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ledare

Redaktören och ordförande har delat 
en flaska eller två och samtidigt 
försökt fundera.
Det gick så där. Kreativt arbete är 
som bilkörning, bör inte blandas med 
alkohol om inte i tanken.

Så var säsongen 2013 till ända och 
jag har den senaste tiden tillbringat 
nästan all tid på sjön i en norsk snipa 
som läckte som ett såll och vars 2 cy-
lindriga FM-motor konstant spelat 
oss spratt då den funkat antingen på tomgång eller på marchfart men aldrig 
både ock samtidigt som elsystemet verkade vara konstruerat av Lucas. Det 
känns som vi lurat döden varje dag och vi har haft sanslöst roligt trots alla 
fadäser, eller kanske p.g.a. Precis samma känsla som efter det perfekta varvet 
på banan i en engelsk bil eller kanske italiensk. Faktiskt vilken bil som helst. 
Där i mellan har jag plöjt igenom äldre SVKG bulletiner och andra klubb-
tidningar efter idéer och uppslag för kommande bullar.

En favorit blev ”Bombsnabbisklubben” en klubb nästan lika okänd som 
punkbandet ”Ivriga Bävrar”

2014 fyller SVKG 60 år och precis som det stod på sista sidan i nr2-88 
och dito i detta om den lyckliga mannen. ”Han har ingen aning om hur 
mycket vi i klubben jobbar för honom”. Detta gäller fortfarande.  Vi har 
dammsugit marknaden, ringt, besökt och på andra sätt letat efter ställen för 
att få igång Rattmuffen cup och till 2014 tror vi att vi har lyckats. Lite finlir 
återstår men det ser mer lovande ut än på många år. 

Styrelsen har ett flertal spektakel och andra överraskningar på G för att ni 
alla ska känna er delaktiga i jubileet. Tro bara inte att ni här får reda på vad. 
Ända sättet för det är att bli del av styrelsen. Vem vet, kanske just du kom-
mer att få samtal från valberedningen och om så blir fallet tveka inte. Våra 
styrelsemöten är kul och kul ska vi ha överallt hela tiden. Inte ens vädret kan 
stoppa vår framfart 2014.  

Så fram till dess, sätt dig i garaget med en back eller låda, korka upp men 
häll inte alkoholen i tanken denna gång och framför allt. Skruva upp vo-
lymen. 

Nobody Gonna Take My Car, I’m Gonna Race It To The Ground 
Nobody Gonna Beat My Car, It’s Gonna Break The Speed Of Sound 
Oooh It’s A Killer Machine, It’s Got Everything 
Like A Driving Power, Big Fat Tires And Everything 
I Love Her And I Need Her, I Feel Her 
Eight Cylinders All Mine 
All Right Hold Tight 
I’m A Highway Star

// Anders Jansa
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Någon som behöver Garageplats! 
Jag har precis ställt racingprylen på vinterförvaring och är det någon 
där ute som letar efter dito. Kolla då här.
Läget är KF:s gamla lokaler vid Backa 3. Ett helt plan som kan an-
vändas enbart för sportbilar. Larm, staket med grindar och personal 
finns dagligen. Priset är 400 kr/ mån alt. helår kan diskuteras.
Kontakta Jonas 070-431 51 20, Kristoffer 070-431 51 21.
// Tommy Falck
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klubbnytt

Foto Per Oleskog. Några svkg:are på 
väg till Hofsnäs 2013.

Omslagsbild: www.svkg.se 
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Ledaren: XXXXXXX!  Klubbnytt: Nya medlemmar och Kassören informerar  Racing: SVKG på Ringen 

 Racing: Bankörning är vanebildande  Racing: Vårruset Falkenberg

Racing Höstrusket Falkenberg   Touring: SVKG Nattrally  Reportage Den ena katastrofen efter den andra...   

Racing: Old School Racing   Racing: Svenskt Sportvagnsmeeting 40 år

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 

Nya rutiner för licenser.
På uppmaning från Bilsportförbundet och efter diskussioner i styrelsen har vi beslutat att spärra 
alla licenser senast från och med oktober månads utgång.
Bakgrunden till detta är att allt fler inte respekterar sista betalningsdag för medlemsavgiften 
vilken är 31 januari 2014 nästa gång. Eftersom Bilsportförbundet annars skickar ut licenser obe-
roende av om medlemsavgiften betalts eller inte så får medlemmen lätt intrycket av att medlems-
avgiften betalts. Det blir mycket extra arbete med påminnelser och med medlemmar som plötsligt 
i maj och juni kommer på att de inte har licens. 

Om Ni har ett tränings- eller tävlingstillfälle under oktober - december 2013 där gällande SBF-
licens krävs meddela mig omgående.

Med anledning av jubileumsåret blir det också ett extra fint medlemskort 2014.

Benny Wahlberg
kassör och medlemsregister 

Sportvagnsklubben Göteborg

Har du bilprylar du vill bli av med! 
Gör som Henrik och kontakta redaktionen för annons i bullen. Bara kontakten med redaktionen 
gjorde att hans saker såldes direkt. 

Racingoverall 
till salu! 
OMP trelagers nomex strl. 182-190 cm (jag 
är 179 cm och det gick bra) + 
underställ + sockar + balaklava i nomex. 
Dessutom OMP racinghandskar och Sabelt 
höga racingskor strl. 44 (italiensk). OMP 
väska medföljer. Overallen är använd två 
ggr på bankalas, skorna och handskarna 
något mer men fortfarande felfria.

Säljer alltihop till bra pris.

SÅLT!

Hej Bullen, 
Sten här. Vet ni någon 
som har behov av en 
verktygsvagn enligt bild. 

Listpris 3495: - mitt pris 2800: -.  
Sten Ljungquist
Birkavägen 17 KULLAVIK
Tel. 0705-93 02 65
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Sista dagarna i juli - jag och Ulrika har just 
kommit hem från två veckors semester i Eng-
land – sitter och tittar igenom mina mail. Hit-
tar ett som är 10 dagar gammalt.

”Skall du med till Ringen?  
Åker onsdag 7/8 på kvällen, åter 
måndag morgon/Jörgen”

Ringen vid denna tidpunkt innebär AvD-
Oldtimer-Grand-Prix som i år körs för 41:a 
gången på Nürburgring. Jörgen Brynne har 
anmält sig med sin Merlyn Mk. 3 till FIA 
Lurani Trophy. Denna serie består av sju 
deltävlingar och är för historiska Formula 
Junior-bilar och det är den tredje deltävling-
en i år som Jörgen deltar i. I april var han 
nere på Hockenheim, Jim Clark Revival, 
som resulterade i att han tyvärr inte kom till 
start på grund av en icke fungerande kopp-
ling. I juni var han i Dijon, Grand Prix de 
l´Age d´Or. Där gick det betydligt bättre. 
Nu var det som sagt dags för hans tredje del-
tävling. Bestämmer mig snabbt för att åka 
med och eftersom Jörgen har plats för två 
hänger även äldsta sonen Emil med.

Vi möter upp hemma hos Jörgen och läm-
nar Torslanda vid sex-tiden på onsdag kväll. 
Husbilen med släp rullar hela natten, för-
utom ett frukoststopp tidigt på torsdag 
morgon, och vid nio-tiden är vi vid banan. 
Trots att vi är framme i mycket god tid är 
det redan rätt många deltagare där. Jörgen 
lyckas övertala någon så vi får ha husbilen 
kvar vid banan. Vanligtvis brukar husbilar 
och servicebilar bli hänvisade till en upp-
ställningsyta nere i byn. Vi etablerar oss och 

förflyttar tävlingsbilen samt verktyg, ben-
sin, reservdelar och lite annat bra att ha till 
ett gemensamt tält där det är meningen att 
samtliga Formula Juniors skall stå. 48 bilar 
är anmälda men det blir ”bara” 41 som del-
tar. Förutom Jörgen är det två andra svensk-
ar med i startfältet: Olof Rosén med sin Elva 
100 och Lars-Göran Sjöberg med sin Swebe.
Både på banan samt inne i depåområdet 
finns hur mycket intressant som helst att 
titta på. På programmet i år är det tolv olika 
heat som körs från fredag eftermiddag t.o.m. 
söndag. Tio av dessa heat kör tävling både 
på lördag och söndag och tävlar på den så 
kallade Grand-Prix- Strecke. Dessa heat är: 
FIA Lurani Trophy, FIA Masters Historic 
Formula One Championship (för F1-bilar 
från 1966-1985), Revival Deutsche Renn-
sport-Meisterschaft (Standardvagnar och 
GT-bilar från 1972-1981), Racersportvag-
nar och GT-bilar byggda före 1961, Historic 
Grand Prix (för F1-bilar byggda före 1960), 
FIA Masters Historic Sports Car Champi-
onship (för racersportvagnar byggda mellan 
1961 – 1965), Gentlemen Drivers (GT-bilar 
byggda före 1965), Pre 1940 (för samtliga 
förkrigs-bilar), BMW Rennen (för alla sor-
ters BMW, byggda mellan 1971 och 1990) 
samt AvD-Tourenwagen-Trophäe (för stan-
dardvagnar och GT-bilar byggda för 1965). 

Samtidigt som tidsträningen pågår för dessa 
tio heat på fredagen körs det två heat på 
nordslingan; ett för standardvagnar och GT-
bilar byggda före 1965, som körs i 3½ tim-
mar. Det andra heatet, som kör samtidigt, är 
för standardvagnar och GT-bilar byggda mel-
lan 1966 och 1971, vilka kör 2½ timmar. I 

tävlingen som är på 2,5 timmar deltar klubb-
medlemmar från SVKG. Olle Victorin med 
Lennart Pehrson som co-driver är anmälda 
i Olles Porsche 911 och Michael Hoffstedt 
med Ingemar Johansson kör Volvo P1800. 
Lennart har fått förhinder och kan tyvärr 
inte delta så Olle kör Porschen helt ensam och 
går i mål på en 10:e plats totalt, 7:a i sin klass, 
efter 16 varv på nordslingan. Mycket starkt 
gjort. Jag frågar Olle senare hur han orkade.  
”Jag fick en chokladkaka när jag gjorde ett 
depåstopp och tankade, så det gick bra” får 
jag till svar. Michael och Ingemar slutar på 
en 18:e plats totalt, 2:a i sin klass. Även det 
mycket starkt gjort. 

Jörgen kör tidsträning tidigt på fredagen 
och den avlöper helt friktionsfritt med tolfte 
tid bland de 40 som kör. Han verkar nöjd. 
Kontroll av bilen görs och allt verkar vara 
i ordning. Fredagen avslutas med kvällsmat 
på restaurang nere i byn.

Lördag efter lunch är det dags för Jörgens 
första tävling. Vi rullar fram bilen i god tid 
så det blir en lång väntan på uppställnings-
plattan, vilket ger tillfälle att titta på alla 
konkurrenter. Mest intressanta för min del 
är de gamla frontmotorbilarna från 1958 då 
Formula Junior började. Påminner om For-
mel 1-bilar från den tiden, fast i miniatyr. 
Man märker vilken utveckling som skedde 
på den korta tid som klassen tävlade. Det 
skiljer enormt mellan en Taraschi från 1959 
och en Lotus 27 från 1963.
Tävlingen går bra för Jörgens del. Samma 
placering som vid tidskvalet, 12:a, bland de 
38 som startar loppet. Bäst av allt är att inga 

racing

SVKG på Ringen 
Text: Elmon Larsson  Foto: Emil Larsson

Jörgen med sin Merlyn redo för ännu en del-
tävling i Lurani Trophy. Ferrari Dino F-1 från 1960 värms upp i den 

av depåboxarna.
Lotus 16 F-1 från 1958.

Loppet för de större racersportvagnarna och prototyper från 60-talet.
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problem uppstår med bilen. Tävlingen bju-
der på många hårda men justa fighter och 
det är imponerande hur fort dessa små bi-
lar går. Snabbaste varv för vinnaren har en 
snitthastighet på 136 km/h.

Eftermiddagen ägnas åt att titta på reste-
rande tävlingar samt de uppvisningar som 
körs mellan tävlingsheaten och som alla har 
olika tema. T.ex. BMW Präsentation, DTM 
Revival, Porsche 911-Jubiläums-Corso samt 
Legenden der Opel-Motorsportgeschichte. 
Inne på området pågår även en auktion där 
Coys auktionerar ut allt ifrån Porsche-trak-
torer till exklusiva sportvagnar. Vågar dock 
inte gå in i auktionstältet. Ställer man sig 
där inne och kliar sig i håret kanske de tror 
att man höjt tidigare bud. 

Vi tar oss lite tid för att kolla igenom Jörgens 
bil och allt verkar vara i sin ordning. Jörgen 
bestämmer sig till sist för att göra en föränd-
ring och går till en av de många marknads-
stånd som finns där han inhandlar två nya 
backspeglar. Förmodar att Jörgen är orolig 
för att någon konkurrent skall smyga sig 
förbi utan att bli upptäckt. Dagen avslutas 
med middag utanför husbilen bestående av 
sill och potatis tillsammans med inbjudna 
gäster: bröderna Anders och Mats Ek från 
Skåne. 

Strax före lunch på söndagsförmiddag mon-
teras de nya speglarna innan det är dags för 
tävling. 35 bilar kommer till start denna 
gång; men det blir en strulig start för nå-
gon tömmer ut det mesta av sin olja under 

formationsvarvet vilket medför sanering 
av banan. Under tiden undersöks samtliga 
startande för att hitta ”boven” i dramat. Så 
småningom går starten men nu blir tävling-
en reducerad till nio varv. Denna gång slu-
tar Jörgen på 11:e plats. Trimningsåtgärden 
fungerade tydligen - Ingen smög sig förbi. 
Till sist återstår bara lastning samt ett försök 
att komma ut ur depåområdet. Det går lätt-
are än vi trodde och på eftermiddagen rull-
lar vi. Resan hem går även den snabbt och 
friktionsfritt och vi är i Torslanda vid sex-
tiden på måndag morgon. Det gör att både 
Jörgen och Emil hinner till jobbet. För en 
pensionär är det ju bara att åka hem, lägga 
sig på soffan och tänka tillbaks på en härlig, 
intensiv och lång helg. Nästa år kanske man 
borde ta med sig sin Sprite…

Cooper bobtail. Sportvagn med sittbrunn i 
mitten.

Lotus 17 med passande startnummer. Shelby King Cobra. Cooper Monaco med 
Ford V-8.

Racersportvagnar och GT-bilar äldre än 1960.
Alltid härligt att se en Bugatti. En av fyra 

som tävlade i heatet – Pre 1940.

Efter målgång blir man lite trött och svettig... ... men sedan är det dags för belöning.
Den Hoffstedtska P1800:an ute på 

Nordslingan.

Olle i full fart förbi gamla bandepån som användes under långloppet. Västkuststugan med Olle bakom ratten.
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Den årliga Sportvagnsträffen på Hofsnäs sis-
ta lördagen i augusti hade i år Corvette, 60 år 
och Porsche 911, 50 år som tema.

Vi var 12 st SVKG-are som samlades i Land-
vetter för gemensam körning till Hofsnäs. 
På krokiga vägar via Hällesåker, Hällingsjö, 
Sätila, Hyssna, Rydal, Kinna, Fritsla, Skep-
hult och Sexdrega var vi framme strax efter 
klockan tio.

Våra Hofsnäsgeneraler Kalle Pilkrantz och 
Stellan Östling var redan på plats med 
klubbflaggor samt ett antal bilar som kört 
på egen hand. I vår monter stod ett repre-
sentativt urval av klubbens bilar; Alpine, 
MX5, 500SL, Carrera, Boxter, Morgan, Lo-
tus, Viper osv...

Av märkesklubbarna var Miata, Porsche och 
Corvette framträdande, men det var massor 
av fina sportbilar av alla slag; Austin Healy, 
MG, Alfa, Mustang osv..

Dagens mest spektakulära bil var ”Den 
Rytande Draken” . Ett fantastiskt nybygge 
med 1910-20 talets racers som förebild. Den 
har en 12 cylinders Rolls Royce motor från 
en Spitfire flygmaskin, som ger ca 700 Hk. 
Den lät mycket och det rök rejält när den 
startades.

Vädret var växlande med sol och regnsku-
rar omväxlande, så för många var det var ett 
springande att att cabba på när regnet kom.

Verktygsboden som står för arrangemanget 
lottade ut produkter ur sitt sortiment för 
30000: -.

Sportvagnsträffen på Hofsnäs – Sol regn Porschar 
Corvetter och Den Rytande Draken. 
Text: Per Oleskog Foto: Per Oleskog, Denny Schill

skön blandning av  folk och maskiner

General Kalle

Ridley Scotts senaste Alien 28
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En fluxkondesator anno 1982SVKGs monter

Den rytande draken med sin byggare

E´ man ego kör man corvette

Trots trängsel visste man hela tiden 
var draken stod.
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racing

Att det är kul vet vi och kräver koncentration på topp samt att hjärnan är tom på allt oviktigt. 

Årets två körningar på Falkenberg motorbana var inget undantag och väldigt uppskattade. Deltagarna var som vanligt så uppe i körning att 
ingen riktigt kommer ihåg vad som skedde förutom sitt eget varv. Som tur så hade vi vår alldeles egen proffsfotograf på plats. Finns du inte 
med på hans bilder så var du inte där. 

Bankörning är vanebildande.
Text: Redaktionen Foto: Jonas Christensen
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Höstrusket Falkenberg
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Tro inte du är nå’t, det är jag som är kungen
Får jag inte köra kan jag ändå göra roliga 

ljud, brum, brum
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I år frös vi inte häcken av oss. Inte för att det inte blev kallt när mörkret kröp på oss ute i skogen 
utan för att vi såg ut som Kenny i south park. Tack vare intergralhjälmar räckte det i år med 1 
kanna hett kaffe efter målgången.

Att touringkommittén i år gjorde det enkelt för sig genom att kopiera förra årets lyckade och 
uppskattade rally visade sig vara ett genidrag för deltagandet var i år rekord. Många ny-gamla 
ansikten dök upp bl.a. Clas Lagergren i en röd MGA och unga kvinnliga förare med far som 
kartläsare.
Start och mål var som sagt samma som föregående år och även sträckningen som tacka vare det 
blev en lång fartsträcka men mörkret gjorde att de flesta inte alla dock, höll igen.
Martin Wahlberg var på plats med sin mastodontkamera och förevigade kvällen som slutade 
med en god middag i trevligt sällskap. Kan det bli bättre.
Till nästa gång. Ha de.

SVKG nattrally 2013
Text: Anders Jansa Foto: Martin Wahlberg
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Det är inte bara bilar i SVKG, utan mat 
dryck och trevligt umgänge.
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Åka nästan 75 mil för att bara köra 5 min 
race! Hur galen kan man bli? Jodå, ingen 
konst alls om det gäller att åka en klassisk 
backe. Visst är det trevligt med banträffar 
och sportvagnskörning men jag saknar då 
tävlingsmomentet som ger det lilla extra då 
man vill uppleva en bil på allvar. Min gamla 
Old School ”Seven” faller numera mellan 
stolarna, både som väg- och tävlingsbil, 
måttligt trimmad som den är och inte längre 
konkurrenskraftig på bana utan omfattande 
åtgärder. Roligt då att hitta ett lämpligt race 
där man kan köra mot klockan och dessutom 
ha vissa möjligheter placera sig! 

I år valde jag alltså att maximera upplevel-
sen och åka till och från racet på en egen 
Mini Grand Tour med Jeguar-87:an. Den 
är knappast en långfärdsbil och dessutom en 
myndig sportbil med 25 år på nacken, där-
till byggd på 60-talsteknik. Färden ner till 
Minnesberg söder om Svedala lades därför 
via så vackra och upplevelserika sightseeing- 
och nostalgivägar som möjligt. Minnes-
bergsbacken körs sedan rätt många år som 
en deltävling i MSCC KM. Till nöjet bidrog 
en helg med sol och värme så valet åka dit 
ner var helt rätt. Dessutom bra att få några 
mils körning före racet för att få upp kör-
känsla och reaktioner i kropp och knopp. 

Men hur få med sig allt? Jodå, bilen rymmer 
förvånansvärt mycket för att vara så liten. I 
packningen fanns allt från hjälm, racingo-
verall, oljor, liten domkraft, diverse oljor 
och verktyg och också ett mindre kit för 

övernattning. Och kanske ännu viktigare, 
en 10 liters extradunk och väl laddad mobil!   
  
Färden gick så långt möjligt det går via 
gamla E6-vägar. Utmed hallandskusten kör 
man ofta men inte lika ofta sträckan Halm-
stad - Laholm och upp över Hallandsåsen. 
Här känns det nästan som om tiden stått 
stilla. Vidare söderut fick bilen löpa ut på 
numera föga trafikerade landsvägar. Utan 
GPS var det inte helt lätt hitta bokat ställe 
för övernattning, Carlsgården B & B ute på 
slätten i Lilla Uppåkra utanför Lund. Där 
fanns det många vägar att välja på!

Stället bjöd på bra övernattning med bi-
len mycket säkert parkerad rakt utanför 
dörren. Skönt komma ner utan problem 
och i lugn njuta av utsikten över åk-
rarna denna extra varma sommarkväll.   
  
Det blev tidig väckning med en iskall 
dusch för att vakna ordentligt och sedan 

en magnifik frukost. Raskt iväg och redan 
kl. 07.45 var jag på plats i Minnesberg för 
preparering, besiktning, förarmöte osv. 
Första start gick på tid kl. 09.15. Provåket 
i backen, 900 m lång, visade att sträckan 
gjorts ännu svårare än föregående år med 
två lurigt placerade chikaner, bägge med 
skymda ingångar. Spärrkoner var också 
uppsatta för att stoppa alla försök att ”curbs” 
i vägkanterna. Här skulle det bli svårt att 
hitta på några egna trix för att vinna tid! 
  
Totalt blev det åtta åk på tid under dagen. 
Det började rätt okej och det gick hjälpligt 
åka jämnt i början mot de andra i Roads-
port A. Mina första felfria åk låg runt 30.2–
30.3 sek, men jag noterade samtidigt en 
del konkurrenter åkte ännu snabbare, dock 
med konträffar och tidstillägg. Bara inse att 
det gällde ladda mera för att nå lägre tider! 
Samtidigt var jag helt klar över att det ab-
solut skulle gå att åka bättre främst i första 
chikanen. 

racing

”Old School Racing”, rapport från en lång tur med 
backtävling i Södra Skåne
Text: Jan-Erling Rydquist Foto: Från MSCC
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Det gick också klart fortare efter lunch, som 
MSCC och byalaget gentilt bjöd på. I 6:e 
åket fick jag till min för dagen bästa tid på 
ca 29.5 sek. En glad överraskning var att det 
räckte till en tredjeplats i Roadsport A efter 
omöjliga Patrik Rydh och Magnus Morten-
son.  Med sina moderna snabba 7:or tog de 
sig bägge ner på 28-tider. Men inte lätt att 
matcha tiderna med dessa bägge lätta Ca-
terham/Westfield med bortåt 200 hk under 
huven. Jeguaren har på sin höjd 135hk, men 
lite kompenseras detta med att deras mer 
renodlade banbilar nog inte direkt är som 
bäst på en backe/kortsprint. Jeguaren däre-
mot är som bäst just i sprint. 

Lite höjdes nog ögonbryn efteråt då man såg 
ålder på både bil och förare vid prisutdel-
ningen! Men i sprint och backe är det varen-
da tiondel och hundradel som gäller med fo-
kus på greppig effektiv start, maxad utgång 
chikaner, rätt attack och tänk och absolut 
forcering. Kul att många års erfarenhet av 
att åka sprint inom SVKG fortfarande ger 
viss utdelning. Jag nådde faktiskt 4:e bästa 
tid för dagen och endast en välkörd och väl-
preppad Elise i Roadsport B var en knapp 
tiondel före mig.
  
MSCC lyckas alltid få till detta lätt av-
slappnade sommarrace. Det är varje år väl 
arrangerat av klubben ihop med byalaget, i 
år med bjudlunch, fika och inte minst jät-
tepositiva människor. Ett avslutande halv-
timmespass då det är fri medåkning i fritt 
vald bil uppför backen är för byinvånarna 

den enda ersättningen. 
Byn är lite speciell och 
det blir lite som en mix 
av tävling i ”Midsomer 
Village miljö” men utan 
mord! Dagen till ära var 
Trelleborgs Allehanda 
närvarande och gjorde 
intervjuer och reportage. 
Vackra foton från tävling-
en hamnade därför både 

på förstasidan och inne i måndagens tidning!  
  
Efter prisutdelning var det bara lasta i all 
bagage, tanka upp och sedan köra snabbaste 
väg hem. Det går åka fort med en sjua på 
motorväg också, men det är inget direkt 
nöje. Rejäl sidvind gav bra nackträning i 
130+, några timmar utan vindruta och med 
rejäl turbulens känns. Tacksamt då att tan-
ken bara rymmer 10L, det krävs pauser då 
reservdunken kommer 
till användning. Fortfa-
rande var det rejält varmt, 
högsommaren dröjde sig 
kvar över hela helgen. Bara 
ett lätt sommarregn föll 
runt Hallandsåsen men det 
kändes nära nog som en 
lättnad. Vid hemkomsten 
satt en kall dusch och dito 
öl extra bra.

 Erfarenheter och slutsatser 
då? Jo, den gamla bilen 
fungerade 100 procent, 
gick klockrent utan 
några som helst stör-
ningar trots all 60-tals-
teknik Totalt visade log-
gen att det blev nära nog 
75 mil inklusive nostal-
gikörning nerresan, Det 
är mer än det brukar bli 
totalt på ett helt års kör-
ning med bilen under 
senare år för min del. 

Det kändes bra att kunna visa att en “Old 
School”-Roadsport A-bil kan köras till och 
från en tävling som på gamla tider utan pro-
blem. Men törstiga är Webrarna i den gamla 
Ford-motorn minsann. Den kom garanterat 
inte under litern per mil någon gång. Som 
sagt, nu 25 år sen bilen började rulla och to-
talt 21 år med tävlande på sprint/bana. Så 
börjar bli lite historisk liksom sin skötare. 

Men då jag somnade gnagde tanken lite 
fortfarande, hade jag bara fått något åk till 
kanske det hade gått att pressa till under 29 
sek också! Bar fixat utgången chikanen lite 
till! Så nästa år garanterat inga problem med 
motivationen och bli lika galen igen, det är 
absolut värt att åka riktigt långt för att köra 
ett riktigt kort race! Att köra backe är riktigt 
kul!

racing
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Först rasade en plåthylla full med bildelar 
ner på höger framskärm i garaget. Det blev 
fyra bucklor och några rejäla repor.

En månad senare krockade jag med en spår-
vagn. Bara några lackskav i plasten under 
vänster strålkastare, men ganska nära total 
katastrof! 

Jag anmälde omgående skadorna till försäk-
ringsbolaget, men eftersom självrisken är 6 
000: - så förstod jag efterhand att det inte 
skulle behöva kosta 6 000: - per skada.

Jag kom i kontakt med Jonas Unell på 
DentXpress. Han tittade på skadan på skär-
men och vi bestämde att jag skulle lämna 
bilen, eller vänta hos MrCap  i Sisjön, som 
han samarbetar med.

Först polerade Danijel på MrCap bort re-
porna (till 99 %). Därefter var det dags för 
trollkarlen Jonas. Det var helt osannolikt 
att se hur han med diverse långa järnkrokar 
kom in bakom plåten och fick bort bucklor-
na. Det tog ca 2 timmar men resultatet blev 
100 %-igt. Det går inte att se någonting, 
och lacken är helt intakt. Det hela kostade 2 
000: -, och tog totalt ca 2,5 timmar medan 

jag väntade. Jonas lärde sig hantverket un-
der 5 år i USA på 90-talet, och har därefter 
jobbat i egen regi i Göteborg sedan år 2000.

Skadan från krocken med spårvagnen be-
siktigades först av Porsche Center Väst som 
rekommenderade Spotrepair Specialisten 
AB. Jag åkte dit och dom bekräftade att 
dom kan fixa det för 1 995: - inkl. moms. 
Dom gör en ”bättring” av själva skadan, 
ingen omlackering av ett större parti. Enligt 
dom själva och flera jag talat med bl.a. Por-
sche Center  blir det helt osynligt.  Spotre-
pair har funnits i ett år och drivs av Kim 
Oskarsson och Björn Asking med en an-
ställd. Kunderna är bilfirmor av alla slag bl. 
a. reconderingsfirmorna i Göteborg. 

Efter lång väntan på att spårvägen skulle 
bestämma vem som var orsak till krocken 
var har dom nu efter ca 7 veckor meddelat 

att det var mitt fel, vem blev förvånad så nu 
har jag bokat in bilen för reparation v. 42. 

Jag kan varmt rekommendera dessa firmor 
och gentlemän och om någon behöver hjäl-
pen, här är deras kontakter.

Jonas Unell, DentXpress nås på telefon 
0704-945946 och träffas efter överenskom-
melse, oftast hos någon bilfirma som han 
samarbetar med.

Danjel Stupar är ansvarig på Mr.Cap , Hul-
da Mellgrens gata 9 i Sisjön. Telefon 031-
771 25 01. 

Spotrepair Specialisten AB, J A Wettergrens 
gata 6, i Högsbo Industriområde, tel 031-
755 75 85

reportage

Den ena katastrofen efter den andra drabbade min 
Porsche i somras – men det fanns hjälp att få.
Text: Per Oleskog Foto: Per Oleskog
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Inbjudan till Tjolöholm 2014.
Härmed bjuds just er bil till Svkg:s monter på Tjolöholm 2014. År 1954 startade Svkg sin verksamhet så med liten enkel huvud räkning kommer man fram till att Svkg fyller 60 år 2014.
Med detta i bakhuvudet och att jag hållit i klubbens monter några år nu fick jag en galen ide om att Svkg skall ha 60 bilar i sin monter på Tjolöholm 2014. Jag tog kontakt med Tjolöholm Classic. – 60 platser! Lycka till Kalle, blev svaret och andra har bara skakat på huvudena. Så Svkg:are kom igen hjälp mig att visa tvivlarna att vi klarar detta. Dessutom är det ett trevligt arr. och ett lysande tillfälle att visa upp din pärla. Gammal eller ny, racing eller original det spelar ingen roll hoppas bara vi kommer att fylla de 60 platserna som vi har i montern.Tjolöholm kommer vara starten på Svkg 60 års jubileum som kommer att pågå i olika former under hela 2014. 

Vilka bilar är då välkomna. Alla som kan vara intresse för andra skulle jag säga, dock inga råttsoffor.Vill inte skrämma bort er men måste skriva om reglerna och den är att bilen skall stå på plats under hela utställningen det vill säga mellan 10-16. Det brukar vara lite svårt att ta sig ut från utställningen vid 16 tiden så då tänder vi grillen om vädret tillåter och klubben bjuder på fin korv & dricka.

Mvh Kalle Pilkrantz

inbjudan



SVKG-Bulletinen nr 3 – 2013  www.svkg.se20

Förväntningarna var högt ställda inför årets 
tävling, fattas bara! Det som en gång bör-
jade på Anderstorp och levt kvar under 40 
år utan avbrott, måste vara unikt om än i 
något förändrad form, då ”kördes” alla bilar 
till banan, rensades från mattor, reservdäck, 
verktyg och allt löst.

Tävlade och sedan i med alltihop och ”kör-
de” hem. Idag något annorlunda, men entu-
siasmen är på lika hög nivå.

Årets tävling lockade 320 anmälda (!), vil-
ket skulle bli14 heat, bara det säger en hel 
del om hur stor denna tävling är. Och som 
alltid (nästan i alla fall) bra väder med sol 
och mycket publik. Sedvanligt rally på 
lördagen gjorde att publik och uppställda 
sportvagnar bidrog till en perfekt inram-
ning på gräskullen. Vi var många från 
SVKG som deltog i år fördelade på relativt 
många klasser. Som brukligt på denna täv-
ling har klubbens förare mestadels placerat 
sig bra. Här gällde att försvara vårt ryckte.  

Fredagens träning med open pitlane var ett 
försök till jämnare träningsflyt samt att för-
söka vinna tid, vilket inte blev fallet. Många 

var missnöjda och eftermiddagen blev inte 
som tänkt då vissa ej kom ut för att träna en 
andra gång.

Det vilar någon sorts lugn och förnöjsamhet 
över denna tävling, vad som än händer tas 
det med ro och alla är positiva (trots lååång 
besiktningskö!)

Det stora startfältet gjorde att arrangörerna 
var tvungna att köra igång tävlingsheaten 
redan på fredag eftermiddag vilket var trev-
ligt för egen del då vårt kval var på lördag 
morgon.

Heta intensiva heat, inga stora misstag 
gjorde det mycket spännande trots krav 
på låg bullernivå (som ALLA klarade), en 
tredjedel av våra ca 22 förare var på pal-
len! Ingen ska vara bortglömd, men några 
stack ut. Rikard Niva åkte från Luleå (måste 
vara 150 mil+) och tog polen i Roadsports 
C! Det fanns ju tid till träning på vägen! 
Andeas Halbig startade sist i Roadsports C 
slutade sjua! Tjugotalet omkörningar, hade 
varit kul att åka med!! Vann andra! Magnus 
Ohlsson, Kent Heijel, Per Oleskog alla på 

topp. Joachim Osbeck, Niklas Falk, Peter 
Sandén i B lika så.

Roadsports A var representerade av endast 
två förare i år Kent Hellqvist och jag själv, 
Kent slutade femma i båda efter ett starkt 
kval. Själv fick jag en andra och tredjeplats 
med mig hem med min trotjänare som för 
övrigt är 50 år i år!

I Modsports, Clubman och Historic finns 
fler med bra resultat men jag har i skrivande 
stund ingen information om detta, så ingen 
ska känna sig glömd.

Lördagskvällen grillfest besöktes av 1000 
personer vilket i sig måste vara rekord, trots 
långa köer var humöret på topp.

Avslutningsvis måste nämnas att denna 
sportvagnstävling måste vara störst i Sverige 
gällande flest anmälda. Fler sådana tävling-
ar med ”noll ljudkrav” så kommer detta att 
fortsätta i minst 40 år till!

Good Motoring
Tommy Falck

racing

Svenskt Sportvagnsmeeting 40 år 2013
Text: Tommy Falck Bild: Per Haegermark
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