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

en
SVKG – Sportvagnsklubben Göteborg     Nr 2 - 2013

bulletin
Ledaren: Äntligen sommar!  Klubbnytt: Nya medlemmar och Kassören informerar  Racing: Rudskogens Motorsenter   

Touring: Mille Miglia  Racing: Årets racingskola och bankalas  Touring: Tjolöholm

Reportage Vår flygande reporter på besök i ”The Big Orange”, L.A.   Reportage: Michael, mannen med magiska fingrar!  
Touring: Vårrallyt   Racing: Vårruset   Racing: Har rattmuffen cup blivit rattmuffins cup?  



SVKG-Bulletinen nr 1 – 2013  www.svkg.se2

ledare

Äntligen sommar!
Det har varit en lång vinter. Så lång 
att vi knappt fick någon vår. Plöts-
ligt var det sommar och solen har 
skinit från en blå himmel under 
några veckor. 

Den långa vintern har dock inte 
hindrat klubben från att ordna akti-
viteter! När vi förra året skickade ut 
medlemsenkäten framgick det klart 
och tydligt att det önskades fler ban-
körningar. Ett önskemål som vi i 
styrelsen tog fasta på i vår planering 
inför årets säsong. Resultatet är att vi 
när detta skrivs har ordnat bankör-
ningar vid tre olika tillfällen, med 
möjlighet för klubbens medlemmar 
att köra totalt tre heldagar varav en 
utbildningsdag med både licenskurs 
och fortsättningskurs. Dessutom 
har vi kört ett Sprintrace i Dalsjö-
fors som var mycket uppskattat. 
  
Årets nyhet, eftermiddagskör-
ningen på Rudskogens Motorpark 
lockade många deltagare trots risk 
för regn eller till och med snö. Nor-
malt sett skulle ett arrangemang av 
den här typen den femtonde april 
varit ganska riskfritt, men den sena 
våren oroade oss såpass att vi kände 
oss tvingade att kolla med Rud-
skogens personal vad som skulle 
hända om det snöade. Tack och lov 
kunde de lugna oss och meddela att 
det inte skulle vara några problem.  
  
På minuskontot kan vi konstatera 
att deltagandet vid våra banträffar 
varit något lägre än vad vi hade vän-
tat oss och lägre än det brukar vara. 
Vi har funderat en del på vad det 
kan bero på och har kommit fram 
till att det säkert inte är så att klub-
bens medlemmar plötsligt svängt 
om vad gäller önskemål om banåk-
ning. Vi tror helt enkelt att det är 

den sena våren som spökat och att 
det i kombination med en väldigt 
tidig Kristi Himmelfärdshelg gjort 
att man tvekat inför att vara med. 
  
Därför är våra planer att fortsätta på 
det inslagna spåret och även nästa år 
satsa på mycket bankörning i klub-
bens regi. Vid sidan av våra traditio-
nella körningar på Falkenberg och 
Kinnekulle planerar vi redan nu 
inför en upprepning av körningen 
på Rudskogen. Att ha en anlägg-
ning av den kalibern så nära och 
inte utnyttja den går ju bara inte. 
  
2014 firar klubben 60-årsjubileum 
och vi jobbar för fullt med plane-
ringen inför festligheterna kring 
firandet. Hur vill ni fira klubbens 
jubileum? Har ni några idéer, el-
ler vill ni rent av vara med och 
planera eller arrangera? Det är vik-
tigt för oss att det blir bra och att 
klubbens medlemmar känner sig 
delaktiga. Skicka idéer och funde-
ringar till styrelsen@svkg.nu eller 
ring oss på de nummer som finns 
under ”Kontakt” på hemsidan eller 
i kontaktuppgifterna i Bulletinen. 

  
Med hopp om varm 

och skön sportvagnssäsong! 
  

Styrelsen 
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Kassören informerar 
Vårruset avklarat. Trots mindre antal deltagare, kan det bero på strulet 
med reglementen, har vi ändå haft trevliga träffar. Vi går nu in i en lite 
lugnare period och påbörjar planeringen av jubileumsåret. 
Vi ses kanske därute i sommar.

Benny Wahlberg, 
kassör och medlemsregister SVKG
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klubbnytt

Pers Rush gör skäl för namnet när 
den jagas av DTM-mercan  på årets 
vårrus. Foto; Onkel Tom

Omslagsbild: www.svkg.se 
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Ledaren: Jag är numera raggare  Klubbnytt: Nya medlemmar och Kassören informerar  

Reportage: Algarve Classic Festival   Reportage: Med buss till Bremen

Racing: SVKG KM i gokart  Recension: Lotus Album  Racing: SVKG drar till Norge  Racing: Skrotbilsracet

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

Nya medlemmar  2013  (3/12 2012 - 25/5 2013) 
 
Namn Ort Sportvagn Årsmodell
Adenling Lina Göteborg   
Andersson Christer Kungsbacka Chevrolet Corvette Coupe 1973
Andreasson Simon Hällingsjö  
Axelsson Bo Göteborg   
Bark Lars Göteborg Toyota MR2 Turbo 1991
Bark Peter Göteborg  
Berndtsson Anders Väröbacka Porsche 930 Turbo 1984
Berndtsson Ann-Cathrin Väröbacka  
Briscoe Alsed Mölndal Lotus Elise 2000
Carlson Markus Frillesås  
Carlsson Kenneth Kungsbacka Porsche GT3 RS 2011
Carlsson Solveig Kungsbacka  
Darmell David Göteborg Opel Corsa 2,0 16V 1988
Drevesjö Monica Göteborg  
Dunert Andreas Brastad Mazda MX-5 1993
Dunert Ingemar Brastad Corvette C6 
Edlund Per Ljungskile Toyota GT 86 2012
Fransson Anders Västra Frölunda Corvette C6 2007
Gradin Andreas Lerum Volvo 242 T5 1982
Gustafsson Leif Göteborg Porsche Cayman S 2007
Gustafsson Peter Henån  
Harbom Thomas Gråbo Alfa Romeo Spider 2,0  
Hedin Hans Skummeslövstrand Corvette Z06 2007
Johansson Anders Torslanda Mazda MX-5, 1,8 2001
Johansson Stefan Västra Frölunda Mazda MX-5, 1,8 Sport 2003
Johansson Carl Torslanda   
Johansson Erica Torslanda   
Johansson Krister Veddige Corvette Z06 2007
Johansson Fredrik Göteborg Honda Crx 
Kaijser Bertil Kullavik Audi TT 2007
Krause Sebastian Göteborg  
Langfeldt Claes Torslanda Lotus Elise S1 1999
Malmberg Johnny Billdal Corvette C6 Cab 
Maras Roberto Vallda   
Niemand Ponthus Torslanda  
Norén Leif Askim Mazda MX-5 Sport 2005
Nyman Arne Vargön Rush R1 2010
Olsson Sten Göteborg Porsche 944 1985
Pettersson Helen Hällingsjö  
Ribas Allan    
Ribicic Vera Borås  
Rosell Niklas Kungsbacka Nissan 200 SX s13 1992
Sandberg Ingela Kullavik   
Scheiber Robert Askim Porsche Boxster S 2005
Scheiber Marcus Askim   
Skogh Magnus Torslanda BMW Z4, 3,0si 2006
Sommar Jonas Landvetter BMW E30 M3 1987
Stångberg Mårten Göteborg Mercedes 190 1988
Wallberg Therese Fjärås Nissan Skyline 1996
Westberg Micael Torslanda Nissan 200 SX s13 1989
  Corvette Z06 Coupe 2009
  BMW Alpina B3, 3,3 2001
  Toyota MR2 Gti 2005

Tre nya medlemmar har också skickat oss bilder.

Johnny Malmberg Jonas Sommar E30 M3 Robert Scheiber
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racing

Vi startade 0745 hemifrån och hade avtalat 
med Marcus Sundh att träffas vid Stig Cen-
ter 0815 för att sedan slå följe upp till banan. 
När vi åkte regnade det precis som progno-
sen sagt ganska rejält men det är bara att 
konstatera och hoppas på bättring när det 
väl skulle bli körning.

Resan gick i lagom tempo och det var bara 
precis före avtaget till Rudskogen som pul-
sen steg något – i skogen såg vi polisen stå 
med pistolen redo, förmodligen förvarnade 
om att ett gäng gasglada sportvagnsförare 
var i antågande. Dessbättre körde alla exem-
plariskt som det goda föredöme vi bör vara.

Väl framme så vidtog den sedvanliga proce-
duren med att plocka ut allt löst och göra 
bilen klar för besiktning och bullermätning. 

Förarmötet sköttes perfekt av tävlingsled-
ningen varefter Kalle Pilkrantz besiktigade 

alla bilar som skulle ut och köra, även detta 
avlöpte till allas belåtenhet.
Så var det då dags att köra och tävlingsled-
ningen hade beslutat att mötet skulle vara 
av typen ”open pitlane” men att de sista 15 
minuterna på timmen skulle vara ”lugna”.

Tre följa john varv avverkades i synnerli-
gen lugnt tempo i blötan och vad värre var 
i dimman, alla kom dock runt utan större 
besvär även om det stundtals var svårt att 
se, banan är ju inte bara lång den är ju även 
kuperad. 

De första timmarna var riktigt blöta så det 
gällde att gasa med förstånd och åka på en 
högre växel detta hjälpte dock inte utan själv 
fixade jag en snygg 360 i kurvan före start 
och mål något som tydligen inspirerade de 
rutinerade herrarna i Mazda Miata Cup, Per 
Oleskog och Andreas Halbig att excellera i 
breda uppställ och en och annan snurr nå-

got som storligen imponerade på den kun-
niga publiken. Det är verkligen underhål-
lande att se hur olika bilarna beter sig på 
blött underlag. Några varv låg jag bakom en 
Elise som gick väldigt fint för att inte tala 
om den gula cigarr som gick som ett spjut i 
blötan – fanns inte någon som kunde hänga 
med. Under den senare delen av dagen hade 
banan torkat upp och det inbjöd så klart 
till lite friskare attack och genast såg man 
hur leendena blev större och farten ökade – 
mer aktiv körning helt enkelt. Jag upplevde 
några riktigt fina slutvarv omgiven av en röd 
och en gul Miata där racekänslan var påtag-
lig och vi hade otroligt kul, så det blev en fin 

racing

Rudskogens Motorsenter 2013-04-15. 
Text: Sten Ljungquist Foto: Martin Wahlberg
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racing

Rättelse.
I förra bullen skrev jag ett reportage inför vår kör-
ning på Rudskogen. Den innehöll några faktafel så 
här kommer en rättelse direkt från källan.

Hej Anders,
Det som kan sägas om artikeln är att det var 
när Rudskogen 2006 vann en jämn kamp om 
att bli Norges nationalarena som vi fick medel 
att börja utbyggnaden. Rudskogen Motorsen-
ter med Norska motorsportlegenden Harald 
Huysman i spetsen tog hjälp av Hermann Tilke 
för att rita ”nya Rudskogen”. Utbyggnaden har 
hittils kostat ca 80 miljoner norska kronor va-
rav mesta delen är inskott från staten (så det 
är inte en budget på 140 miljoner riktigt) och 
stod mycket riktigt klar till säsongen 2012 
och invigdes i augusti i fjol. Men vi fortsät-
ter att söka mer medel för fortsatt ubyggnad. 
Nästa steg är nu att få våra pitgarage klara och 
vi räknar med 16 st innan industrisemestern.  
Titta gärna efter oss på Facebook, där är vi ak-
tiva med vad som sker på anläggning.  
  
Så med detta sagt hoppas jag vi ses häruppe 
igen. Hälsa kamraterna i SVKG och tacka för 
besöket.

 
Leif Cavalli-Björkman 

Rudskogen Motorsenter AS

avslutning på dagen som sammanfatt-
ningsvis och vädret till trots inte bjöd på 
några tråkigheter. 

Rudskogen är en fantastisk bana med re-
jäla säkerhetsmarginaler i form av stora 
väl tilltagna avåkningszoner, rytmiska 
kurvpartier och orytmiska kurvor, ut-
försbackar som ställer krav på bromsar 
och uppförsbackar som kräver rätt in-
gång och spår för rätt utgång - en start 

och fartraka som slutar i en tvär vänster 
för att omedelbart gå över i en lång hö-
ger ja variationer saknas inte på denna 
nordens Spa.

Stort tack till alla eldsjälar som gör det 
möjligt för oss andra att ha kul på hjul 
utan att behöva tänka på marktjänsten. 

Sten Ljungquist
(silverfärgad Porsche 964)
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touring

I mitten av maj åkte jag och förre medlem-
men i touring-kommitén Sten Ljungquist i en 
av dennes Porschar (1996 års modell, den 
sista luftkylda 911:an) för att titta på det his-
toriska Mille Miglia. 

Tävlingen körs som en regularity-tävling 
och lockar en stor del av världens fina bilar 
och gamla förarelit, både Jochen Mass och 
Jacky Ickx har synts till och härom året täv-
lande både förre Saab-ägaren Victor Müller 
och STCC-fantomen Janne “Flash” Nilsson 
och prins Carl-Philip Bernadotte  i en Saab 
93 respektive en Porsche 550 Spyder. Ar-
rangören kan välja och vraka bland anmäl-
ningarna och i princip tillåts bara sådana 
bilar som byggdes då den riktiga tävlingen 
gick. I år startade över 400 ekipage. 

Resan var planerad av två Alfa-entusiaster i 
Skåne: Ville och Stina Roos med hjälp av 
Villes brorsdotter Nilla som är bosatt i Ita-

lien. Det innebar att vi hela tiden hade säll-
skap av ett 25-tal Alfa Spiders av varierande 
årsmodeller från Sverige, Holland och Ita-
lien. Varje dag ingick både lunch och mid-
dag med italienska specialiteter och Ville 
fick snabbt smeknamnet Don Orso Veloce 
(den snabba björnen). Ville och Stina åkte 
i en 1967 års Spider av den klassiska Du-
ettotypen som Dustin Hoffman kör i sin 
debutfilm “Mandomsprovet” om nu någon 
kommer ihåg den. Hela veckan ingick också 
vackert belägna och prisvärda hotell. Första 
natten bodde vi högt uppe på ett berg med 
betagande utsikt över Como-sjön och sta-
den med samma namn. 

I aktiviteterna under veckan ingick också 
besök hos en bilsadelmakare som specia-
licerat sig på klassiker, en Alfa-samlare, en 
samlare av gamla tjusiga Riva-båtar i trä, ett 
besök hos en vinmakare, en titt på Ferrari-
muséet i Maranello och en hel del annat kul. 

När man tänker tillbaka är det faktiskt un-
derligt att vi hann sova också och förflytta 
oss mellan olika hotell!

Vi anlände till Malmö på lördagen, på sön-
dagen var det utdelning av specialtryckta 
nummerlappar och sedan enskild resa till 
Hamburg varifrån biltåget gick på söndags-
kvällen. När alla just somnat in gick brand-
larmet på tåget men det var dessbättre ett 
falsklarm. 

Mille Miglia ger sig iväg från Brescia på 
tordagskvällen (den 16/5), vänder i Rom 
och går i mål i Brescia igen på lördagen, en 
sträcka på ungefär tusen engelska mil. En av 
tidernas mest välkända segrare är nummer 
722, en Mercedes-Benz 300 SLR med Stir-
ling Moss och journalisten Denis Jenkin-
son. Man vann år 1955 och hade ett snitt på 
nära 160 km/tim - på allmänna vägar och 
den tidens hala däck!  

Mille Miglia 2013 
Text och foto: Onkel Tom
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touring

Sedan rallyt väl startat gavs det gott om till-
fällen att åka tillsammans med gammelbi-
larna och det gällde att vara fräck då man 
passerade genom byar och städer. Det var 
gott om poliser ute men alla valde att titta åt 
andra hållet när någon körde över heldragen 
linje eller på fel sida om en trafikdelare. Vi 
låg bl.a. efter en gammal Porsche, en Lancia 
och en Ferrari och kunde konstatera att man 
minsann laddade på ordentligt med kleno-
derna.

Hemresan gick via Mulhouse, Stuttgart, 
Hockenheim och Nordschleife men det 
visade sig att allmänhetens fria åkning på 
Nürburgring inte började förrän på efter-
middagen, så det fick bli en rask hemresa is-
tället, endast med en avstickare till Porsche 
Zentrum i Hanover för att hämta ett back-
spegelsglas till bilen.

Det “riktiga” Mille Miglia kördes 1927 till 
1957, därefter avslutades det efter en svår 
olycka då portugisen de Portago och ett 
antal åskådare dödades. Sedan fortsatte det 
som en rallyliknande tävling under några år 
och 1961 vann faktiskt två svenskar, paret 
Gunnar Andersson och Charlie Lohmander 
på en Ferrari. Gunnar Andersson är annars 
mera känd som Volvos stora rallystjärna un-
der 1960-talet. Bilen fanns kvar i Sverige 
länge, reoverades av en entusiast i Göteborg 
men befinner sig sedan många år tillbaka 
utomlands.
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Från tidig ålder har jag haft ett motorintresse. 
Det började med pappas ”rödkvarna”, däref-
ter följde moppetiden med Zündapp.
 
Sedan blev det en rad motorcyklar från Sil-
verpil till Triumph Bonneville, som sedan 
ledde mig ut på tävlingsbanan i roadracing 
några säsonger. Därefter kom familj och 
barn och åren gick......
 
 
När sedan sonen deltog i Miata-cupen, upp-
täckte jag att fyra hjul var nog roligare än 
vad jag tidigare hade tyckt.
 
Våren 2013 kom sonen och sa: ”Farsan, nu är 
det dags att ta licens, du får låna min Honda”. 
Sagt och gjort! Jag anmälde mig till licens-
kursdagarna 8-9 maj med efterföljande Ban-
kalas.

Under hela resan till Kinnekulle öste reg-
net ner. Skulle det vara så hela tiden??? 
Men så blev det inte. Väl framme möttes 
jag av en hel del entusiastiska och positiva 
deltagare och ledare. Vi startade med att 
gå runt hela banan, och hör och häpna, 
regnet hade upphört. Utmed banan fick vi 
goda råd om spårval och bromspunkter bl.a. 
Därefter var det dags för skolbänken till 
sena kvällen. Det upplevde jag både givande 
och intressant. Även en gammal man som 
jag, hade en hel del att lära.
 
Efter några timmars sömn och en här-
lig hotellfrukost var det dags att pröva 
sina ”vingar” bakom ratten i både vått 
och torrt. Kul!  Tommy,  min rutine-
rade instruktör, hade en hel del att ge mig 
på denna, i mitt tycke, tekniska bana. 
Efter start- och omköringsövningar och 

många varv tog dagens övningar slut vi 
17-tiden. Därefter blev det en hel del snack 
med de andra över en pizza på kvällen.
 
Fredagen kom med Bankalas. Många olika 
biltyper blev representerade när de nya en-
tusiasterna anlände, däribland min son som 
senare fick äran att låna sin bil. Jag fick då 
möjlighet att visa honom vad jag hade lärt 
mig. Därefter fick Hondan bekänna färg i 
dubbla körpass. Jag fick även möjlighet att 
stå flaggpost. Även det var en givande upp-
levelse.
 
Sammanfattningsvis tar jag med mig dessa 
dagar som ett mycket ljust och trevligt min-
ne.

Hälsningar
Sune Bernhardt

Årets racingskola och bankalas
Text: Sune Bernhardt Foto: Per Haegermark

racing

Per Oleskog i sin Roadsports-Miata forcerar TV-böjen i full parra
Christina Svensson i Miata MX-5 sken i kapp med solen 

under uppföljningskursen

Keke Rosbergs och Ellen Lohrs gamla DTM-Merca imponerade stort
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racing

Villy Zielinski pustar ut efter ett par testvarv på ”Kullen”. 
Drömmer Christina Svensson månne om en provtur?

Olle Bergqvist assisterade Kent ”Smörgås-Nisse” Hellqvist med råd om 
förgasarbestyckning. 

Vår besiktningschef, Kalle Pilkrantz, var mäkta imponerad av Bosse 
Axelssons underbara Porsche

Anna Lindblom räknar varven åt sitt lag under 60-minutes. 
I bakgrunden spanar bl.a 2 par fal(c)kögon, Tommy och Niklas. Ulf Wärnberg taggad till tusen väntande på sin stint i 60-minutes

Dagens utan tvekan vackraste motorrum 
hittade vi i Bosse Axelssons Porsche 934 SC, 

grupp 4

Vår allt-i-allo Stellan Östlingh vädrade sin 
Alpine-Renault A 110 till belåtenhet för alla 

åskådare

Hans Manner först i kön för Lagom-race i sin Renault Megane Sport R26
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När kylan gör sig som mest påmind och bilhobbyn kliar i fingrarna bru-
kar vår f.d. redaktör ta flyget till Kalifornien, ”the Golden State” borta i 
det stora landet på andra sidan Atlanten. Bland annat för att mätta bil-
hungern och tina upp fingrarna inför vårens eget mekande. Här kommer 
en kavalkad av bilder från besöket hos sonen Carl, boende i Redondo 
Beach, en av de mest bilentusiasttäta delarna av västra Los Angeles.

Besöket sammanföll dessutom (givetvis fullständigt oplanerat…) 
med en av deltävlingarna i nationella Formula Drift-serien, på förra 
GP-banan i Long Beach, där Carl i sin 350Z driftbil tog sig till slut-
omgången där de 32 bästa kör elimineringsfinal i en dragracinglik 
”stege”. Och underligt nog var det helgen efter också i Long Beach 
deras GP för ALMs, GT-och Indycars men det är en annan historia. 
Men är det inte fantastiskt hur så pass många kul saker kan samman-
träffa under ett 20-dagars besök…

Bland de effektstinna Formula Drift-ekipagen (till och med en 
NASCAR 1000 hk-maskin hade hittat in i en mullrande Mustang…) 
fanns en udda deltagare, en liten liten sportbil som verkade på rym-
men! Det var en i sällskapet miniatyrlik Miata med rejält stor V8-
motor och totalt omgjort chassi. Spårvidden fram var groteskt stor 
och hjulställen hade ett styrvinkelmax som överträffade Triumph 
Herald/Spitfire! Kul se och den hängde med bra. Kolla bilderna!

Men mest intryck får man ändå av det enorma bilintresset för hob-
bybilar inte bara på alla entusiastträffar utan också av bilar i trafik 

runt om i L.A. Och inte minst från att möta de åldrande sportbilar 
som man ser uppenbart brukas dagligdags av lika åldrande ägare 
som tycks föredra att leva kvar i endera 50–60-eller 70-talet! Under-
bara intryck i behaglig sommarvärme och exotiska miljöer för en på 
vinterhalvåret torrlagd bilentusiast från ett kylslaget Sverige! Bland 
dessa livsstilsmänniskor ses givetvis alla de Volkswagen och gamla 
VW-bussar som är alla riktiga surfares självklara transportmedel och 
boplats(?).

Formula Drift Round #1 Long Beach

Vår flygande reporter på besök i ”The Big Orange”, L.A.
Text: Anders Jansa och J-E Rydquist Foto: Jan-Erling & Carl Rydquist.

Driftbanan använde del av Long Beach GP-slutdel

Carl Rydquist på fullt ställ i sin turbomatade 350Z

reportage
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reportagereportage

Entusiasträff en härlig kväll i Redondo Harbour
 
Bilder ”på stan”

Carl verkar ha annat i sikte än Hankooks beauties, men vad då? 
...jo givetvis autografskrivande, alla 32 slutrundefinalister snyggt upp-

linade för att möta publiken!

En liten Miata på rymmen! Oväntad i bil i Formula Drift En fet V8 hade hittat in i motorrummet

Ca 20 cm bredare spårvidd fram gav utrymme för nästan 90 graders hjulutslag…
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reportage

Gammalt och nytt, en sprillans Audi R8 smög sig in bland alla klassiska Jänkare

Corvette den modell då det hela började, från 1953 med en rak sexa Med inredning inspirerad av Hollywood

Här en senare Corvette från 1964, året efter Split Window-versionen Här en Corvette Sting Ray med muskel-look



www.svkg.se SVKG-Bulletinen nr 1 – 2013 13

reportage

En rejält moddad Porsche 914 med LS6 V8-motor. Välbyggd bil som 
såg ut att ha bra balans

Bilmodet i LA 2013: Lågt, brett, mycket bling och mycket camber

Snacka om fenor! En Buick 1959 Le Sabre med rejäla proportioner Feta sulor på en gatreggad drag race Mustang

En Porsche 911 Speedster vid ett fik på Stilla havets strand och solned-
gång, kan det bli mycket bättre

Jo, att testköra sonens banpreppade 996 Turbo med ”extra allt” !

Eller kanske få smaka på accet med en ljuddämparlös  extrem Turbo 
–”LA-special”…

Eller kanske köra in i ” framtiden”… i en snabb Tesla (Elise); helt 
utan ”riktig” motor och med lättviktsbatteri i stället för bensintank; 

Såg faktiskt rätt många elbilar borta i LA
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Söndagen den 19 maj var det åter dags för 
Tjolöholm Classic motor som i år fyllde 20 år. 
Klubben gick som vanligt ut med en förfrågan 
till er medlemmar om att fylla de 12 monter-
platserna som Svkg hade fått sig tilldelat.

Riktigt kul var responsen vi fick tillbaka. På 
någon dag hade vi fått 8 bilar bokade som 
fram till dagen D med hjälp av tokmek yng-
lade av sig till 11. Jag gillar när en inte ger 
upp utan verkligen gör allt för att vara med. 
En till och vi kunde gjort vår egen version av 
Tolv fördömda män. Det var en stor sprid-
ning på de 11 som stod i montern, allt från 
MGB till Ford GT och även en Audi R8 med 
fulldubbade vinterdäck.

Även väder var på vår sida, hela dagen. Men 
just kl. 16 lagom till vår lika årliga korvgrill-
ning började det regna, så mycket att inte 
ens en torrdräkt hade kunnat hålla mig torr. 
Men korvarna var det inget fel på.

Som ni vet så fyller Svkg 60 år 2014 och vi 
ska då slå på stort med en 60 bilars monter. 
Så därför redan nu går vi redan nu ut med 
en förfrågan till just dig om ett deltagande 
för 2014.
Så om du vill, ta då kontakt med underteck-
nad.

Men innan dess så vill,
Jag och klubben framföra ett stort tack till 
dig som kom med din bil och till alla andra 
som på ett eller annat sätt hjälpte till.

Tack tack hemskt mycket tack /  Er alldeles 
egna RallyKalle.

Tjolöholm 2013
Text: Kalle Pilkrantz Foto: Kalle Pilkrantz

touring
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reportage

Michael, mannen med magiska fingrar!
Text: Tommy Falck Foto: Michael Dyverfors
I vår hobby stöter vi ofta på problem som ska 
lösas, där vi själva kanske inte har kunskap el-
ler verktyg för ett gott resultat.

Tänkte här tipsa om en kille med stort bilin-
tresse och kunnande när det gäller det mesta 
men med förkärlek för plastarbeten och lack.
Hans namn är Michael Dyverfors bosatt i 
Sävedalen men med verkstad i Gunnarsjö i 
Halland. ”STOMMEN GUNNARSJÖ ”

En doldis för många men ”nödvändig” för oss 
som anlitat honom. Merparten av verksam-
heten är inriktad på plastarbeten men även 

annat såsom svets, lack och tillverkning av 
udda detaljer är inte främmande för honom. 
Han har hjälpt många med sitt kunnande 
vad gäller tilvekning - lagning av karosser, 
finns inte tillgång av plugg så tillverkar han 
en, inget är omöjligt enligt hans egen devis.

Michaels dagliga verksamhet är på Volvo 
lastvagnar där han bl.a. är inblandad i ”Bo-
jens” nya Volvo - dragare som säkert slår re-
kord i USA.

Referenser finns gott om bl.a.karosseridelar 
till Formula School där Sverige placerade sig i 

topp och vår redaktörs Ginetta för att nämna 
några. 

Jag vill påstå att han är en allkonstnär som 
fixar det mesta, men det blir väl så när man 
haft ”uppfinnarJocke” som kamrat sedan 
barnsben!

Ps. Dessutom kan du bli bjuden på världens 
godaste jordgubbspaj med riktig hemma-
gjord vaniljsås och kokkaffe, mums. Reds 
amn. Ds

Good Motoring/Tommy Falck

Anders Ginetta före.. ... och efter

Några kajaker inne i plastverkstaden En plugg under tillverkning

Ingen racer men ett snyggt arbete. Reparation av Elise-front Visitkort
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En hektisk vecka med Melanders i Hällingsjö, 
nationaldagsfirande och dessutom var det 
åter dags för en Sprint i Dalsjöfors. Vi testade 
ett par gånger 2012 och tack vare Oscar Kärr-
qvist som har en generös och motorintresse-
rad chef så var vi välkomna till Dalsjöfors Kött 
igen!

Med kort varsel så samlade sig 15 körsugna 
ekipage för att runda ett tiotal koner där ett 
varv tog en halvminut. Vi körde 2 varv och 
fick ihop en minut. Det visade sig vara stor 
spridning mellan snabbast och långsam-
mast. Hela 10 sekunder skilde det. Beroende 
hur flitig man var så blev det 4-8 körningar 
och de flesta hittade en snabb väg till slut. 
Det var en brokig skara. Från Renault 4 CV 
till Corvette ZR1. Efter en del felkörningar 
så hittade alla rätt väg och tiderna kapades 
för varje omgång. Det förbättrades upp till 6 
sekunder för en del men de som var mer vana 
kanske bara 1-2 sekunder. Dagens show och 
driftkung var Mats Blomqvist med Renault 
4 CV. Fort gick det också. Med R-däck hade 
det kapats flera sekunder. Planer på byte till 
MC motor finns. Dagens snabbaste tid sat-
tes av Gert Söderberg med Lotus Elise i det 
sista heatet. Därefter Per Nilsson med BMW 
M3.  Alldeles bakom var debutanten Johan 
Ribicic med en MX-5. Inom någon sekund 
radades ett antal bilar upp efter dessa. An-

dreas Dunert tog licens bara för en månad 
sedan och tillhörde de snabbaste. Mot slutet 
var de flesta nöjda med dagen och vi kunde 
avsluta redan vid 13.30. Resten av lördagen 
kunde ägnas åt funderingar av bilens för-
bättringar eller den egna körstilen som en av 
deltagarna så trevligt mailade oss.

- Tack för en mycket trevlig och rolig dag i 
Dalsjöfors igår. Framför allt för det fantas-
tiskt trevliga och vänliga bemötandet av en 
”förstagångare”. Det kändes som att man 
hade varit med på många ”möten” innan. 
Många kom fram och pratade om bilar och 
annat. 
När jag körde upp till träffen satt jag och 
funderade över hur man skulle bli bemött. 
Var väl lite rädd att man skulle skratta åt en 
gammal gubbe (en bit över pensionsåldern) 
med en bil med alldeles för många ameri-
kanska ”ponnies” och dessutom novis och 
nybörjare. Men inte då! Jag hade inte behövt 
att ”oroa” mig!
Dessutom var det skitkul!!! att bara få gasa 
på lite utan att tänka på att köra lite mer ef-
fektivt och med lite mer stil.
Nästa gång (om det blir någon) ska jag för-
söka att inte bara gasa på. ;-)
Krister Johansson alias WARGAZ

Åsa Kärrqvist bjöd deltagarna på kaffe och 
hembakta muffins. Bara det var värt resan 
till Dalsjöfors.
Vi återkommer gärna efter semestrarna med 
nya körningar.
 
Välkomna!

Organisationsteamet: Oscar Kärrqvist, Kalle 
Pilkrantz, Tommy Falk och Stellan Östlingh

Har rattmuffen cup blivit rattmuffins cup?
Text: Stellan Östlingh & Krister Johansson. Foto: Fredrik Boivie

Kalle släpper i väg dagens snabbaste bil.

racing

Individuella bästa tider:
Nr 1: Opel Corsa 51,28
Nr 2: Lotus Europa 52,41
Nr 3: BMW M3 48,45
Nr 4: Corvette 57,99
Nr 5: Miata MX 5 49,39
Nr 6: Renault 4CV 54,36
Nr 7: Toyota Celica 49,89
Nr 8: BMW M3 52,06
Nr 9: Alfa 159 52,69
Nr 10: Mazda MX5 48,48
Nr 11: Mazda MX5 50,62
Nr 12: Lotus Elise 48,19
Nr 13: Westfield 50,60
Nr 14: Lotus Exige 50,59
Nr 15: Opel Corsa 50,09
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Muffins

Är det flaggdag så, så kör man självklart blå-gult

Det lät gott ur Wargas 4 pipor

Några av dagens deltagare inför start.

Här används det både digitalur analogur och solur.

Renault 4 cv i ingången till baconkurvan

racing
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Ett fyrtiofemtal ekipage ställde upp på 
SVKG:s traditionella vårrally onsdagen den 
1 maj 2013. 

Av dessa var ett femtontal Chevrolet 
Corvetter av varierande årsmodeller, näst 
störst var gruppen Porschar. Av SVKG:s 
medlemmar syntes tyvärr bara ett fåtal. 
Starten var förlagd till Lunas parkering 
i Alingsås och därefter körde deltagarna 
en sträcka på ca. 18 mil krokiga småvä-
gar. Sträckan var lagd av den “nygamla” 
touringkommitén Per Oleskog, Micael 
Lidmalm och Sten Ljungquist.

Vårrallyt
Text och foto: Onkel Tom

touring
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Vårruset
Text: Anders Jansa Foto: Onkel Tom

racing

Årets vårrus var som alltid en mycket lyckad tillställning vars anmälningslista fylldes på nolltid 
trots kylan.

Kanske var det på grund av kylan som deltagarna för att hålla värmen uppe var tvungna att 
konstant köra sig varma och därför har redaktionen inte hittat någon deltagare som kommer 
ihåg vad som hände eller vem som fotade. Som Bobbo Slacke, den världsberömde racerföraren 
från Mosebacke monarki hade svarat. Ah så körde jag dit, å så körde jag runt, å sen körde jag 
runt lite till, å sen körde jag hem. Tror jag.
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