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ledare

Ny sportvagnssäsong, 
ny styrelse!

När du läser detta har det gått några 
månader sedan årsmötet, men det är 
ändå på sin plats att presentera klub-
bens nya styrelse. Nya och nya förres-
ten, det är många bekanta ansikten. 

Den största förändringen är att 
klubbens ordförande sedan många 
år, Heikki Särg, nu tackat för sig 
och lämnat över klubban till Mi-
cael Lidmalm, tidigare vice ord-
förande och sammankallande i 
Touringkommittén. Vice ordfö-
rande är nu Per Oleskog som även 
han arbetat i Touringkommittén. 
Sekreterare är liksom förra året 
Stellan Östlingh som valdes på 
två år vid årsmötet 2011. Anders 
Jansa är vice sekreterare, kassör 
är Benny Wahlberg, klubbmäs-
tare är Karl Pilkrantz och Niklas 
Falk fyller platsen som suppleant.  
  
Under de månader som passerat 
har vi i styrelsen försökt mejsla 
ut vad vi vill åstadkomma i klub-
ben under det kommande året. 
Vår målsättning är att komma 
fram till vad våra medlemmar 
egentligen vill ha ut av klubben. 
Därför inledde vi med en enkät 
som gått ut till alla medlemmar. 
  
Vilken respons det blev! Etthund-

ra-sexton svar på två dagar! Ett 
stort tack till alla som svarade! 
Det kom mängder av förslag och 
mycket positiva kommentarer. Vi 
kommer att presentera ett mer 
detaljerat resultat av enkäten, 
men överlag kan vi konstatera att 
klubben jobbar i rätt riktning. 
Tydligt är att bankörningarna är 
mycket populära och att det finns 
ett sug efter mer tid på banan. 
Ett första resultat är att vi nu ar-
rangerar ett test av en ny bana för 
sprintserien ”Rattmuffen Cup”. 
  
Vi kan även konstatera att hem-
sidan är viktig för klubbens med-
lemmar. Därför kommer vi att 
jobba för att det arbete som in-
leddes med nya hemsidan förra 
året nu fortsätter med ytterligare 
förbättringar och mer innehåll. 
  
Sedan förra numret av Bulleti-
nen har klubben anordnat flera 
stora arrangemang som ni kan 
läsa mer om i detta nummer. Vår-
ruset, Vårrallyt och Racingskolan 
på Kinnekulle med Bankalaset 
var alla mycket lyckade och ett 
stort tack till alla som deltog! 
  
Kom ihåg att vi i styrelsen vill 
veta vad ni tycker! Förslag på 
förbättringar, nya arrangemang, 
positiv eller negativ kritik, allt 
är välkommet. Kontakta oss på 
styrelsen@svkg.nu eller ring oss 
på de nummer som finns under 
”Kontakt” på hemsidan eller i 
kontaktuppgifterna i Bulletinen. 
  
Med hopp om en fortsatt lyckad 
sportvagnssäsong!

 Styrelsen
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klubbnytt

Jaguar E-type 2+2. 
Akvarell målad av 
Thomas Ahlander

Omslagsbild:

Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2011
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Micael Lidmalm
Mobil: 0735-26 73 26
E-post: micael@lidmalm.com

Vice ordförande:
Per Oleskog
Mobil: 0707-766 18 89
E-post: per.oleskog@telia.com
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Stellan Östlingh
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E-post: valsserv@algonet.se

Vice sekreterare:
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Mobil: 0700-58 27 28
E-post: anders.jansa@hotmail.com

Kassör:
Benny Wahlberg
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E-post: bennywahlberg@hotmail.com

Klubbmästare:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-293455
E-post: karl.p@euromail.se

Suppleant:
Niklas Falk
Tel 031-776 96 94
Mobil: 0703-567 456
E-post: NiklasFalk@mac.com
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Touring: Touring Göteborg - Le Mans – Del 2  Rally: Höstrallyt   

Reportage:  U.S. Vintage Grand Prix  Touring: I Europa utan torkare och tak

bulletin

Ledaren: Redaktören erkänner  Racing: Regn och sol på Nürburgring
Reportage Save the Ring  

Säsongen är i full gång. Ett antal medlemmar som 
inte betalt årsavgiften har fått påminnelser. Jag 
hoppas nu att Ni betalar och passar på att nyttja 
vårt utbud av aktiviteter. Några mer påminnelser 
är inte att räkna med.

Det är fortfarande några som inte lämnat mail-
adress. Har ni inte fått några mail från oss i år så 
har vi ingen mailadress. Då får ni går till hemsi-
dan www.svkg.se och skriver till mig 

bennywahlberg@hotmail.com och lämnar er 
fungerande mailadress. Det är ett enkelt och 
smidigt sätt att får information om t.ex. klubb-
träffar. 
Kom även ihåg att datera upp postadresser och 
telefonnummer om ni flyttar. 

Ha det bra och vi ses kanske där ute i sommar. 
Er kassör Benny Wahlberg.

Kassören informerar

Johannes WagnerThomas Ahlander

Två nya medlemmars bilar

Nya medlemmar  2012  (1/1 2012 - 31/5 2012) 
 
Namn Ort Sportvagn Årsmodell
Fredrik Pousard Lindome MNR Se7en 2009
Fredrik Hermansson Lindome Porsche 997 GT2 2008
  Ferrari 430 Scuderia 2009
Anders Johansson Västra Frölunda Porsche 997 Carrera S 2006
Alexander Persson Lindome Honda NSX 1993
 Nissan Skyline G32 GTR 1992
David Bidefors  Hakenäset Porsche 944 Turbo 1986
Marcus Bergsten Munkedal  
Rashid Kherfan Hisings Backa BMW 327 Turbo E30 1990
Gilberto Ribas Västra Frölunda Subaru Impreza WRX 
Mattias Bågenholm Sävedalen Honda Civic 1993
Simon Khoury Göteborg BMW 318iS V8 1990
Johan Ribicic Borås  
Staffan Engström Kullavik Morgan Super Sports 1933
Roger Wennborg Askim Audi S 3 2010
Ulf Wärnberg Nossebro Mazda Miata 
Thomas Jörgensen Säve  Porsche 944 Turbo 1991
Thomas Ahlander Alingsås Mercedes 230 SLK 1998
Fredrik Boivie Göteborg Mercedes 190E 2,5 16 1990
  Opel Corsa 2,0 16V 1986
Johannes Wagner Västra Frölunda Lotus Esprit Turbo 1984
Joakim Jotun Kungsbacka BMW Z3 M Roadster 1997
Magnus Bengtsson Falkenberg Corvette C5 Z06 2004
Christer Classon Kungsbacka Lotus Elise 111R 2005
Jonas Lundgren Göteborg  
Jonny Thomsen Frändefors Porsche 944 Turbo 
  Datsun 260 Z 
  Datsun 240 Z 
Christina Svensson Svenljunga Mazda Miata 1999
Magnus Gunnarsson Kungsbacka Volvo 940
Karen Kirakossian Kungsbacka BMW 318iS E30 1986
Stefan Marénius Kullavik  
Per Åberg Stockholm Nissan 350 Z 2003
  Mazda Miata 1994
Johan Moberg Göteborg Alfa Romeo GTV V6 24 2000
  Alfa Romeo 156 Challenge 
Håkan Johansson Torslanda Volvo 1800 ES 1973
  AC Cobra Replica 2012
Tomas Svensson Svenljunga Mazda Miata 
  Porsche Carrera 4S 2003
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reportage

I början av året blev jag medlem I SVKG och 
skickade en bild på min bil till SVKG:s redak-
tion utan någon reaktion. En dag på jobbet nå-
gon månad senare klev det in ett ansikte som 
jag vagt kände igen men inte kunde placera.  
– Tjenare Simon hur går det med bilen! – Vem 
är du svarade jag artigt.

Anders Jansa och kommer från SVKG och 
var här med Magnus för över 1 år sedan och 
tittade på ditt bygge. Då trillade min pol-
lett ned. – Visst ja det var du! Och isen var 
bruten.
 
Som sagt va, nu är jag en SVKG:are och 
vill presentera mig och bilen för klubben. 
BMWn köptes 201009 av Daniel Liima-
tainen (limmet) som är känd för sina roliga 
byggen och driftingkung, han hade i sin tur 
köpt bilen på Orust. Bilen var rostig på sina 
ställen, men han bestämde sig för att trycka 
in en V8 i den från en BMW 540-93 som 
han hade köpt/fått tidigare samma år.
Så han gjorde det och jag blev otroligt sugen 
på att köpa den av honom, eftersom jag vet 
vilken tid, möda och kunskap man måste ha 
för att göra det som han hade gjort.

Då var tanken att jag skulle ha den som 
banbil med endast mycket hästkrafter, res-

ten skulle vara original, såsom stolar, brom-
sar och stötdämpare/ chassi. En kompis till 
mig, var också sugen på att köra på bana och 
kom in som delägare i bilen.

Efter första körningen på Anderstorp 
201105 insåg vi att bromsarna måste upp-
graderas omgående, det blev ett big brake kit 
från D2 fram och original orört bak samt 
en sparco stol i förarsätet med 4punktsbälte.

Vid andra körningen 201106 insåg vi att 
chassit måste fixas så det blev ett chassikit/
coiloverkit från D2. Samtidigt byggdes även 
en fullbur in i bilen som tigsvetsades för att 
få den snyggast.

Efter det sprang kostnaderna i väg då mer 
saker köptes in gör att få en så bekväm och 
säker banbil som möjligt.

På hösten 2011 bestämde jag mig för att sät-
ta dekaler på bilen som får den att likna de 
gamla racing Dtm bilarna från 80 talet med 
M färger och Warsteiner logga . Det dröjde 
ända fram till 2012 02 innan en kompis som 
äger Reklamfabriken i Mölndal fick åta sig 
jobbet att montera dessa.
Så nu känner jag att jag är klar med bi-
len…….. eller inte, mycket vill ju ha mer.

Nästa test med bilen blev ett 
SVKG arr på Falkenberg. För-
väntningarna var höga!
Jag lastade racingbilen på min 
gamla trotjänare Vw lt 31 bensin 
rak 5a från 1986 under spöregn, 
mina strumpor och skor blir ge-
nomblöta men ingen fara, ringer 
till min vän Robert Treutiger, 
som skulle åka med mig och ber 
honom köpa ett par strumpor på 
Backaplan så jag slapp åka hem 

för detta triviala men ack så viktiga tillbe-
hör. Robert kommer till jobbet strax efter 
13.00 och byter om till lite ledigare raceklä-
der, jeans och långärmad t-shirt, och glöm-
mer naturligtvis mina nya torra strumpor på 
mitt kontor.
Men det e ju lugnt tänker jag, jag har ju 
mina nya torra Sparco raceskor. 

Efter en lugn 2 timmars resa är vi nere och 
träffar Benny, Karl och Niklas från svkg, 
och då det var första gången med Svkg och 
Falkenberg så frågade vi lite hur saker och 
ting funkade och fick eminent hjälp av her-
rarna som även besiktigade bilen och löste 
en engångs licens!.

Kl 17 startade körningen och lugna passet 
var det som vi ville köra och det var ett klokt 
beslut då det gick undan värre i dom andra 
två. När Robert och jag sätter oss i bilen så 
börjar adrenalinet att flöda trots valet av 
lugna passet. Vi kör ett väldigt lugnt varv 
för att sedan öka tempot något, andra och 
tredje varvet gasar jag lite mer, men mär-
ker ganska snart att mina vanliga Kinadäck 
inte håller måttet, samt att klöset från 540 
V8:an under huven inte gör det lättare så vi 
fortsätter lugnt och sansat. Jag hade ju bokat 
att ställa ut på Tjolöholm och räcket såg hårt 
ut. Hur som helst gick tiden väldigt fort och 
mellan passen kollade vi när de andra körde, 
jag blev mer blöt om strumporna och fick 
på väg hem ta av mig dom för att inte frysa 
ihjäl. Men det är svårt att hacka tänder när 
mungiporna fastnat strax under öronen.

Simons DTM-projekt
Text: Simon Khoury   Foto: Onkel Tom
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racing

I ett kylslaget Göteborg samlades SVKG medlemmar för att göra upp om titeln inomhus-kart- klubbmästare och umgås. 

Detta år körde vi på Majornas gokart (gokarting.nu) och en många kända ansikten och nya dök upp till en mycket trevlig och avspänd kväll 
med spännande körningar och fajter för oss alla oavsett vilken final/plats som det kördes om. Per Oleskog höll idet praktiska och med fast 
hand vägde in oss alla till A-, B- och C-finaler. 

Upplägget var träning(7 min), kval(10 min) och placering i respektive final(10 varv) utifrån tider. Rutinerade gokarting.nu (Andreas med 
team) sköter och levererar allt klockrent.

I C-finalen samlades vana/nya – det kördes snyggt, respektfullt mot nya och med mycket kämparglädje. Breda ställ genom kurvor, tajt och bra 
mycket bra kartkontroll med stadigt sjunkande varvtider bjöds det på underhållning av klass. Jonny som segrare fick följa med till B- finalen

1 #5 2 #3 3 #6 4 #1 5 #10 6 #13 7 #22

Jonny Per Un Leif A Albert H Mikael G Christian H Minna H* 

40.404 40.663 41.133 41.107 41.929 44.274 49.340
*Körde barn-kart
<bilder från C-finalen in här >
I B-finalen blandades racingrävar. Här kördes tajt och många spännande klungor bildades med clean racing, spännande spårval bjöds med 
”propeller” varning på Jan-Erling, Imponerade varvtider sattes där alla låg på 39-tider med bästa av Micael på 39.354. Till A-finalen följde 
segare Per Oleskog med

1 #1 2 #3 3 #5 4 #10 5 #6 6 #13 7 #7 8 #19

Per O Gert J-E Micael Peter S Fredrik Jonny Peter P

39.556 39.370 39.375 38.354 39.530 39.701 39.662 38.790
I A-finalen hamnande de som tillbringat mycket tid på banan(övat) och hittar de snabbaste varvtiderna; Kartarna är oftast av samma status 
med ibland kan någon vara 0.5 sec långsammare och det hände tyvärr Bosse denna gång som rasar i racet. Ett tjajt race och start där under-
tecknad lyckas ta sig upp till första plats efter några varv men är långsammare än Utzson över tid och går i mål som 2:a men vinner klubb-
mästerskapet eftersom Utzon kör utom tävlan. Snabbast i heatet är Henrik Bergqvist med djupt imponerade 38.2xx som bästa tid – övning 
ger färdighet!

1 #3 2 #5 3 #6 4 #10 5 #1 6 #19 7 #7 8 #13

Peter U* Joachim Flip Mikael Bosse Henrik Per Peter N

38.246 38.535 38.484 38.480 38.964 38.294 38.833 38.790
*Utom tävlan 

Gokart körning är ett billigt sätt att skaffa sig kör-rutin och värma upp inför 2012 övningar oavsett om man kör bana eller touring . Tack alla 
deltagare för snygga körningar och trevlig samkväm – kanske syns vi utomhus-gokart-mästerksapet detta år? 

Joachim Osbeck 

Klubbmästerskap i Inomhus-GoKart 2012-02-09
Text: Joachim Osbeck  Foto: Gokarting.nu

racing
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touring

I år har Sportvagnsklubben fått en ny touring-
kommitté bestående av Jan Warg, Emil Löve-
ryd och Mikael Geske. Dess främsta uppgift är 
att svara för rallyn och andra sociala arrang-
emang i klubbens regi. 

Årets första uppgift för den nyvalda kom-
mittén var det traditionella vårrallyt på 
första Maj som även i år kördes i samar-
bete med Porsche- och Corvette-klubbarna. 

Starten var förlagd till Ikea i Kållered och 
målet låg i Skärhamn på Tjörn dit man an-
lände efter att ha kört närmare sexton mil 
på krokiga småvägar, mestadels i området 
mellan älven och E6. I Skärhamn väntade 
fika och akvareller för den som så önskade. 
Deltagandet var så stort att alla de sjuttio 
specialbeställda rallyskyltarna gick åt, tack 
och lov fanns några extra i reserv avsedda 
för arrangörerna. Spridningen på de delta-

gande sportvagnarna var också stor, från 
femtiotalsbilar till det allra senaste. Nyaste 
bilen kom nog Charlotte Hægermark i; hon 
hade lyckats klämma in hela familjen i en 
bronsfärgade Porsche Panamera Hybrid. Jag 
som var kaffesugen redan innan starten le-
tade mig upp till Ikea-restaurangen som just 
öppnat. Där kunde man få kaffe och frallor 
för nio kronor! Ett erbjudande man inte kan 
motstå, som de säger i maffian.

Ny touringkommitté ordnade vårrally.
Text och Foto: Onkel Tom
Den nya touringkommittén anordnade Vårrallyt 2012. Från vänster Jan, Mikael och Emil. I bakgrunden Jans hembygge Pagano. Bilen är en fri kopia av en 

Ockelbo-kaross som i sin tur är en kopia av Ferrari 500 Mondial. Drivlinan kommer från en Alfa.
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Falkenberg ”Vårruset” april 2012
Text: Tommy Falk Foto: Jonas Christensen

racing

Ett 50-tal olika fordon linade i depån redo för 
träning, en vanlig träningskväll på Falken-
berg?

Nej nu var det Svkg som arrangerade - det 
årliga vårruset lika populärt som alltid 
fulltecknat sedan länge. Inbjudan hinner 
knappt gå ut innan det är fulltecknat och 
det är ju glädjande att det finns så många 
intresserade som vill åka på bana. Vad mån-
ne det bliva av detta? Välkomna att tävla i 
SPVM alla blivande racerförare! 

I år såg det ut att bli en torr vacker våref-
termiddag, ända tills någon timma innan 
genomgång, ett skyfall ödelade den något så 
när torra asfalten än en gång, och alla slicks 
fick ställas undan!

Många var tidigt på plats, ur med allt löst, 
däck byttes, luft kollades, erfarenheter ut-

byttes med andra kollegor och en viss nervo-
sitet kunde märkas, Kalle sprang och besik-
tigade, med andra ord allt var som brukligt.
Regnet bedarrade och det blåste vilket borde 
innebära torr asfalt ju längre fram på kvällen 
vi kom.

Första passet ut… nu tror man att det blir 
försiktigt lugnt tempo för att känna på, testa 
finns det fäste!! Icke… det var fullt (nästan) 
ös av många. En bra test av bil och förare i 
blötan. Det bästa, är ju att man slipper (för-
hoppningsvis) möta någon om man kom-
mer på ställ över ett krön el liknande. Fältet 
var uppdelat på tre grupper lätta, medium 
och race vilket är föredömligt då några vill 
ta det lite lugnare. Depåutsläppet fungerade 
utmärkt, tre linor varav en alltid startklar 
vilket gör det lätt att utnyttja tiden maxi-
malt.

Nytt för i år på banan var att man breddat 
avåkningszonen i ”fullfartshögern” på bak-
sidan från några få meter till hela 12 meter! 
Vilket känns tryggare nu är det bara den 
mentala spärren som hindrar från fullt ige-
nom!

Allt flöt på, med upptorkande bana, djär-
vare ställ senare inbromsning såg det ut som 
alla hade väldigt trevligt . Någon var lätt 
i muren, någon var av på det blöta gräset, 
någon blev av med en nos! Ingen nämnd. 
Men som alltid när det känns tungt ”det är 
racingens charm ”

Good motoring  
Tommy Falck
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Det började när jag var i 5-årsåldern i pap-
pas garage med ”Carlsson på takets” rullade 
Saab 96. 

När jag var 20-25 år åkte jag som kartläsare 
i en Saab V4 och senare i en Opel Kadett 
GTE. Sen hoppar vi fram till vintern 2011 
då vi träffade Stellan Östlingh för första 
gången. Det var på Simmesjö Ice Raceway 
utanför Svenljunga. Höjdpunkten var när 
Stellan i sin röda Renault Alpine och ACE 
Competition ś röda Audi TT RS körde varv 
efter varv i solskenet så att snö och iskristal-
ler yrde runt bilarna. Det var en häftig syn. 

Det såg så roligt ut så jag bestämde mig för 
att prova sonen Tomas rallydubbade folkra-
cebil. Denna vinter hade vi vädergudarna 
med oss igen och isen frös till ordentligt. 
Då blev det ett nytt möte med Stellan och 
denna gången hans Mazda Miata. Vi åkte 
på isen och pratade vi om SVKG, Racing-

skola och Bankalas på Kinnekulle. Det jag 
fastnade särskilt för var att det fanns en in-
gång i det hela som passar mig perfekt. Först 
gå banracinglicenskursen för att få teori och 
praktik och att sedan kunna börja köra i 
”lugna passet”. Vi började leta på Blocket ef-
ter en lämplig Miata och i april hittade vi en 
i Småland. Jag anmälde mig till licenskurs 
och Bankalas på Kinnekulle 16-18 maj. 

Min man Sören, som är en skicklig förare 
och mekaniker, och jag hjälptes åt att med 
att passa in bågen i Miatan. Efter det mon-
terades stol, bälte, fälgar och R-däck. Vi fick 
många bra tips av Stellan om vad som be-
hövde göras för att få bilen raceklar. Drygt 
en månad senare var bilen klar och så bar 
det av till Kinnekulle. Vi var 16 personer 
anmälda till kursen. Det började med teori 
och avslutande teoriprov. Dagen därpå var 
det körövningar på banan tillsammans med 
våra instruktörer. Vi fick lära oss kurvtek-
nik, omkörningar och provstarter. Dagen 
avslutades med att alla 16 startade samtidigt 
och ett race på 3 varv. 

Dagen efter var jag med som funktionär 
på flaggposteringar och kunde då studera 
hur kurvorna togs. Jag fick också tillfälle 
under dagen att styra ut på banan i ”lugna 
passet”.  Tack vare inspirerande och tål-
modiga instruktörer under helgen pekade 
utvecklingskurvan stadig uppåt så när som 
på en kraftig dipp någon gång under tors-
dagens körning. Helt plötsligt gjorde jag 
allting precis tvärtom men tack vare min 
instruktör Petter Hägg kom jag ganska 

snabbt tillbaka igen. Nu tänker jag träna 
på och försöka locka fram den talang och 
känsla som finns så får vi se hur långt det 
räcker. Att jag fyller 53 år i år funderar jag 
inte det minsta på. På nätterna drömmer 
jag numera om kurvor och spårval. Jag har 
också en idé om varför grabbar ofta har ett 
försprång gentemot tjejer. De börjar tidigt 
träna spårval på allmän väg eftersom de 
ibland kör lite fortare än vad som står på 
hastighetsskyltarna och då måste man välja 
spår för att inte hamna i diket. Jag har också 
lärt mig att oftast är det inte för sent att 
förverkliga en dröm. Det handlar mer om 
att sätta upp ett mål och att vara tillräck-
ligt motiverad. Lägg därtill en aning mod, 
vilja och envishet samt turen och lyckan 
ha fantastiska och entusiastiska människor 
omkring sig då går det att förverkliga dröm-
mar. Det är bra att utmana sig själv ibland.  

Nu ser jag emot nästa evenemang som är 
Anderstorp Trackday den 17 juni. Vem vet, 
vi kanske ses där. 

Hälsningar Christina Svensson

Årets Licenskurs & Bankalas och hur jag hamnade där?
Text: Christina Svensson Foto: Christina och Sören Svensson

racing
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Då bilar och akvareller med tanke på Vårral-
lyts målplats har blivit åtets tema så lyfte re-
daktionen luren och ringde upp en ny medlem 
som gör just detta för en närmare presenta-
tion.

Jag heter Thomas Ahlander och är född 
1943, i Göteborg. Bor numera i Alingsås.
Har så gjort sen 1980. Har tecknat och må-
lat bilar så länge jag minns, dock alltid på 
hobbynivå. 

När jag gick i pension, för några år sedan, 
tänkte jag, ”bättre sent än aldrig”, och med 
gott om tid, så satsar jag nu för fullt på att 
etablera mig som bilkonstnär. 

För det mesta, väljer jag att visa mina por-
trätt i samband med veteranbilsträffar och 
andra närliggande evenemang. Numera, 
även sportvagnsevenemang. Jag åker ofta 
och gärna på dessa träffar, för att skapa kon-
takt med entusiaster och fordonsägare.  Jag 
fotograferar mycket på dessa träffar och an-
vänder för det mesta ett, eller ett par foton, 
som underlag för mina porträtt. 

Mitt webgalleri på internet, www.waterco-
lourclassics.com, börjar också bli känt bland 
entusiasterna och genom den, får jag ofta 
beställningar på porträtt av både klassiska 
och moderna bilar. 

Jag får ofta frågan om jag inte har några fa-
voritobjekt och naturligtvis har jag det, men 
det är svårt att peka ut någon speciell vagn. 

Amerikanska bilar från det ljuva femtiotalet 
och klassiska engelska sportvagnar, tillhör 
nog mina absoluta favoriter.  

Femtiotalet, var det årtionde som bilde-
signkonsten i USA nådde sin absoluta 
höjdpunkt. Det tycktes inte finnas några 
gränser i skapandet. Krom, plåt, fenor och 
färgkombinationer i alla former var tillåtna.  
Varje märke och modell blev, i mitt tycke ett 
konstverk.  Därför finns det inget roligare 
än att försöka återskapa dessa vackra bilar på 
mina akvarellblad.

Jag är, som sagt, ny medlem i Sportvagns-
klubben och vad beträffar min egen bil, så 
började det i vintras med att jag ville ha ett 
representativt fordon att köra till bilträffar-
na med och hittade så småningom en Mer-
cedes Benz 230 SLK, 98 års modell. Ingen 
veteran precis, men i mitt tycke, nästan en 
klassiker redan nu och en underbar liten 
sommarbil.  Kanske 
inte så praktisk, men 
hustrun har en mo-
dern kombivagn, som 
jag får låna, när det 
behövs lite plats 

Jag älskar bilar, har 
alltid gjort, men är 
dock ingen mekare. 
Jag gillar inte att 
skruva. Det skall helst 
vara ett funktionellt 
och färdigt ekipage. 

Under mina sista år på Volvo, jobbade jag 
med komplettvagnsprovning. Vi testade och 
provade bilar, alltifrån dom första provvag-
narna till den färdiga produkten.  Där fick 
jag mitt lystmäte av halvfärdiga bilar. 

För att sammanfatta  denna lilla presenta-
tion, så vill jag säga, att jag älskar att måla 
akvarell och jag älskar gamla bilar och jag 
hoppas att jag förmedlar något av denna 
passion i mina porträtt.   

Utställningar:
• Sportbilsdagen vid Gränsö slott,
 Västervik, 2010 och 2011, 
 (förhoppningsvis även i år)
• Speed Art Design, Mariestad 2010
• Calmar Classic Motor Show, 2008
• Galleri Fenix, Göteborg 2008, 
 Kust& Hav (motiv från Bohuslän)
• Galleri 33 i Vårgårda,  mars-april 2012

Bilen som Konst
Text och Foto: Thomas Ahlander
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Så var det dags för en av vårens stora höjd 
punkt efter SVKG vårrally den 1 maj, Tjolö-
holms Classic 20 maj 2012.

Det hela började en månad tidigare med att 
vi gick ut med en för frågan om bilar som 
ville ställa ut i SVKG monter.
Till i år så måste jag säga att det var ganska 
så lätt att få ihop bilar till vår monter. Hade 
från början en monter på 10 bilar men efter 
som de ganska så snabbt blev 10 bilar så bo-
kade jag upp en monter på 15 bilar efter som 
det alltid brukar komma någon extra.

Vi blev 11 bilar men en mycket bra bland-
ning med bilar från 1925 fram till 2010 och 
flertalet var röda så hoppas att besökarna 
kunde se skillnad på dem.

Själv så tog jag mig friheten att ställa ut min 

Volvo S90 Executive som 
är en 15cm förlängd mo-
dell av en Volvo 960/S90. 
Bilen fick ganska mycket 
kommentarer allt från 
varför det står en vanlig 
Volvo i SVKG:s monter 
till oj den är ju för längd. 
Gjorde det som jag är bäs-
ta på, att prata med folk 
om min bil.
Då bilen varit direktions-
bil åt Jämtlands Land-
hövding så hade jag också 
kostym på mig hela dagen och kan säga att 
det var lite varmt.

Vädret har fram till den 20 maj inte varit så 
där jätte bra, mer riktigt höstväder.
Men den 20 maj så blev det sommar med 

över 20 grader och solen stekte på hela da-
gen.

Då det har regnat mycket i flera veckor så 
var marken på vissa ställen ganska så vat-
tensjuk och detta var ett lite problem i vår 
monter eftersom ¼ var sjö och en bil till en 
annan monter försökte köra igenom utan 
något vidare resultat. 
Den fastnade 3 gånger och fick varje gång 
dras upp med en 4x4 bil. Till slut så sa jag 
till föraren att sluta för han förstörde vår 
monter som mer började likna en dirt-track 
bana.

Som vanligt blev det kö när alla på samma 
gång ska bryta upp för hemfärd och jag som 
klubbens organisatör av detta arr har lärt 
mig detta av gammal vana så när de andra 
ställde sig i kö så tog vi fram grillen och 
stolarna och satt i 1,5 tim och tjötade och 
njöt innan det var dags att lämna Tjolöholm 
Classic för 2012.

Ett stort tack till alla som ställde ut sina bi-
lar i vår monter i TCM 2012.

Vi gör samma nästa år igen.
Kalle Pilkrantz      

Tjolöholm 2012
Text: Kalle Pilkrantz Foto: Alexander Haegermark

reportage
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För de som har blivit medlemmar i SVKG de senaste 5-6 åren och kan-
ske inte har koll på hundbenet så var det en parkering på Volvo Tors-
landa som klubben använde för att köra rattmuffen cup på innan vi fick 
möjlighet att köra på Arendalsparken.

Sedan klubben miste den möjligheten har vi förtvivlat letat med ljus 
och lyckta efter ett ställe att återuppta Rattmuffen cup och nu kan-
ske vi har lyckats.
 Den 9:e juni i år samlades 20 förare några funktionärer och ett 
10 tal åskådare på Dalsjöfors slakteris lastplan för att utvärdera om 
deras Falukorv kan bli ett ställe att köra sprint på i framtiden.
 Jag kom sent och smutsig fram då diverse morgonproblem med 
dåligt batteri och en stor pöl med olja under såg till att jag fick starta 
dagen med att fixa bilen. En möjlighet hade varit att åka råttsoffa 
istället men då vädret efter nattens ösregn såg skapligt ut så blev det 
att mecka.
 Som sagt så när jag efter 6 mil i bra tempo anlände så hade Os-
kar Kärrqvist, Stellan Östlingh och Kalle Pilkrantz redan konat upp 
en slinga på planen så det blev bilsnack för hela slanten i väntan på de 
andra. Vi behövde inte vänta länge för strax så dök Jeguaren upp och 
snart så var planen full av förväntansfulla förare som i förväg anmält 
sitt intresse för att vara med och göra ett test och utvärdera om detta 
var lösningen för rattmuffen.
 Testslingan var lagd så att om det varit skarpt läge med tidtag-
ning borde ta ca 30 sek att avverka per varv och 2 varv borde då för 
de snabbaste bli runt 50 sek.  

Då det var Oskars förtjänst att vi över huvudtaget fått möjligheten 
till detta så fick han med sin råttsoffa första testet. Han borde kört 
Coppern istället då XM med gasfjädring inte riktigt visade sig passa, 
alldeles för stor för en tajt konbana. Passade gjorde där emot Fredrik 
Boivies Opel Corsa som om han vill köra i fortsättningen säkerligen 
kommer att vara en av de snabbaste. En som vi vet är snabb och alltid 
en segerkandidat är Jan-Erling med Jeguaren, men då kom regnet. På 
några sekunder förvandlades hans sittbrunn till ett badkar så det var 
bara att avbryta och ta skydd. Själv stod jag ute vid baconkurvan och 
innan jag hunnit springa över hela planen för att rädda telefon och 
annat så fanns det två badkar. Ett annat öppet ekipage som vi inte är 

Hundbenet blir en Falukorv
Text: Anders Jansa Foto: Jonas Christensen

racing
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bortskämda av att få se in action är Familjen 
Mellanders grymt fräcka MG PA från 1934. 
Kanske inte dagens snabbaste, men vad gör 
det när den kördes som om den var det. Pu-
bliken bugar och bockar och lyfter på hat-
ten för uppvisningen. Grymt!
 På grund av regnet såg resten av dagen 
ut att bli mörk och efter att alla fått prova på 
och konstatera att den konade slingan även 
kommer att fungera bra på blött underlag så 
lika fort som regnet kom så dök solen upp 
och gjorde att alla fick chansen att testa på 
i olika grader av torrt. Dagen blev mycket 
lyckad och alla fick köra 4-5 gånger och vis-
sa ännu mer och en del ville helt enkelt inte 
sluta. 

Så detta experiment slutade med att vi nu 
med största säkerhet kan sätta igång med 
Rattmuffen Cup igen och så fort allt mot 
SBF är löst så tar vi med oss klockan och kör 
på riktigt. Arrangörerna vill passa på och 
tacka följande: Fredrik Boivie, Jan-Erling 
Rydquist, Johnny Karlsson, Per Nilsson, 
Mattias Bågenholm, Per Oleskog, Henrik 
Pihl, Christina Svensson, Tomas Svensson, 
Jonas Christensen, Thomas Johansson, 
Mauri Valkonen, Carl-Einar Mellander, 
Filip Mellander, Emma Glans, Nils-Arne 
Kihlström, Kent Smit, Anders och Olav 
Björkedal med respektive bilar samt publik 
för att gjort dagen till en succé. 

Long live the Rattmuffen cup.

racing
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ER-CUP är en långloppsserie som körs med 6 deltävlingar per säsong.

Reglerna är enkla: motorvolymen är begränsad till 2,5l om man kör 
med tvåventilsteknik och 2,0l med fyrventilteknik, all överladdning 
är förbjuden och däcken måste vara gatgodkända och max bredd 
205mm. Bilarna måste också haft ett baksäte original och taket mås-
te vara i plåt.Självklart måste bilarna uppfylla SBF:s regler. Bilarna 
som är med i serien är bl.a. Volvo 240, Opel corsa, Porsche 944, 
Honda civic, BMW 325.

Racen är 6 timmar långa och vinnaren är den bilen som hunnit köra 
flest varv på den tiden. Om man räknar på hur mycket man får köra 
mot vad man lägger ned i pengar så är antagligen långloppsracing det 
billigaste sättet att köra racing på!!

Bilen jag är med och kör i team Snowdragon är en BMW 325(E30) 
som är lättad från allt som man enligt reglementet får ta bort eller 
byta ut till lättare material vilket har resulterat i en vikt på ca: 1000 
kg. Motorn är en 2,5l M20 och med vässad kamaxel är effekten ca: 
180 hk vilket förhoppningsvis förbättras med en nybyggd motor med 
högkompressionskolvar! Hjulupphängningen är ett specialbygge ba-
serat på BMW M3 geometri. Tankningen sker med snabbtanknings-
rigg och snabbkopplingar. Skyddsutrustningen består av en skydds-
bur, skalstol för HANS-skydd och sexpunktsbälte. 

Årets första race var på Knutstorp och vi anländer med stor förvän-
tan och även då det blev lite hektiskt att bli färdiga och komma iväg 
så tog vår käre vän LP emot oss mitt i natten och försåg oss med mat 
och sovrum så vi var rimligt utvilade inför racet! Vi besiktigar bilen 
och förbereder oss för träning. Träningen är även kvalificering för 
racet.

ERCup på Knutstorp i Gulan
Text  och Foto: Albin Biarth  

SnowdragonRacing 
Nystartade 2011 och består av: 
Mia Andersson(teamägare, förare och mekaniker)
Albin Birath(förare och mekaniker)
Mathias Cardevik(förare och mekaniker)
Kent Buchholtz(mekaniker)
Daniel Olén(mekaniker)
Björn Andersson med familj(mekaniker och marktjänst)
LP Johnsson(mekaniker och marktjänst)

racing
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Vår plats på gridden blir 13 av 19 och det får vi vara nöjda med då 
vi inte hunnit träna något innan första racet. Mia tar starten som är 
rullande och därmed ganska odramatisk, Mia hittar in i rytmen efter 
ett tag putsar sina varvtider och snart är det Mathias tur att köra och 
vi skickar ut honom på banan. Och nu har både bana och däck blivit 
varmare och han sänker varvtiderna ytterligare men då vi inte hann 
tanka mellan träning och race så får han gå in tidigt och tanka så vi 
beslutar att skicka ut Mathias igen och han fortsätter att köra snabbt 
och säkert.

Sedan är det min tur att köra och vid bytet får jag informationen om 
att det ibland är ett missljud när man bromsar med smyger man på 
bromsen är det ok och med det i huvudet så kör jag ut på banan och 
redan efter ett par varv märker jag att det klonkar till vid en specifik 
kurva. Men nu har det börjat småregna och banan blir tvärhal jag 
har inget grepp i någon kurva och får köra mycket försiktigt för att 
inte kana av. Efter ett antal extremt långsamma varv så börjar det 
torka upp men då har klonkandet kommit tillbaka och nu utvecklats 
till en kraftig vibration och jag går i depå för att kontrollera vad som 
är fel. Det visar sig att höger styrspindel gått sönder och måste bytas. 

Efter en timmas mekande inklusive en del gängknas så kan jag köra 
ut på banan igen och nu går bilen som en dröm och jag kör mina 

snabbaste varv för dagen och gör en del omkörningar! Jag lämnar 
över bilen till Mathias igen och nu när hjulen sitter fast sätter han 
teamets snabbaste varv för tävlingen 1.11.46!! Med lite mer aerody-
namik och med rätt motor i bilen kan detta bli ett riktigt rolig 2012. 
Vi går i mål på en 16 plats men är ändå mycket nöjda för vi har visat 
att vi har potential.

Vi skickar ett stort tack till alla som hjälpt till, utan er står vi still.
Albin     

BMW 325(E30) 
Bilen är lättad från allt som man enligt reglementet får ta 
bort eller byta ut till lättare material vilket har resulterat i 
en vikt på ca: 1000kg. Motorn är en 2,5l M20 och med väs-
sad kamaxel är effekten ca:180hk vilket förhoppningsvis för-
bättras med en nybyggd motor med högkompressionskolvar! 
Hjulupphängningen är ett specialbygge baserat på BMW 
M3 geometri. Tankningen sker med snabbtankningsrigg och 
snabbkopplingar. Skyddsutrustningen består av en skydds-
bur, skalstol för HANS-skydd och sexpunktsbälte. 
 

racing



B Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031
400 25 GöteborgFöreningsbrev Porto

Betalt

CARE FOR YOUR DREAM™

SWISSVAX™  High Performance Care Care System - when you care!

Swissvax erbjuder ett unikt spekter av produkter för att ta vara på din dröm. Vi erbjuder 
produkter till kräsne entusiasten som tycker om att ta vara på värdet och utseendet till sin 
ögonsten. 

För beställning: 
Swissvax Sverige AB
Tel: 031 - 789 01 10
Fax: 031 - 789 01 20   Besök vår internationella hemsida tills vår egen är färdig.
Epost: info@swissvax.se   www.swissvax.com


