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ledare

Kom igen, fatta 
pennan 
Denna tidning var på gränsen att 
inte komma ut och när du har den 
i handen är den väldigt sen. 

Enda anledningen att det blev av är 
att klubben måste skicka ut 4 nr/år 
förklarat av vår eminenta kassör.  
 Som redaktör har jag ett ansvar 
att så blir fallet och som sjukskriven 
med rehabträning efter operation 
som enda dagliga uppgift borde jag 
ha all tid i världen. Så har  dock inte 
fallet varit eftersom vi befinner oss i 
sverige. Det enda land som molnen 
är intressanta, ”too much time to 
think, too little to do”. De senaste 
4 månaderna har jag inte haft tid 
att vara sjuk utan fått tillbringa all 
min vakna tid som jag inte varit hos 
sjukgynmast eller varit utslagen ef-
ter hennes brutala men långsiktigt 
nödvändiga behandling med att 
sitta i telefon med myndigheter som 
inte ens kan automatläsa en blankett 
utan att det blir fel, svara på brev 
från handläggare som senare visar 
sig inte vara anställda på myndig-
heten som samtidigt är fullkomligt 
omöjlig att konfrontera och som 
när man ändå tillslut lyckas genom 
att närmast bryta sig in hos genom 
ytterdörren för att se dom i ögonen 
blir rent sagt otrevliga för att jag stör 
dom i deras obefintliga arbete och 
svarar ”det är inte vårt problem” vil-
ket till slut gjort att en blir så otroligt 
förbannad att man tappar lusten för 
det mesta, trött på allt till och med 
skötebarnet svkg-bulletinen.  
 I vanliga fall har jag inget pro-
blem att själv skriva ihop en bulle 

om så skulle behövas men i år har jag 
pga nämda situation inte företagit 
mig något åkande utöver ett miss-
lyckat men som alltid roligt nattrally 
och en tur till bilprovningen som i 
sig var en upplevelse jag  borde dela 
med mig av någon annan gång och 
som med lätthet ensamt skulle kun-
na fylla ett helt nummer  men tyvärr 
så har som sagt glädjen inte infunnit 
sig. Jo jag höll på att glömma, lite 
glädje har det varit, SLC kinnekulle 
4 oktober tog jag målflaggan för Ca-
nard nr 2 som segrare i klassen.  Med 
tanke på inflödet av spontanartiklar 
till redaktionen verkar det dessutom 
som om ni andra inte heller gjort så 
mycket mer än legat på sofflocket se-
dan senast.
 Om nästa års bullar ska kunna 
bli kul och trevlig läsning för alla så 
vädjar redaktionen/styrelsen åter om 
eran hjälp. För vi vet att ni är aktiva 
där ute och har kul både på banan, 
i garaget eller på en rolig resa på en 
aldrig tidigare körd men underbar 
väg som du hemskt gärna vill dela 
med dig av.
 Så kom igen, fatta pennan 
skriv ner dina upplevelser. Det be-
höver inte vara nobelprisklasss, vi  
gillar allt och vill du ändå inte, så 
känner du i vart fall någon som har 
en kamera.

Skriv så det ryker// Anders Jansa 
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Någon som behöver garageplats!
Jag har precis ställt racingprylen på vinterförvaring och är det någon 
annan där ute som letar efter dito. Kolla då här.
Läget är vid Backaplan 3. Larm, staket och personal på dagtid. Pris 
för 7 mån. 3750:-. Kortare eller längre kan diskuteras. Kontakta 
Jonas 070-431 51 20

//Tommy F.
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klubbnytt

Kassören informerar, oktober 2015.
Sommarvädret har ju varit lite sådär men några fina dagar blev det. Samtliga körningar på racerba-
norna har varit väl fulltecknade. Rudskogens fördelar har också upptäckts av fler än tidigare år. Delta-
gandet i sprintracen i Rattmuffen har varit lägre än förväntat.

Det har varit en fortsatt god tillströmning av nya medlemmar och ekonomin är i god ordning.

Dock får vi fortfarande vissa returer på utskicken av Bulletinen. Som framgår av min artikel om  
IdrottOnline på annan sida i denna tidning vill jag gärna ha era nya adresser när ni flyttar. Andelen 
e-postadresser ligger på strax under 90 %. Lite bättre kan vi, eller?  Vi gör ju regelbundna utskick. 
Har ni inte fått mail från klubben på sista tiden går det att åtgärda genom att sända mig ett mail så 
ändrar jag till rätt e-postadress. Min adress finns i kontaktlistan strax intill dessa rader. Alternativt  
kan ni använda delar av formuläret ”ny medlem” på vår hemsida www.svkg.se.  Facebook är också 
en bra möjlighet att hålla medlemsandan uppe hela året om.

Tyvärr får jag flagga för att vi kanske kan åläggas att samla in fullständiga personnummer i en nära 
framtid. Läs mer i min artikel om införandet av IdrottOnline mm.
Ha nu en fortsatt fin höst, vi hörs.

Er kassör, Benny Wahlberg

Nya medlemmar 2015  (1/6 2015 - 1/10 2015)
Nr Namn Ort Sportvagn Årsmodell 
529 Andersson Johan Göteborg Toyota MR2 Mk2 1991 
   Porsche 968 CS 1993
530 Lindkvist Andreas Göteborg Mazda Miata NB 1,8 Sport 2004 
531 Santonen Markus Gråbo Toyota MR2 1991 
904 Santonen Hugo Gråbo 
532 Lundström Peter Göteborg Toyota GT 86 
533 Sannes Lasse Västra Frölunda Mercedes-Benz SLK 350 2012 
534 Olsén Ulf Askim Porsche Boxster S 2007 
535 Björnson Sara Grythyttan 
536 Larsson Jan-Erik Göteborg Porsche GT3 2015 
537 Nyberg Anders Göteborg Citroën SM 1972 
538 Nees David Borås Opel Speedster Turbo 
515 Vidicek Stefan Jonsered Toyota MR 2 2000 
   Porsche 944  1984
516 Burenius Ragnar Göteborg Lotus Exige Cup 240 2006 
517 Krook Martin Hönö Porsche 911 2000 
518 Haglund Claes Brämhult Mazda MX-5 1992 
519 Nordstrom Pether Kullavik Ferrari California 
520 Ögren Stephan Landvetter  
521 Thulin Cebastian Onsala  
522 Hedberg Anders Billdal Porsche Cayman GTS  
523 Nilsson Håkan Göteborg Honda S 2000 2008 
   Honda S 800 Cabriolet 1967 
   Honda S 800 Coupe 1976 
524 Rådberg Karl Göteborg Jösse Car Indigo 3000 1998 
525 Tjärnberg Peder Sävedalen Nissan S14a  
526 Harrysson Tobias Göteborg Ginetta G 20 2009 
527 Kronqvist Per-Erik Kungsbacka Lotus replica Super 7 1988 
   BMW Z3 M 1997 
 528 Kronqvist Dexter Kungsbacka   
   
29 denna gång, 70 totalt i år.

Omslag: Oskar Kärrquist 
redo för höstrusket 2015.
Foto: Åsa Kärrquist

Omslagsbild:

Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2015
Ordförande:
Micael Lidmalm
Mobil: 0735-26 73 26
E-post: micael.lidmalm@svkg.se

Vice ordförande:
Per Oleskog
Mobil: 0707-766 18 89
E-post: per.oleskog@svkg.se

Sekreterare:
Stellan Östlingh
Mobil: 0705-414 114
E-post: stellan.ostlingh@svkg.se

Vice sekreterare:
Anders Jansa
Mobil: 0700-58 27 28
E-post: anders.jansa@svkg.se

Kassör:
Benny Wahlberg
Tel: 031-572 702
Mobil: 0703-337 212
E-post: benny.wahlberg@svkg.se

Klubbmästare:
Karl Pilkrantz
Mobil: 0708-293455
E-post: kalle.pilkrantz@svkg.se

Suppleant:
Niklas Falk
Tel 031-776 96 94
Mobil: 0703-567 456
E-post: niklas.falk@svkg.se

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

Tommy Falck
Mobil: 0703-140022
E-post: tommy.falck@svkg.se

David Dahl 
Mobil: 0706 169 169
E-post: david.dahl@svkg.se 

Marek Niemand 
Mobil: 0739 022047 
076 8182113 
031 920956 
E-post: marek.niemand@svkg.se
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racing

När det började närma sig den traditionstyngda finalen för årets ban-
körningar ” Höstrusket” på Falkenbergsbanan, meddelade vår sedan 
ca. 10 år Falkenbergsgeneral, Niklas Falk, att han pga jobbet inte 
kunde hålla i det som vanligt. Inte heller Tommy Falck som ansvarat 
för Rudskogen och Sprintracen kunde komma!
Då får väl vi andra i styrelsen försöka fixa det efter bästa förmåga, 
sa vi.

Det första var anmälningar, betalning, licenser, gruppindelning 
osv.. Det skötte Benny Wahlberg både inför och på plats på banan 
perfekt som den ordningsmänniska han är.
 
Sedan var det en hel del praktiskt att tänka på som bärgning, släck-
ning, flaggor mm. En del skulle vi ta med oss och annat fanns på 
banan. Niklas gav info och på plats löste sig resten med bra sammar-
bete med personal från Falkenbergs Motorklubb som vi hyr banan 
av.

Funktionärer är en ständig bristvara på våra arrangemang. Denna 
gång löste det sig bl.a genom att medlemmarna Stephan Ögren och 
Andreas Halbig, som inte skulle köra själva, kom till banan endast 
för att hjälpa till. Stephan hade dessutom sin kompis Kenneth med 
sig, som snabbt lärde sig både besiktning och flaggdrill.
Huvudposteringen sköttes mestadels av Sten Ljungquist, Anders 
Johansson och undertecknad, Per Oleskog. Vi avlöste varandra lö-
pande, och kunde på så vis köra våra respektive pass fullt ut.

Allt flöt på perfekt. Inga bärgningar, knappt någon gulflagg, och 
perfekt väder.
Inget regn, och ingen sol i ögonen på baksidan sista halvtimmen. 
Men vem tog det lite udda spårvalet på ingressbilden undrar redaktö
ren?Ingensomvet,ingensomvet. Det som sker på Falkenberg stannar 
på Falkenberg vet du la, svarar Per. 

Höstrusket utan Niklas-går det?
Text: Per Oleskog Foto: Åsa Kärrquist
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racing
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racing
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racing
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START

MÅL
NORSESUNDS STATION

SVKG Nattrally-Nytt deltagarrekord
– 31 bilar och drygt 50 personer. Nattrallyt lockar fler för varje år.
Text: Per Oleskog Foto: Okänd deltagare, Anders Jansa

racing
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Nattrally? Nä, det är det ju inte egentligen. Men mörkt är det! 

Vi börjar starta kl. 18.30 från IKEA i Kållered och kör ca. 10 mil 
efter karta på mörka och krokiga vägar genom kolsvart trollskog till 
målet , Norsesunds Station, som numera är en restaurang. Sträckan 
tar ca. 1,5 timma, så strax före 21 är alla samlade- om man inte kör 
helt fel eller är en sopa på att läsa karta vilket vår redaktör lyckades 
med och uppenbarligen är- och då serveras maten ställets specialite-
ter, Schweinhaxe eller Wienersnitzel.
 Schweinhaxe är en rejälköttbit med ben igenom, en del av ett 

grisben, som långkokas och sedan grilljeras. En utsökt tysk speciali-
tet som den Österrikiske krögaren Hans på Norsesund är ganska en-
sam om, i Göteborgstrakten i alla fall. Wienersnitzeln är gigantisk. 
Får inte plats på tallriken!
 Så, om det är mörkerkörningen eller maten som lockar så 
många, kan man undra över. Det är väl som det brukar, en kombi-
nation. En sak är dock säker, det är ett gott gäng gubbar, gummor, 
övningskörare och racerförare som är med.

Så till nästa gång, grankott på er allihop. 

Av misstag tagen selfi av den okände deltagaren någonstans i skogen Enda mötet på 3,5 timmars körning var ett gäng mopedister

Förra året hade han kartläsare och kom fram!
Redaktören tyckte att det var lite väl svart i år trots nya strålkastare 

eller kanske just därför.

Redaktörens nattrallykarta. I år körde han redigt vilse men kom tillslut 
fram efter att slängt kartan.

Så här uppfattas bakljusen på framförvarande bil från en stenhårt 
dämpad caterham

racing
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Våra torsdagsutflykter 2015
Text: Andras Lengyel   Foto: Andras Lengyel

Under året som gått har vi på våra torsdags-
träffar ofta haft mellan 20-30 ekipage som har 
deltagit, vilket är något av ett rekord! 

Vår mångårige medlem, Benny Praetorius, 
ställer troget upp på torsdagarna, välkomnar 
existerande och kommande nya medlemmar 
till träffarna, berättar om tänkvärda händelser 
ur klubbens historia och ur sitt eget liv, och 
vägleder oss på våra utflykter till olika slutmål 
runt om i Göteborgsområdet. Vi samlas nor-
malt på Götaplatsen kl. 18.45 på sommarhalv-
året (maj-september), eller vid parkeringen 
bredvid Burger King vid Delsjömotet (om 
Götaplatsen är upptagen av andra aktiviteter).
 Vi som deltar på utflykterna brukar till-
sammans komma överens om slutmålet för 
kvällen. Under årens lopp har några slutmål 
blivit favoriter, inte bara på grund av målet 
i sig, utan naturligtvis på vägarna som leder 
oss dit. Den främsta favoriten under många 
år har varit Lillian Sammels i Eskilsby, några 
kilometer sydöst om Landvetter flygplats, dit 
man kommer efter slingriga skogsvägar med 
många backar, krön och tvära kurvor att ta sig 
igenom.
 Under färd är vi noggranna med att hålla 
uppsikt över bakomvarande bil, och anpassa 
hastigheten så att vi inte tappar bort varandra. 
Oftast brukar vi stanna till vid en förutbe-
stämd uppsamlingsplats strax utanför staden, 
så att vi inte tappar bort varandra efter alla 
rödljus.
 Vi har under de sista två åren ofta besökt 
Café MaryAnna i Olofstorp, med sin unika 
stil, där de har mängder med prylar från 
80-talet. Av en händelse har de själva ordnat 
motorkvällar på torsdagar, vilket gjort dem 
till ett självklart slutmål för våra egna tors-
dagsträffar. Tyvärr har kaféet beslutat sig för 
att stänga verksamheten, vilket vi tycker är 
väldigt tråkigt!
 Är det någon som har förslag på andra 
slutmål för våra torsdagsträffar, tveka inte att 
ge oss tips! Lämna dem till oss på plats under 
torsdagsträffen, eller skicka dem med epost till 
touring@svkg.se!
 På följande sidor visas ett bildspel från 
våra torsdagsträffar under året.

14 maj – Efter en kortare tur genom Göteborg hamnade vi i caféet uppe i Guldhedens vatten-
torn. Där uppifrån är utsikten över Göteborg magnifik. Här står vi med bilarna parkerade 

direkt under tornet.

4 juni – Samling inför kvällens utflykt.

4 juni - Benny Praetorius berättar några historier ur klubbens historia innan vi bestämmer 
oss om slutmålet.

reportage
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4 juni – Bilarna parkerade mitt i Olofstorp vid dagens slutmål.

4 juni – Sportbilarna står på rad framför Café MaryAnna som syns i 
bakgrunden.

11 juni – Gissa minst tre racerbanor denna GT3:a troligen har rastats på!

11 juni – Götaplatsen är fylld av sportbilar denna soliga sommarkväll.

11 juni – För säkerhets skull har vi fått extra assistance av kåren!

11 juni – Bilar med olika storlek på motor på rad.

reportage
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11 juni – Samling i flera led på Götaplatsen.

11 juni – Klubbmedlemmar träffas på Götaplatsen.

18 juni – Lika välfyllt på Götaplatsen som året innan dagen före mid-
sommar. Dock är vädret aningen sämre, lite lätt duggregn. Men det är 

en torsdagskväll trots allt!

25 juni – Återigen en solig sommarkväll med mängder av sportbilar 
samlade på Götaplatsen.

25 juni – Många cabrioleter dök upp idag.

25 juni – Linjerna känns igen trots stor åldersskillnad.

reportage
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25 juni – Vi står och solar oss innan avfärd. Det är inte bara solen som 
skiner ikväll.

25 juni - Die Polizei sah uns an.

16 juli – Tuffa sommarpojkar med coola bilar. Eller är det coola 
pojkar med tuffa sommarbilar?

16 juli – Engine check. 16 juli – Bilsnack innan avfärd.

reportage
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16 juli – Uppsamling i Kallebäcksmotet innan vidare färd 
mot Eskilsby. Här syns avdelningen för karamellfärg.

16 juli – På plats i tältet hos Lillian i Eskilsby höll kattungarna noga 
uppsikt över oss och vad vi kan ha tappat på marken. En av dem hit-

tade några sedlar på marken strax utanför tältet. Tack lilla kattungen!

23 juli – Vackra linjer och färger visades upp.

23 juli – Mängder med sportbilar uppradade på Götaplatsen.

reportage
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30 juli – I sommarsolen kunde vi se många vackra nosar och välformade bakändar.

6 augusti – Hela Götaplatsen var fylld av människor och maskiner i olika färger och former denna sommarkväll. Fantastikt!

reportage
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6 augusti – Här ser vi den klassiska ”Rosso Corsa”-avdelningen 
(”racing red”).

6 augusti – Lars har något stort på gång!

6 augusti – Vi fyllde inte bara Götaplatsen, vi lyckades att fylla hela 
gårdsplanen hos Lillian i Eskilsby!

13 augusti – Denna gång samlades vi på parkeringen i Delsjömotet 
eftersom Götaplatsen var fylld av besökare till Kulturkalaset. 

Vi lyckades fylla även den parkeringen!

reportage
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13 augusti – Benny ringer till Café MaryAnna och förvarnar om att vi 
kommer dit ikväll. Vi är välkomna dit som alltid!

13 augusti – Våra sportbilar parkerade utanför kvällens slutmål i 
Olofstorp, Café MaryAnna.

20 augusti – Avdelningen för karameller på Götaplatsen ikväll. 
Längre bort syns avdelningen för silver.

20 augusti – Benny samspråkar med några av oss på torsdagsträffen.

20 augusti – Kontroll av linjerna. Under registreringsskylten anges bestämt: ”No 911”.

reportage
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20 augusti – Vackra linjer i varje liten detalj! Oavsett om det är en 
911 eller inte.

20 augusti – Vi lyckades bilda en kö som sträckte sig utanför entrén på 
Café MaryAnna. De har förresten en väldigt god och mättande arbe-

taremacka! Skön att få i sig efter en tuff körning till Olofstorp.

10 september – Vackra former kunde beskådas på Götaplatsen ikväll! 
Närmast bakdelen på en GT3:a.

10 september – Även idag kunde vi fylla upp åtminstone tre rader på 
Götaplatsen med våra sportbilar.

10 september – Vackra klassiska former klädda i skinande svart! :-P

10 september – Lika tuff uppsyn som Bond själv.

reportage
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inbjudan

5-7 februari 2016

reser SVKG till Bremen Classic Motorshow 2016, en mässa med bilar, motorcyklar, 
klassiska fordon, historisk motorsport och reservdelar. 

På en yta av nästan 47 000 m2 samsas 45 000 besökare och 
650 utställare från 12 olika länder.

Visat intresse har varit stort och maxantalet på 50 deltagare är nästan nått. 
Kanske finns det enstaka plats kvar.

Vi har satt ihop ett paket med följande innehåll:
Bussresa i helturistbuss, tur och retur

Färjebiljetter
Vägskatter och tysk moms

2 övernattningar med frukost på hotell Balladin Superior Bremen
1 gemensam middag

Entrebiljett till mässan

Pris
2530:- per person för del i dubbelrum 

2930:- per person för enkelrum

Mer information kan ni hitta här
www.classicmotorshow.de

www.balladins-hotels.com/?id=132
www.carlundbuss.se
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Vår yngsta medlem någonsin i klubbens his-
toria William Siverholm  har börjat tävla på 
allvar i Gokart. 

Idag fyllda tio år(fyller i September så större 
delen av tävlingarna kördes som nioåring) 
och avverkat sin första riktiga tävlingssäsong i 
klassen  Micro , en klass där man kör med 65 
kubiks motorer sk enhetsklass. Redan några 
timmar gammal blev han medlem i klubben 
av en hängiven farfar som tyckte motorer och 
bilar var nog något för den här killen! Vil-
ket intresse det skulle bli var nog inte svårt 
att räkna ut då pappa Pierre sedan lång tid 
sysslat både med kart och bilar I tävlingssam-
manhang. William har alltid varit med ute i 
depåer och på sportvagnsmeetings vilket nog 
har bidragit till hans stora intresse för bilar. 
Vid sex års ålder började han med Cadetti där 
man inte får tävla utan då kallas det ”upp-
visning” säg den kille eller tjej som inte vill 
komma först över mållinjen! Jag vill kalla det 
tävling om än inte officiell. Ett första år som 
var inriktat på att känna och lära och framfö-
rallt ha roligt, vilket det var. 
 Efter den säsongen var det ganska na-
turligt att” gå upp” ett steg till Micro med 
träning och test på några banor runt hem-
trakten. Han bor i Gråbo så det full sig gan-
ska naturligt att tävla för Team 13 i Torslanda 
vilket också är hemmabanan. Det var intres-
sant och roligt att följa hans träningspass (of-
tast på Torslanda) vilka framsteg som gjordes 
och hur fort de lär sig! 

Så inför säsong 2015 planerades att tävla i 
Kart Cup Väst, Sydsvenskan, Juniorfestiva-
len och Sverige- Cupen och naturligtvis de 
egna hemmatävlingarna Göteborgs Stora Pris 
och Tom Trana Trophy. Och vilken säsong 
det blev! Februarilovet ägnades åt tränings-
läger i Italien vid sydspetsen på Gardasjön. 
Första träningen i Garda blev rena chocken! 
Tre Svenska killar skulle träna med 45 andra 
samtidigt! mestadels Italienare (dessutom på 
J60 motorer vilket är klassen snäppet högre 
än Micro) vilket var ovant bara det!  Men det 
avlöpte utan större incidenter efter övertal-

ning att få träna efter Svensk modell! med 
uppdelade heat.                                                                                                                                             
 Ett besök gjordes också på Adria en 
bana utanför Venedig där man träffade Tony 
Karts fabriks förare Marco Ardigò  som är 
världsmästare i KZ2 samt Flavio Caponeschi. 
Vilket möte! Tänk er våra unga killar bli om-
händertagna av Italienska eliten samt foto-
graferade tillsammans ! Tror inte det var lätt 
att somna den kvällen för dessa tioåringar!
 När väl tävlingssäsongen startade var 
man nog ganska förberedd men fortfarande 
fanns många frågetecken. Även om pappa 
Pierre kört tidigare så var det längesedan, 
mycket var nytt och framförallt att få till mo-
torerna för bästa prestanda. 20 tävlingar blev 
det totalt med 16 pallplatser! En fjärde och en 
sjätteplats och två brutna pga påkörning. Det 
är inte utan att man blir avis! Fick även med 
sig två banrekord i bagaget på banor han ej 
tidigare kört på. Så nu planeras  det för fullt 
inför nästa säsong. Test med nya J60 är re-
dan avklarat i hösmörkret med gamla chassit 
och enligt William själv är omdömet ” känns 
bra”  Det blir till att torrköra i garaget under 
vintern.  Ska nu försöka övertala William att 
även tävla för Svkg  ( om det går rent admi-
nistrativt) vi behöver fler yngre förmågor till 
vår tävlingssektion för att den ska fortsätta 
existera. Glädjande nog har det varit ett upp-
sving i år för våra tävlande medlemmar, hop-
pas den trenden håller i sig. 

Good Motoring
Tommy Falck                                                                                                     

SVKG:s yngsta medlem ”sätter” (Trycker) ner foten !
Text: Tommy Falck  Foto: Tommy Falck. Pierre Falck

2 plats blev det i Uddevalla
I Skövde öppnas den alkofria 

skumpan

Kristianstad Sept-15. Ledde 
länge men rutinen räckte inte 
till mot mer etablerade förare, 
men en andraplats blev det.

Italien Adriabanan Feb-15 Tony Kart teamet 
William till vänster Bakom Flavio Campo-

neschi. Philip Marco Ardigo samt okänd

Bilden m hjul i luften i regnet är fr Grande 
Finale i Kristianstad Sep -15

reportage
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Rattmuffen cup. Vårgårda 28 juni.
Text: Styrelsen  Foto: Jonas Christensen

racing

Efter förra årets återfödelse av Rattmuffen cup satsade klubbens 
tävlingssektion på att få till en riktigt bra cup med första racet i Vår-
gårda. 

Med tanke på deltagarantalet denna dag såg årets cup ut att bli spän-
nande. Under -som alltid- klanderfri ledning av vår sprintlekledare 
Tommy. Falck hade 38 bilar kommit för att köra och dagens raket 
blev den gamle och havet som till skillnad från förra året hade mark-
känning med alla 4 vilket resulterade till kanontiden. Dagens bästa 
tider - klass A: 53,95 Rydquist Jan-Erling, klass B: 55,81 Gustavsson 
Peter, klass C: 56,27 Christensen Jonas. Tyvärr fick tävlingsledning-
en PC-problem så efter avslutad tävling redovisades bägge tider delat 
med två, vilket var fel. Dagens bästa tid är taget från snabbast stint i 
varje klass. Vi ber om ursäkt för detta / Tävling
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racing
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racing



 Kommande händelser
  .....................................................................................................

• Lusse, glögg och klubbmästerskap i bilspel
 10 december 2015 till kl. 22.00. I år kombinerar vi lussebullarna, 
 glöggen och biltjöt med ”riktig” (digital) racing!

  .....................................................................................................

• Klubbmästerskap i InomhusGoKart
 28 januari 2016. Vi inbjuder alla medlemmar att deltaga i 
 Inomhusmästerskap i GoKart.

  .....................................................................................................

• Bremen Classic Motorshow 2016
 5 februari 2016 kl. 09.00 till 7 februari 2016 kl. 18.00. 
 Vi besöker Bremen Classic Motorshow 2016

  .....................................................................................................
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