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Fler funktionärer behövs
Klubben behöver fler funktionärer till Banträffar och Sprintrace
Ett önskemål från många medlemmar som framkom i medlemsenkäten 
2012  (se separat artikel) är att klubben ska arrangera fler körningar av 
olika slag. Det kan vara ytterligare någon banträff samt sprintrace eller 
vad som kan komma på förslag. Men det kan endast bli verklighet om fler 
kan ställa upp och hjälpa till att arrangera. 

Bästa publikplats är som funktionär.
För Dig som vill se racing på nära håll är en funktionärsplats det bästa 
som finns. Är Du nybörjare är det dessutom här Du kan se spårval och 
hur man uppträder på banan. Och ibland varnande exempel på hur man 
inte ska göra.

Du behöver inte avstå att köra själv.
Klubbens ambition är att vi ska vara fler som hjälper till vid vare tillfälle 
byta av varandra så att vi inte behöver avstå egen körtid för att man är 
med och arrangerar.

Inga förkuskaper krävs.
Du behöver inga förkunskaper. Det Du behöver kunna får Du reda på 
på plats i de flesta fall. Om intresset är tillräckligt stort kan SVKG bygga 
upp en funktionärsgrupp som kan medverka på tävlingar som arrangeras 
av andra klubbar.

Anmäl Ditt intresse till: tavling@svkg.nu
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klubbnytt

Gammal fin Maserati på 
Copenhagen Historic GP. 
Foto: Sten Ljungqvist

Omslagsbild:

Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2012
Ordförande:
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

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Mobil: 0705-414 114
E-post: valsserv@algonet.se

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

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572 702
Mobil: 0703-337 212
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

Mentor-träffar för blivande banåkare
Vid vår medlemsenkät efterfrågde flera ett forum att få tips och ställa frågor för dom som vill börja 
banåka.

Med början i höst kan den som vill träffa banåkare med olika erfarenhet  komma och prata i samband 
med Öppen Tävling på GoKarting i Majorna som hålls, för det mesta, första måndagen efter lön, 
varje månad. I höst är det 1/10, 29/10 och 26/11. Efter avslutad tävling, ca. 20.30,  samlas vi vid dom 
röda sofforna. Mer information hittar Du på: www.gokarting.nu

För Dig som funderar på banåkning är gokart en bra träning, och funderar Du på att tävla på bana är 
Öppen Tävling i gokart mycket bra träning i att köra i trafik.

Det finns inga dumma frågor.
Kom ihåg att vi alla har börjat från början och att det finns inga frågor som är dumma. Om man 
inte frågar får man inget veta. Dom som oftast är på plats är: Andreas Halbig som driver GoKarting. 
Andreas är inne på sin 4:e säsong i Roadsport C, och har redan säkrat segern i SPVM, Sportvagns-
mästerskapet. Kör Mazda MX5 Miata. Joakim Osbeck är förra årets vinnare i Roadsport B där han 
kör sin Lotus Elise. Per Oleskog som tävlingsdebuterade för 2 säsonger sedan vid 62 års ålder och tagit 
sig upp på pallen en gång förra säsongen, plus ett antal topp 5-placeringar. Kör en likadan Mazda 
MX5 Miata som Andreas Halbig.

Vi hoppas att fler av klubbens erfarna förare vill komma och prata racing vid dessa träffar.

Det är aldrig för sent att börja.
Per Oleskog är ett exempel på att det aldrig är försent att börja.

Styrelsen i SVKG beslutade i April 2012 att gå ut till medlemmarna med ett antal frågor för att få 
reda på vad man vill få ut av sitt medlemskap. Vi valde att skicka ut ett e-mail och fick 115 svar (av 
ca 350 möjliga).

På fråga 9 fick vi massor av förslag och synpunkter, där det mesta handlade om mer körningar av typ 
sprintrace, backe osv. Många förklarade sig här nöjda med det klubben erbjuder hittills och hade inga 
önskemål i övrigt.

Mer körning på bana,  konbana eller liknande, kräver fler funktionärer.
Det visade sig att alla de frågor vi ställde var viktiga i varierande grad. Det som bland annat fram-
kommer är att många vill ha fler tillfällen att köra fort. Klubben kommer därför att arbeta för att 
åstadkomma detta, i första hand Sprintrace. Men, då krävs det att fler vill hjälpa till att arrangera. Se 
separat artikel i detta nummer.

Hemsidan kan bli bättre.
Hemsidan tycker dom flesta är viktig. Vi har haft svårt att få hemsidan att fungera bra, men arbetar 
på att genomföra ett fungerande upplägg, där framför allt kalendern ska vara ständigt uppdaterad och 
där alla aktiviteter ska läggas ut i god tid. Till nästa år ska detta vara genomfört.

Bullen vill vi ha.
Bulletinen ”Bullen”, med 4 nummer per år, är mycket uppskattad. Inte minst viktig av dom som inte 
har till gång till Internet. Alla som har något att berätta är välkomna med material till bullen. Det 
kan vara en biltur till en intressant plats eller ett bilprojekt av något slag. T.ex.  Drömbilen jag aldrig 
köpte, eller vadsomhelst.

Träffpunkt för blivande banåkare.
Ett önskemål som flera framförde under fråga 9, är att komma i kontakt med dom i klubben som kan 
dela med sig av sina erfarenheter och ge råd till nybörjare. Detta kan vi erbjuda från och med i höst. 
Se nedan.

Medlemsenkäten april 2012
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Den 11 juni i somras var det fyrtio år sedan Joakim Bonnier 
omkom vid en olycka på Le Mans. För yngre medlemmar 
kanske inte namnet säger något, men för oss som kommit 
lite till åren gör det det. Joakim Bonnier var sin tids mest 
välkände svenske förare. Han kom från en välbeställd fa-
milj och tävlade både som privatist och fabriksförare, både 
i sportvagnar och formelbilar. Han var den förste svensk 
som vann ett F1-lopp, det var i Holland år 1959 i en brit-
tisk BRM. Han tävlade också mycket med Porsche. Men 
han hade rykte om sig att vara oturförföljd, “Bonnier bröt 
igen” var en rubrik som återkom många gånger i de svenska 
tidningarna. 

Han var engagerad i motorsportens säkerhet som ordförande 
i Grand Prix Drivers Association. Joakim omkom när han i 
sin öppna gula Lola kom ikapp en långsammare medtävlare 
(Florian Vetsch, Ferrari Daytona) och kolliderade med den-
ne. Fartskillnaden anses ha bidragit till utgången. Olyckan 
hände strax efter åtta på söndagsmorgonen i den 24 timmar 
långa tävlingen. Andreförare i Lolan var holländaren Gijs 
van Lennep som lever än idag. Han hade året innan (1971) 
tagit Porsches andra totalseger på Le Mans tillsammans med 
Helmut Marko, idag höjdare i Red Bulls F1-team, i en Por-
sche 917 med idag klassisk Martini-målning och startnum-
ret 22.

Joakim ”Jo” Bonnier 
1930 - 1972
Av Onkel Tom
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I början av augusti åkte Sten och jag för att 
se på Copenhagen Historic Grand Prix, en täv-
ling för gamla racerbilar som varje år körs vid 
denna tidpunkt. 

På vägen söderut letade vi upp den lands-
vägsbana där Västkustloppet kördes fram 
t.o.m. 1964. Du kan själv hitta dit om du 
kör gamla E6 söderut från Falkenberg. Strax 
innan Heberg svänger du av där det står 
“Skrea Backe”. Efter ett litet tag kommer 
du upp på ett krön, nu är du i den gamla 
banans Halmstadskurva! Sedan är det ned-
försbacke en bra bit och bansträckningen 
i stort sett intakt tills du kommer till den 
norröver belägna Falkenbergskurvan, men 
efter det kan den gamla landsvägen mot År-
stad bara anas. Smedjan på kurvans insida 
finns kvar; den var fallfärdig redan för 50 
år sedan! Huset i Falkenbergskurvans utsida 
ser emellertid ut precis som förr. Här rejsade 
den tidens storheter, bl.a. Ulf Norinder med 
sin Ferrari 250 GTO, en bil som idag säljs 
för en bra bit över 200 miljoner kronor! 
1967 invigdes den nya banan öster om Fal-
kenberg och den finns kvar än idag. SVKG 
brukar ha trackdays där. 

Vi valde att ställa bilen i Hyllie och ta tå-
get till Köpenhamn. Man stiger av på Øs-
terport, sedan är det en ordentlig promenad 
till banan som ligger i Fælledsparken mitt 
i stan, granne med en fotbollsarena och 
Rigshospitalet. Det sistnämnda fick oss att 
göra reflexionen att sådant som är möjligt 
i Danmark skulle vara omöjligt i Sverige. 
Tänk dig dånande 
racerbilar ut-
anför Sahlgren-
ska…Tävlingen 
körs med gamla 
racerbilar från 
tiden fram till 
1970-talet och 
det var ordent-
ligt kändistätt. Vi 
såg Janne “Flash” 
(STCC) Prins Joa-
chim var där med 
sin Cortina, lik-

som de gamla stjärnorna David Hobbs och 
Richard Attwood. Båda var framgångsrika i 
slutet av 1960-talet. För två Porsche-fahrer  
var Attwood särskilt trevligt att se, det var 
han som tillsammans med den 12 åe äldre 
Hans Herrmann tog Porsches första total-
seger på Le Mans år 1970. Vi fick även se 
(och höra) Red Bulls F1-racer, körd av Da-
vid Coulthard, och om en enda F1:a väsnas 
så hur skall det då inte låta när 24 stycken 
kommer forsande? CPHGP är ett riktigt 

danskt evenemang med mycket Carlsberg, 
men dom var tack och lov av typen almin-
derlig så det gick att unna sig flera stycken 
utan att bli yr i mössan. 

Slocknade stjärnor i Köpenhamn
Text: Onkel Tom Foto: Sten Ljungquist

racing
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Foto Stig Hammarstedt

Prisvärd försäkring för ditt samlarfordon

Stödjer din klubb

Stödjer MHRF:s myndighetsbevakning

MHRF-försäkringen, Sveriges första 
och största samlarfordonsförsäkring, 
ägs och drivs av Motorhistoriska 
Riksförbundets 170 medlemsklubbar i 
samarbete med Folksam.

För bil och mc 20 år 
eller äldre. Moped 
från 1980 eller tidigare, 
traktor från 1975,  
husvagn från 30 år, 
rullande renovering 
med flera varianter finns. 

Läs mer på www.mhrf.se 
eller ring 08-32 03 54.

MHRF-försäkringen 
Medlemsförmån för dig och din klubb
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Så var det äntligen dags för den åter kom-
mande Sportvagnsträffen på fina Hofsnäs 
Herrgård utanför Borås.

Flyttade förra året till ett hus som bara lig-
ger någon mil från Hofsnäs så själv klart 
skulle man vara med och hjälpa till med att 
ordna Svkg plats med flaggorna samt stolar.

Hade bestämt möte med Stellan  kl 8:30 
som kom med sin Alpin. som för övrigt 
fyller 50 år 2012 som bilmodell. Ingen av 
alla de bilar jag har just nu klassar in som 
sportbil. Efter som jag har förra årets träff i 
minnet som var mycket blöt och nästan allt 
gräs blev till lera.

Även till i år hade utlovats mycket regn, och 
där med så tog jag min engelska bil som dri-
ver på alla hjulen. 

Nu kom det dock nästan inget regn alls så 
gräset bliv inte till lera. Till och med solen 
lyste över denna fina träff den har vi ju inte 
sätt så mycket av under sommaren.
Det var några Svkg:are som samlades i 
Landvetter för att köra goa vägar till Hofs-
näs Herrgård.   

Kom till träffen halv nio så var det redan 
mycket bilar på gräset nedanför herrgården 
och fram till tio så rullade det in sportvag-
nar i en strid ström.

Närmare 400 sportvagnar tog sig till träf-
fen och fyllde den fina gräs ängen framför 
Herrgården.

Så prick tio som kom det också besökare 
som fick se mycket trevliga och fina sport-
vagnar från 1929 fram till 2012.

Åter igen hade personerna bakom gjort en 
mycket bra och trevlig träff som är väl värt 
ett besök på med eller utan sportvagn.

Så redan nu kan ni planera in ett besök på 
Sportvagns träffen 2013 som är planerad till 
sista helgen i juli

Sportvagns träffen på Hofsnäs
Text Karl Pilkrantz  Foto Onkel Tom

reportage
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Kan någon komma på ett bättre sätt att avslu-
ta säsongen 2012 än med ett besök på Good-
wood Revival?! Goodwood tjänstgjorde som 
flygfält under kriget och var platsen för det 
första race som kördes i England 1948. Sedan 
var banan i bruk till 1966 då den mönstrades 
ut p.g.a. säkerhetskraven. 

Vi var fyra SVKG-medlemmar, den gamla 
Touringkommitén plus undertecknad, som 
åkte dit på en gruppresa. Vi åkte med CAB-
resor som specialicerat sig på resor för bil-
nördar. Ankomstdagen hann vi även med 
ett besök på National Motor Museum i 
Beaulieu, sedan fick vi nästan tre hela dagar 
på Goodwood. Vi bodde med kanalutsikt i 
Brighton och fick åka buss till banan varje 
dag på de underdimensionerade vägarna. 

Vår chaufför fick nys om en genväg så på 
lördagen gick hemresan plötsligt nästan en 
timma snabbare.

Det är svårt att hitta en passande etikett på 
Revival. Race täcker det inte, alltihop är ett 
jättestort spektakel som förutom bilar också 
omfattar flygplan och massor med utklädda 
människor. Krigsnostalgin flödar, du riskerar 
att möta såväl Luftwaffe-chefen Hermann 
Göring som östtyska grässoldater eller brit-
tiska Spitfire-piloter. Två teman för året var 
Shelby Cobra, som ju fyller 50 i år, samt Sil-
verpilar. Vi fick se demonstationskörningar 
av de med V12:or samt dubbelkompresssor 
och raka åttor försedda Auto Union och Mer-
cedes-Benz som var så otroligt framgångsrika 
före kriget. Även Ferrari 250 GTO som också 
fyller 50, hedrades med en uppvisning av ett 
dussintal GTO. Hedrades gjordes även Dan 
Gurney som just 1962 vann sitt första F1-race 
i en Porsche. 

Och flögs i luften gjords det med bl.a. Spit-
fires, Hawker Hurricane, en Lancaster-bom-
bare och Hawker Hunter.

Sedan rejsades det med allt möjligt, från 
verkliga dyrgripar till mera alldagliga vag-
nar. Många kända förare hade lockats dit, 
från slocknade stjärnor till sådana som 
fortfarande är aktiva. Kenny Bräck körde 
en Daytona Cobra Coupé från 1964 men 
hann bara några varv innan något gick sön-
der. Stirling Moss, som körde den första 
tävlingen 1948 var också på plats men den 
här gången nöjde han sig med att signera 
böcker. Det fanns också massor med läckra 
sportvagnar att titta på på publikparkering-
arna. T.o.m. flera P1800 kunde vi se men 
ingen enda Saab Sonett.

Vi imponerades också av den svenska 
DC3:a från 1937 som med 21 mans besätt-
ning flugit dit. Över Ängelholm och ner till 
Holland på 900 meters höjd. För då får man 
se mycket som en besättningsman uttryckte 
det. Resan Stockholm - Goodwood tog 6 
1/2 timme.  

Goodwood Revival 2012
Text: Onkel Tom  Foto: Onkel Tom, Micael Lidmalm

racing
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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


