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Ledaren: SVKG mot framtiden med historien i bagaget.  Klubbnytt: Nya medlemmar  Teknik: ”Sport’’ och sportvagnar  

Reportage: “Coffee and Cars”, en bilträff i Los Angeles  Racing: A & O med Team Foilex.
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1950-tal eller fabriksny?
Nu erbjuder vi service och underhåll 
på din Porsche oavsett ålder. 

Service, underhåll och TrackDay preparations.
Rennsport är en väletablerad Porschespecialist som servar, diagnostiserar 
och reparerar. Tillbringar du tid på racerbanor har vi mycket god erfarenhet 
av att kompetent förbereda din bil för bankörningar. 
 Efter att vi utökat personalstyrkan under 2015 och 2016 arbetar vi nu åter-
igen med luftkylda 50-talare, allt från kompletta motorrenoveringar till lättare 
arbeten, årligt underhåll och fulla uppgraderingar. 
Rätt service är bra service, välkommen in till oss på Rennsport!

August Barks gata 23 A, 421 32 Västra Frölunda, 031-788 09 68, info@rennsport.se
www.rennsport.se
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Jag försökte efter bästa förmåga delta i Sportvagnsklubbens första deltävling i Rattmuffen 
Cup härom dagen och jag har några frågor du kanske skulle kunna hjälpa mig att reda ut.

Min alldeles nyinförskaffade navigator av märket -Hitta nästan rätt- tog mig ända fram till 
startområdet sånär som på ca 200 m och ett ganska djupt dike. Räknas det som om jag är 
framme i tid till anmälan och förarmötet? 
Till saken hör att jag inte kunde höra allt som sades på förargenomgången då det trots allt 
var ca 200 meter dit och det dessutom blåste lite.

Nästa fråga rör själva tävlingen, för det är väl en tävling?
Jag har försökt läsa mig till de olika tilläggen som ni så föredömligt beskriver på er hemsida.
Ni skriver: ”Vid sammanstötning med kona görs tidstillägg med en till fem sekunder”. Vad 
gäller för de olika sekundtilläggen?

Jag puffade till en kona helt ofrivilligt när jag körde förbi den, inte räknas väl det som en se-
kunds tillägg? Konvakten i Mercedesen sov ju och såg inte något, så det måste väl vara OK.

Visst måste väl en kona flyga av asfalten för att det skall räknas som träff?

Sedan var det någon som hade ställt en stor kona i vägen precis efter målgång – hur sjutton kunde det hända just mig. Jag körde förstås på den, för 
den stod ju jättedumt till. Efteråt hörde jag att det skulle bli ett tillägg på hela 3 sekunder – är det ens möjligt med en sådan orättvisa?
Hoppas att du kan hjälpa mig få ordning på dessa bryderier, så att jag kan vara med och svänga höger och vänster på nästa utflykt till Kattleberg.

Med hopp om svar,
Föraren av den fina gula bilen

 

Kära Föraren av den fina gula bilen,
Som jag svarade annan kunskapstörstande läsare för exakt 16 år sedan i nr 2, 2000 var jag mest involverad i tekniska spörsmål, men jag är nyss hem-
kommen efter en längre utlandsvistelse, där jag gått på kurs, för att förkovra mig i ämnet sprintrace.  Nu hemkommen till Svedala är jag även i detta 
härligt snåriga regelverk, klubbens kloka guide.

Så tillbaka till dina frågor.
200 m och ett dike räknas förstås som att man är i tid. Du kan ju inte hjälpa att det blåser så du inte hör förargenomgången.

En lätt träff av kona renderar normalt i 1 sekunds tillägg, men i ditt fall, där konvakten sov, blir det förstås inget tillägg.

Jag tycker precis som du att det vore enklast om en konträff modell större (3 sekunders tillägg, red’s anmärkning) räknades först när konan försvinner 
all världens väg, men tydligen räcker det med att den flyttar sig för att regelverket skall träda in.

Skulle någon köra av banan, vilket Gud förbjude, så skulle det bli 5 sekunders tillägg. Detta har dock aldrig hänt under Rattmuffen Cup, vad jag 
har hört.

När det slutligen gäller din otur med konan som stod i vägen efter målgång, så ber vi förstås allra ödmjukast om ursäkt för det inträffade.

Hjärtligt välkommen till nästa deltävling
Er evigt sanningssökande Fröken Pommak

Kära Fröken Pommak,
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Kassören informerar maj 2016
Säsongen är i full gång. Flertalet av klubbens bokade aktiviteter har kla-
rats av med lyckat resultat. Vi ser fram emot en god fortsättning på året. 
Hoppas så många som möjligt är med och utnyttjar möjligheterna.

Kassören har påmint om medlemsavgifter och MHRF-försäkringen 
har fått svar på sina frågor. En sak att tänka på för er som tävlar i SBF-
arrangemang, licens och giltigt medlemskap krävs. Jag tänker ta ledigt 
i slutet av maj och ett tag framåt. Jag kanske kan läsa mail men jag tar 
inte kontoret med mig. Har du inget medlemskort för 2016 är det en 
bra idé att betala medlemsavgiften skyndsamt. Sista betalningsdag var 
31 januari 2016........ och det var ett tag sedan.

Som vanligt; 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 få information om t.ex. klubbträffar, utflykter mm. Maila gärna 
mig och lämna er fungerande e-postadress. Kom även ihåg att datera 
upp postadresser och telefonnummer om ni flyttar. 

Tack på förhand, ha det gott. 
Vi ses kanske där ute i sommar. 

Er kassör Benny Wahlberg.

ledare

SVKG mot framti-
den med historien 
i bagaget
Malin och Anders Eriksson är två 
riktiga petrolheads, urtypen för  
medlemmen i SVKG och 7-en Club 
Sweden. 

De mekar, förädlar och tävlar friskt 
med sin se7en både i nationella täv-
lingar och klubbtävlingar i mån av 
tid. Dom blickar hela tiden framåt 
– som Malin målande gör på denna 
tidnings omslag – mot nya tävlingar 
och segrar i sin välpatinerade se7en. 
Bilmodellen i sig är 3 år yngre än 
SVKG men ser ut som om den kom 
från tidigt 1900-tal. Just det om ål-
dern får man höra nästan dagligen 
när man kör se7en och det är bara 
kul. Den har egentligen många 
paralleller med SVKG, gammal 
som gatan men under ständig ut-
veckling, oftast till det bättre. Allt 
onödigt och betungande bortrensat 
eller aldrig ens påkommet under 
evolutionen, ingen stolsvärme eller 
värmepaket. Caterham har dock i 
sin senaste modell satt in just stols-
värme så styrelsen följde efter och 
satte in ett elektriskt värmeelement 
i möteslokalen. Det visade sig dock 
snabbt onödigt, då möteslokalen re-

dan värmdes upp av styrelsens egna 
kroppsvärme och engagemang för 
klubben. Vi i styrelsen försöker och 
gör vårt bästa för att följa er med-
lemmars önskemål om vad ni vill ha 
ut av klubben, och ett exempel på 
det är bankörningarna.
  Vi lyssnade på er och skapade 
en bandag till på Rudskogen. Det 
gick så där bra i början, kanske för 
att vi inte riktigt hade vädret med 
oss. Men nu har vi fått snurr på den 
verksamheten och istället för att 
sätta sig nöjt ned så började istället 
arbetet att skapa en bandag till. Det 
blir på Anderstorp Raceway 22 au-
gusti och det är nu helt upp till er 
medlemmar att bestämma om det 
även blir en nästa år.  Vi finns för er 
skull.  Jag undrar om Caterham är 
lika lyhörda om stjärtvärmaren, jag 
har ju inte ens en stol i min.

Kör så det hörs/
/ Immer Anders (Jansa)
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klubbnytt

Nya medlemmar  2016 (14/3 2016- 11/5 2016) 
Nr Namn Ort Sportvagn Årsmodell
541 Sverneborn Dan Västra Frölunda BMW 850i 1991 
542 Berntzén Anders Göteborg Nissan 350Z 2004 
543 Jinfäldt Bengt Kållered Alfa Romeo Spider 
544 Zetterberg Ulf Mölnlycke Corvette Cabriolet 1992 
545 Olsson Mats Lindome Corvette  
546 Zackrisson Erik Göteborg BMW Z4 35iS 2010 
547 Ljungström Philip Göteborg Lotus Elise S 2007 
548 Sandström Ulf Asperö Porsche Boxster S 2006 
549 Karlström Björn Linköping Porsche Carrera S 2009 
550 Arcari Salvatore Strömstad Jaguar Sovereign 1991 
   Mercedes-Benz 450 SLC 1974 
    Maserati 331 Biturbo 1982 
551 Svensson Marcus Veddige Mazda RX-7 1995 
552 Maisaari Niklas Partille Volvo 240 T5 
553 Bäckström Hans Kode Toyota GT86 2012 
   del i Volvo 240 ERCup Flying Felows 
554 Matsfelt Johanna Göteborg Porsche Cayman 2008 
555 Hurtig Orvar Askim Mazda MX-5 2,0 2011 
   M.G. Midget Sport 1965 
556 Hurtig Karl-Johan Askim  
557 Johansson Christer Göteborg Pieceoffake Super 7 2015 
558 Sjölund Peter Göteborg Opel Astra Gsi 16V 1995 
559 Sjölund Albin Göteborg Opel Astra Gsi 16V 1995 
560 Poljak Henrik Hisings Kärra Audi TT RS 2010 
561 Eriksson Klas Göteborg BMW 318 iS 1990 
   Alfa Romeo 75 1987 
   Alfa Romeo GTV 1997 
562 Olsson Eric Göteborg BMW 325i 
563 Jonson Axel Torslanda BMW E36 Coupe Långloppsbil 
564 Buöen Andreas Klokkarstua, Norge Porsche 993 Targa 
565 Björkman Martin Torslanda Westfield SEiW 7 
566 Carlsson Tommy Torslanda Caterham Seven 1994 
   ZTR Trike 2013 
   Peugeot CTI 1986 
567 Marenius Stefan Kullavik  
568 Thornberg Rickard Falkenberg Opel Speedster 2004 
569 Andersson Ingvar Skärhamn Honda S 2000 2007 
   Locostbygge  
570 Karlsson Sten-Åke Vallda Honda S 2000 2003 
   Honda Civic Type R 2008 
571 Hansson Magnus Torslanda BMW M3 
572 Johansson Torbjörn Onsala Porsche 911 Turbo S 
573 Elgeskog Hans Kållered Westfield Super 7 1988 
   Mazda Miata 1,8 Sport 2001 
574 Carlsson Solveig Kungsbacka Austin-Healey 3000 Mk I 1960 
575 Karlsson Per Floda BMW 645 2004

Malin Eriksson spanar 
efter färjan vid Dragmarks 
färjeläge.
Foto: Ingmar Strannevik

Omslagsbild:

www.svkg.se 
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Kontaktlista SVKG:s 
styrelse 2016
Ordförande:
Micael Lidmalm
Mobil: 0735-26 73 26
E-post: micael.lidmalm@svkg.se

Vice ordförande:
Per Oleskog
Mobil: 0707-66 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:
David Dahl
Mobil: 0706-169 169
E-post: david.dahl@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

Oscar Kärrqvist 
Mobil: 0705-24 20 29 
E-post:oscar.karrqvist@svkg.se

Anders Johansson 
Mobil: 0705-34 11 00 
E-post: anders.johansson@svkg.se

Olaf Eickel 
Mobil: 0730-39 20 36
E-post: olaf.eickel@svkg.se

Philip Ljungström

Rickard Thornberg på Höstrusket 
2015, ny medlem i april 2016

Sten-Åke Karlsson honda S2000
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reportageteknik

Vad menas med, eller vad betyder, ’sport’?  I uppslagsverk kan man 
finna att det är en engelsk term, att ursprunget är det franska ordet 
’desport’ – med vilket man från början menade förströelse/under-
hållning/avkoppling – samt att det senare, sannolikt före 1900-talet, 
kommit att användas om lek med tävlingsinslag samt spel och idrott.
  
      Varför och när automobiler som inte var bekväma och täckta 
började benämnas sportvagnar finns inte utrett, men studerar man 
fordon för personbefordran (personbilar) under första hälften av 
1900-talet kan man omedelbart konstatera att de tidigaste var väl-
digt både enkla och  primitiva samt saknade (alldeles i början) t.o.m. 
sufflett och stänkskärmar. En sådan automobil måste väl börja kva-
lificera för viss sportighet (för att senare följas av förbättrad motoref-
fekt och väghållning)! 
      Tänk dig 1910-20-talet: Bilarna var oftast flersitsiga och öppna 
– det som britter kallar ’Tourer’ och amerikaner ’Touring car’ (på 
franska Torpédo). 

En kvalificerad gissning är att det var våra brittiska vänner som bör-
jade applicera termen ’Sport’ eller ’Sports’ på sina tvåsitsiga Tourer-
vagnar, samtidigt som de i karakteristisk brittisk anda inte kunde 
låta bli att tävla med dem. Typiska var, och är fortfarande, brittiska 
’trials’, men även backtävlingar – båda slagen oftast i opretentiösa 
och kamratliga klubbsammanhang.   
      Steget till att börja producera rena tvåsitsiga sportvagnar för nöje 
snarare än nytta var inte stort.  Det har britterna varit duktigast på.
      Författarens/mitt intresse för sportvagnar började för länge se-
dan.  Som 10-åring, när jag ännu bodde i Finland, pågick kriget för 
fullt och Helsingfors var en evakuerad stad; tömd på kvinnor och 
barn.  Ingen hade tid och knappt lust att tänka på sport och tävlingar 
– eller kanske det ändå fanns unga män vid östfronten som försökte 
hålla ryssen stången och som före kriget hade visat särskild fallenhet 
för gymnastik och kroppsliga aktiviteter (jag tillhörde inte dem). De 
tänkte säkert att när kriget väl tagit slut kunde de fortsätta med sport 
och kanske försöka få sig en framtid som framgångsrika höjdhop-
pare, längdskidåkare eller diskuskastare.
Kriget tog slut 1945, Finland hade försvarat sig och klarat sig från att 
ha blivit våldtaget av Sovjetunionen, skolstudierna hade återgått till 
gamla rutiner och billitteratur började först efter flera år dyka upp 
hos de mera kvalificerade bokhandlarna. På finska och svenska fann 

jag till att börja med inget, utan det blev engelska; The Autocar, som 
kom varje vecka. Jag läste varendaste ord – inte alls dumt, för jag 
lärde mig språket och behövde inte läsa så mycket engelskaläxor som 
mina bilointresserade klasskamrater. 
Efter flytt till Sverige 1949 och studier råkade jag i Alpen & Gunder-
sens försäljningslokal (nästan centralt i Göteborg) se en grön tidning 
som jag började bläddra i. Det var den engelska Motor Sport, och 
den ledde mig rätt – det var ju precis den sortens läsning jag ville ha! 

Sportbilar, tävlingsreportage etc. Jag prenumererade omedelbart på 
den.  Brev från läsarna – vanligt i brittiska tidningar – var intres-
santa och gav ännu mera bakgrund till hur man entusiastiskt gick in 
för både mindre, lokala klubbtävlingar och större nationella arrang-
emang. Jag slukade Formel 1-reportagen!
 Kort sagt, mitt intresse för riktiga sportbilar och bilsport för-
stärktes. Under 1950-talet blev jag sedan ägare till en fransk tävlings-
bil som jag restaurerade, och sedermera bytte till en annan av samma 
märke som kunde bli, och blev, registrerad för bruk på allmänna 
vägar. Ingendera av dessa vagnar var/är utrustade med stänkskär-
mar, körvisare och diverse bekvämligheter – t.ex. kupévärme (lite 
meningslöst eftersom tak/sufflett saknas).  Kan det bli sportigare? 
Jo, jag tycker faktiskt att köra motorcykel är ännu sportigare – trots 
stänkskärmar och blinkers. (Önskar jag hade kvar min Norton Do-
minator.)
 Jag bildade mig en mycket klar uppfattning om vad en sportig 
bil är för något. Kriterier för en sportvagn: Tidigare måste en sport-
vagn vara bakhjulsdriven, men i takt med att bilfabrikerna utveck-
lat fyrhjulsdrivna, och t.o.m. framhjulsdrivna vagnar med sportiga 
egenskaper räknas nu även sådana till sportvagnar.
 En sportvagn kan vara utrustad med baksäte i den mån karos-
seriets utförande ger möjlighet därtill, men fyrsitsighet skall inte vara 
vagnstypens typiska utförande. Utrymmet för en sportvagns bakpas-
sagerare skall vara registreringsgodkänd  för högst två smala perso-
ner och vara lämplig endast för tillfällig användning. Men epitetet 
’Sport’ har tydligen en oemotståndlig dragningskraft på biltillver-
karnas marknadsförare och reklammakare (vilket naturligtvis är för-
ståeligt – de behöver alla tricks för att attrahera presumtiva kunder i 
en tuff marknad!)  Ändå känns det utomordentligt fånigt när man 
i annonser ser ordinära kombibilar beskrivna som ’Sports Tourer’ 
(Opel Olympia och Opel Astra), ’Sport Tourer’ (Renault), Sports-
combi (VW Passat), ’Sportbrake’ (Jaguar), ’Sport Wagon’ (Buick) 
och ’Äkta sportkombi’ (Subaru Levorg). Peugeot 208 GTI förekom-
mer dessutom utrustad med ’sportpedaler’ och ’sportstolar’. Hm.

Lennart Haajanen

”Sport’’ och sportvagnar 
Text: Lennart Haajanen

En typisk brittisk Tourer. (Bilden lånad ur Illustrated Dictionary of 
Automobile Body Styles.)

En sportbil i brittiskt stuk. (Bilden lånad ur Illustrated Dictionary of 
Automobile Body Styles.)
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inbjudan

Efter succen 2016 så planerar SVKG att anordna ännu en resa till Bremen Classic Motorshow 2017 
första helgen i februari, en mässa med bilar, motorcyklar, klassiska fordon, historisk motorsport och 
reservdelar.

Denna gång skruvar vi upp kraven med bland annat bättre hotell närmare mässområdet. 
Är ni intresserade av att följa med, skicka er intresseanmälan till touring@svkg.se. 

Intresseanmälan är inte bindande. 
Max antal deltagare är 50 (minsta antal för genomförande är 40).

Inbjudan/anmälan kommer senare på hemsida och mail. 

Innehåll:
Bussresa i helturistbuss, tur och retur
Färjebiljetter
Vägskatter och tysk moms
2 övernattningar med frukost på hotell
1 gemensam middag
Entrébiljetter till mässan 2 dagar

Pris
Ej fastställt, men ca 3000:-/pp

Efter medlemsenkäten om vad ni vill ha ut av klubben var svaret en-
tydigt. Ni vill köra på bana och därför fixade vi till en extra bandag på 
Rudskogen. Denna dag har blivit så populär att vi nu försöker med en 
till. Denna gång på Anderstorp Raceway. 

SVKG inbjuder alla medlemmar till banträff på Anderstorp Raceway 
måndag 22 augusti.

Vare sig du kört här tidigare eller ej, är detta det perfekta tillfället att 
testa denna fantastiska bana med sin 980 meter långa raka.  Denna över 
4 km långa bana är klassisk mark. Den första tävlingen 1968 var ett 
F3-lopp. Sex F1-lopp och ett antal VM i superbike är bara något bland 
mycket annat som har körts här. 

Mer information kommer på hemsidan, Facebookgruppen och i din 
mailbox.

Några detaljer är dock klara som datum och pris.
Datum: 2016-08-22.
Samling: Kl 10.00.
Körning: Kl 12.00 - 17.00.
Kostnad: 800 kr.
Licens: SMA, både förare och eventuell passagerare.

Välkomna!
Tävlingskommittéen

Bandag på Anderstorp Raceway 2016

Bremen Classic Motorshow 2017
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Jag kan bara återigen upprepa att Kalifornien är bilnördarnas 
paradis. Klimatet i södra Kalifornien är synnerligen sportvagns-
vänligt året runt. Bensinpriset är lågt och försäkringar även för 
prestandabilar tycks vara måttliga. Vägnät och hastighetsbe-
gränsningar liksom stor polisnärvaro gör att körning i lite högre 
fart knappast är möjlig så skaderisken bedöms låg.  Men man 
kan i gengäld avnjuta sina bilar dagligdags i måttlig fart i lokal 
trafik och sedan göra utflykter på härliga kust- och bergsvägar 
utanför själva Los Angeles på helgerna. Bilträffar i spontana el-
ler organiserade former  är vanliga och mycket populära. ”Cars 
and Coffee” med sina väl organiserade söndagsmorgonträffar 
finns kvar, men har blivit så populära och stora  att de börjat 
bli svåra att arrangera. Mer utspridda träffar har därför börjat 
poppa upp. The Petersen Museum i centrala Los Angeles brukar 
ordna egna träffar några gånger per år i sitt stora parkerings-
hus. Givetvis såg vi till att vårt julbesök på museet sammanföll 
med en sådan träff.

Eftersom begreppet ”Cars and Coffee” är etablerat och namnskyd-
dat så heter Petersens arrangemang ”Coffee and Cars”! Men idén är 
likadan, att bilentusiaster samlas tidigt på söndagsmorgonen, ser på 
fina bilar, fikar och sparkar däck ett par timmar, för att sedan åka hem 
lagom till att övriga familjen vaknat. ”Best in Show” brukar utses i en 
enkel ceremoni. Alla typer av entusiastbilar är välkomna. Slagsidan 
mot prestanda- och sportbilar är dock stor. Bilarna är oftast i mycket 
välrenoverat skick, och man ser samlarbilar från i stort sett alla världs-
delar. Att se genuina amerikanska sportbilar är lite extra spännande, 
de är ju mer ovanliga på vår sida av Atlanten. 

En lite sval decembermorgon övergick snabbt i behaglig värme då so-
len fått göra sitt. Att gå i shorts och tröja en annandag jul och fotogra-
fera spännande entusiastbilar med grönska och palmer som bakgrund 
känns givetvis lite extra. Överflödet bilar var så stort att Carl och jag 
till slut fick övertala oss själva att avbryta och ta oss vidare in i själva 
museet. Det hade lätt kunnat bli en timme till att avnjuta samlingen 
på översta parkeringsdäcket.

reportage

Söndagsmorgon, annandag jul i centrala LA, med sol och palmer. Med en blandad entusiastbilpark som passar alla smaker.

“Coffee and Cars”, en bilträff i Los Angeles december 2015
Text: Jan E Rydquist    Foto: Jan E och Carl Rydquist

Klassisk engelsk sportbil. Man sitter lågt och nästan på golvet med ratten 
i bröstet i denna topprenoverade Jaguar XK120.

 Vackra linjer. XK120 var en uppskattad sportbil i USA

Skönt linjespel i en Jaguar XK120. Läderremmen som säkrar huven är 
en fin detalj. Bilen var i ett fantastiskt fint skick!
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En Lancia Fulvia 1,6 Coupe HF i asfaltrallytrim, en ovanlig bil som 
nog ändå känner sig som hemma i Kaliforniens sol 

Läckert och nätt akterparti utan onödiga stötfångare.

En modern Ariel Atom med Hondamotor bredvid en klassisk Lotus Elan

Vacker engelsk mittmotorbil, en Lotus Esprit

Kurtis 500 SS, en jättestor amerikansk ”Seven” med V8-motor

Kraftfull roadster med Indy-känsla och äkta Halibrand fälgar

Klassisk Lotus Elan med mugghållare. Nödvändigt i USA!

Factory Five GTM med potent Corvette LS6-mittmotor-V8. En biltyp 
som Carl tittade lite extra på. Han tävlar  2016 med en sådan bevingad 

fullraceversion i en regional långloppserie.

reportage
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Ännu en mittmotorbil, en Fiat X1/9 med stor bakvinge och i klassisk 
Martini-look. En udda fågel med fint motorljud.

En lång rad med senaste Lamborghini gjorde en mullrande mäktig entré! 

Modern Lamborghini med rymdskeppskänsla 

 Lite annat intryck i moderna men klassiska Aston Martin-fronter

Topprenoverad MGB GT, bättre än nyskick

Gammalt och nytt, senaste Mazda MX5 bredvid en tidig 
Porsche 356 cabriolet

En storsäljare i Kalifornien, Porsche 911

reportage
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Legendarisk Porsche 356, med underbar interiör

Nya Alfa 4C, en modern läcker mini-Ferrari

MGB med hardtop, i original English White

Franska lyxbilar, ett par Facel Vega, limousine och coupe. Mercedes 60-tals 6-cyl-coupe, snabb och elegant lyxbil

reportage



SVKG-Bulletinen nr 2 – 2016  www.svkg.se12

Det är A & O att ha ordning på sina grejor när man rejsar. Alfa 
och Omega, den första och sista bokstaven i det grekiska alfa-
betet och allt däremellan. I vanliga fall ja, men här snackar vi  
Anders och Ola. Två riktigt härligt entusiaster, på gränsen till 
tokar? Nä, riktigt så tokigt är det inte. Eller?

Anders Johansson,  P1800 fantast som på dom sista 10 åren samlat 
och renoverat ett antal, bland annat en guldmetallic som han vunnit 
många priser med, och som Volvo lånade för att ställa i sin monter på 
Techno Classica i Essen då modellen fyllde 50 år 2011.  Pelle Petters-
son, bilens designer har ett flertal gånger lånat bilen av Anders. 

Samma år som P1800:an var på vift i Europa och kanske just därför så 
blev Anders med Porsche och börja köra på bana med PCS, tog sedan 
det naturliga steget in i SVKG och en racinglicens togs med Pelle 
Haegermark som instruktör 2012. Med SBF-licensen i handen blev 
det naturligtvis mer racing och i Porsche sports Cup / GT3 Cup Chal-
lenge träffade han Carl-Olov Carlsson som gladligen lotsade Anders 
vidare ned i racingträsket.

Ola Gruvesäter är närmast SVKG-veteran i sammanhanget med mas-
sor av racing i sin CV. Många av er som varit med ett tag i klubben vet 
detta, men ni lite nyare medlemmar bör också få koll på Ola. 49 åring 
från Skultorp som 1991 kom fyra i en dragracingtävling i Malmö 
med en preppad Volvo 240 Turbo. Året därefter börjar han bygga i 
mitt tycke en av klubbens häftigaste bilar, en dragracing MB 190 SLR 

med Volvomotor. Den går nått så in i helsike och då inte bara rakt 
fram. 1995: Sveriges snabbaste sportbil, Mantorp, klass lätt modifie-
rad. 2000: Svenskt hastighetsrekord  0-500 m, Anderstorp, kategori A 
grupp 1. 2003: Etta i SVKG sprintrace Roadsport A, Team 13. 2016: 
Etta i SVKG KM utomhuskart Team 13. Bara för att nänma några 
segrar. Roadsport A? Ja, bilen är gatreggad!    

Det är alltså inte så underligt att Ola till vardags jobbar på Volvo med 
motor och chassi. Och det skulle visa sig vara tur även för Anders. 
Han stod i sitt garage och funderade över hur han skulle få till ett 
giftermål mellan en P1800 och en T5-spis på 400 hk. Lyfte luren och 
ringde till Volvo och kom på så sätt i kontakt med Ola. Naturligtvis 
fann dessa två varandra direkt.

När sedan en GT3 Cup bil årsmodell 2009 inhandlades blev Ola helt 
naturligt Anders förarcoach och raceingenjör. Dom harvade runt i Por-
sche Cupen med så hyfsade resultat att dom fick en inbjudan till Por-
sche Carrera Cup finalen på Mantorp 2014. Anders kom till slutsatsen 
att om dom skulle ha någon chans så behövdes en bättre förare än han 
själv, och därför tryckte han ned Ola bakom ratten. Jag tror dock inte 
det var speciellt svårt att få Ola till det, med tanke på hans digra CV.

Nu var det snabba puckar. På två veckor gällde det att få bilen och fö-
rare i tiptop skick. Bilen fick en grundlig genomgång av chassi, däck, 
skivor och bromsar. Ola sattes på mental träning och fick dessutom 
bort några kilo runt magen.

Carrera Cup-finalen blev till en dubbelseger för teamet i Approved-
klassen som dessutom under prisutdelningen på kvällen utsågs till det 
gladaste teamet. Snacka om full pott.

Team Foilex bestod/består av  mekaniker Kristoffer Johansson. Pr och 
allt i allo Johanna Thiringer (Anders dotter).  Ägare, teamchef, mm 
Anders Johansson. Förare, raceingenjör Ola Gruvesäter.

racing

A & O med Team Foilex.
Text: Anders Jansa med hjälp från A&O.  Foto:  Racefoto, Anders Johansson, Ola Gruvesäters arkiv.

Det är inte alltid lätt att få lite lugn och ro för mental laddning i depån, 
så det är skönt med egen kuppe.

Här är det dax att börja fundera på bromspunkten och få ned farten 
innan hårnålen.

Fr. v. Anders Johansson, Ola Gruvesäter, Johanna Thiringer och Kristoffer Johansson.
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 En mycket fokuserad Johanna. Kanske funderar hon på ny Pr-strategi.

Ground Control to Major Ola, Take your protein pills and put your 
helmet on, Commencing countdown, engines on, Check ignition and 

may God’s love be with you.

Ola på pallen som 1:a i Porsche Approved tillsammans med dom stora 
pojkarna i Carrera Cup. Oscar Palm 2:a, Lars-Bertil Rantzow 1:a 

och Tony Rickardsson 3:a i Race 1.

  En bild säger mer än 1000 ord. Dock utan 997 GT3 Cupbilens 
sköna ljudbild.

Ola med kompis och en nedplockad SLR utanför huvdentrén till 
Imolabanan. Notera växellådan på trottoaren och åskådaren som sitter 

skönt i skuggan.

En välkänd Pelle P och okänd SVT-fotograf på lånetur under inspelning 
av Biltokig med Anders prisbelönta P1800 E.

Start-Race-2. Starten har precis gått till race två. Foilex-Porschen kan 
skymtas långt bak.

racing

SVKG gratulerar sent men hjärtligt hela teamet till  dessa segrar. Må 
fler följa.

Ola och Anders andra projekt då? Olas SLR behöver en ny framvagn 
som är under konstruktion då den gammla är såld och numera sitter i 
Salt Slush Racings taksänkta + 200mph Amazon-kombi, som ska sätta 
hastighetsrekord på Bonneville.

Anders + 400 hk P1800 är nästan klar men som alltid med avancerade 
byggen går byggmotivationen upp och ned. Just nu vilar både Anders 
och bilen. Jag hoppas dom snart hittar varandra igen, för det är dom 
värda.

Så vad säger ni SVKG:are. Är dom tokiga? Nä, Dom bara brinner för 
saken och gillar skarpt det dom gör. Precis som vi andra.
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Sprint 1 på Kattleberg 14:e maj
Årets första sprint har genomförts på vår nya ”hemmabana” 
Kattleberg. Varför skall man vara med kan man ju fråga sig?
Det är framförallt ett riktigt adrenalinpåskjut! Säg den som inte 
får puls av att gasa på gränsen av vad bil och förare klarar av 
utan att träffa koner eller snurra ur banan.

Det visar sig att väldigt många vid det här laget är skickliga konjägare 
efter ett par års tävlande i vår sprintcup.
 Banorna ligger nära Göteborg och det är ”billigt” att delta. Det 
går nästan inte åt någon bensin alls och däcken hinner nätt och jämnt 
bli varma under den knappa minut en sprint tar.
 Kungliga Automobilklubben KAK körde redan på sjuttiotalet så 
kallade manöverprov, som till stor del liknade vår tids konbanekör-
ningar. I manöverprovet ingick visserligen fickparkering och backning 
och det är något vi får fundera på om vi skall ta upp.
 Tänk vad härligt att se Emil i sin Rush kämpa utan servo för att 
göra en perfekt fickparkering på tid!
 En inte helt okänd rallyförare från Frankrike som numera krigar 
med bl a Mattias Ekström om titeln i rallycross VM, började sin bana 
med att bli upptäckt vid en konbanekörning arrangerad av Citroën i 
samband med bilsalongen i Paris – bara en så’n sak.
 Vid årets första sprint på Kattlebergs fina smala bana använde 
vi oss av en modifierad A-sprint, som vi kortat något för att den skall 
passa in på den asfalt vi har till vårt förfogande.
 A-sprinten, som var biltidningen Automobils egen testbana, la-
des ursprungligen av Jonas Jarlmark redan 2005. Grundtanken är att 
banan skall starta öppet för att sätta broms- och svängegenskaper på 
prov. Därefter följer ett parti där man behöver arbeta med gas och 
broms för att hitta sin rytm innan den sidoförflyttning som följer med 
kortare konavstånd inför vändningen.

Vi har valt att köra en härligt inbjudande brutal 180-gradare i avvak-
tan på sprinten på Vårgårda, där vi både kommer att sträcka ut banan 
med fler koner och köra den vändning som egentligen är tänkt.
Efter vändningen är det samma väg tillbaka och vi avslutar med att 
bryta mållinjen och bromsa innan stoppkonan, som står precis innan 
banan slutar i ett djupt dike.
 Om man försöker analysera banans utmaningar så är det full ac-
celeration från start, men man behöver se upp med farten inför det 
minskade konavståndet i banans långa konraka, så att man inte får 
överstyrning när man luras att släppa gasen.
 När sedan banan försiktigt drar ut åt höger innan vändningen 
samtidigt som konavståndet krymper igen kan åter inbromsning med 
bilen i naturlig obalans leda till att antisladdsystem och de låsningsfria 
bromsarna (jo, många har inte det) bråkar rejält med varandra.
 Det är avslutningsvis lätt att sladda ur banan vid gaspådrag un-
der vändningen, men det är väl kanske lite av sporten och vi såg ett 
par olika varianter av mer eller mindre kreativa vändningar. Det finns 
sekunder att vinna eller förlora i vändningen, men det har väl ni som 
var med redan noterat.
 Tittar man lite på den statistik som finns efter mängder av A-
sprintar i tidningens regi, så är den fulla sprinten vi planerar för Vår-
gårda en typisk Porschebana och det finns väl inget som talar för att 
vår modifierade sprint skulle vara speciellt annorlunda. Upp till kamp 
mot Emil’s Rush.
 Visst är det Sebastian Loeb som är fransmannen i början av arti-
keln, men det är väl ingen som missat.

racing

Full sladd i sommar – Slalomsäsongen har äntligen börjat
Text: Anders Johansson  Foto: Sixten & Micael Lidmalm

Sixten, ny lovande racerförare provsitter Björns Caterham 7.Genomgång inför årets första sprint på Kattleberg

Carin Carlqvists fräcka Speedster först i kön i depån.
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Ludvig Axelssons tävlingsdebut och första gången bakom ratten i 
redaktörens Caterham. -Vadå Anders. Den är numera min. Lite fix, 

högre båge, sänkt golv och den bli perfekt.

Är inte det fel håll Per undrar Sten och Anders när de förskräckt tittar fram i skydd bakom kärran.

Janne Närman flyger förbi både kon och Antonov AN2.

Markus och Hugo Santonen i Toyota MR2. Mats Blomqvist bjöd som vanligt på bred underhållning i sin CV4.

Ett skolexempel på en väl avvägd inbromsning!

”The Winning Face” Björn Nyman i sin Caterham 7 HPC.Per Löveryd bullrade duktigt med sin Corvette.

Räddningstjänsten var så att säga ”stand by” om något skulle hända.

racing
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Falkenberg den 28 april bjöd på skyfall med blixt och dunder 
modell större och den väldiga mängden hagel lade sig som en 
vit matta över bana och depå. Lite avvaktande förarmöte på ca-
féets altan under tak, men alla var inställda på att köra i årets 
första bandag på svensk mark. 

Niklas Falk bjuder in till 10 minuters testkörning för en liten grupp 
bilar för att få kvitto på att det går bra att köra igång. När testrundan 
kommer i depå så rullar rött, gult och grönt heat igång precis som våra 
bandagar alltid gör, om än i betydligt lägre tempo än vanligt.
 Det är blött med stora vattensamlingar, framförallt i chikanen 
efter långa rakan, men alla tar det rimligt lugnt och det går ju alltid att 
köra av rakt fram efter rakan om det nu skulle vara så att man felbe-
dömt bromspunkten i vätan.
 Särskilt svårt med fästet verkar bilarna med mycket kraft och vrid 
ha och visst snurras det lite hit och dit och flera bilar kanar av, men de 
flesta kommer tillbaka på banan för egen maskin.
 Endast en bil blir avplockad av banledningen pga för högt ljud. 
Är det nytt rekord Falkenberg?
 På slutet av dagen är det nästan torrt igen och alla hinner med 
mycket körning.

racing

På svenska banor våren 2016
Text: Anders Johansson Foto: Micael Lidmalm, Oscar & Victor Kärrqvist 

Blött och halt på banan genom Esset.

…och så glömmer ni inte skrapa rutorna före start uppmanar 
tävlingsledare Niklas Falk!
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Uppställda i bandepån, Per Oleskog bryter kön i ett försök att komma först.

Per Oleskog är koncentrerad inför nästa pass.

Louis-Philippe Rembry i Renault Megane RS trivs trots halkan.

Röda bilar är konstigt nog alltid snabba som denna Mercedes SLK.

Trångt och halt, väldigt halt in i chikanen.

racing



SVKG-Bulletinen nr 2 – 2016  www.svkg.se18

På Kristi Himmelsfärdshelgen är det som vanligt dags för vår, vid 
det här laget klassiska, licenskurs/testdagskombo på fantas-
tiska Kinnekulle Ring i osannolikt soligt och skönt sommarväder.
 Båda grupperna är välfyllda tidigt på våren av entusiastiska li-
censinnehavare och blivande licensförsedda racerförare. Som vanligt 
består licenskursen av allsköns blandning av både potenta sportbilar 
och bilar som primärt är tänkta som transport till och från affären.
 Det är imponerande hur bra det går att ta vardagsbilen till kursen 
och låta den sträcka ut under bron.
 Även förarna på licenskursen var en trevlig blandning av knappt 
flygfärdiga ungtuppar och erfarna  gentlemän av aktningsvärda år-
gångar.
 Vi vill passa på att sända ett extra stort tack till Christoffer 
Waern, Emil Löveryd, Anders Agfors och Tommy Falck som var årets 
handledare och Magnus Bengtsson som så föredömligt skötte teorige-
nomgång och licensiering.
 Även i år avlutades dagen med startövningar och nytt för året var 
att vi kompletterade den vanliga stillastående startproceduren med två 
rullande starter á 8 bilar. Väldigt disciplinerat och roligt.
 Däremot var det skumt att se Niklas köra pace car med diesel-

skåpbilen, men det är ju praktiskt att kunna ta med både brandsläck-
are och andra bra-att-ha-grejer under formeringsvarvet.
 Testdagen bjuder som sig bör på otroligt mycket körtid och är 
helt klart årets bäst investerade kronor per bankilometer.
 Fredagens bankalas badade även det i flödande sol och värme 
och det var inte alla som hade tänkt på solskydd i år heller. ”Det skall 
ju synas att man varit ute i friska luften” för att citera en av de allra 
rödaste. 
 I år hade närmare 70 deltagare fyllt anmälningslistan i god tid 
och de tre grupperna kom igång på tid kl 9 tack vare flera snabba 
besiktningsmän, som sprang fram och tillbaka bland alla bilar som 
anlände ända fram till förarmötet (skärpning). Dagen avlöpte utan 
större incidenter och avslutades som brukligt med 60 minutes. Detta 
klassiska arrangemang består av 4 bilar i varje lag, där varje bil kör 11 
varv, går i depå och lämnar över stafettpinnen till nästa lagmedlem, 
som rivstartar ut ur depån för att köra sina 11 varv, gå i depå och 
lämna över stafettpinnen till nästa osv tills alla 4 lagbilar är klara och 
laget går i mål. Prisutdelning och äran att vara regerande mästare ett 
helt år till nästa års 60 minutes är bara några av de fantastiska händel-
ser vinnande lag får vara med om under 2016.

Tage Johansson i sin härliga Amazon upp mot TV-krönet.

Vinnargängen efter 60 min.  Men varför vill inte Arne vara med på bild. Kanske för att han glömde sina fräcka solglasögon hemma.

racing

Roger Andreassons Lotus har inte mycket gummi i backen.
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Erik Zackrisson i Z4 och Mats Wessberg bakom i hård fajt om vem som 
ska upp först över krönet och ta spåret in i högern.

När du står postering under bron och Johan i Jotuzen kommer förväntar 
man sig ett vrål. Men bilen är så tyst att du knappt märker den.

En av dagens få riktiga racerbilar. Lars Delemarks Radical på rätt spår 
upp mot Mohlins knäpp.

Om man tar en SAAB 2.0 LTT och parar den med ett Westfieldchassi 
får man en Neozeven. Snygg bil!

Räven Anders Björnsson har tagit in och passerat licenskurslammet Albin Sjölund 
strax innan bron.

Porschebromsar är snygga. Ännu snyggare är dom på en 
Jotuz.

racing
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Rudskogen är en bandag man inte får missa och är värd ett besök även om man inte kör. Jag passade på att dokumentera dagen då 
jag var med som postering. Här är dagen sedd ur min kamera.

racing

Rudskogen 18 april 2016
Text: Micael Lidmalm Foto: Micael Lidmalm

Det finns skäl till varför Angsten kallas Angsten, och den rejäla 
sandfållan finns där av en anledning.

även om Putte i sin 991:a kanske inte håller med.

En röd Opel Speedster & Rudskogen är en kombo som inte kan bli fel.

Lars-Göran kan man alltid lita på att han ger järnet, och på Rudskogen 
kan hans McLaren MP4-12C verkligen varva ur sig.

Man behöver egentligen inte ha en större bil än en racer Fiesta för att ha 
kul på banan

Emil Löveryd i Rush R1 på väg in i Angsten.

Strax dags för nästa pass.

Dagens alla deltagare uppställda inför första start
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och när jag stod där kunde jag njuta av två Porsche GT3 som varv efter 
varv jagades av en ettrig Se7en.

Från kontrolltornet har man en fantastisk utsikt över anläggningen

Renaults RS bilar trivs alltid på bana som Louis-Philippe Rembrys 
Renault Megane RS.

När en Corvette C6 på nära håll blåser förbi vibrerar marken.

Första varvet i varje pass skapade kö i nedförsbackarna

Löveryds Rush R1 låter också skönt när Emil piskar den lilla 
motorcykelmotorn. 

Glada, utmattade och mycket nöjda deltagare säger, tack för idag!

och dessutom håller en Ferrari 458 Italia bakom sig.

men här har Porsche 911 fritt spår ut ur Angsten

Detta var utan tvekan dagens venturitunnel!

Och ett stort tack till funktionärspoolen!

skuggad av Pers Miata, Elise och Ferrari.

racing
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Hej sportvagnsvänner, jag heter Göran Lundström och har varit 
medlem i klubben i drygt tre år nu. Jag och min fru Linda var 
med och åkte vårt tredje Vårrally i år, vi upplever detta som ett 
fantastiskt roligt arrangemang med härliga vägar, massor med 
fina bilar och trevliga deltagare. 

Våren visade sig från sin bästa sida och bjöd på en solig dag. Starten 
för årets rally var Järnbrott och därifrån följde vi noterna via Älvs-
borgsbron ut till Hisingen och Rambergets utsiktsplats där första frå-
gan fanns. Denna plats är fantastisk med en grym utsikt över staden 
och skärgården. På väg ner körde vi fel och cirkulerade runt i bostads-
området vid bergets fot utan att hitta rätt, längre fram i noterna stod 
det Tingstadstunneln så då var det bara att sikta in sig på den och så 
var vi tillbaka på banan igen.  Resten av turen löpte på och vi åkte 
på många fina och roliga vägar och en välbehövlig fikapaus gjordes i 
solen vid foten av Kungälvs fästning. Ett trevligt stopp var repslagar-
museet i Älvängen där en snabbvisit gjordes. Den helt nyasfalterade 
sträckan från Skepplanda bjöd på härliga kurvor genom skogen. Må-
let vid Gräfsnäs slottsruin är ett fantastiskt trevligt utflyktsmål med en 
väldigt fin park. Parkeringen var fullpackad med sportbilar och att gå 
runt och titta och prata lite med ägarna är alltid lika roligt. Som bruk-
ligt så var de grillade korvarna som årets Grillmästare David fixade 
med bravur riktigt goda och landade fint efter en dag i bilen. 

Frågorna i årets rally var som vanligt kluriga och jag får erkänna att 
några vilda gissningar gjordes, till exempel så visste vi inte hur djup 
Stora Härsjön är. Men med lite tur och mycket skicklighet lyckades 
vi pricka in den rätta raden, i år var det också lite lättare att pricka in 
bildfrågorna så det blev full pott även där.  Därmed var förstaplatsen 
bärgad och vi är numera lyckliga ägare till en röd Ferrari LaFerrari.

En stor eloge till Touring-kommittén som gör detta till ett så välar-
rangerat evenemang, vi inser att det ligger en stor arbetsinsats bakom 
så Linda och jag vill framföra ett stort tack till alla inblandade.

touring

Vårrallyt 2016
Text: Göran Lundström Foto: Micael Lidmalm

SVKG-flaggan vajar fint i skogsidyllen bland vitsipporna.

Uppställda inför start. Christer Löfstöms De Tomaso är en alltid lika 
trevlig bekantskap. När tar han sitt 496:e varv måntro?
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På plats vid målet, Gräfsnäs Slottsruin. God uppslutning resulterade i trängsel vid målet.

 För att försöka ersätta Kalle” the sausage master” Pilkrantz fick SVKG 
ta hjälp av The Swedish Chef. Han genomförde uppdraget med bravur.

Bansättarna Micael och David påhejade av Johanna har genomgång av 
frågor och svar.

1:a pris gick till Göran och Linda Lundström. 2:a priset vanns av  Thomas Dahl och 
Lena Fouganthin.

3:e pristagarna Jan-Erling och 
Monika Rydquist.

Glada pristagare framför The swedish chefs 
”Gule-Per” Förväntansfulla deltagare vid prisutdelning som alla trodde sig ha alla rätt.

touring
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 Kalender 2016

Kommande händelser
För mer information, kolla respektive arrangemang på hemsidan.
 
• Torsdagsträffarna torsdagar 18:45 fram till slutet av september, utom dan före midsommar
  ...............................................................................................................................................................................
• Kul på hjul-Vårgårda flygfält. Inbjudan från CCS.  9 juli
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintrace 3 Kattleberg 20 augusti 08:30
  ...............................................................................................................................................................................
• Banmöte Anderstorp Raceway. 22 augusti
  ...............................................................................................................................................................................
• Sportvagnsträffen Hofsnäs 27 aug. Preliminärt datum
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintrace 4 Vårgårda 11 september  12:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintrace 5 Kattleberg. 25 september  09:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Höstrusket 29 september 16:00-19:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Nattrally 5 eller 6 okt. Beroende på upplägg.
  ...............................................................................................................................................................................


