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ledare

Ingen kan beskylla oss för att inte 
vara kulturella. Se bara på vad ni 
medlemmar gör när  ni inte sitter i 
bilen. 

Ni läser tidningar och manualer, ni 
åker land och rike omkring för gå 
på garageträffar, ni åker till konti-
nenten för att gå på museeum, ni 
åker till andra sidan planeten för att 
träffa likasinnade på en parkering kl. 
0700 på morgonen, Ludde smiter ut 
på kvällen för att träffa likasinnade 
på en gokartbana. Tjölöholm Classic 
Motor sätter rekord på kultursugna 
utställare och besökare. Svkg fyller 60 
år, likaså  bland annat MB 190, AMC 

och Alfas Giulietta, Ford Mustang 
fyller 50 år, att se och höra en P-51 
Mustang rolla på låg höjd över 4000 
huvuden. Den piloten hade säkert en 
kul-tur.  Med andra ord vi är väldigt 
sociala kring bilen och motorer.

Det finns bara en plats på planeten 
där bilen trots detta är något fult och 
inte passar in i samhället och det är i 
Göteborg. 

Så passa på och fyll sinnet och själen 
med mycket kul-tur för vem vet vad 
som händer.Hoppas att ni får mycket 
kul-tur under 2014.

Kör så det hörs. // Anders Jansa

Kassören informerar, februari 2014 
Säsongen är i full gång. När ni läser detta har jubileumsaktiviteterna 
påbörjats. Vi har ett större utbud av aktiviteter än på många år. Hoppas 
så många som möjligt är med och utnyttjar detta.

Har ni inte fått några mail från oss på länge så kanske ni ska meddela 
oss er nya mailadress.

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

Tack på förhand.   

Ha det bra och vi ses kanske där ute i sommar. 
Er kassör Benny Wahlberg.
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Säljes! 
Chevrolet Corvette -92 
LT1 motor 5,7 liter 300 hk och rejält 
vrid. 6-växlad manuell låda ZF genom-
gången. Svart skinnklädsel med patina. 
Fräscha däck, Falken 275-40-17. 
Avtagbar ”Targa”-lucka. 
Fint grundskick men det finns lite pyssel, bl.a. behöver fördelaren 
bytas, ny medföljer. 
Prisförslaget 110 000:- kan naturligtvis diskuteras, jag är inte omöjlig 
mot mina klubbkamrater. Ev. byte familjebil. 
Henrik Börjesson 
tel. 0704-482301 
epost. base431@hotmail.com

Bilen ÄR kul-tur.
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klubbnytt

420 Antonsson Peter Göteborg Mazda RX-7 1993
421 Johansson Bengt Gråbo Honda S 2000 2004
422 Vikström Anders Göteborg Mitsubishi Lancer Evolution II 1994
423 Stomberg Mikael Alingsås Renault Clio RS 2014
424 Wessberg Mats Billdal Porsche 911 Carrera GTS 2012
425 Isaksson Andreas Västra Frölunda Porsche 997 GTS Cab 2011
426 Sventén Martin Lindome Ford Mustang GT4  
   Volvo 240 Turbo
427 Andersson Michael Göteborg Porsche Boxster S 2013
428 Rapp Fredrik Kristianstad BMW 328ti 1998
429 Skarp Magnus Torslanda Corvette C5 Z06 2004
430 Lagnelöv Simon Önnestad BMW M3 E36 1993
431 Trönnberg Per Göta Rod 2007
432 Weinhöfer Hans Trelleborg Lotus Exige 260 Cup 2010
433 Taylor Nick Hovås Caterham 485 S 2013
434 Jorpes Erik Lindome MK Indy Super Seven 2013
435 Ireståhl Daniel Göteborg 
436 Olofsson Daniel Sandared Porsche Cayman S 2006
437 Eklund Isebrand Cecilia Alingsås Mitsubishi Lancer Evolution VIII 
438 Kinnunen Jari Trollhättan Super Seven S 3 Replica 2,3 Turbo 2007
439 Rapp Lars Göteborg Alfa Romeo 75TS 1989
440 Lundström Göran Kungsbacka Chevrolet Camaro RS/SS Convertible 1967
   Corvette C6  Z06 2007
441 Adelsson Per Göteborg GKR Seven 2013
   Mazda Miata MX-5 2006
442 Gistell Martin Stora Höga BMW Z 3 Coupe   
443 Stomberg Anders Hökerum Mazda MX-5 Eunos 1996
   MG MGA 1500 1957
444 Poljak Henrik Hisings Kärra VW Golf R 2011
445 Carlsson Marcus Gråbo Räser 1 
446 Sandberg Martin Särö Porsche 996 C2 2002
447 Simons Peter Täby Ginetta G20 GT5 2007
   Ginetta G20 Modsport 2 2014
448 Sundfeldt Peter Göteborg   
449 Forslund Roy Älvängen Porsche 911 Turbo S 2013
450 Andreasson William Kungälv Porsche Boxster S 2005
451 Katzourakis Diomidis Göteborg    
452 Lundberg Björn Borås Corvette C7 2014
453 Järkeborn Joacim Alingsås NeoZeven Super Seven Replica 2011
454 Lindblom Stefan Gråbo Volvo 240  
455 Hansson Thomas Västra Frölunda Porsche 911 SC 1983

Nya medlemmar 2014  (23/2 2014 - 31/5  2014)

Claes kinesiska trehjuling Zhenhua 
vid målet på årets Vårrally.
Foto: Emily Johansson

Omslagsbild:
www.svkg.se 
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2014
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

Andras Lengyel
Mobil: 076-77 33 911
E-post: andras.lengyel@gmail.com 
Sten Ljungquist
Mobil: 0705-930265
E-post: sten.ljungquist@gmail.com

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

Här är några nya medlemmars körmaskiner.

Jari Kinnunens snygga hemmabygge med 
Volvo B230FK

Joacim Järkeborn, NeoZeven

Magnus Skarps Corvette C5 Z06 
på Falkenberg Classic

Thomas Hansson, 911sc-83
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24 timmars på Mantorp 
Text: Micael Lidmalm, Anders Jansa Foto: Micael Lidmalm

Den 24 mars ringde Per O och undrade om jag hade lust att följa med 
till Mantorp och titta på och moraliskt stödja Micael och dom andra 
som skulle köra skrotbilsrejset som inte är ett rejs utan ett uthållig-
hetstest under rejsiga förhållanden.

Självklart ville jag det inte minst med tanke på att Ginettorna ska 
köras i årets SLC. Så detta kunde vara ett roligt och samtidigt gyl-
lene tillfälle att se vad som händer med förare och bil under ett lång-
lopp, förlåt test.

Väl på plats var förberedelserna i full gång inför starten som 63 bilar 
kommit till.

Mickael och hans kompisar kör i två lag som delar på depå och verk-
tyg och arbetskraften i övrigt så råder full rivalitet dom i mellan 
Micaels lag körde även i år en Mazda 323 F som dom kommit fram 
till är den klart bästa bilen för ändamålet du kan få för max 10000:-. 
Tanken var att köra 2st, men då billiga 323:orna nu börjar ta slut så 
blev den andra en Nissan Almera GTi som visade sig var minst lika 
bra om inte bättre än 323:an.  Ingen av dessa bilar är några sport-
vagnar men var när dom kom roliga bruksbilar med ett alldagligt 
utseende och relativt potenta motorer. Som ofta när japanska model-
ler ska in på den europeiska marknaden måste nya modellnamn till 
för vem vill åka omkring i en Mazda Lantis. Fanns också som R-type 
med jättevinge bak som på Sierra/Escort RS Cosworth, men i övrigt 
inga likheter. 

Hur som helst vi var ju där för att insupa atmosfären och försöka 
vara vakna i 24 timmar. Som åskådare var det riktigt kul på natten 
som blev lång och kall, att stå längs bana och se ljusspelen från de 
takmonterade enorma extraljusen och samtidigt få förartrapporter 
via radio och livestreamad film från de kupémonterade ipadarna. 
Men du Micael, hur var det att köra?
– Skitkul!.
 
Förra gången, våren 2012, så var vi alla nybörjare. Vi var åtta killar 
som hade hört talas om Skrotbilsrejset och tyckte att det lät som en 

rolig grej. Två lag bildades och vi samarbetade med förberedelser och 
delade på alla kostnader. Vår taktik var att de två lagen skulle köra 
på olika sätt: Lag 1 var det snabba laget och skulle i alla lägen köra så 
snabba varvtider som möjligt medan lag 2 skull hålla en lägre profil 
och se till så att åtminstone ett lag kom i mål. Jag flaggade tidigt för 
att lag 2 nog passade mig bra. Våra ansträngningar slutade med en 
12:e och en 14:e plats och vi var oerhört nöjda.

Året efter var det dags igen, men för min del så krockade evene-
manget med familjens skidresa, vilket gjorde att jag fick avstå. Som 
tur är så kan man följa loppet via Internet och efter att ha plågat 
mina skidkompisar med kontinuerliga resultatrapporter så vann lag 
1, med lag 2 på en imponerande 5:e plats.

Nu var det alltså dags igen. Vårt ursprungliga gäng hade decimerats 
till fyra deltagare: Fredrik, Patrik, Viktor och jag själv. Detta gjorde 
att jag nu hamnade i den ”snabba” bilen. Vi hade även i år ett syster-
team, bestående av fyra förstagångs-rejsare.

Efter månader av förberedelser så stod vi där på Mantorp, redo för 
kvalet. Vi var ganska lugna, då bilen fungerat väldigt bra under de 
fyra månader vi haft den. Den hade under tiden gått som pendlarbil 
för att se till så att inga konstiga problem skulle dyka upp när vi väl 
var på plats. Vi körde dessutom bilen för egen maskin de ca 30 milen 
från Göteborg till Mantorp.

Kvalet började och vi fick bra varvtider som låg bland de 5 snabbaste. 
Nu kändes det som om alla förberedelser hade burit frukt! Plötsligt 
kommer bilen in i depå med ett stort vitt moln från under huven. 
Motorn kokar!

Vi fyllde på kylarvätska  och försökte lista ut vad som var fel. Inga 
läckage någonstans. Tiden var knapp och vi kom tyvärr inte ut på 
banan igen under kvalet. Våra ansträngningar att lösa problemet 
gjorde att vi inte hann ut till vår plats på griden, utan fick nöja oss 
med att starta näst sist. Nu spelar det ingen större roll i ett 24-tim-
marslopp, men det var definitivt inte vad vi hade hoppats på.

racing
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Dags för start. Viktor skulle starta först. Starten gick och Viktor såg 
en öppning i ledet och passerade större delen av startfältet på första 
varvet. När hans stint var över så låg vi på andra plats och var minst 
sagt nöjda när problemen började. 

Det visade sig att problemen med överhettning fortsatte. Vi tankade 
vatten kontinuerligt under hela loppet och det fanns inga indikatio-
ner på vart vattnet tog vägen. Inga synliga läckage och inga vita moln 
bakom bilen…

Efter några timmar märkte vi också att däcken började ge sig. Vi 
hade naturligtvis valt att köra på gamla däck så dessa brukar funka 
bra och dessutom är snälla mot budgeten. Successivt började bilen 
vibrera mer och mer, särskilt i högersvängar. Vi befarade en repris 
av loppet två år tidigare då vi hade ett drivaxelhaveri som kostade 
mycket tid i depån. Nu hade vi tur och problemet berodde på att 

däcken skadats vid alltför ambitiösa kurvtagningar över curbsen och 
hade blivit orunda. Väldigt orunda. Ett depåstopp senare så var bilen 
körbar igen, men problemet skulle följa oss igenom loppet.

Trots alla problem höll vi oss på en bra position och det rullade på 
ganska bra. Skymningen annalkandes och vi förberedde oss för mör-
kerkörningen. Det är svårt att köra under nattimmarna och det är 
viktigt att tänka igenom hur man skall göra. Vår taktik är att ha en 
förare, en i depån och två som sover. När föraren kört sitt pass så tar 
han över depåtjänsten och den som stod i depån går och lägger sig. 
Idén med detta är att den som precis kört sitt stint är så uppe i varv 
att det är meningslöst att försöka sova. Bättre att göra nytta i depån. 

Jag hade lite flyt med tiderna så jag körde mitt nattpass mellan kl. 
01:00 och 02:00, vilket gjorde att mitt nästa körpass skulle börja kl. 
05:00. Förra gången blev jag väckt kl. 03.00 och jag var helt slut. Att 

323an dag 2. Nu inte lika ren och fin. Men fortfarande snabb.

Bilarna i depå innan start. Blanka och fina.

För att hitta sin bil i mörkret hade alla sin gimick, 
som denna CRX med ljuslister.

Trots kyla och lite sömn blir man glad genom av att 
titta på och andas bildoft.
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jag skulle kunna köra bil överhuvudtaget var helt obegripligt. Det 
märkliga är att hur trött man än är så räcker det att man sätter sig 
bakom ratten för att det skall ordna till sig, och redan på väg genom 
depån känner man sig märkbart piggare. Några minuter senare är det 
som om man aldrig varit trött alls.

Det är något väldigt surrealistiskt med nattkörning och i synnerhet 
24-timmarslopp. Det känns som om det aldrig tar slut. När ett van-
ligt F1-lopp är avslutat har vi bara kört 10% av vårt lopp. Vid mid-
natt är vi inte ens halvvägs och när det ljusnar så har vi fortfarande 
åtta timmar kvar att köra. Jag fascineras alltid av det obegripliga i att 
man tittar på stenhård racing innan man går och lägger sig och när 
man vaknar så är det samma stenhårda racing, med samma bilar. 
Oerhört imponerande att grejerna håller ihop!

Mitt föregående körpass hade gått bra. Bilen gick bra och greppet var 
det inget fel på, så jag satte mig bakom ratten med stort självförtroen-
de. Några kurvor senare undrade jag om jag satt i samma bil, och om 
jag var samma förare. Vår bil, en Mazda 323F som är framhjulsdri-

ven, hade plötsligt blivit väldigt ”Tail happy”. Bilen kändes väldigt 
annorlunda och varvtiderna gick ner. Jag körde mitt pass utan någon 
större njutning och sa till Viktor, som skulle  ta över bilen, att den var 
ganska hal i bakändan. Viktor körde iväg och ett varv senare låg han 
på sidan. Tack och lov blev det inga skador på vare sig Viktor eller 
bilen, men vi fick en väldigt rolig videosekvens att titta på!

Ett par timmar innan målgång visade det sig att om vi höll samma 
förarbyten så skulle jag köra bilen i mål. Jag måste säga att det inte 
tilltalade mig alls. Jag tyckte att någon av de andra, snabbare förarna 
skulle ta bilen mål, men de envisades att vi skulle följa planen. Efter 
några varv i bilen upplevde jag att den betedde sig väldigt märk-
ligt och det visade sig att vi hade samma däckproblem som tidigare. 
Tyvärr hade vi inga vettiga däck kvar att byta till, så det fick bli ett 
tredjehandsdäck som vi satte vänster bak.

Bilen var nu minst sagt annorlunda att köra. Alla vänstersvängar var 
som de varit hela loppet, men så fort det var dags att svänga höger var 
det en helt annan bil. Den väldigt mycket högre profilen på däcket 

Mazdan fick flera gånger teknisk flagg för dB-gräns. Fixades med en 
halvmeter slang.

Skymningen börjar övergå till natt och alla kör nu med X-tra extraljus.Det är lätt att se varför det blev obalans och vibrationer i bilen.

racing
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vänster bak gjorde att bilen vid ingången till en högerböj kändes 
normal, men så fort bilen satte sig i kurvan så tog den ett hopp åt 
vänster när däckbanan flyttade sig i sidled. Väldigt läskigt. Det två 
sista timmarna körde jag synnerligen försiktigt för att vara säker på 
att komma i mål och det enda jag egentligen ångrar är att jag missade 
att en konkurrent låg på samma varv och jag släppte förbi dem alltför 
lätt vilket gjorde att vi tappade en placering i mål.

Att ta flaggan efter så många varv och timmar är något som måste 
upplevas för att man skall kunnat förstå hur stort det är. När man 
sitter där bakom ratten känns det väldigt viktigt! Tröttheten och an-
strängningen gör sig gällande och man blir väldigt rörd över det vi 
åstadkommit.

Vi kom sjua av 60-talet startande vilket kändes oerhört bra. Vad som 
också var roligt var att vårt systerteam med ”nybörjare” placerade 
sig på fjärde plats. 24 timmar med i stort sett inga problem och bra 
varvtider gav resultat!

Efter målgång upplevde jag att mina lagkamrater inte var lika upp-
rymda över vårt resultat utan snarare kände jag en viss besvikelse hos 
dem. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att de vann förra 
gången, men för mig så var en sjundeplats lika med vinst!

Det är svårt att sätta fingret på vad som gör detta till en sådan un-
derbar upplevelse, men antagligen är det eftersom man tillsammans 
med kompisar bestämmer sig för att genomföra något som är oerhört 
krävande, både fysiskt och psykiskt, och sedan genomför det tillsam-
mans. 

För den som känner sig sugen kan jag bara säga: Gör det! Ni kommer 
inte att ångra er!

Micael Lidmalm

Tack för i år. Hej då.

Vissa enstaka stunder var det helt stilla i depån.

Att denna bil snart gått 24 timmar syns knappt. Japansk kvalitet!

racing
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SVKG på Rudskogen 2014 
Text: Anders Jansa  Foto Anders Jansa, Niklas Falk

Redan efter förra årets körning bestämdes det att vi åter skulle köra 
där 2014 bara lite senare på året. Så det bokades en eftermiddag den 
13:e maj. Jag har aldrig tidigare kört på Rudskogen men var med på 
plats förra året och bestämde mig direkt efter att fått några varv till-
sammans med Leif Cavalli-Björkman i en av arbetsbilarna på plats att 
köra nästa år.

För dom som inte kört där så är det en fantastiskt underhållande 
bana med rejäla höjdskillnader, goa böjar och några långa rakor. 
SVKG hade bokat en halvdag och vi körde i 20 minuters stintar 
lugna, lagom och race. Med tid avsatt för lunch för den som ville 
skulle det bli totalt 4 x 20 min. körning var för alla.

Riktigt så blev det tyvärr inte då vädret inte heller i år var riktigt 
på vår sida. Det var ändå klart bättre väder en förra årets ärtsoppa 
så trenden går trots allt åt rätt håll. Hur var det då. Jo, naturligtvis 
sjukt roligt och att det bara blev 2 x 20 minuter körning för min del 
på torr bana innan ovädret med regn, åska och hagel gjorde att jag 
efter lunchen bestämde mig  att bli en torris då jag satt riktigt skönt 
i soffan och inte kände för blötan. På ett SVKG arrangemang brukar 
det inte spela någon större roll för det är minst lika trevligt snack 
deltagarna i mellan som hett på banan. Det var ändå några som vil-
ligt trotsade vädret och Emil & Per Löveryd bytte till regndäck på 
Rushen men efter mindre än 20 min gav även dom upp och kom in i 
det torra varma loungen/restaurangen. Regnet slutade lika tvärt som 
det kom och när vi packat klart och åkte därifrån var det åter blå 
himmel (blues) och  torrt på banan. Typiskt. 

Vi hade ett tak på 50 deltagare som vi var långt i från och även om vi 
i år var klart fler än 2013 så sväljer banan betydligt fler än dom som 
kom och därför är det är ett arrangemang som klubben går back på 
och styrelsen har inte bestämt hur vi gör nästa år. Så vill du att detta 
klubbarrangemang. ska fortsätta och du som ännu inte varit där vill 
testa, börja lobba redan nu.

Hoppas vi kan ses där nästa år. 

racing

Deltagarna börjar komma och solen lyser fortfarande igenom molnen.

Notera den hemmatillverkade stolen. Snyggt jobb.
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racing

Sten Ljungquist kom i år i gul mundering.

Anders Björnsson ensam i regnet.

Gott att sitta inne och 
titta ut på..

Ett gäng torrisar.

Tyvärr ville inte vädergudarna att dessa gatslicks skulle testas.Flera riktiga torrisar. 
Får du verkligen ha fötterna på bordet  hemma, Jack!

Torrisar! -Jag kan meddela att 
det regnar lite där ute.

Även med regndäck var Rushen svår p.g.a. sin låga vikt. Miatorna hade det också svårt men p.g.a. att de inte hade regndäck.

Caddyn fick funka som regnskydd åt Niklas.
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Techno Classica Essen 2014 
Text: Sten Ljungquist Foto: Sten Ljungquist

Den 27 mars var vi några stycken som tog bussen i ottan för att åka 
ner till Essen och Techno Classica 26 – 30 mars.

TC är ju mässan med stort M för alla som gillar motorfordon och allt 
som har minsta beröröring med dessa. Mässan är till ytan 120 000 
kvadratmeter och antalet utställare 1 250 – det påstås att fler än 1000 
bilar byter ägare under dessa dagar och till priser vi inte anar, detta är 
avgjort ingen billighetsbasar.

TC omfattar även bil- och MC industrin med alla underleverantörer 
liksom allt som har med verktyg och delar att göra, kort sagt alla är där.

I år hade Mercedes-Benz satsat stort med egen hall där ryktet sa över 
en månads byggtid. Hallen var fylld av alla modellregister bilar, dess-
utom hade större delen av det magnifika museet flyttats dit, impo-
nerande.

Mässan dominerades naturligtvis av tyska märken så hade exempel-
vis VAG en hall med allt som ryms under den hatten från Ducati 
till Seat med Audi, Porsche, Bugatti och Lamborghini däremellan. 
Märkesstrategerna har en delikat uppgift då dagens konsumenter är 
pålästa och i premium produkterna vill vi inte se spår av smör/bröd 
komponenter, något som står i strid med räknenissarnas ambitioner.

Den begagnade bilhandeln representeras av de stora elefanterna och 
de mindre nischade specialisterna som alla lockade förföriskt med 
exotiskt godis. Där fanns allt av det man sällan ser i ett skick bättre 
än nytt. Kontrasten är den kommers som pågår i det fria där man kan 
äta korv och dricka pilsner i vårsolens glans samtidigt som man tit-
tar på alla privatister som ställer ut allehanda fordon till försäljning.
Det är en enorm mässa och att ta in alla upplevelser är hart när omöj-
ligt, för att inte tala om den fysiska ansträngningen det är att ta sig 
runt i de olika hallarna.

Sammanfattningsvis var vi nöjda och trötta efter denna megaupp-
levelse och ni som ännu inte varit där åk dit – vi åkte med Anders 
Nilsson och CAB-resor med hotell på gångavstånd – perfekt, och 
självklart stannade vi på hemvägen och handlade livsmedel.

reportage

Ratten på Ferrari 250 
Tour de France.

Morgan Aero i genomskärning.

Ferrari 250 Tour de France
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7 olika Jaguarrelä.

Alfa Romeo Giulietta fyller också 60 i år.

Ratten på Alfa Romeo GTA.

Alfa Romeo GTA.

Karosserimakaren Henri Chapron skapade 
helt underbara karosser till DS-bilarna. 

Denna en Le Dandy.
Horch 853 Sport Cabriolet 1936 rak 8 

på 5 liter 100 hk.

Yamaha kliniken för sjuka cyklar. Porsche 911 RS 1973 Vann MC rallyt 1977 med SwatonCordesse.

Maserati 300 S.

Lancia Asturia Farina. Ratten på Lancia Asturia Farina.

Ratten på Maserati 300 S. Mathé  olja och tillsatser.

reportage
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SVKG 60år på Tjolöholm 2014  
Text: Kalle Pilkrantz  Foto:  Per Haegermark

I och med att Svkg fyller 60år 2014 så bestämde jag mig redan efter 
Tjolöholm 2013 att det skall vara 60 platser i montern till 2014.

När jag bokade den större montern med 60 platser så var ledningen 
för Tjolöholm mycket frågande. Samma sak var det när jag tog upp 
frågan på ett styrelsemöte. Hur skall vi nånsin kunna fylla en monter 
med 60 bilar.

Efter lite räknade så kom vi fram till att om de som brukar komma 
till Tjolöholm plus styrelsens bilar så har vi skrapat ihop 20 stycken 
alltså nästan hälften och med en så positiv inställning kan vi inte 
misslyckas.

Så det var bara att gå ut tidigt, redan i slutet av 2013 med att vi kom-
mer att fria Svkg 60 år på Tjolöholm 2014. Första bilarna kom på 
listan redan i början av januari i år.

Listan hängde hela tiden på väggen och fylldes på sakta med säkert 
utan avbokningar fram till vårruset på Falkenberg. Där fick jag ty-
värr två avbokningar efter att de testat om det gick att köra utanför 
banan. Vi saknade er på Tjolöholm och hoppas se er igen nästa år.
Fram till 1 maj hade listan fyllts på riktigt bra, nu saknades bara 15 
bilar till de 60 som vi hade plats till. Det ramlade in 11 dom närmsta 
dagarna och den sista anmälan kom dagen före.

För att få ned RallySaaben och i lugn och ro ställa den i ordning 
tillsammans med grill ,tält  och annan livsviktig utrustning hade 
jag tagit ledigt på fredagen och då ringde Stellan för att göra en sista 
koll för lördagen. Attans, där blev det en miss i planeringen. Jag hade 
visst lovat Stellan att åka som kartläsare på lördagen i Ljungby. Så det  
där med lugn och ro var bara att glömma. Resa till Tjolöholm, lasta 
på bilen, raffsa ihop kringutrustningen, gasen i botten, naturligtvis 
inom lagens begränsningar, lasta av, fixa lite på plats och sen snabbt 
tillbaka för att hjälpa till med Stellans rallybil inför lördagen.

För övrigt tycker jag att åka rally är fantastiskt roligt, farten är ännu 
påtagligare med träden svichande förbi på armslängds avstånd än på 
banan. Sa till Stellan innan tävlingen att dagens viktigaste uppgift är 
att komma hem hela för vi ska båda vara på Tjolöholm på söndagen.
Tittade ett par gånger under rallyt på hasighetsmätaren som verkli-
gen inte visar rätt, fast med nålen pekande rakt ner kan jag lova att 
det ändå går fort.

Väl hemma sent på lördag kväll fick jag åka och hämta en annan 
utställningsbil och innan läggdags skulle den också tvättas och las-
tas. Har ingen aning om vad klockan blev men det var ljust ute när 
sänglampan släcktes.

Söndag den 18 maj 2014.
 Gick upp väldigt tidigt och var på plats i montern 07.30  och då var 
redan 4-5 bilar där. Drog igång med det samma med uppställning av 
bilar, som kom in i en jämn ström till vår monter. Efter att vi hade 
blivit ett gäng så visade jag hur tältet skulle sättas upp.

Hade en plan från början att bilarna skulle blandas så mycket det 
bara gick. Även om det var lite svårt när det kom många bilar på en 
gång och inte i den ordningen jag ville.

När kl. närmade sig 10.00 hade vi 57 bilar i montern och då tog jag 
fram tre st. modellbilar som låg i mitt bagagerum och så var vi 60 
bilar till slut. Det var mycket folk i rörelse i Svkg monter under hela 
mässan, med flera mycket trevliga bilar att se på. Men framför allt 
alla dessa Svkg:are som man pratade med under dagen. Det var näs-
tan så att man kunde ta på klubbandan denna dag.

Hoppas verkligen att alla var lika nöjda som jag var den här dagen, i 
dessa lägen med så många nöjda och glada mäniskor runt om kring 
Svkg monter är det lätt att jobba för klubben.

Vid fyra tiden så tände jag grillen samt började lasta ur Glennkor-
varna. Följt grillmästans råd att grilla med riktig ved (björk) att för 
att få korven att smaka. Dock var det några som satt mitt i grillröken, 
ber om ursäkt för detta.

Det började regna just vid 17 tiden men efter som vi hade det stora 
tältet så samlades det gått om folk i tältet. Funderade ett tag på om 
alla verkligen var medlemmar i Svkg? 

Både sättet som korven grillades på samt själv korvarna höjde stäm-
mingen i tältet som trots regnet var mycket god.

Vill återigen tacka alla som ställde ut sin bil och gjorde att Svkg mon-
ter på Tjolöholm 2014 kommer att leva kvar länge som ett mycket 
trevligt minne.

Vi kanske ses nästa år, 1 år äldre.  Vad sägs om 61 bilar. 
Mvh Kalle Pilkrantz

reportage
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reportage

...och till höger ser ni ........... en fotograf.
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reportage
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reportage

SVKG åker på hajk 
Text: Anders Jansa Foto: Andras Lengyel, Per Haegermark, Emily Johansson

I svkgs hajkhandbok finns lite tips hur du gör när du startar en egen 
hajk utan smörgåspålägg och vikta servetter. Lycka till med den och 
du får säkert exprimentera lite grann. Egentligen är det busenklet. 
Trevligt sällskap företrädesvis av motsatta könet, en trång opraktisk 
men snabb bil, full tank och en roadbook.

I år så samlades vi på IKEAS parkering i Kållered för start och oku-
lärbesiktnig av varandras gamla och nya bilar och i år var det högt 
i tak med en stor variation på märken och antal hjul.  Även om det 
som alltid på vårrallyt är en övervikt åt amerikanska och tyska mär-
ken så fanns representanter från sverige, england, italien, japan och 
kina. Länge in på parkeringen fanns även en norsk Think om än 
utan tävlan så var det kul att titta på den lilla burken.

I planeringen av årets rally fanns en idé att köra några mycket kro-
kiga varv runt IKEA och placera en fråga inne i varuhuset. Det föll 
på att ingen av deltagarna har bilar som tar så mycket packning som 
en runda på IKEA generarar. Tur var det.

För av de 72  betalande bilar som linade upp till start och som  en 
efter en vinkades iväg med en knapp minuts mellanrum hade ingen 
mer bagageutrymme än en normalstor bag. Claes ZTR hade inte ens 
plats för en penna, så den hade han lämnat hemma. 30 minuter efter 
sista startande så åkte jag och Peter för att plocka in frågorna. Ingen 
av oss hade likom de tävlande sett vare sig karta eller roadbook innan 
start så vår plan att åka i var sin bil skrotade vi redan efter några 100 
meter. Istället körde vi direkt hem till Peter och ställde Caterhamen 
och jag blev istället kartläsare  i TT:n. Klart mycket roligare.

Även om vi officiellt inte deltog i rallyt och inte kände sträckningen 
så var vi ikapp deltagarna vid kontroll 2 och fick därför sätta oss i 
dikeskanten och vänta ut ett försprång då vi inte ville hetsa på. Men 
efter kontroll 3 som var högst upp på vackra Hyltenäs kulle föreslog 
Peter att det var dags för fika. Vi hittade en uteservering i Torestorp 
alldeles vid vägen och bara några 100 tals meter från nästa kontroll. 
Det blev ett antal koppar varmande kaffe och en återställande Mag-
num. Denna plats visade sig vara drömmen att kolla på deltagarna 
som en efter en susade förbi. Det blev lite som i slutscenen ur Rosa 
Pantern, bilarna dök upp från alla håll som dom inte skulle komma 
ifrån om dom bara följt roadbooken. Vi satt där sörplade på våra 
kaffe och räknade in deltagarna utan att en enda noterade oss. Så när 

kaffet var uppdrucket och vi återigen lagt på en tidslucka till sista bil 
åkte vi för att plocka in kontroll 4 och där gick jag vilse. Tävlings-
ledningen hade placerat frågan långt ut i skogen och då kompassen 
låg hemma så gick jag  naturligtvis vilse. Efter ett tag stötte jag på 
en nästan lika vilsen deltagare som pekade längre in i skogen. Jag 
fortsatte att gå över forsarna, under en hängränna och hamnade till 
slut i en trädgård. Då ringde jag Kalle och fråga var han ställt den. 
Så efter 15 min letande var jag tillbaka till Peter som nära på somnat 
i TT:n. Det är lätt hänt i moderna bilar med bekväma säten. Hade 
vi tagit Caterhamen i stället hade det aldrig hänt, den är det omöjligt 
att somna i.

Hur som helst så fortsatte färden utan att vi stötte på dom tävlan-
de igen förrän vid Påarps gård där General Kalle blivit KorvKalle 
och grillade korv i mängder till alla hungriga deltagare, fortfarande 
iklädd mörk kostym. SVKG har utan tvekan sveriges bäst välklädda 
korvgubbe och även dom godaste korvarna.

När alla var mätta och belåtna och Protokollrättare Sten gjort sitt 
jobb var det dax för prisutdelning och segrarna i år blev 1:a Andreas 
Haner 10R, 2:a Robin Kjellstedt 9R, 3:a Peter Toivonen 9R (Robin 
missade utslagsfrågan med endast 3 gram och Peter missade med 14 
gram).

Utslagsfrågan var att gissa vikten på en burk dansk sjösten lånad ur 
Pers trädgård. Dom är nu diskret återlagda.

reportage

Ett tips från styrelsen. Börja stretcha. 
Nästa år är pinnarna ännu kortare.
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Bakom mina soglasögon, kan jag va mig själv.

Det blåser åt höger.

En fotograf!

En på våra breddgrader sällsynt Opel GT.

För att hitta sin Porsche bland alla andra Porschar behövs en egen sjysst färg.

General Kalle höll korvarn varma.

Go korv några läsk  och gött tjöt.

Klart man e glad när man kör De Tomaso.

Kul att De Tomason är tillbaka i nutiden.

reportage
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Morgan Roadster 3000 i smakfull Brooklands 
Edition kostym. 50 byggda.

Nä Nä jag tänker inte skjuta min 
kartläsare... än.

Nej jag har inte tappat ett bakhjul. Däremot 
saknar jag ljuddämparen.

Numera åter med det klassiska tillägget 
-Stingray.

Ser ni kontrollen. Det gjorde inte jag heller.

Som alltid en bred variation av deltagare.

Trots att solen sken så gällde varma kläder 
och en rejäl kopp hett kaffe innan start.

Två som körde öppet men bara en gjorde det 
på riktigt. Gissa vem.

Varför måste dom skriva så smått.

Väl uppe förstår en annan varför man byggde en  liten stuga på toppen.

Vinnartrion poserar med sina finfina priser.

reportage
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reportage

SVKG:s Vårrus 2014 
Text Anders Jansa Foto: Benny Wahlberg

Som traditionellt bjuder SVKG in till vårrus. I år var det den 24 april för 
att sparka igång säsongen och som vanligt var det inte sol utan varie-
rande grader av blött. Jag var traditionellt inte heller där utan försökte 
få en båt i det andra blöta.

Också som numera traditionen bjuder kördes det trots regn utav bara 
den och ingen inte ens vår fotograf som detta år var ingen mindre än 
vår kassör kommer riktigt ihåg att dom varit där. Som tur är har jag 
däremot lyckats komma över Bennys bilder, så att vi som inte var där 
ändå kan få lite action. 
Det brukar var likadant på höstrusket så kanske det är något just på 
Falkenberg som ställer till det med minnet. 
Vem vet, kanske nästa år någon som faktiskt var där kommer ihåg 
det och kan dela med sig av spänningen i textform. Men det kanske 
är som att be om att det inte ska regna i april.

racing
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racing



B Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031
400 25 GöteborgFöreningsbrev Porto

Betalt

 Kommande händelser
  ......................................................................................................................................................
• Sprintrace
 28 juni 2014, Vårgårda flygfält
  ......................................................................................................................................................
• Sprintrace
 23 augusti 2014, Hällered
  ......................................................................................................................................................
• Sportvagnsträffen Hofsnäs 
 30 augusti 2014
  ......................................................................................................................................................
• Sprintrace
 20 september 2014, Stora Holm
  ......................................................................................................................................................
• SVKG ”Höstrusket”
 25 september 2014, Falkenbergs motorbana
  ......................................................................................................................................................
• SVKG ”Nightmare” Nattrally
  1 oktober 2014
  ......................................................................................................................................................
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 Kalender 2014

Ingen ny medlem men förlagan fyller också 60år i år. 
Ola Gruvesäters MB-hot rod. 

För er som inte sett den, så är den vansinnigt snabb.
Vi vill se den Ola!


