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ledare

Jag är numera en raggare.
Nu tänker ni han menar väl rackare, 
men nej. En rackare i synonym med 
busfrö och glad lax är jag redan och 
nu är jag även en raggare tack vare 
trängselskatten.

Hur då, den mannen är ju tokig 
han är vulgär kalla honom mr. Strix 
(livets teater),en raggare i SVKG. 
Låt mig förklara.
 I min jakt på att slippa betala 
t-skatten har jag åkt runt och letat 
efter andra vägar, precis som tou-
ring gör när de rekar efter sköna 
vägar till våra rallyn. Samtidigt har 
jag mätt sträckorna tagit tiden och 
mätt snittförbrukning samt satt 
betyg på vyerna och kommit fram 
till det som raggaren vetat hela ti-
den. Det är goare att cruisa i lugnt 
tempo än att gasa runt som en jävla 
dåre i vardagstrafiken. Rejsa gör vi 
på banan.
 Så alltså, där satt jag hemma 
med mina mätta sträckor, tider och 
snittförbrukningar och räknade, 
gjorde diagram, funderade och kli-
ade mig förvånat i huvudet över re-
sultaten. Åkte ut mätte igen gjorde 
nya uträkningar och kom fram till 
samma resultat. Totalt kostade de 
resorna säkert mer än vad jag skulle 
lägga på trängselavgifter ett helt år, 
men det var det värt.
 
Trots att jag åker en längre sträcka 
som tar något längre tid så tjänar jag 
reda pengar på att göra det än att ta 
den snabba vägen genom t-skatten 
eftersom bilen min har en lägre 

snittförbrukning på dessa omvägar 
där jag själv kan bestämma tempot 
och njuta av bilkörningen samtidigt 
som jag har tid att titta naturen 
och lyssna.  Naturligtvis finns det 
en baksida en brytpunkt där kost-
naden för att köra en längre sträcka 
överskrider kostnaden för t-skatten 
och den är lätt att komma över när 
man sitter där och lyssnar på gott 
motorljud, men det är en kostnad 
jag gärna tar.
 Fråga 1 är nu hur jag ska sitta 
för att få kromad armbåge (en rag-
gares signum) i en bil utan dörrar 
och fönster. Fråga 2 är om en rag-
gare kan/får ha räserrutig keps eller 
Peltorlhjälm. Fråga 3. Måste jag nu 
plocka fram min jeansjacka från -75 
med HABK-märke. Fråga 4. Får en 
raggare leta apex och bästa spår un-
der sin raggarrunda och vad händer 
om medpassagerarna spiller ut sitt 
dricka, blir det svartflagg då? Som 
ni hör så är det alltså många väldigt 
viktiga frågor som våra beslutsfatta-
re inte har tänkt på. Ja, och det ska 
jag testa på min väg till Rudskogen.

Anders Jansa
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Kalles Bil(d) gåta.
I förra numret av Bullen så skrev jag om mina bilar.
Då var det en bild på en liten röd bil, har fått några frågor vad det 
är för bilmodell.

Så jag utlyser en liten tävling, om det är någon som kan säga vad det 
är för bilmodell.

Priset i tävlingen är att åka i min fina Volvo-limo under en torsdags-
träff.

Svaret skickas på mail till karl.p@euromail.se
M.v.h. Kalle Pilkrantz
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Nya medlemmar

klubbnytt

Per, tomtefar & släden utanför tomte-
verkstaden.” Foto: Kerstin Oleskog 

Omslagsbild: www.svkg.se 
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2013
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

Thomas Svernfors
Mobil: 0707-921299
E-post: svernfors@hotmail.com 
Sten Ljungquist
Mobil: 0705-930265
E-post: sten.ljungquist@telia.com

Tommy Falck
Mobil: 0703-140022
E-post: tommy.falck@telia.com

Kassören informerar mars 2013 
Vi har hittills i år redan fått 20-talet nya medlemmar. Flera har redan anmält sig till aktiviteterna som 
i år planeras bli fler än på rätt många år.

Ett antal medlemmar som inte betalt årsavgiften har fått påminnelser via e-post och brev. Många 
reagerade snabbt. Fortfarande fattas ett femtiotal. Jag hoppas nu att Ni betalar och passar på att 
nyttja vårt utbud av aktiviteter. Det är även tacksamt att få besked om ni avser att lämna klub-
ben. Det underlättar mitt arbete rätt mycket. 

Det är fortfarande några som inte lämnat mailadress. Har ni inte fått några mail från oss i år 
så har vi ingen e-postadress. Då får ni gå till hemsidan www.svkg.se och knappa in uppgifterna 
eller skriva till mig, bennywahlberg@hotmail.com och lämna er fungerande e-postadress. 
Det är ett enkelt och smidigt sätt att får information om t.ex. klubbträffar. 
Kom även ihåg att lämna mig postadresser och telefonnummer om ni flyttar för vi får det inte 
på annat sätt. Så slut med gnället nu, ut och rör på er, njut av vårsolen mm.

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

Hej på er klubbkompisar. 
Mitt namn är Claes Langfeldt och är från Danmark, är utbildat arkitekt men jobbar som pilot i Tysk-
land, ock har bygd hus i Göteborg med min svenska flickvän. Har alltid varit intresserat av bilar, ock 
mina andra intressen är golf, flygplan ock arkitektur. Har bygd en Superseven med Fireblade motor, 

som jag just har såld. Just nu håller 
jag på med att restaurera og mo-
difiera min Lotus Elise från 1999. 
Började med att hyra bilar på Nur-
burgring, sen köpte jag Elisen, ock 
nu vill jag gärna lära mig att köra på 
riktigt ock tävla på bana. Så att bli 
medlem i SVKG känns därför som 
det ända rätta. 

Mvh
Claes

Leif Noréns bil 
Mazda MX-5
Leif Norén har skickat 
oss en bild på sin 
Mazda som vi hoppas 
stifta närmare 
bekantskap med.

Två ny medlemmar har haft den goda smaken att presentera sig närmare.



SVKG-Bulletinen nr 1 – 2013  www.svkg.se4

racing

Anläggningen ”Autodromo Internacional Al-
garve” vid Portimao är av mastodontslag, 
endast 4 år gammal och tyvärr redan kon-
kursmässig med en i media beskriven total 
skuld på c:a 160 miljoner. Bara räntekostnad 
blir kanske 150 000:- sek/arbetsdag, året 
runt.
  
Antal chaufförer matchade antal åskådare, 
dvs. ett par hundra av varje. De enorma läk-
tarna gapade tomma…
 Jaja, slutgnällt nu. Startfälten bjöd på 
mycket fint, se bara:
 Klassen IGD (Iberian Gentleman 
Drivers) hade det bredaste utbudet, riktigt 
kvicka vagnar: Escorter, Elan 26R, Camaro, 
Falcon Futura, Jaguar XJ12, Shelby Mus-
tang, 911 RS och RSR, Corvette, Cobra, 
Pantera, Ferrari 275, Capri 3000, BMW 
2800CS och 1800Ti, en Datsun 1200 som 
drog ner åskådarnas jubel pga. rally-attack 
i varje kurva med bredsidan i färdriktning-

en, samt en 356:a som inte hade det så lätt 
i detta gäng. Förarna var från PT, ES, NL 
samt lite GB och CH.  Race 50 minuter. 
 
GTSCC (GT & Sport Car Cup), 120 
min., förarbyte (” Condutor 1 + 2”), mest 
UK, 35 bilar: Lotus 11, Elite, AC Co-
bra, Morgan +4SLR (ny bekantskap för 
mej), Alfa TZ1, Elva Mk V, TVR Gran-
tura lll, E-Types, Healey 3000, 911, Sting-
ray, Bizzarini 5300GT, Iso Grifo AC/3. 
 
JD Classics Challenge, ett femtontal snabbal 
vagnar från GB och PT, XJ12 Broadspeed, 
Camaro 6,3L, Escort, Elan, Capri 3,4L, 
911 RSR 3,0L, BMW 2002, Alfa GTA.    
 
1000 Km, 120 min, byte, 20 ekipage, alla 
GB utom en NL (Mustang), en D (GT40) 
och två PT (GT40 + T70). Totalt tre Lola 
T70, fyra Ford GT40, halvdussin Chevron 

B8, Elan, Falcon Futura, OCH  en gammal 
sverige-bekant:   f.d. Ulf  Bomans 365 GTB 
Daytona körd av Summers/Donaldson, i 
Flygvapnets distinkta blå-gula dräkt, som 
vi såg den på Falkenberg en dryg månad 
tidigare. (Se även september månad i årets 
SVKG-kalender.)  Detta heat hade de mest 
hårresande bilarna. Störtregn. Modiga män! 
 
Stirling Moss Trophy. 120 min, 
byte, 20 bilar från GB, 1950-tal, Lo-
tus 11, Lister, A-M DB2 och DB3,  
C-type, Cooper Monaco, Mase-
rati T161 Birdcage (tyckte karossen 
såg ut som av plast, för fin), en Kur-
tis 500S, Frazer Nash Targa Florio. 
 
Pre-War Sports Cars. 10 engländare ikläd-
da lokomotiv som Bentley LM, Lagon-
da LM, en nätt MG K3, Morgan Super 
Aero, BMW 328. Ett par kvinnliga förare. 

reportage

Algarve Classic Festival 19-21/10 2012. 
Text: Sven-Eric Bergsten Foto: Sven-Eric Bergsten, Matti Immonen

911 RS; Rodriguez (ES); klass H-75, IGD. 911, 1965; 2,0L; 
Torre (ES); klass H-65 IGD. BMW 1800Ti. 

Corvette; M. Campagne (NL); klass H-65, IGD (Iberian Gentlemen Drivers). 
Ford Falcon; F:Campagne (NL); klass H-65 IGD.
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Formula Junior.  17 bilar, 1960-tal, Elva 
100, Lola (T54 F11+Mk5A), Cooper 
(T56+T76), Hillwood, Wainer, Lotus (nr 
20+22+27), MRC22 (Österrike?), Ausper 
T3, Tojeiro. Flertalet för mej okända vagnar. 
 
U2TC. Tjog 60-tals bilar från UK. Lo-
tus Cortina, Cooper S, Fiat Abarth 
(1000TC+850TC), 1800Ti, Alfa GTA.
Dessutom en 1300-Cup med Alfasud, Mini 
Marcos, Kojor, Toyota Starlet, Datsun 1200 
etc.
 
Epilog: Massor roliga bilar hade hittat hit 
till EU:s sydvästra utpost, vänlig stämning, 
inte knökat i depåerna precis.  Jag reste solo, 
men det var några andra skandinaver på 
plats. (Nämnas kan att året innan, 2011, 
körde Grupp C – gänget en deltävling där, 
och då var såklart klubbens krigare Kent där 
med sin Nissan .) 
 

MG K3, 1934, Tanya Lewis (UK), Klass: 
Pre-War, Vill minnas hon kom 2:a eller 3:a 
efter vinnaren Sue Darbyshire i startnummer 
2, Morgan Super Aero, mod 1928, 1260cc).

BMW 2002 nr 204 ; 1971; Francisco Pinto (PT); Klass JD Classics

Jaguar XJ12 Broadspeed; 1976; 5400cc; Paul Pochciol (UK): Klass JD Classics.
Lotus 17 Prototyp, 1959; 1220cc; Gabriel Kremer (CH); klass Stirling Moss Trophy  .Chevro 

B6; 1967; 2,0L; M.Schryver/R.Piper (UK).

Jaguar nr 8 - Lister (”modell Knobbly”); 1959; B.Wood/T.Wood (UK); 3,8L, Klass: Stirling 
Moss Trophy; (vilken juvel, denna vagn).

Morgan nr 29 - Morgan Plus4 SLR; 1963; Ahlers/Bellinger

hjuldetalj spinner -Vagn (”Viatura”): Jaguar 
E-Type Lightweight, Årsmod (”Ano”):1963, 
Förare (”Condutor”): Warburton/Newall, 

Klass: GTSCC.
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Årets första mässa för klassiska bilar gick 
av stapeln i Bremen den 1 - 3 februari 2013 
(Bremen Classic Motor Show). Vi åkte buss 
från Heden med avfärd klockan 04:30, en 
förfärlig tidpunkt åtminstone om man är lite 
till åren kommen, men i gengäld slapp man 
flyga och övernatta på något hotell för att 
hinna med. Bara att gå och sätta sig ombord 
på bussen och sedan åka med ända till vårt 
utmärkta hotell, som låg runt hörnet från 
mässans entré räknat. 

Vi plockade upp folk utanför Varberg, på 
några ställen i Halland och Skåneland och 
vid lunchtid var det dags för färjan vid 

Rødby Havn. Då var vi drygt 70 personer 
i bussen. Efter att ha snurrat lite i Bremen 
för att inte dubbeldäckaren skulle fastna 
under någon bro steg vi av utanför hotellet 
vid femtiden. Då regnade det, men i övrigt 
var vädret utmärkt under i stort sett hela 
resan utom under pausen på Hallandsåsen 
på hemvägen. Då rådde full snöstorm. Men 
som sagt, körningen var någon annans pro-
blem. Totalkostnaden blev 3 000 kronor 
inklusive två nätter i enkelrum, frukostar 
och entréer till mässan. Man hade knappast 
gjort det billigare i egen bil…

Mässans tema var “The wild years” vil-
ket bl.a. innebar att vi fick se fint renove-
rade racing- och rallybilar från företrädesvis 
1970- och -80-talen. Det såldes en hel del 
delar, om man renoverade t.ex. en Borward 
eller något annat märke från Bremen så var 
detta rätta stället att leta bitar. Det fanns 
gott om tvåhjulingar också. Vi såg bl.a. en 
motorcykel med en sexcylindrig stjärnmotor 
inbyggd i framhjulet och funderade en hel 
del på vilka spännande vägegenskaper en 
sådan kunde tänkas ha. Mässan var inrymd 
i sju hallar vilket innebar att man gott och 
väl hann med allt på de 1 1/2 dagar vi hade 

Med buss till Bremen 
Text: Onkel Tom  Foto: Onkel Tom, Sten Ljungquist
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till förfogande. Det fanns gott om klassiker 
till salu från både tyska och internationella 
handlare, men priserna var höga…

På vårt hotell stötte vi samman med den 
gamla stjärnan Jochen Mass som flugit in 
från Nice. Han berättade att han ofta anli-
tas av Mercedes-Benz för att visa upp deras 
klassiska racervagnar från museet. Vi såg 
honom i 2012 års Mille Miglia bakom rat-
ten på en bil med en rak åtta under huven. 
Vi minns fortfarande sången…
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Den 7 februari 2013 var en härligt svettig och 
trevlig kväll med Sportvagnsklubben på Ma-
jorna Gokarting. 

Mitt eget mål denna kväll var att slå Mor-
bror Anders tid på banan och såklart skulle 
det bli lätt. Han är ju gammal och jag är ung 
och stark, för att inte tala om vikten. Nä, 
den talar vi inte om, för då får jag säkert inte 
följa med mer. Kan bara nämna att han inte 
behövde några x-tra vikter alls. 
 Eftersom vi var många som anmält oss 
så blev vi uppdelade i 3 grupper. Anders och 
jag var i första. Innan de släppte ut oss fick 
vi lite tips, regler och flaggor visade. Sedan 
började en provkörning på några minuter. 
Jag hade behövt dubbelt så lång tid. Efter att 
alla grupper fått känna lite på banan så blev 
det av till att sätta snabbast varvtid. Redan 
här tyckte jag att jag låg bra till med tanke 
på att det handlade om racingproffs jag 
mötte där ute. När alla grupper hade kört så 
blev det en C final en B där det nu gällde att 
komma först över mållinjen för att gå vidare 
och en A final.  
 Jag och Anders kom i C-finalen. Jag 
startade längst fram vilket jag var glad över. 
Starten gick inte så bra för mig. Redan i för-
sta kurvan körde han som startade 2a förbi 
mig och sen kommer Anders och pressade ut 

mig i kanten så jag hade ju inget annat val 
än att bromsa lite och släppa förbi honom – 
och då körde nästa person förbi mig. Helt 
plötsligt så låg jag 4 men höll den platsen 
tills jag kom över mållinjen. Jag tycker att 
alla i C körde rättvist och mycket bra på ba-
nan. Tyvärr så kom varken Anders eller jag 
vidare till B final utan det var Anders Weiter 
som gick vidare, såklart. 
 I B finalen såg det mycket tuffare ut. 
Det var fler omkörningar och tätare ihop. 
Man såg deras höga koncentration i ögonen 
när de åkte förbi. Mycket bra kört av alla! 
Sen var det ju då A finalen. Från B gick Filip 
Mellander vidare. Helt plötsligt förändra-
des det till ett krig. Alla som var med i A 
finalen är riktiga proffs och körde som det 
också och ville så klart vinna och kämpade 
ut all sin sista energi. Bara att titta på hur de 
krigade på banan gjorde mig trött trots att 
Anders och jag redan var helt möra i hela 
kroppen efter C finalen. De tre som tog pall-
platserna i A finalen körde superbra och var 
säkert superglada alla tre, men allra gladast 
var jag som inte kom sist i mitt första riktiga 
rejs. 
        Trots att jag hade kramp och var mör 
i hela kroppen i flera dagar så vill jag göra 
om det här snarast för det var görskoj och 

under tiden ska jag börja rejsa på riktigt. Jag 
ska bara skruva ihop min & Anders Ginetta 
först. Hej på er/Ludde.

SVKG KM i gokart 2013
Text: Ludvig Axelsson Foto: Benny Wahlberg, Go karting Majorna

racing

Slutreultat efter körda finaler
1. Aexander Haegermark
2. Christoffer Waern
3. Per Oleskog
4. Charlotte Haegermark
5. Filip Mellander
6. Jan-Erling Rydquist
7. Janne Närman
8. Peter Ny
9. Micael Lidmalm
10. Jonny Karlsson
11. Håkan Johansson
12. Anders Weiter
13. Albin Birath
14. Anders Jansa
15. Christer Claesson
16. Ludvig Axelsson
17. Claes Pettersson
18. Kent Smith
19. Johannes Wagner
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Årets årsmöte lockade 30 medlemmar. Troligen var det den utlovade 
soppan som var orsaken till det höga deltagarantalet. Innan dess hade 
de flesta kommit punktligt och samlats inför ordförandes öppnande av 
mötet. Det var en ny ordförande som valdes på förra mötet sedan Heikki 
lett SVKG i många år och nu har Micael Lidmalm tagit över. 

Punkterna avhandlades raskt och valberedningen hade gjort ett gott 
arbete. Ingen på mötet behövde bli överaskad utan alla funktionärer 
och ledamöter var tillfrågade i förväg. Det blev en större information 
av Niclas Falk när det gällde kommande säsong och vilka försäk-
ringar som gäller vid tävlingar. Svenska Bilsportförbundet har som 
ni säkert läst, inte längre monopol på motorsportevenemang. Sty-
relsen försöker att finna bra lösningar så att medlemmarnas intresse 
tillvaratas.

I anslutning till tävlingsdiskussionen så fanns det en skrivelse från 
SPVM där man klagade på svårigheterna med stränga nya regler som 
försvårar för sporten. Här gick debatten hård eftersom vi inte heller 
vill verka för begränsad säkerhet och miljö samtidigt som det måste 
vara realistiska kostnader för den som inte kör på elitnivå. Styrel-

sen fick i uppdrag att undersöka och ta ställning i medlemmarnas 
intresse.

Så småningom blev det prisutdelning där Andreas Halbig fick Stol-
pes pris för sin vinst i Roadsport C.

Per Oleskog fick mottaga Bulten för årets mekarinsats. I tacktalet 
påpekade Per att det var de goda vännerna som hade stått för mekar-
insatsen medan han själv åkt på semester.

Till slut samlades alla till den traditionella soppan som smakade ut-
sökt och vi tackade Thomas Hallgren för mat och värdskap.
Nu kan säsongen 2013 börja!

reportagereportage

Reportage från årsmöte SVKG 23/2 2013
Text: Stellan Östlingh  Foto: Karl Pilkrantz

En kylig kväll i februari samlades ett gott gäng SVKGare och vänner hos 
Johan i hallen för att titta på film och tjöta och äta gott.

Som vanligt när Johan och hans gäng står vid spisen så vet man att 
ribban är lagd högt. Kvällens meny bestod av några rejäla helstekta 
sirlonstekar som om du inte ville ha din bit blodig grillades på så att 
den blev precis efter ditt önskemål. Till denna serverades ungstekta 
ostgratinerade blandade grönsaker, bearnaisesås och grönsallad som 
sköljdes ned med inget annat än bordsvatten och lättöl.
 När vi sedan var mätta och glada och med kaffe i handen så 
kom filmen i gång. Denna var utplockad av vår motorcykeltokige 
ordförande och var därför en mycket underhållande delvis ganska 
ruggig dokumentärracingfilm om bland annat Guy Martins förbe-
redelser och TT-race på Ilse of Man 2010. För er som mot förmodan 
inte vet vem Guy Martin är så är han en av planetens hårigaste och 
frispråkigaste roadracingåkare som gör vad som helst för att göra 
det han älskar, att köra 300 km/h konstant över gränsen till vad 

som är möjligt på en 
smal bygata kantad av 
gärdsgårdar och kon-
trollera situationen, i 
nästan alla lägen.  Det 
är vad denna kanon-
film ”TT closer to the 
edge” handlar om och 
den som inte är svettig 
på hela kroppen när 
ljuset tänts har blun-
dat större delen av vis-
ningen.  Med denna 
kväll var även Lars Legrell som visade upp lite nyttiga bra-att-ha 
prylar inför årets racingsäsong. Hela denna kanonkväll gick lös på 
priset av 3 stora stark så du som inte var med gick miste om nåt. Men 
kanske vi ses på nästa filmvisning.

SVKG filmkväll med engelska förtecken.
Text: Anders Jansa  Foto: Karl Pilkrantz

Det behövs mycket näring för att orka se en 
svettig racingfilm

Kvällens värd presenterar menyn Hungriga gäster i kö
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recension

Zeteo Publishing Album nr 65. Engelsk text. 
Mjuka pärmar, 32 sidor, mängder av svart/vita  och färgfotografier.

Förlag: Zeteo Publishing, Leeds LS25 5DU, 
Storbritannien. ISBN 978-1-900482-64-6.

Kan köpas från förlaget; Zeteo Publishing www.zeteo.com 
Brittiska £5.95 + porto £2.

Detta är en underbar bok som i ett litet format är fullständigt späckad 
med fakta om och bilder av Lotus-bilarna. 

Efter ett komprimerat förord följer en introduktion om Lotus-nam-
net och emblemet, varefter uppslaget sidorna 4 och 5 innehåller ett 
kollage av ett 30-tal bilder från Lotus typ 12 t.o.m. Indianapolisvag-
nen typ 34. En beskrivning av Colin Chapmans tidiga år är på sin 
plats och mycket intressant.

Varje Lotus-typ beskrivs detaljerat och i kronologisk ordning. Det 
blir snabbt uppenbart att beteckningen ”Mark” gäller t.o.m. Mark 
X, inklusive Mark VII som sedan kom att benämnas ”Seven”. Efter 
Mark X slopades ”Mark”-beteckningarna och nästa typ blev Eleven 
o.s.v. 

Beskrivningar och faktarutor börjar med Mark 1 och II och åter-
kommer på de allra flesta av de följande sidorna. Faktarutorna, sam-
manställda av Hasse Nordström, utgör en förträfflig snabbinforma-
tion om varje Lotus-typ.  Hur typerna Mark II t.o.m. Mark VI kom 
till är förstklassigt beskrivna, som vanligt med koncentrerad ”Lotus 
by type number”–information i nedre högra hörnet.

Därefter en mera detaljerad beskrivning av Mark VI  samt informa-
tion om kontakterna med karosseribyggarna Charlie Williams och 
Len Pritchard, samt Frank Costin.  Sålunda fortsätter boken med be-
skrivningar av alla modeller med utmärkta faktarutor på varje sida.  

”The triumphant 1960s” heter kapitlet som handlar om Chapmans 
framgångsrika engagemang i USA, bl.a. Indianapolis där Lotus vann 
1965, och andra tävlingar.

Att Chapman var engagerad i motorbåtsprojektet Moonraker Marine 
var en nyhet för anmälaren, men såväl detta som  Lotus-Rutan ultra 
light aircraft 1982 finns med. Chapman dör på sidan 21 men på 
samma sida finns relaterat hans kontakter med DeLorean. Formel 
1-engagemanget fortsatte emellertid, och visst samarbete och kon-
takter med Toyota, GM, etc. 

Informationen är så packad med fakta om konstruktioner och ut-
veckling av samtliga typer att med större typsnitt och en spatiösare 
redigering skulle en  större bok ha varit fullt acceptabel och möjlig. 
Att den i själva verket är ganska liten spelar ingen roll för oss som 
inte bryr oss om utseende och storlek utan håller oss till det faktiska 
innehållet.

En fin bok för alla sportvagnsentusiaster och ett måste för Lotus-
ägaren!

Lennart Haajanen

Lotus Album 
An Auto Review Book
av Rod Ward och Hans Nordström

Text: Lennart Haajanen
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Efter genomgång av enkäten som styrelsen skickade ut under våren 
2012 framkom det att våra banträffar var en stark anledning till var-
för man var medlem och att det fanns en massiv önskan att klubben 
skulle agera för att arrangera flera. Så styrelsen tillsammans med 
tävlingskommittén har verkligen funderat över detta och som ett re-
sultat av denna brainstorming kommit fram till att vi drar till Norge.  
I hela 4 timmar.

Varför då kan man fråga sig?  Jo för att Norge har berikat oss med 
en nygammal bana. Den sista helgen i augusti 2012 invigdes Rud-
skogens motorcenter efter en massiv upprustning . Den Norska re-
geringen ansåg nämligen att landet behövde en bättre nationalarena 
för motorsport och gick till tysken Hermann Tilke med en plan om 
att göra om den 22 år gamla banan till Norra Europas modernaste 
och exklusivaste. Till sin hjälp fick han en budget på 140 miljoner 
norska kronor och som sagt nu ska vi dit och se om så är fallet.

Redan 2006 när Rudskogen blev utsedd till Nationalarena så bör-
jade planerna på att utveckla Rudskogen till en modern anläggning 
för motorsport och resultatet blev en 3254 m lång bana som är klas-
sad för F1-övningar. Fullt utbyggd kommer anläggningen att bli 
4600 m och innehålla 3 slingor som alla kan användas var för sig.

Så en liten checklista för dig som vill vara med.
Kom i tid, senast 11:00. Vi kör 12:00 – 16:00 efter obligatorisk 
besiktning, ljudmätning och förarmöte. Avsätt god tid för resan och 
kolla vädret innan.  Vägbeskrivning på www.svkg.se

Bara av bilprovningen kontrollbesiktigade och godkända bilar tillåts 
denna gång. Ta med registreringsbevis, aktuellt besiktningsprotokoll  
och körkort. 

Bilen måste dessutom klara max 100 dB 
mätt i 45* vinkel bakifrån vid 4500 rpm 
och stillastående.  Alla som ska ut på ba-
nan kommer att mätas, inga undantag.

Ta med extra bensin för det är en bit till 
macken och där är det väldigt dyrt.

Personförsäkring gäller. SMA-försäkring 
ingår i anmälningsavgiften.

I övrigt samma regler när det gäller din 
och bilen säkerhet, som på alla SVKG 
bankörningar.

Titta gärna även på rudskogens hemsida 
www.rudskogen.no/index.php/hoved-
bane/kjoreregler-bil.

Nu hoppas vi bara att vädergudarna ock-
så är på vår sida den 15 april.

SVKG drar till Norge 15:e april.
Text: Anders Jansa. Foto: Rudskogens Motorcenter

racing
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Vi var ett gäng som körde MX5-Cup på som-
maren och Öppen tävling på GoKarting Majorna 
på vintern, som fick höra talas om ett 24-tim-
mars skrotbilsrace på Mantorp som skulle ske 
i slutet på Mars 2012.

Vi kollade upp förutsättningarna och det lät 
spännande; 
• Köp en bil för max 5.000:-
• Skattad, försäkrad och besiktigad 
 utan 2:or.
• Kosta på den vad Du vill.
• När Du kommer till banan, 
 lämnar Du ifrån Dig registrerings-  
 handlingarna påskrivna.
• Efter avslutat race är det tillåtet att   
 plocka av stol, bälte och extraljus, sedan  
 ställer Du bilen på avvisad plats, där  
 den hämtas av skrotaren.
• Max 4 förare /bil.

Vi bestämde oss för att ställa upp. Vi blev 8 
stycken, Andreas Halbig, Fredrik Gross, Joa-
kim (Skoterjocke) Sturve, Peter (Miatapeter) 
Antonsson, Micael Lidmalm, Stefan Karls-
son, Stephan Ögren och Per Oleskog, så vi 
blev ett 2-bils-team. I ett sent skede fick Pe-
ter förhinder och då kom Viktor Gustavsson 
med.

Som tur var hade vi en mentor, Patrik Mag-
nusson, som hade kört flera gånger tidigare. 
Han gav oss massor av värdefulla tips, bl.a 

vilken bil vi skulle välja. Det blev Mazda 
323f. En liten lätt japanare med 130 hk som 
visat sig konkurrenskraftig och driftsäker i ti-
digare race. Den har dessutom flera lika delar 
som våra race-Miator. Vi hittade snabbt 2 st. 
som inköptes för 5 000: -/st..
 Nu började prepareringen av bilarna. 
Vi hade 9 veckor på oss. En gemensam mek-
kväll i veckan borde räcka.
 Vi lättade dem på allt onödigt, ca 100 
kg/bil. Vi bestämde oss för skalstolar och 
6-punktsbälte, vilket inte var obligatoriskt. 
Reglementet krävde endast gat-godkänd 
och besiktigad bil, d.v.s. 3-punktsbälte och 
originalstol. Stötdämpare, bromsar, slangar, 
kablar, tändning, insprutning mm., kolla-
des och åtgärdades. Det blev många resor till 
skroten innan allt var på plats.

En takramp med 3 extraljus monterades.

Sedan fick Andreas en ide om att tillsam-
mans med sina döttrar måla bilarna med, till 
en början, hemligt motiv. Det blev Svamp-
Bob (gul) och hans polare Patric Sjöstjärna 
(rosa). 

Det sista, kvällen före racet, var spegelfilm på 
bakrutorna och mörkfilm på speglarna, efter-
som alla andra också har extraljus + vanligt 
helljus hela natten. Här bländar man inte av!!

Racet skulle gå lördag 31 mars-söndag 1 

april, så på fredag eftermiddag körde vi upp 
till Mantorp med 2 st. skrotbilar, en verk-
stadsbuss, en husbil, och en skåpbil med ut-
rustning, och etablerade vår depå.
Vi hade beställt 1 000 liter bensin från Aspen 
Petroleum som var levererade på plats när vi 
kom.

Allt var under kontroll inför lördagen.

På lördag morgon var det snö och nollgra-
digt. Det var anmälan och besiktning och 
sedan träning/kval ca 1 timma. Eftersom det 
var snöslask på banan var kvalet ”snorhalt”.  
 Vi tog ett sent beslut att plocka av 
krängaren bak för ökat grepp i det hala, och 
det höll vi på med så vi missade line-up och 
fick starta från depån = sist. 

Men racet var igång. Vi hade fått rådet av 
vår mentor Patrik, att ta det lugnt i början 
och framför allt hålla oss borta från diverse 
hetsporrar som ville avgöra det hela de första 
varven. Det lyckades och vi rullade på utan 
problem medan ”hetsporrarna” hamnade lite 
överallt och fick bärgas. Det var mycket gul-
flagg de första timmarna.

Vi hade en strategi att köra entimmarspass de 
första fyra timmarna, ifall bilarna skulle rasa 
och därmed öka chansen att alla fick köra 
minst ett pass. Därefter skulle vi gå över till 
2 timmarspass och bara byta förare när bilen 

Skrotbilsrejset mars 2012 24-timmars på Mantorp
Text: Per Oleskog  Foto: Micael Lidmalm

racing

Patric Sjöstjärna prepareras i depån kvällen före racet. Per och Svampbob.
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måste tankas. Men det sprack direkt, för Pa-
tric Sjöstjärna började hacka så fort tanken 
var halv så det blev entimmarspass hela vä-
gen. SvampBob funkade bättre i det avseen-
det, så de körde längre stintar.

Men ca 2 timmar efter start började det låta 
från en av drivknutarna på ”Bob”. Vi hade 
ingen i reserv så vad göra? Jo vi fick kontakt 
med skrotarn som skulle hämta bilarna på 
måndag, och fick möjlighet att komma till, 
och in på skrotgården och där lyckades vi 
hitta rätt bil ca 3-4 meter upp i skrothögen, 
och få loss delen och tillbaka till banan och 
byta den. Helt otroligt egentligen.  Och den 
gamla höll ända till vi tog in bilen för att re-
parera.

När det började bli mörkt satte vi på ljusram-
pen på taket. Vi hade förberett med snabbfäs-

te så det gick på några sekunder. Vi ville inte 
köra med det extra luftmotståndet i onödan. 
Det var en fantastisk känsla att köra i mörk-
ret . Vi hade riktat ljuset så en lyste rakt fram 
och en ca 30 grader åt vardera sidan. Det var 
helt perfekt i kurvorna. Man såg hur bra som 
helst vart man skulle styra.

Men natten var lång, och kall. Ca minus 5 
grader. När vi kört vår stint fick vi stanna i 
depån till bilen kom in för nästa byte, och 
ansvara för tankningen då. Först därefter 
kunde vi gå och äta eller vila. När jag gått 
och lagt mig vid fyratiden och precis börjat 
somna eller i alla fall slappna av lite kom 
någon och ropade att ”Patric” var på väg in 
i depån utan bromsar, och att alla måste ut 
och skruva. En halv timme senare var bilen 
fixad och skulle ut igen. Vems tur var det att 
köra? Det var jag. Hur sugen var jag på det 

då? Nä, just det. Inte alls. Men efter ett halvt 
varv var man inne i det och glömde trötthet 
hunger och bara fokuserade på körningen.
Nästa malör var när en timma återstod, och 
Bob var helt utan bromsar. Ett rör hade gått 
av bak. Vad göra? Vi kapade av det på andra 
sidan också och pluggade båda rören, sen ut 
igen, utan broms bak. Efter några varv var 
det samma varvtider som tidigare!

Så efter 24 timmar rullade båda våra bilar 
och vi slutade 12:e respektive 14:e plats av 43 
starande och ca 35 som fullföljde. Inte illa för 
ett gäng debutanter!

Och nu är det dags igen. Samma gäng. Två 
”nya” Mazda 323f.

Lördag 16 – söndag 17 Mars. Kl. 13.00 går 
starten. Kom och titta.

Varierat startfält. Bärgning av enda bilen som rullade.

Per i rosa teamtröja.

Bensintransport.

Natt på Mantorp.

Snöstorm före race!

Patric Sjöstjärna in action.

Vinnarbilen Team Psycho Circus.
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