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ledare

Hoola Bandoola Band ställde redan 
1972 frågan och nu är snart vårt ju-
bileumsår till ända och du kan lita 
på att det varit lyckat.

Kalle lyckades med att få 60 bilar 
till Tjolöholm. Alltså är Kalle en 
man kan lita på.

Tommy lyckades med att få igång 
rattmuffen cup med totalt 44 förare 
som tävlat. Alltså är Tommy en man 
kan lita på.

Sten och de andra i Touring har åter 
lyckats med att sätta rekord i antal 
deltagare på vårrallyt. Alltså kan 
man lita på personerna i touring.

Niklas och de andra i Tävling har 
lyckats med att fixa bra och uppskat-
tade bankörningar och bankalas. 
Alltså kan man lita på personerna i 
tävling.

Benny vår kassör har lyckats med att 
ha järnkoll på ekonomin och sparkar 
träffsäkert på SBF. Alltså kan man 
lita på Benny.

Micael vid rodret i styrelsen har 
lyckats med det hela, helt efter upp-
satta mål och nått dom.  Alltså kan 
man lita på Micael.

Per har lyckats med nattrallyt så bra 
att varje år slår vi deltagarrekord, i 
år 63 anmälda. Alltså är Per en man 
kan lita på.  

Andras har lyckats med att få fason 
på hemsidan, något många försökt 
med. Alltså är Andras en man kan 
lita på. 

Stellan lyckas med allt. Alltså kan 
man lita på Stellan. 

Vad har då dessa personer gemen-
samt förutom att dom är med i 
SVKG. Jo dom drar ofta på sig ra-
ceroverallen. Alltså kan du alltid lita 
på en person i racingoverall.

Nu har vi precis gjort vår samhäl-
liga plikt och röstat i val och folk-
omröstningar och nu återstår att se 
om dessa personer är att lita på och 
står för folkets val. Dessvärre blir det 
med största säkerhet som alltid, då 
dom aldrig dragit på sig en racingo-
verall. 

Så har du någon i din närhet du är 
osäker på, köp denne en racingove-
rall. Allt blir så mycket bättre då.

Svaret på Mikael Wiehes fråga är 
alltså givet. The S..G kan du alltid 
lita på.

Kör så det hörs. 
// Anders Jansa

Kassören informerar, september 2014 
Hoppas Ni haft en riktigt fin sommar med mycket körningar.

Hösten är väl på väg men än kan det komma fina dagar. Snart kom-
mer även nattrallyt till ”okänt” mål och kanske en överraskning med 
jubileumsanknytning. 

Benny Wahlberg
kassör och medlemsregister Sportvagnsklubben Göteborg
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klubbnytt

Kalle håller koll på ekipagen under 
jubileumskvällen. 
Foto: Benny Wahlberg.

Omslagsbild:

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.gh.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 medlemmar

När inteTobias 
Carlén tar selfies 
kör han Porsche 

997 GTS

Nick Gleed, Hyundai Genesis Coupe 
2,0T, 2011

Bengt Osvalder, Porsche 911 SC, 1983

Nya medlemmar  2014  (6/3 2014 -  14/9 2014)
423 Stomberg Mikael Alingsås Renault Clio RS 2014  
424 Wessberg Mats Billdal Porsche 911 Carrera GTS 2012  
425 Isaksson Andreas Västra Frölunda Porsche 911 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 Caterham485 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 Replika 2,3 Turbo 2007  
439 Rapp Lars Göteborg Alfa Romeo 75TS 1989   
440 Lundström Göran Kungsbacka Chevrolet Camaro SS/RS 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 G 20 GT5 2007  
   Ginetta G 20 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 Mazda RX-8
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 911SC 1983  
456 Pihl Thomas Nödinge
457 Gleed Nicholas Västra Frölunda Hyundai Genesis Coupe 2,0T 2011  
458 Hallgren Fredrik Göteborg Ford Mustang    
459 Backman Sami Grästorp Subaru Sti 2008
460 Carlén Tobias Torslanda Porsche 997 GTS 2011  
461 Osvalder Bengt Torslanda Porsche 911 SC 1983  
462 Askerling Christer Olofstorp BMW Z3 Roadster 2,8 1998  
463 Garfvé Joakim Hovås Lotus Esprit Turbo S4 1994  
464 Strömberg Marcus Ytterby     
465 Palmu Henrik Fritsla Ford Fiesta ST 2007
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”Den gamle och havet”... eller SVKG Sprint #2 
på ”Våtgårda” Flygfält
Text: Jan E Rydquist    Foto: Jonas Christensen

Sprint #1 på Hällered var ju en solskenshistoria! Soligt och varmt med 
utmärkta förhållanden. Men nu gällde det Sprint #2 på Vårgårda flyg-
fält, nytt för SVKG. Jag kollade in väderprognoser på svenska, danska 
och norska websiter dagen före. Alla visade att regn, regnskurar el-
ler skyfall gällde hela dagen, kanske med en  kort paus vid lunch-
tid. Temperaturprognosen var bara ca 14°C så man kunde räkna med 
halka med kalla däck! Men det var bara att bita ihop och planera för 
en mycket blöt sprint. Började förberedelserna med att pumpa upp 
dubbla trycket i däcken och satte dämpare, k-hämmare på mjukt.  
  
Vaknade till på natten av något som lät som ett skyfall och lika illa 
var det på morgonen. Packningen fick kompletteras med seglarställ, 
dubbla ombyten och ett antal handdukar. Det fortsatte att regna 
men lugnade ner sig vid ankomsten till Vårgårda vid åttatiden. Efter 
avlastning började jag kolla in bandesignen. Oscar Kärrqvist hade 
just börjat provåka. Det såg ut som ett manöverprov i låg fart med 
många riktningsändringar i en slags dubbelåtta med riktigt många 
portar och koner. 

Men regnet kom krypande in mot Vårgårda igen. Tätt och ihärdigt. 
Under tiden gjorde Oscar ytterligare några teståk. Det såg ut som 
om den lilla hundkojan trivdes gott i blötan! 

När det var dags köra första åket var förutsättningarna tuffast möj-
liga med en tjock vattenfilm på nylagd slät asfalt. För min del var den 
inledande taktiken klar, att köra typ ”point and squirt”. Fäste rakt 
fram i väta ska enligt racinghandboken vara bättre, ca 60 % av torrt, 
än sidgreppet som är mycket lägre, under 40 % jfr torrt. På prov 
satte jag dessutom främre k-hämmare max styvt för att eventuellt 
kunna trycka igenom vattenfilmen. Kunde ge fäste i framhjulen i 
de snabbaste lastväxlingarna och kanske lite extra grepp fram att för 
att snabbare vända runt? Tog en liten sväng neråt banan och nog var 
det halt alltid!
  
Inledande provrundan för att lära in banan bekräftade att det fak-
tiskt fanns ett skapligt bra grepp och fäste rakt fram. Diffen morrade 
på gott. Men det kändes som om jag hade evighetslånga 180-grader-
svändningar i bägge ändarna på banan. Diffbromsen sköt på alltför 
bra och gav en otrolig understyrning. Så det var bara att ta det lug-
nare där och vända runt.

Det första åket blev lite av ett säkerhetsåk för att sätta en tid. Åket 
därpå gick någorlunda hyfsat och jag sänkte med en sekund, men var 
ändå långt efter de snabbaste. Jag och övriga i öppna bilar kämpade 
mest med sikten, jag fick snabbt imma och fukt på bägge sidorna 
av både visir och glasögon. Sista fjärdedelen av banan andra åket 
fick jag köra på i stort på ”död räkning” men klarade underligt nog 
portarna. Det fick gå på minne och skuggor. Fick fram en ny hand-
duk och försökte torka av allt. Det lite lösa visiret föll ner helt vilket 
gjorde imman värre. Fäste det bättre i det som var bästa läge, lite 
öppet nertill. Sluta det helt gick bara inte, det blev ren imma på allt 
med en gång.
  
Efter lunchpausen prövade jag till och med att köra helt utan glasö-
gon. Då borde man väl ändå slippa imma! Det gick bra i början men 
i bortre bandelen fick jag ett direktvattensprut från vänster framhjul 
i en tvärvänster rakt i visirgluggen! Vatten i ögonen, all sikt försvann 
och bara att avbryta körningen. Extra korta racingskärmar fram är 
absolut inte idealet i ösregn!

Men det var bara att försöka igen! Nästa åk gick lite fortare men ihop 
med nya vattensprut och siktproblem blev det felpassering av ett par 
koner. Vädret gick över till duggregn efterhand och ihop med blåst 
gav det lite bättre sikt och glädjande nog lite mindre bekymmer med 
imman. 
  
Mot slutet tog jag det fatala felbeslutet att ”ändra allt och också pröva 
plan B” i väta, dvs. att gå till mycket lågt tryck istället för högt. 

racing

Bilden säger allt, det var vått! Mauri hade nog önskat sig två torkare? Per Löveryd prövar fästet i bakgrunden.

Öppet hjälmvisir var i alla fall bra vid starten! 
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Banan var ju lika för alla och flera körde fort. Det kändes som det 
behövdes något extra och givetvis att fokusera bättre och ladda mer! 
Bilen var i sig ok med den nya sättningen och lite mindre giftig. Men 
noterade samtidigt lite sämre driv och grepp i sidled. Livlig bil och 
kul men det blev mest att sladda runt. Att sitta och parera ställ är 
ju inte så effektivt. Tror ändå att jag sänkte någon sekund till med 
ett klokare spårval, men fortfarande ett åk på säkerhet för att få en 
hygglig tid.
 I sista åket satte jag allt på ett kort. Det blev säkert spektakulärt men 
ett tokställ på slutet kostade flera sekunder att parera ut. Kom runt 
utan konträffar men hade ett par spännande kursändringar i en far-

kost som knapp svarade på ”roder”!  Det blev givetvis en mindre bra 
tid. Så en satsning på förstastrategin och ett ännu högre däcktryck 
hade säkert varit ett bättre beslut.

Det blev en effektiv förmiddag utan incidenter och klockan ett var 
det hela klart, Tommy Falk redovisade tiderna. Många deltagare 
hade kört mycket bra i vätan och visade att sprinttraditionen inom 
SVKG lever och frodas trots långt uppehåll. Tider då? Jo, FTD ham-
nade strax under 50 sek. Niklas Rosell rattade säkert och snabbt i 
vätan med sin BMW 323ti. Själv fick jag till slut med mina struliga 
åk till en 53-nånting, på andra halvan men det säkrade ändå några 
poäng.

Intresset för SVKG Sprint visade sig glädjande nog i ett skapligt antal 
deltagande trots regnet (ca 15-20 bilar?) och dessutom med en kul 
blandning av åkdon. En återfallsåkare dök upp, Gerhard Carlson i 
en Mini Works GP, som rattades väl. Medpassageraren och fotogra-
fen Jonas Christensen körde bilen också och satte fina tider. Claes 

Östberg var anmäld med sin kraftfulla GT40 men div. strul gjorde 
att han i sista stund fick byta till sin ”lilla GT40”, en Lotus Elise. 
Säkert var det en lämpligare bil för de halkiga förhållandena också. 
Lotusen rattade han snabbt och väl till en fin andraplats.
  
Egna slutsatser då: 
– Det går alltid åka fort också i väta, många åkte fort!
  
– Efter de första två sprinten kändes det som om ”den Gamle” trots 
ålder och rejäl rattrost inte är helt avhängd ännu. Men det kändes 
verkligen att det var länge sen vi senast åkte en äkta konsprint. Det 
måste varit i hamnen på Arendal för ett tiotal år sedan?
  
– Jeguaren gillade som alltid inte ”havsklimatet”. Med låg vikt och 
lite för mycket däck tenderar den ”gå på vattnet”, vilket märktes spe-
ciellt nu när farkosten blivit lättare. Tror jag hade fått ett bättre väg-
grepp om jag hade tyngt ner den med allt löst från dragbilen och på 
så sätt tryckt bättre igenom vattnet?
  
– Några bra färska välmönstrade regndäck storlek 165 hade förmod-
ligen också varit mest lämpade för dagen.
  
– Viktigaste läxan var nog ändå att fixa ytbehandling av glasögon och 
visir mot imma och väta. Och att alltid hålla sig till en strategi och 
konsekvent åka med ”hårdpumpade cykelhjul” när det är riktigt vått.
  
Med retfullt perfekt timing klingade regnet av då det hela var klart. 
Efter ombyte till sista omgången torra kläder var det bara att njuta av 
solskenet under större delen av hemresan, även hemma var det varmt 
och soligt. Men Jeguaren var verkligen genomblöt överallt! Till och 
med i ett av de gamla Smith-instrumenten gick det små vågor! Det 
hördes vågskvalp i bilen när jag lastade av och det var rejält med vat-
ten i ”kölsvinet”, som det tog et par dagar att helt torka upp. 
Som sagt, Sprint # 2 blev lite av den ”Gamle och Havet” kapitel ett, 
där ”Havet” vann… men det är bara bita ihop och komma igen! 

Tommy Falck och kompani skötte det hela med bravur, tummen 
upp för dessa vädertåliga män som fixade årets andra Sprint under de 
värsta förhållanden man kan tänka sig! Respekt!
 
Resultat från Vårgårda Sprint har lagts upp på hemsidan och kan ses 
i Bullen på sista sidan.

racing

Ovanlig racerbil. Mats Blomquist i sin underbara Renault 4CV. 

Per Löveryd på fullt ställ i sin potenta Alfa V8 Modsport.

Maximum Attack! Gerhard Carlson i  sin Cooper Works GP.

Anders Björnson iväg, utmanar tappert regnet i sin sjua. Jeguaren speglar sig vackert I vattenytan!
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Copenhagen Classic GP första helgen i augusti är ett mycket speci-
ellt motor-evenemang. Det är racing fullt ut i historiska bilar fram 
till 80-talet. Men det är mycket mer. Racet går runt Bella Höj Park, 
som ligger i centrala Köpenhamn. På stadsgator, mellan bostadshu-
sen. Tänk att komma med en sådan idé till ”cykeltanterna” som styr 
i Göteborg. 

Förutom Historisk Racing är det uppvisning av massor av nya exklu-
siva sport och racerbilar. Celebriteter som Hans Kungliga Höghet 
Prins Joachim, som han konsekvent kallas. Kungen av LeMans, Tom 
Christensen, den norska rallykungen Petter Sohlberg och Le Mans-
veteranen Jan Magnussen.

Sedan är det förstås massor av danskt gemyt och gott humör , div. 
upptåg i depån. Ett team hade kroppsmålade nakna flickor drape-
rade i och kring sina race-bilar, som för övrigt gick ganska dåligt på 
banan. Här var det showen som det satsades mest på!

Vi var några SVKG:are som åkte ner; Sten Ljungqvist, Kalle Pil-
krantz, Micael Lidmalm och Per Oleskog. Direkt när vi kom in, 

spanade Sten in funktionärernas röda tröjor, och eftersom han är 
motorsport-tröj-fetischist, så bara måste han ha en sådan tröja. Med-
an vi andra tittade på bilar ägnade han huvuddelen av första dagen 
med att försöka få köpa en röd tröja. Men det var helt kört. Röda 
tröjor var enbart för funktionärer och gick inte att köpa. När vi kom 
ut till banan tidigt på morgonen andra dagen var det lite publik på 
plats, men funktionärerna höll på att organisera sig. Då stegade Sten, 
med oss andra i släptåg, in i funktionärernas samlingslokal, och fram 
till en disk där det stod några damer och hanterade div. material, och 
förklarade att vi ville hjälpa till som funktionärer och simsalabim så 
stod vi där med varsin åtråvärd röd tröja.

För skams skull gick vi nu och köpte varsin blå tröja, plus ett rött pa-
raply som vi senare använde som autografblock, när vi fick chansen 
på autografer hos Ferrari med bland andra förarna Jan Magnussen 
och Mikkel Mac.

Copenhagen Classic Grand Prix
Eller historien om två kungar, två tröjor, ett paraply och en prins.
Text: Per Oleskog    Foto: Micael Lidmalm

racing

Classic GP

Det fanns mycket att titta på i depån.
Även norges kung (rallykung alltså), var på plats med sina 

6(!) GoPro-kameror
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racing

SVKG var representerat av Björn Mattsson som körde sin Abarth och 
Axel Lind i sin Fiat. Koenigsegg One:1. En hk per kg...

Läcker klassiskt Gulf-lackad Aston Martin.

Ingen ”fisåkning”precis. Ferarri 458

Funktionärer på Danskt vis!

Funktionär på Svenskt vis, Per Paraply.Trångt genom chikanen. Nr. 65 är HKH Prins Joachims Ford Cortina 
som delas med Tom Christensen.

Racingen på Copenhagen Historic är alltid spännande och händel-
serik. Särskilt huvudnumret, Royal Pro-Am, bjuder på oerhört tät 
racing. Royal Pro-Am körs med förarbyte, där varje bil delas av en 
professionell förare och en amatör. Precis som förra året blev det en 
hård kamp om 1:a-platsen mellan Estate Maeglernes tre Cortinor 
med Prins Joachim och Kung Tom i spetsen och de fyra Porscharna 
i Rolner Racing. Efter  en och en halv timma tog Prins Joachim och 
Kung Tom segern före ett nu betydligt buckligare startfält!

En sak är säker: Det blir Copenhagen Historic även nästa år! Häng 
med!
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Le Mans Classic 2014 
Text: Micael Lidmalm Foto: Micael Lidmalm

I år var det dags! Det skulle äntligen bli ett besök på Le Mans Classic, 
världens kanske största tävling inom historisk racing. 
Farsan och jag skulle ta husbilen ner till Le Mans för att avnjuta spek-
taklet. Dessutom visste jag att Sten Ljungquist skulle vara på plats! 

Femhundra bilar, indelade i sex grupper skulle vardera köra tre täv-
lingar utspridda över dygnet. Det här är en väldigt fiffig idé. Tävling-
arna börjar kl. 16.00 på lördagen och de sex grupperna kör var sitt 
lopp om ca 60 minuter. När grupp 6 kört sitt pass mellan klockan 
24.00 och 01.00 är det dags för Grupp 1 att ta vid, och så rullar 
det runt igen. Detta innebär att alla grupper får köra både dag och 
nattpass utan att behöva riskera dessa historiska bilar i ett regelrätt 
24-timmarslopp. Jag är helt säker på att det för både förare och me-
kaniker är precis lika jobbigt då de måste vara på banan var sjätte 
timma och se till att köra ett bra lopp. 

Som besökare var jag lite osäker på hur det skulle bli. Jag har varit 
på Le Mans 24-timmars många gånger och det är en fantastisk upp-
levelse med oerhört mycket besökare, trängsel och köer, men ändå 
riktigt trevlig stämning och stor entusiasm bland besökarna. 

Lustigt nog verkade ungefär samma människor vara där för Le Mans 
Classic. Samma barhäng i Arnage, samma stämning på camping-
platserna, samma trängsel i Le Village inne på banan. Folkfest helt 
enkelt! 

racing

Världens förmodligen snyggaste glassbil

Alla chanser till lite sömn är välkomna!

Man kunde njuta av ett väldigt varierat startfält! (Dodge Charger 
1976)

Aerodynamiska teorier från slutet av 70-talet. (Lola T298)Richard Attwoods Le Mans-vinnande Porsche 917 från 1970
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Sten hade åkt till Le Mans tillsammans med Porscheklubben och 
hade ett digert program. Vi lyckades ändå träffas och diskutera ar-
rangemanget. Vi var rörande överens om hur fantastiskt bra det var. 
Det fanns bara ett problem. Hur ska man hinna titta igenom 500 
bilar i paddocken? Vi kämpade på och det var först fram på söndag 
eftermiddag som vi hade tittat på alla deltagande bilar. 

Som avslutning kan jag säga att det blir svårt att undvika ett be-
sök nästa gång 2016! Det var ett riktigt bra arrangemang, trevliga 
människor och riktigt fina bilar. Att se och höra Richard Attwoods 
Porsche 917 hålla stumt på start och målrakan i beckmörker mitt i 
natten gav mig gåshud!

Jaguar XK140 fungerar också som racerbil!

Big backyard!

Scuderia Filipinetti Ferrari 512S

Klassisk Le Mans-profil (Jaguar D-Type 1955)

Mycket folk!

Porsche 908/3 1971

Lister-Costin Jaguar 1959

Bizarrini Ferrari 250 GT ”Breadvan”

En Lola T70 kör nattpasset
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Sprintracet tillbaka på banan! 
Text: Tommy Falck Foto: Micael Lidmalm

Efter att ha studerat enkäten från er medlemmar där ni ganska enty-
digt talat om att körning på bana var viktigt, beslutade styrelsen att 
återstarta denna tävligsform igen. 

Tanken är att detta år ska vara ett testår, därav ingen indelning klass-
vis samt även utesluta poängberäkning. Efter en del kritik har detta 
reviderats så att poäng delas ut (kanske mer spännande så) men alla 
kör i samma klass!

Hällered är ju en spännande upplevelse, rundbana ca: 850 m lång 
med risk för gasglada avåkningar vilket stoppades effektivt med 
trånga portar och cikaner...  trodde vi! Förväntningarna var stora då 
27 beredda förare stod utanför grinden  8:45 för gemensam infärd.

Vår banuthyrare Hällered kräver detta vilket fungerade till fullo. Vi
hann köra en och en halv stint i solskenet när man från ledningens 
sida tyckte att det gick lite väl fort runt banan !!

Omkoning, smalare passager reducerade farten till belåtenhet  och vi 
kunde fortsätta, vi hann köra tre stinter men naturligtvis med olika tider.

Vår Webbmaster Andras Lengyel har nogsamt räknat om tider och 
förhållande samt lagt in en justering för att göra detta så rättvist 

racing

Några av dagens tappra förare uppställda inför start!

Oscar Kärrqvist och BMC Mini på väg in i S-kurvan.

Claes Östbergs GT40 med perfekt spår i S-kurvan vid postering 2.

Lars Lagströms Cappuchino på väg ut i gruset! Resultatet blev som tur var inte värre än att han tog med sig Träd Gräs och Stenar hem. 
Det var troligtvis ”Det oförmodade mötet i svampskogen” som lockade.
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som möjligt. Kritik mot detta mottages ej … då protesttiden har 
förfallit! ! 

En bra dag på racerbanan brukar man säga och det är bara att in-
stämma, idel glada miner, trevligt tillsammans, salig blandning av 
bilar, någon som tog i för mycket, någon som inte tog i alls! Frus-
trerad för att det inte går fort nog, fel däck, osv. Listan kan göras 
låååång!

Race nummer två på Hällered var lika kul det om än lite våtare. Ban-
sättning den samma, vi hann med tre stinter antal deltagare 23st fort-
farande gasglatt humör, alla var kanske inte nöjda, då förhoppninsvis 
med sin egen tid! Men det ”racingens charm” nästa gång så …

Det går inte att återge alla intryck så här i efterhand men... en vilt 
sladdande Renault 4cv denna gång inte på vinterdäck!!! sticker ut! 
Några 7:or som denna bana är gjord för! lyckades ta i för mycket! En 
GT40 som vrålar runt, ligger platt som ett strykjärn, Porsche med 
stora bromsar (man blir avis!) stannar på noll och ingenting! Och så! 
Volvo Amazon till personalens stora belåtenhet, kanske detta under-
lättar att få komma tillbaka nästa år!!

Vi är jättenöjda att så många kom och gjorde detta, till vad det blev.
Stort tack till Paul, Minna, Louisa, Anna på Hällered vi hoppas att 
få komma tillbaka nästa år

Good Motoring
# Tommy Falck

Mats Blomquist satsar hårt och kör brett med sin Renault 4cv.

Dagens bansträckning.

Nästan lika fräckt ljud i Tage Johanssons Volvo Amazon Racing som i 
GT-40:an gjorde att bilden blev suddig. Torbjörn Hillerström ut ur S-kurvan i Porsche 911.
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Museo Automovilistico de Malaga
Text: Per Oleskog Foto: Per Oleskog

I somras när jag satt på en lokalbuss i Malaga  råkade jag slumra till 
och åkte lite för långt. 

När jag vaknade till och tittade ut genom  bussfönstret så gjorde mitt 
misstag inget längre. Utanför låg nämnligen Museo Automovilistico 
de Malaga, ett museum jag tidigare inte varit medveten om. Glad 
över min lilla felåkning traskade jag in och tillbringade några väl 
spenderade timmar där.

Museet är beläget i en gammal tobaksfabrik från 1927 som mellan 
2008-2010 genomgick en nyrenovering för 9 miljoner Euro, har en 
yta på 7000 kvm och öppnade 16 september 2010. 

Utöver en rejäl bilsamling har dom en stor utställning av 1920-tals 
mode från bl.a Dior, Chanel och Valentino. Men vi stannar bland bi-
larna. Historien enligt mussets katalog är den att samlingen kommer 
från João Manuel Magalhães en portugisisk gentleman som  övertog 

reportage

2 microbilar. Fuldamobile 1955 och Velorex 1960 med canvaskaross

Bilar med alternativa drivkällor fanns också.Färgsättningen på denna Talbot från -37 är inspirerad av Marlene 
Dietrich film Blå ängeln

och fortsatte bygga på sin fars samling. Som  för många samlare av 
rang tog samlingen för stor plats och Joao försökte att med offent-
liga medel bygga ett museum i Portugal men myndigheterna var inte 
intresserade.  Det var däremot kulturministeriet i Malaga som efter 
en överenskommelse med Joao övertog samlingen som idag har ett 
värde på runt 25 miljoner Euro.
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reportage

En Barron Akroyd -El Pampero- 2cyl. 12hp från 1912

1949 vann denna Alfa 2500 SS Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Det här måste vara en av bilhistoriens skönaste bakdelar. Tatra från 1947

En bland 1910 talets playboys populär Hupmobile. Redan 
när den kom en dyrgrip. Din för 750 dollar

Ferrari 250 GT Speziale Berlinetta. Påminner om Superamerica, men 
har ett kortare chassi. Bara 4 tillverkades

Inredningen i en helt fantastisk Lancia Astura från 1938. 3ltr V8 och 
kaross från Castagna. En underbar bil!

Kan man bli annat än glad när man ser en Mor-
gan 3-wheeler från 1928

Skön inredning  baktill i Packard 7.2 ltr V12 från 1939

Redan 1938 användes kristall för
att öka lyxkänslan något som vår
Hisingstillverkare nyligen börjat 

använda sig av.



SVKG-Bulletinen nr 3 – 2014  www.svkg.se14

Från Gamer till Racer
Text: Alexander Haegermark Foto:Nissan GT Academy

Det sägs att livet handlar om att samla på upplevelser man minns. 
Detta var ett definitivt ett sådant tillfälle. 

Den 30 juli-6 augusti avgjordes Nissan Playstation GT Academy på 
Silverstone i England. En tävling som bygger på att gå från tv-spelet 
Gran Turismo 6 till att bli professionell racerförare för NISMO – 
Nissan Motorsport. Över 700 000 spelare från hela Europa kvalade 
om de 42 åtråvärda platserna till den stora finalen på och runt den 
anrika Grand Prix-banan.

Tävlingen har funnits sedan 2008 och har blivit större och större 
för varje år. Jag kvalade in till tävlingen genom att få bästa tid då 
Nissan fanns på plats i ett eventtält på STCC-tävlingen i Göte-
borg. Vi var nio finalister som genomgick en tuff uttagningsdag 
med fystester, gaming, bankörning, och intervjuer på Arlanda Test 

Track i Stockholm. Vid da-
gens slut stod det klart att 
jag och Kimmy Larsson från 
Mjölby skulle få representera 
Sverige på Silverstone, något 
som inte var en självklarhet.  
Det skiljde nämligen bara en 
poäng mellan mig och Robin 
Noborg som blev trea. Jag kör-
de på säkerhet i konbanan med en Nissan Juke men satte nytt rekord 
i hela GT Academy med längst tid i momentet att ligga i plankan. 12 
minuter krävdes för att slå Kimmy.

racing
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Europafinalen bestod av intensiva dagar där vi utsattes för tuffa 
tester, bland annat hinderbanan som de kallade ”Hell on Earth”. 
Vi bedömdes bland annat efter hur vi klarade olika utmaningar, så 
som att köra olika bilar på bana, bland annat Nissan GT-R, 370Z 
Nismo, Formel Jaguar, LMP3 och Caterham Superlight. Utslag-
ningsmomenten bestod av en Pit Stop-övning, omkörningsövning, 
Gymkhanabana och ett Head2head-race. Totalt körde vi elva olika 
motorfordon.

Vi blev uppdelade i sju lag med sex personer i varje – nationsvis. Ef-
tersom vi bara var två svenskar fick vi bilda lag med två polacker och 
två tjecker – därför kallades vi ”Rest of Europe” men vi döpte snabbt 
om oss själva till ”Best of Europe” med glimten i ögat. Vi var fysiskt i 

topp av alla och duktiga på att pusha varandra, något som var väldigt 
viktigt för att visa att man var en bra ”team player”.

Varannan dag röstades en deltagare ut ur lagen av domarna, som 
bland annat bestod av före detta F1-föraren René Arnoux, WTCC- 
och Dakar-föraren Tim Coronel och GP2-stjärnan Josef Kral. Kral 
var också coach för vårt lag. 

Det var de åtta mest psykiskt påfrestande dagarna sedan militär-
tjänstgöringen för tio år sedan. Vi var konstant ovetande om vad 
som skulle hända följande dag. Jag hade dock en fördel av att vara 
bland de äldre och har kanske upplevt mer än vissa andra deltagare. 
Många ungdomar bröt fullständigt ihop.
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Jag var kvar till den sista dagen i tävlingen och då körde vi en GT4-
version av 370Z Nismo som skulle bli bilen för finalmomentet. Jag 
visste att det skulle bli tight och Josef hade ingen lätt uppgift när 
han till slut valde ut en av polackerna till att representera laget i fi-
nalen. Det var 50/50, men även om jag var snabbast i flest moment 
så hade han förbättrat sig mest under resans gång och var en värdig 
representant.

Finalen vanns av den 22-årige fransmannen Gaëtan Paletou. Han 
kommer att få möjlighet att träna upp sig och delta i en avancerad 
förarutbildning i fyra månader och kommer sedan köra för NISMOS 
team vid 24-timmarsloppet i Dubai i början av nästa år. Visar han sig 
vara tillräckligt duktig och platsar i NISMOS stall får han köra runt 
om i hela världen vad det lider. Tidigare vinnare har bland annat täv-
lat på klassiska 24-timmars på Le Mans och vunnit tävlingar i GP3.  
 
Tävlingen kommer sändas på Viasat Explorer under december må-
nad. Så håll utkik i TV-tablån.



	  

Jubiléumsmiddag 
Sportvagnsklubben Göteborg har härmed nöjet att inbjuda alla medlemmar 

med respektive till festmiddag för att fira klubbens 60-årsjubileum. 

 

Datum - 29 november kl 19:00 

Plats - Riverside, Hotel Riverton, Göteborg 

Klädsel - Vårdad klädsel 

Anmälan på hemsidan svkg.se senast 29 oktober 

 

Välkomna! 
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Carspotting på SSM 2014
Text: Per & Marianne Haegermark Foto: Per & Marianne Haegermark

Besöket på årets upplaga av Svenskt Sport-
vagnsmeeting var det fyrtioförsta för vår del.

1974 bar det av till det allra första SSM:et på 
Anderstorp med den året innan införskaffade 
Marcos 1800 GT:n. Vem kunde då ana att 
man fyra decennier senare skulle göra samma 
sak dock med den skillnaden att platsen för 
evenemanget denna gång var Ring Knuts-
torp i sommarfagra Skåne. Anderstorp ut-
nyttjades endast de två första åren varefter 
det blev ”Knutan” för hela slanten.

Av praktiska skäl fick Marcosen denna gång 
stanna hemma till förmån för senaste till-
skottet i vagnparken, en Mazda MX-5 Exclu-
sive av 2001-års modell . Detta kändes som 
ett förnuftigt val med tanke på att det blev en 
hel del körning runt Söderåsen i  nercabbat 
läge i det underbara sommarvädret.

Följeslagare var denna gång Janne och Su-
zanne Warg som skrämde livet ur den lokala 
ortsbefolkningen med sin läckra Pagano. Vi 
hade vår bas på mysiga vandrarhemmet Mat-
tisgården i Klippan så det blev några turer 
fram och tillbaka till banan längs kurviga 
och släta vägar understundom över vidsträck-
ta fält eller genom lummiga bokskogar.

Väl på banan slog vi läger uppe på ”hyllan” 
vid den enorma sportvagnsparkeringen där 
tävlingarna följdes med spänning från bästa 
läktarplats. En stor del av helgen ägnades av 

”carspotting” på parke-
ringen såväl som i depån 
och längs banan med ka-
meran i högsta hugg. 

Återigen ett arrangemang 
i toppklass av MSCC 
(f.d. MGCC)! Längtar 
redan till nästa sommar !

reportage

Eftersom SVKG inte hade någon bokad yta 
på klubbparkeringen fick vi hålla till i Mia-
taklubbens område. Den exklusiva MX-5:an 

är tvåa från vänster.

Per Rosendahls läckra Porsche 911 Carrera RSR 3.0 från 1974

Blev lite överraskad när min gamla Reliant 
Scimitar GTE från 1971 plötsligt dök upp 
i sökaren. Blev lite nostalgisk när man kon-
staterade att efterträdaren hade bra ordning 
på den. Gissa att jag blev lite sugen att köra 

sportkombi i plast igen.

Janne Wargs egenhändigt producerade Pa-
gano med Alfamekanik väckte sedvanlig 

uppmärksamhet från intresserade självbyg-
garentusiaster.

En av åttiotalets häftigaste landsvägsracer, 
Lancia Delta HF Integrale skulle inte sitta 

fel. Varför inte yxa till en gammal Saab 600, 
nästan lika fräck men betydligt billigare 

skulle jag tro!

Gammal, ny och lång. XK 150 Coupe, F-type 
och XJ-12

Healeyklubben tog över Triumphklubben eller var det månne en Triumph som parkerat fel. Hur 
som helst så passade de ekerhjulsförsedda femtiotalarna bra ihop.

Kul att se en av våra gamla välkända klubb-
profiler Janne Berlin åter i farten. Här i full 
färd att kolla på racen tillsammans med lika-

ledes lika välkände Olle Bergqvist (t. v.).

Vår egen Niklas Falk med mystisk ”dili-
genssufflett” dubblerade i Roadsports och 

Modsports i sin Huzells-stripade MX-5 NB.
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Jaguarklubbens ”monter” bjöd på en härlig 
mix av gammalt och nytt. F-Type i centrum 

med ett par E-types i förgrunden.

Alfa Romeo Giulia Super och Lotus Elise med 
buckliga registreringsskyltar tyder på underdi-

mensionerade bromsystem, eller….?

SVKG:s Emil Larsson premiärkörde sin 
egenhändigt renoverade Fairthorpe Electron 

Mk II 1959 med bravur. Kul fighter med 
farsan Elmon i Sprite Mk II 1962 hela loppet 

igenom. Under huven intressant Coventry 
Climax motor med dubbla SU. Enl. uppgift 

endast sex kvar i hela världen.

Renaultklubben toppade med en rå Spider 
2.0 och en charmig Floride.

Mazda MX-5 med det rätta ”trackday-
stuket”. Vill minnas att den var med på förra 

årets förarkurs på Kinnekulle Ring.

Gott om plats i depåtältet får man om man 
har en ”koja” till hands.

Varför inte en tvåsitsig Renault Twizy med 
eldrift som andrabil att åka till jobbet i? 

Skulle passa mig perfekt men som alltid: all-
deles för dyr i mitt tycke. Kostar runt 70.000 

plus batterihyra på 600 i månaden.

En VW Karmann-Giha kamperandes ihop 
med en Lancia Fulvia HF med det rätta 

rallystuket.

Blandade karameller med en dansk Ford Es-
cort Mk II 1300 Sport, en Lancia Fulvia HF 
och en modern Opel GT på rad i förgrunden.

En Ginetta G50 hade inte varit fel i 
Modsports. Mycket racerbil till rimlig peng 

sägs det.

Läcker Ginetta G4 från 1965 i klass Historic 
GT/GTS < 1000 cc. Gick som en kanonkula!

Osedvanligt många Morgan-vagnar i Morgan 
Owners Group:s monter. Svårt att få kläm på 

vilka som var gamla originalbilar och vilka 
som var ”nytillverkade” med modern teknik. 

Otroligt vacker Jaguar C-type (replica?) ivrigt 
beskådad av två Jaguarentusiaster.

Corvetter fanns det många. Jag fastnade spe-
ciellt för denna C2 coupé från ca 1965 med 
tidstypiska Wolfrace-fälgar och feta svålar. 

Lät gött också.

SVKG:profilen Hasse Rylanders  Lotus Elan 
S2 1965.

Gott om Lotusvagnar på plats. En pippigul 
S4:a cabbe med äkta trevingade knacka-på-
fälgar är ju aldrig ett fel val för en 60-talsen-

tusiast, eller…?

Rå retrokärra med modern Corvettemekanik 
från Polen var en trevlig bekantskap. Leopard 

6-litre Roadster är namnet.

Modsports bilar var det också gott om. Här 
en BMW M3 Coupé inklämd mellan två 

frontmotor-Porschar.
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Totalställning
Sprintrace, Rattmuffen Cup

 Hällered Vårgårda Hällered StoraHolm
Förare 14/6 28/6 23/8 20/9 Poäng
Claes Östberg 9 18 20 16 63
Niklas Rosell 7 20 14 14 55
Jan-Erling Rydquist 10 6 16 20 52
Arne Nyman* 18 14  10 42
Torbjörn Hillerström 6 16  18 40
Ola Benson 5 10 12 4 31
Fredrik Boivie 16   12 28
Anders Jansa 20    20
Mikael Stomberg 1  18  19
Jonas Christensen  12  7 19
Mats Blomquist 1 7 9 1 18
Oscar Kärrqvist 1 5 7 3 16
Anders Björnsson 4 4 6 1 15
Chris Rice 14    14
Kent Smith 12   1 13
Jonny Karlsson 1 9  1 11
Roy Forslund   10  10
Albin Birath 1   8 9
Joakim Doshe 2  5 2 9
Nicholas Gleed   8 1 9
Sami Backman    9 9
Gerard Carlsson  8   8
Mauri Valkonen 1 2 4 1 8
Per Löveryd 8    8
Lars-Göran Itskowitz    6 6
Stefan Johansson    5 5
Krister Johansson 1 1 1 1 4
Christina Svensson  3 1  4
Christoffer Waern   3  3
Göran Lundström   2 1 3
Martin Gistell 3    3
Henrik Konsa   1 1 2
Marek Niemand 1   1 2
Martin Konsa   1 1 2
Tage Johansson 1  1  2
Anna Lundberg    1 1
Cecilia Eklund   1  1
Lars Lagström 1    1
Per Oleskog   1  1
Thomas Lundberg   1  1
Tobias Carlén   1  1
Ulrich Richter 1    1

* Arne har visat riktigt sportmannaskap och fair play genom att själv petat ned sig från 18 till 10 p. på Stora Holm efter att ha sett sin inspelade 
körning från stint 3 (+5s) hemma som ingen på plats såg. 


