRATTIS till allas vår 
vän och mitt tycke årets jubilar 
Kåre Lindén, som återigen fyllde 
jämna år … samtidigt som årets 
Höstrally genomfördes i sol med 
målgång, för de flesta, vid Torpa 
Stenhus. 

Ett jättetack till Mikael & Tou-
ringkommittén och även eldsjälen 
Lars & Verktygsboden för ett strå-
lande arrangemang med härligt 
prisbord och utmärkelsen till årets 
sportvagnsklubb ute vid Hofsnäs 
Herrgård. 

Vi ses väl igen vid Sportvagnsträf-
fen 2009!

Me’ som alltid 
massor av allra bästa …

Heikki  

ledare

Om konsten att bygga en racerbil 
… och utan att veta varför?

Heikki Särg

Ordförande
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Namn  Ort Sportvagn Årsmodell   
Anders Eckert Kullavik Corvette C 6  Z06 2007  
Eric Cardell Göteborg Porsche 911E Targa 1972  
Jan Cardell Göteborg MG B GT 1966  
Ludvig Axelsson-Jansa Askim      
Lena Weiter Gråbo      
Daniel Wackfelt Sjuntorp     
Jonas Brunberg Mölndal BMC Mini 1000 1975  
Roger Arntsberg Sandared Volkswagen Golf GTI 16V 1988  
Jim Arntsberg Andreasson Sandared Volkswagen Golf Special 1984  
Bo Lindqvist Lerum Mazda MX-5 2006  
Peter Antonsson Göteborg Porsche Boxter 1998  
   Mazda Miata 1990  
   Nissan S12 180ZX 1988  
Gundel Kohn Hisings Backa MG B GT Coupé 1971  
Trond Sundby Henån Lotus Exige 2005  
Stefan Karlsson Göteborg Mazda Miata 1990  
   BMW 330 Ci 2004
Christian Bergwall Göteborg      
Andreas Hellman Göteborg     
Bengt Johansson Hindås Replika Lotus Seven 2005  
Martin Johansson Hindås     
Markus Johansson Västra Frölunda Lotus Elise   
Anders Samuelsson Sävedalen Volkswagen Polo Gti 2000  
Tommy Schmidt Hisings Backa BMW M 3 1994  
Sven Åkersten Västra Frölunda      
Anders Jacobsson Ljungby Subaru Impreza Sti 2006  
Ludvig Enlund Sävedalen      
Charlotte Enlund Sävedalen     
Daniel Tangen Haslum     
Hemming Andersson Lerum     
George Barjac Öjersjö Aston Martin DB 7- V12 2001  
Philip Hultgren Lerum Lotus Elise 1996  
Mikael Mohlin Kungälv     
Kaj Assarson Onsala Chevrolet Corvette 1967  
  Chevrolet Corvette 1992   
  Chevrolet Corvette 2003   
Britt Karlsson Onsala     
Rolf Welde Lysekil Benova B 3 Sport 1927  
  Fiat Dino Coupe 2,4  
Jonas Bernhardt Göteborg Mazda MX-5 1994  
Hans Göran Milding Kullavik Morgan 1973    
  Marcos 3.0 L 1969  
Geza Palyi Göteborg Dodge Viper SRT-10 2004

klubbnytt

En STP-röd March 711 i depån i Anderstorp på Ronnie Peterson Historic GP.
Just denna bilen kördes under F1-säsongen 1971 av Ronnie Peterson.
Foto: Henrik Börjessonwww.svkg.nu 
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Omslagsbild:

Nya medlemmar 2008-01-01 tom 2008-08-25

Styrelsen påminner
När ni flyttar eller byter mailadress meddela gärna i ett mail till  info@svkg.nu 
eller direkt till bennywahlberg@hotmail.com. 

Då missar du ingen information från oss och får din Bulletin.
 
Klubben får inte reda på adress- eller e-mailändringar på annat sätt och det kan gå ganska lång tid 
innan en tidning kommer i retur från posten.

Hälsningar från styrelsen och er kassör, Benny Wahlberg.
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Gustaf Hörnestam
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Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572702
Mobil: 0703-337212
E-post: bennywahlberg@hotmail.com
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SVKG fick möjligheten att köra sprint på Ale 
Ring, en gocartbana som hotas av flyttning. 
Exakt när det kommer att ske är oklart, men 
sannolikt dröjer det inte så länge. Kommu-
nens planer att helt och hållet fylla upp da-
len med fyllmassor som deponi bekräftas 
av de gigantiska jord- och bergmassor som 
man kan se tränger på söderifrån.

Detta är extra tråkigt eftersom Ale Ring är 
en tekniskt krävande 800 m lång bana med 
många intressanta kurvpartier. Flera kurvor 
är kraftigt bankade och det känns som om 
det kommer att behövas många varvs träning 
för att träffa rätt i idealspåren för bra tider.

Suget att köra sprint var stort och de 25 plat-
serna fylldes snabbt, redan strax efter kl. 8 
var alla på plats. Niklas Falk ledde det hela 
med fast hand och såg till att tidtagning 
och utmatning av förare till start sköttes 
exemplariskt och utan avbrott. Konceptet 
med att nästa förare skickades ut då den före 
var på målgångsvarv var effektivt. Det gav 
dessutom möjlighet till flygande start och 
skapligt uppvärmd förare och bil redan på 
första varvet.

På tre timmar genomfördes c:a 75 sprint, ett 
unikt rekord i SVKG:s sprinthistoria. Med 
tidtagarna väl avskilda från deltagarna blev 
det dessutom en ”blind date” för alla. Utan 
feedback till förarna efter körningen var det 
svårt att avgöra om attacknivån hamnat rätt. 
Kul och extra utmanade men när sprintet 
körts klart såg nog resultatlistorna ändå nå-
gorlunda bekanta ut sen tidigare race. Kör-
tider för två varv (1600 m) var tidsmässigt 
dessutom nära nog lika dem från parkbanan 
(1700 m). 

Störst konkurrens var det nog i Roadsport 
C med flera vassa Miator och bra och hård 

körning. Bulleredaktionen lyckades ta två 
andraplatser genom Henrik Pihl och jag 
själv i Roadsport C respektive Roadsport A. 
I Roadsport B vann Per Nilsson före en hårt 
satsande Torbjörn Hillerström. 

Snabbaste tid för dagen sattes i Roadsport A 
av Anders Jansa med sin för dagen nyskodda 
Caterham. Joachim Osbeck var snabbast i 
Roadsport C och visade att en racepreppad 
Miata också är ett skarpt sprintvapen.

Spektakulära körningar gjordes av Löveryd 
Sr och Jr i en mullrande svart Corvette C5. 
En bil som verkade föga lämpad för en trång 
gocartbana men som i feta ställ ändå piska-
des runt snabbt och effektivt! Per Nilsson 
vann Roadsport B i en turboladdad Miata 
som var skön att se. Ljudet var dessutom ex-
tra påtagligt med turbowhooosh och waste-
tegatesuckar.

Ett stort antal deltagare i alla klasser bådar 
gott för sprintserien 2008 och förhoppnings-
vis blir det fler körningar på Ale Ring. Av-
slutningsvis var det kul att stå vid utfarten 
och se alla glada nunor under hjälmen efter 
avslutade race. Ett klart besked att detta täv-
lingsformat var omtyckt!

FÄRG

4

racingracing

Sprint #1 Rattmuffen Cup 2008-08-17 Ale Ring
Text: Jan E Rydquist     Foto: Peter Karlsson mfl

Löveryds Corvette C5

En ung blivande sprintåkare månntro? Jansa 
skjuter på ”lådbilen” i depån.

Gammalt och nytt i god blandning, här Andreas 
Björnssons Bertone

Anders och jag vet ju att ”gul noskon” krävs för bästa fart, 
men vad händer då om hela bilen är gul! Jan Fagerberg i sin fina Westfield
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 Namn Klass Sportvagn Åk1 Åk2 Åk3 Bästa Placering
 Anders Jansa A Caterham 1.37.41 1.36.68 1.40 1.36.68 A01
 Jan-Erling Rydquist A Jeguar -87 1.38.27 1.38.12 1.38.05 1.38.05 A02
 Alsed Briscoe A Elise Kompressor 1.44.76 1.42.18 1.39.41 1.39.41 A03
 Per Löveryd A Corvette C5 1.44.36   1.44.36 A04
 Emil Löveryd A Corvette C5 1.47.75 1.46.34  1.46.34 A05
     
 Per Nilsson B Miata Turbo 1.39.06 1.38.52  1.38.52 B01
 Torbjörn Hillerström B Porsche 911SC 1.40.90 1.39.47  1.39.47 B02
 Stellan Östling B Alpine Renault 1.43.66 1.43.87 1.42.44 1.42.44 B03
 Claes Östberg B Lotus Elise 1.44.60 1.44.73 1.42.80 1.42.80 B04
 Jan Fagerberg B Westfield 1800 1.44.72 1.45.70 1.44.7 1.44.7 B05
 Hans Petersson B Porsche 911 -84 1.47.8 1.46.00 1.46.26 1.46.00 B06
     
 Joachim Osbeck C Miata -97 1.39.03 1.38.82 1.38.6 1.38.6 C01
 Henrik Pihl C Miata -92 1.39.53 1.40.34 1.39.78 1.39.53 C02
 Christoffer Waern C Miata -94 1.43.21 1.42.3 1.42.17 1.42.17 C03
 Fredrik Lundberg C Miata -92 1.48.07 1.46.12 1.44.97 1.44.97 C04
 Kent Smith C Miata 2003 1.49.21 1.48.49 1.48.30 1.48.30 C05
 Andreas Björnsson C Alfa Romeo 1750 1.49.99 1.51.02 1.48.43 1.48.43 C06
 Gustav Hedelin C Porsche 944 1.49.41 1.48.84 1.49.55 1.48.84 C07
     
 Lars Rosqvist H Ford Escort MK1 1.53.24   1.53.24 H01
     
 Pontus Ny S Golf R32 1.39.66 1.38.79 1.38.48 1.38.48 S01
 Peter Karlsson S VW Lupo GTI 1.43.11 1.42.66 1.43.57 1.42.66 S02
 Ola Bensson S Nissan 200SX 1.45.31 1.44.67 1.45.46 1.44.67 S03
 Roger Arntsberg S Golf GTI 1.50.58 1.49.85 1.48.6 1.48.6 S04
 Jim Arntsberg S Golf GTI 1.55.86 1.49.62 1.50.17 1.49.62 S05

5

Kent Smith med sin klassiska MiataJoachim Osbeck passerar startlinjen

Torbjörn Hillerström visade att också Porsche kan köras på ställ!Henrik Pihl i kontrollerat aggressiv stil

racing
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racing

Bilträff hos Mellanders i Hällingsjö 2008-06-04
Text och foto: Jan E Rydquist

En riktig sommartradition är bilträffen den 
första onsdagen i juni hos Mellanders i Häl-
lingsjö. Det är en renodlad entusiastträff 
och alltid med en intressant blandning av 
veteranbilar, entusiastbilar och sportbilar. 

Givetvis var många SVKG:profiler där både 
som besökare och utställare. I den stora Mel-
landerska trädgården kunde man avnjuta allt 
från italienska fullblod, engelska excentriska 
sportbilar, amerikanska vrålåk och nyktert 
perfekta tyska bilar. Alla i yppersta skick och 
härliga att beskåda. 

Undertecknad som gillar engelska sportbilar 
hade svårt slita sig från den nya Morgan Aero 
8 som är en ytterst egensinnig blandning av 
klassisk engelsk roadsterdesign mixad med 
modernaste chassie-, motor- och bilteknik. 
En Porsche Carrera GT med sin mix av F1-
och ”flygplansteknik” markerade den andra 
extremen i modern perfektionistisk bil-
design.

Hos Mellanders sommarträff kan också den 
som är road av tvåhjulingar få sitt lystmäte. 
Det verkar bli fler och fler välrenoverade mo-
torcyklar för varje år.

Att åka till och från Hällingsjö en kväll i juni 
då  svensk försommar utan tvekan är som 
vackrast är en svårslagen upplevelse. Färden 

hem för min del i en kolonn sportbilar var 
nästan magisk,  med naturen i full blom och 
med alla intryck maximerade. 

Med en liten Lotus Europa som ledde kön 
följd av en läcker Porsche 904 GTS, efter-

följd av en Westfield och en Miata var det en 
fröjd för ögat att ligga sist. I fin svensk som-
markväll då kvällsdimman börjar lägga sig 
kan en njutbarare bilkörning med alla sinnen 
uppfyllda knappast upplevas!

reportage

Italienska skönheter, Ferrari och Lamborghini på hedersplats.
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reportage

En klassisk SS 100 (tidig Jaguar), i bakgrunden Jan Fagerbergs 
gula Westfield

En ovanlig Nash/Austin Metropolitan Metropolitan på väg hem. 
Lennart Haajanen med ryggen mot kameran beundrar skönheten.

Porsche Carrera GT har ett ytterst välstädat motorrum

En sensommarkväll med sportvagnar i början av juni, 
kan det bli mycket bättre?

En ovanlig Peugeot typ 202 från 30-talet med tätt sittande strålkastare

En vacker MGB GT
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FÄRG

Som vanligt vid årets början funderade jag 
på vilket större evenemang jag skulle vara 
funktionär på under 2008? Jag har sedan 
några år tillbaka försökt passa på att be-
vittna kvalificerad racing från andra sidan 
bankanten minst en gång per säsong. Detta 
med avsikt, man får ju lärdomar och ett lite 
annat perspektiv än som tävlande. Även om 
det ju givetvis kan hända att man hamnar 
lite på fel sida banmarkeringen då någon 
gång också.
 
WTCC 2007 var en verkligt häftig upp-
levelse som funktionär och jag (ingen an-
nan naturligtvis) såg min keps tre gånger 
på Eurosport i efterhand. Frågan var om 
Anderstorp skulle få arrangera en WTCC-
tävling ett år till, det är ju alltid lite teknis-
ka förbehåll officiellt (men pengar, politik 
och ryggdunkar i verkligheten).  
 
Nu blev det inte något WTCC i Sverige 2008 
så allt fokus hamnade på något som kallades 
Ronnie Peterson Historic Grand Prix. I bör-
jan var informationen som gick ut lite knapp-
händig men så småningom gick det att få tag 
på funktionärsorganisationen och jag bokade 
upp mig på postering 2, den ut på flygrakan. 

Denna postering är min favorit på Anders-
torp pga. mycket biltid i sektorn (man beva-
kar halva kurvan och 1/3 av rakan) men inte 
minst eftersom det går att gå direkt från pos-
teringen till bajamajorna och även över bron 
in till funktionärsmatsalen (få saker är värre 
än att bli bortglömd eller få enbart ris vid 
lunchtid). Detta låter kanske som lite fånig 
prioritering men ska man stå på samma pos-
tering i fyra dagar så får man se om sitt hus. 

Lite längre fram på våren började program 
och startlistor bli tillgängliga och jag började 
förstå vilken samling bilar vi skulle stå ett par 
meter ifrån (när de laddar fullt). Historiska 
F1:or och World Sportscar Masters/Proto 70, 
med fulla spett och öppna megafoner (An-
derstorp har ju en ljudfri helg per år och den 
skulle verkligen maxas). Att det sen fylldes ut 
med Top Hat Saloons/ Touring 70’s, Gent-
leman Drivers, Sports 2000, Formel Ford, 

Ronnie Peterson Historic Grand Prix 
Anderstorp 2008-06/07/08 
Text: Niklas Falk Foto: T Pihl, Henrik Börjesson m fl

reportage

Ronnie Petersons Lotus 78 kunde ses återigen i full fart på Anderstorp

En March 721X som Ronnie körde 1972
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Nordic Supercar, Porsche Cup, Ferrari Chal-
lenge Scandinavia och Ginetta Cup gjorde ju 
att det inte skulle bli en enda tråkig stund. 
 
För att göra de fyra dagarna riktigt trev-
liga försökte jag rekrytera med mig goa 
SVKG:are som posteringskompisar. Det 
lyckades så bra att vi inte fick plats allihop 
utan Benny Wahlberg fick stå på en annan 
postering. Kalle Pilkranz, Martin Wahlberg 
och Emil Löveryd kamperade med mig på 
posteringen under ett litet plåttak i fyra da-
gar vilt viftandes med flaggor i alla valörer 
(när man går i mål på ett GP-lopp ska det 
väl vara flaggspel i alla fall). Under nätterna 
kamperade vi alla i en husvagn som Martin 
lyckats få tag på och som Bennys Citroën för-
tjänstfullt terrängbogserade till lämplig plats. 

Som funktionär så ser man arrangemang 
från en lite annan synvinkel än publiken el-
ler de tävlande. Man får en massa informa-
tion via radion om både händelser och or-
saker bakom. Det inträffade ganska många 
saker under helgen men inte så mycket 
med de klassiska bilarna. Avkörningar var 
det naturligtvis, även med F1:orna, det sat-
sades friskt också här men de småbränder 

som rapporterades berörde mest Ferrari 
F430, de verkar gå varma runt avgasrören. 

Det är alltid lite nervöst att stå som funk-
tionär under tävling, det är ju inte bara att 
lyfta gulflaggen vid behov, man ska ju även 
kunna skriva rapport om sammanstötningar, 
rapportera in tekniska problem, vinka med 
blåflagg när det behövs (oftast helt utan 
hjälp från Race Control) och naturligtvis 
vara beredd att under fullt pågående race 
flytta farligt placerade bilar ur vägen om det 
är möjligt.  Alla dessa uppgifter gör att det 
i princip går åt tre personer hela tiden. En 
håller gulflaggen och koncentrerar sig på be-
vakningssektorn, en fokuserar på tajta bilar 
så startnummer har setts om de krokar ihop 
eller har problem och en håller blåflaggen 
och försöker memorera ledarna och svansen 
(när ledarna varvar svansen för andra gången 
i ett mixat heat är det lite rörigt minst sagt). 
Sen ska radion skötas utöver detta. 

Jag fick vid en av kvällarna i depån kommen-
tarer av en licensutbildare om att ett foto ta-
gits på vår postering där alla tre tittar åt helt 
olika håll. Han hade planerat att ta med det 
på nästa licenskurs som ett exempel på bris-

tande uppmärksamhet (bara en av tre tittar åt 
rätt håll) men efter förklaring blev det fortfa-
rande något som kunde bli extra intressant i 
utbildningssyfte, men då av annan anledning. 

Kvällarna i depån är ju något som man även 
upplever som tävlande så på den delen var 
det inget oväntat. Jag hamnade av någon an-
ledning ganska ofta hos Anders Jansa i Team 
Motorklubbens Piazza. Jansa har börjat köra i 
Ginetta Cup och detta var hans premiärhelg, 
snacka om att välja rätt kuliss för sin premiär. 
 
I depån kunde man även som vanligt traska 
runt bland alla möjliga ekipage. Nordic Su-
percar har några rejält snabba Vipers (varvti-
der bara 5 sekunder långsammare än Stefan 
Johansson hårt satsande i Marchen) och i år 
även en Corvette C5R, direkt från Le Mans, 
den låt arg ut på rakan. Hela Ginetta Cup, 
Porsche Cup och Ferrari Challenge Scandina-
via fanns också till beskådning naturligtvis.

Men guldkornen fanns i depåboxarna. För-
utom F1:orna som man kunde dregla över 
till sent på kvällen så var Morgan SLR och 
Bizzarini två verkliga guldklimpar. Jag hade 
funderat hela dagen på vad det var för nå-
gon hybrid till bil som varv efter varv kom 
på perfekt ställ genom södra kurvan med 
avslutning ut på curbsen, jo det var en av 
tre tillverkade Morgan SLR, inte spara på 
krutet med klenoderna direkt. Vissa av 
F1:orna finns ju i fler än 3 exemplar.  
 
Ute på posteringen hade vi lite olika mycket 
att göra de olika dagarna. På torsdagen var 
det bara tester och då var det mest lite olje-
spill som behövde saneras. På fredagen sat-
sades det lite hårdare men utan några inci-
denter eller avåkningar i vår sektor. Men på 
lördag och söndag var det race och då blev 
det lite mer action. 

I Nordic Supercar så krokade två bilar (en 
vit Camaro och en vit BMW vill jag minnas) 

reportage

Tätt F1-fält i böjen före startrakan

Cooper T86C från 1968 med Alfa Romeo V8-motor

En ovanlig Shrike P15 i Sports 2000
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reportage

ihop precis i slutet på vår kurva och en av dem 
dansade en lustiger dans snett ut på rakan. 
Vår bedömning blev race incident eftersom 
de tog kurvan i bredd och det var ett retur-
kast från curbs som fick baken på den yttre 
bilen att daska till den på innern. Jag hade 
inte klarat av det med vilje som tävlande. 
De två klasser som var tajtast under helgen 
var som vanligt Ginetta Cup och Ferrari 
Challange Scandinavia. I bägge klasserna var 
det riktigt utmattande att ständigt hålla koll 
på vilka som låg nära nog för att eventuellt 
få kontakt. För att göra det riktigt intressant 

passade två teamkompisar i 
Autoropas team på att dunka 
i varandras F430 efter mål-
gång. En av dem var Stefan  
Johansson som log lite snett 
när jag retade honom för en 
av souvenirerna i vår Do-
muskasse som var fylld med 
Ferrari-rester, bland det kro-
made hjulvikter, hör det 
hemma på en tävlingsbil? 
Förutom dessa incidenter så 
förlöpte dagarna med heat ef-

ter heat med härliga 
bilar. Anspänningen 
var betydligt lägre 
när de historiska bi-
larna körde sina race, härligt se dem 
på drift med full kontroll (Dunlop-
däcken verkar inte gå att köra på 
något annat vis). Kungen på banan 
var en Mustang som vid ett par väl 
beräknade tillfällen gick tokfort 
in i kurvan för att sedan lägga på 
världens fetställ och avsluta med 
en rökridå över hela kurvan. Jag 
tror inte det gick speciellt mycket 
långsammare än normalt heller. 
Senare fick jag höra att samme fö-
rare lyckats göra detsamma genom 
hela karusellen, det är något visst 
med gamla bilar som leker lite. 
 
Höjdpunkten då, hur var det att 
uppleva F1:orna på så nära håll? 

Jodå, det var tur att de körde med lite av-
stånd mellan sig för vi som stod som funk-
tionärer fick ju andan sugen ur oss. När det 
skär i öronen trots hörselkåpor så är det rejält 
högt, men av välljud. Det kändes lite andäk-
tigt på något vis. Man kan se det på film, läsa 
om det, höra andra berätta om det, men det 
är ändå inget som slår att själv uppleva det. 
Nu stod vi ju inte bara 2 meter från dem 
bara en gång, vi stod där fyra dagar i rad. 
 
Som avslutning kan jag bara säga att denna 
Historiska racinghelg var en extraordinär 
upplevelse. Historic racing har ju ofta upp-
fattats som snabb uppvisningskörning men 
här rörde det sig verkligen into om någon 
slags ”posörträff ”. Viljan att ladda fullt och 
försöka få bra placeringar var stor och de 
bilar som inte tävlade hade verkligen seriösa 
skäl till att inte visa upp sig från sin bästa sida 
(avsaknad av drivaxlar t.ex.). 

Så om ni har någon önskan om att se och 
uppleva motorsport på riktigt nära håll och 
till ett mycket lågt pris, använd den funktio-
närslicens ni kanske redan har och testa att 
vara funktionär för en dag eller två. Transport 
och övernattning är de enda kostnaderna, 
mat och service står arrangören för. Tillgång 
till depån på kvällarna finns det oftast ingen 
publikbiljett för.

Mullrande standardvagnar på banan Stefan Johansson vann F1-racet i Ronnies March 761

Flitiga mekaniker i depåboxarna, här Ronnies March som prepareras före race

Ett läckert ”F1-motorrum”

En fint byggd replika av en ovanlig bil, en Alfa Romeo 
Disco Volante som byggdes 1952-53 i ett fåtal exemplar. 
Joakim Bonnier körde en Disco Volante bl a på isbana i 

början av sin racingkarriär.
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”Ett B till att älska” - häftig debut I Ginetta 
Cup på Historic GP
Text: Anders Jansa    Foto: Racefoto m fl

Efter min avåkning på parkbanan förra sä-
songen som slutade med att vi, dvs. jag och 
bilen blev lätt ofrivilliga trädkramare beslu-
tade jag mig för att pensionera min Cater-
ham. Denna händelse tillsammans med ett 
massivt påtryckande under flera års tid från 
andra SVKG: are om att göra det på ”riktigt” 
gjorde att jag bestämde mig för att ta steget 
ut till de stora pojkarna.

Så då beslutet väl var taget så blev nästa fråga 
var göra insteget, i vilken klass och i vilken 
bil. Detta löste sig ganska enkelt eftersom en 
annan gammal vapendragare och stark lob-
bare förra säsongen sålde sin Caterham för 
att köra Ginetta Cup. Så då jag skulle följa 
hans exempel så var bara problemet att nu 
saknades bara själva bilen.

Peter Simons och jag hittade direkt en höger-
styrd cupvinnarbil för en bra peng i England. 
Allt verkade vara  klart då säljaren fick för 
sig att han skulle köra deras vinterserie, så 
det blev inget köp. Däremot hade jag turen 
att hitta en bra bil på betydigt närmare håll. 
Bara några kilometer hemifrån hade Kristina 
och Lars-Göran Itzkowitz beslutat sig för att 
sälja sin bil och så blev det.

Den 16 januari i år så stod Ginettan  i mitt 
garage och arbetet kunde börja. Motorbyte, 

katalysator, kylare, om-
programmering av be-
fintlig ECU, koll av hjul-
vinklar med mera stod på 
programmet. Med andra 
ord hela bilen skulle ned 
i bitar. Tyvärr drog arbe-
tet ut på tiden då motorn 
inte dök upp på utlovad 
tid så det blev bara att stå 
över första deltävlingen på 
Sturup och istället sitta på 
läktaren och titta på. Surt då hela helgen var 
fullbetald utan någon chans till återbetal-
ning.

Tillslut dök dock motorn upp och strax där-
efter stod bilen körklar med alla fyra hjulen 
på backen. Säsongen kunde äntligen börja.

Debuten gjorde jag på Ronnie Petterson His-
toric Grand Prix den 5 juni och med facit i 
hand så kunde jag nog inte ha valt ett bättre 
tillfälle. Mitt mål för denna helg var enkelt. 
Naturligtvis skulle jag ge järnet men ändå 
se till att hålla mig på banan och långt från 
eventuella krascher. Att komma hem med hel 
bil var min första prioritering. 

Helgens träning och kval gick hyfsat med 
tanke på att vi inte hann 
fixa till kopplingen som 
trampade igenom och att 
motorn dog under 4000 
rpm samt att jag hade rent 
ut sagt halvtaskigt grepp 
bak. Detta fixades till dock 
under resten av dagen och 
kommande natt av våra 
mekar och Ginetta Cars 
Ltd som hade personal på 
plats

Lite därför om våra mekar!  Jag kör ju med 
Team Motorklubben som satts ihop av den 
alltid så påhittige Peter Simons som också 
ordnat ett samarbete med Sala motorgymna-
sium. Peter har valt ut ett antal elever, 1-2 
per bil som ska vara med hela säsongen och 
skruva. Och skruva ville de minsann! Vissa 
nätter har vi vid 0300 fått gå upp och tvinga 
dem att lägga av och istället gå och lägga sig. 
En stor eloge åt dessa engagerad och entusi-
astiska skruvare!
 
Så var det lördag och dags för race 1. Där 
jag satt  i line up för första gången i egen bil 
kände jag mig mycket lugnare än vad jag 
trott att jag skulle vara i situationen då vi 
alla väntade på att få komma ut. Väl ute på 
formeringsvarvet var det att fokusera på den 
rullande starten som gällde och jag måste er-
känna att jag hade mycket svårt att hålla min 
startplacering som 22. Jag visste ju vem jag 
skulle ha framför mig och till sidan men helt 
plötsligt strax innan starten så försvann bilen 
jag skulle ha framför mig. Jag vet inte om jag 
tappade bort mig eller om han helt enkelt la 
sig ett led för långt fram. Det blev dock inget 
efterspel av detta så vem bryr sig. 

Racet i sig finns väl inte så mycket att orda 
om. Jag körde ganska ensam i hela racet 

racing

Klar för start, Anders på plats i nya racebilen

Ginetta Cup är  en kostnadseffektiv entypsklass
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igenom. Det enda noterbara var att i stort 
sett allt fäste bak försvann efter 8 varv vilket 
gjorde att jag tappade 2 bilar och kom i mål 
som 18: e. 

I race 2 på söndagen var det klart lättare 
att hålla startplaceringen eftersom den var 
samma som på lördagen. Jag fick en mycket 
bättre start denna gången och tog direkt någ-
ra placeringar men släppte dem igen av ren 
självbevarelse i första kurvan. Resten av lop-
pet tycker jag gick väldigt bra och jag kunde 
verkligen njuta av en sanslöst rolig fight med 
Martin Fridholm och Henrik Gustavsson 
om en 15: plats. 

Tyvärr så hade vi innan start gjort en smärre 
felkalkylering av  mängden behövligt bräns-
le. Det började ta slut  2 varv innan mål vil-
ket gjorde att motorn kände av  soppatorsk 
igenom alla högerkurvor med resultat att jag 
tappade till Martin och Henrik och slutade 
som 17: e.

Om jag skall sammanfatta min debut så 
kan jag inte över huvud taget förstå varför 
jag inte börjat tidigare. Det var helt enkelt 
sanslöst roligt och givande. En häftig bland-
ning av upprymdhet och skräck genom hela 
loppet ihop med ovissheten om vad som kan 
finnas bakom nästa blinda kurva/krön. Sen 

inte minst kampen mot de andra och givetvis 
också mot dig själv. Den känslan är obeskriv-
lig. Helt klart är det näst mest häftiga jag hit-
tills gjort och något jag definitivt kommer att 
fortsätta med. 

Då undrar ni säkert förstås vad det häftigaste 
är? Jo det hittills häftigaste jag gjort var några 
dygn på Biscaya för ganska exakt 10 år sedan. 
Med en segelbåt  I 50 knops vind, ösregn, 
kolsvart natt och genomträngande iskyla. I 
de läget känner man sig ganska liten mot na-
turen. Får man dock till ett samspel och ett 
litet övertag kan man få till helt perfekta sur-
fningar där en 22 tons båt hänger med halva 
vattenlinjen fritt på 7 meters vågor. Den 
känslan av kontroll var också ren glädje.

Här kommer racingen in i livet som ett verk-
tyg att försöka återskapa lite av den känslan 
av total kontroll, Jag ställd mot naturens 
krafter, med målet att försöka få till det per-
fekta åket och att helt plötsligt bara känna 
bitarna ramla på plats och att man är över 
sin egen gräns och behärskar situationen, ja 
då är känslan tillbaks. Den obeskrivbara rena 
glädjen.

Heikki! Här kommer det, ett B till att älska, 
B som i Banracing.

Anders håller undan på Anderstorp

Alltid hårda fighter i Ginetta Cup

racing
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reportageracing

Intryck från Svenskt Sportvagns Meeting på 
Knutstorp 2008-07- 4/5/6
Text: Jan E Rydquist  Foto: Jan E Rydquist, Anders Ohlson, Kenneth Lundblad

racing/reportage

MGCC anordnar ju traditionellt sommarens stora sportvagnsbegiven-
het, Svenskt Sportvagns Meeting i början av juli. 

SVKG hade som vanligt ett stort antal förare med i de olika klasserna. 
Alla resultat har ju publicerats på MGCC:s utmärkta hemsida..

Jag hade nöjet besöka tävlingarna på söndagen. Här följer några korta 
noteringer och ett bildcollage från arrangemanget. Glädjande nog var 
det ganska många tävlande från SVKG som bidrog till att åskådarna fick 
full valuta för den ytterst måttliga inträdesavgiften.

Oturligt nog föll ett kortvarigt regn på söndagens tidiga förmiddagsrace. 
Något som Kent Hellqvist och Tommy Falck fick känna av då andra 
tävlingen i Roadsport A kördes tidigt på dagen.

På SSM tävlade alltså hela 12 förare från SVKG som under lördagens 
och söndagens tävlingar med ett race per dag tog hela 8 podiumplatser. 

Visserligen var det resultatet från två race vardera men måste ses som rätt 
bra utdelning ändå.

Av dessa fann vi Elmon Larsson som 2:a i bägge heaten i 1000 cc Cupen, 
samt våra Sevenåkare Tommy Falck som 2:a och  Kent ”Smörgåsnisse” 
Hellqvist som 3:a i heat 1 Roadsport A. I Roadsport C var Henrik Pihl 
och Joachim Osbeck 1:a och 2:a i bägge raceheaten. Niklas Falk testade 
nya fjädrar på sin Miata men fann att de inte var optimala. Det blev 
dock intensiva publikfriande fighter för hans del främst med Per Ham-
marsjö.

Under SSM 2008 kunde vi notera Niklas Falks debut som speaker i 
tornet. Hans djupa kunskaper inom sportvagnsracing gjorde honom 
kvalificerad som bisittare till speakern under racen för Roadsport A. 
Omständigheterna gjorde att han på lördagen till och med blev ensam 
kommenator till racet. På söndagen hade han rollen som bisittare. Kom-
mentatorjobbet skötte han med den äran och det som bibringades den 
rätt stora publiken lät högst professionellt. Spontana kommentarer från 
Niklas efteråt var att var en klart spännade men ny och rätt ovan roll. 

Men personligen skulle jag inte bli förvånad om vi får höra honom igen 
i liknande sammanhang. 

Tommy Falck stod i pole i Roadsport A på söndagen

Med Kent Hellqvist några platser bakom sig

Tommy Falck i ledning i Roadsport A i regnet över krönet

För Kents del blev det tyvärr bogsering efter avåkning i halkan
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Anders Jansa deltog i Ginetta Cup

Henrik Pihl och Joachim Osbeck hade hårt fight i Roadsport C

Henrik Pihl och Joachim Osbeck, SVKG, blev 1:a och 2:a i Roadsport C.

Skumpa och blommor till segraren Henrik P

Vår ordförande Heikki tog 
chansen lufta Elisen på SSM.

Caterhams senaste CSR

Ny se7enbil som ska börja säljas i Sverige. Birkin (från Sydafrika) säger sig 
tillverka den bästa replikan av den klassiska Super Seven.

En Mercedes 300 SL Roadster var med i MGCC-rallyt på lördagen. Med 
dekor och vägdamm från Midnattsolsrallyt

En fin rad med klassiska engelska sportbilar, Bristol, Morgan och Austin Healy
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Days of Speed-helgen på Bulyckebanan bjöd på stort urval av minst 
sagt häftiga bilar. Där fick vi se bland annat Jarno Trullis F1 Renault 
från 2004 gasa friskt.

Den nya flugan Drifting visadeds upp och den var ju också spektakulär 
så det förslår. 

En extrem seven-liknande bil syntes också, det var en Dax Rush med en 
Offenhauser V8 på 500 hk, ganska brutalt. 

Heikki Kovalainens GP2-vinnarbil, en Nissan, skulle försöka slå ban-
rekord men gav upp ganska omgående, kartarna är ju nästan oslagbara 
på den korta Bulyckeslingan. Team 13:s hemmabana är ju rätt välkänd 
för de flesta äldre sprintåkarna i SVKG. Där avverkades ju många KM-
deltävlingar i Rattmuffen Cup för ett antal år sedan. 

Av övriga racing- och lyx-bilar som kördes runt på banan kan nämnas 
Lamborghini Gallardo, Radical, Porsche GT3 långloppsracer, Carver 
(en knäpp 3-hjuling), Ferrari Challenge 360, Arrows F1, mm. 

På söndagen fick även undertecknad äran att visa upp min Lotus Esprit  
i sitt rätta element till publikens jubel, även en tidig De Tomaso Pantera 
tillkom. Kenneth Tonef från Motorjournalen gjorde en lysande insats 
som speaker.

reportage

En Arrows F1 ute på banan

Mer extrem kan nog en se7en knappast bli

Days of Speed på Team 13 Bulyckebanan.
Text: Henrik Börjesson  Foto: Henrik Börjesson och Pia Schönemyr. 

reportage

Formelbilar på rad

Henriks Lotus Esprit på väg ut på rakan

Annorlunda bilar i Team 13 Bulycke-depån

Inte bara SVKG:are klarar av snurra på Bulycke
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Bättre laddning än på SVKG:s sprintar!


