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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

Barbro Pommaks 
tekniska frågespalt
Tjena fröken Barbro,
Jag var hos min bilhandlare i förra veckan för att hitta en 
ny fräck sportbil att åka med på torsdagarna i klubben näs-
ta år. Provsatt en ny röd läckerhet, men döm om min för-
våning när det sitter två stora plastbitar bakom ratten som 
blockerar torkarspakarna. Handlaren förklarade att det 
där är paddlar som ska förbättra körkänslan. Vad ska de vara bra för? Är det sportigt?

Ross A. Testa, sportvagnsälskare

Kära Sportvagnsälskare,
Glöm dina torkare! Paddlarna är där för att hjälpa dig att bli en ännu bättre och ef-
fektivare förare, fattar du väl? Paddlar har alltid två platta ändar som du omväxlande 
använder för att styra din farkost åt olika håll, den vänstra för att styra åt höger och 
den andra för att styra åt det andra hållet. Ibland kan man använda dem för att bromsa 
hela ekipaget genom att dra i båda samtidigt. Enkelt, effektivt och synnerligen sportigt!

Om jag skulle vara du skulle jag be handlaren att leverera paddlarna tillsammans med 
manuell låda. Då slipper du allt automatiskt och kan styra helt efter eget behov.

Paddla på bara,
Barbro

Hej!
 
Rolig artikel i Bulletinen om ”sport”. Något att tän-
ka på när man växlar sin sportvagn med paddlar.
 
I Einar Odhners Etymologiska ordlista från 1967 
kan man läsa: sport, eng., ä. disport, nöje, lat. dis-, 
isär, portare, bära (= sluta arbeta). Sport har således 
med fritidsverksamhet att göra. Tävlat har väl män-
niskan alltid gjort, men fritid hade få människor 
förr i tiden. Jag har fått den uppfattningen att det 
var först på 1890-talet som folk började få fritid och 
kunde ägna sig åt idrott, turism, miniatyrånglok 
och bilsport. Därför är det lustigt att man kan vara 
yrkesutövare i en sportgren.
 
En annan språklig lustighet är användandet av or-
den sportvagn  och sportbil. För mig är en sportbil 
en något karaktärslös sportvagn. Lustigt för jag har 
alltid pratat om racerbilar.
 
Beträffande Vassa Vagnars Vänner blev jag jätteglad 
att Claes lyckats med konststycket att sammanställa 
alla olika personligheters berättelser och synpunk-
ter. En riktigt underhållande och rolig bok  som 
kommer betyda mycket positivt för klubben.
 

Hälsningar från en permanent disportare-gubbe 
Staffan Engström

Säljes
Klubbens trycksaker från 1980-talet m.m.
Jag håller på med bokhyllerensning och har bl.a. äldre matriklar och reglementen som nu måste lämna plats för annat.

SVKG Medlemsmatrikel 1983, -84, -85, -93, -95. Stadgar 1985, -88. SBF reglemente racing, rally-cross och backe 1986.  50 kr för samt-
liga.

SVKG Bulletinen nästan kompletta årgångar 1983-1998. 250 kr för samtliga.

Dessutom mängder av tidningar. Bl.a. Automobil 1982-2004, 100 kr/komplett årgång, 75 kr/bruten årgång. Enstaka nr 1997, 1998 & 
2004 50 kr totalt.. Automobil specialutgåvor 100kr för samtliga. Diverse tävlingsprogram från 70, 80 & 90 talet. Sedan har jag mer för 
samlaren.

Intresserad?
 I så fall hör av dig till vikenbadarn@telia.com
Good Speed

Dennis Johanson Halmstad
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klubbnytt

Kassören informerar, oktober 2016
Sommarvädret blev ju ganska bra även om ostkusten hade mer sol än 
västkusten. Gott för dem, det bjuder vi på. Det brukar ju vara tvärtom. 
Samtliga körningar på racerbanorna har varit väl fulltecknade. Rudsko-
gen har också upptäckts av fler och fler.  Deltagandet 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.

Jag vill gärna ha era nya adresser när ni flyttar. Andelen e-postadresser 
ligger nu på 92,5 %. Kan vi ännu bättre?  Vi gör ju ganska regel-
bundna 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.

Ha nu en fortsatt fin höst, vi hörs.
Er kassör, Benny Wahlberg

Nya medlemmar  2016 (12/5 2016- 30/9 2016) 
Nr Namn Ort Sportvagn Årsmodell
576 Larsson Anders Lindome
577 Hansson David Tollered Mazda Miata
578 Hansson Rasmus Tollered Mazda Miata
579 Brisevall Patrik Göteborg Lancia Delta Integrale 16V 1990
580 Potocki Patrik Varberg BMW M3  2005
 581 Lidmalm Bengt Hovås Indigo 3000 1997
582 Bergkvist Anders Göteborg Mazda MX-5 1991
583 Junedahl Håkan Västra Frölunda Porsche 911
584 Elf Tommy Göteborg Porsche 996 C2 2002
585 Bornestrand Håkan Göteborg Opel Speedster Turbo 2005
586 Strandner Håkan Askim BMW Z3 M Roadster 1997
587 Denny Michael Angered BMW E 36
588 Solbreck Manne Alingsås SAAB 900 1982
589 Samuels Anton Västra Frölunda Mercedes-Benz C63 AMG 2016
590 Molin Roger Kullavik BMW Z3    1996
591 Hallin Lennart Harestad BMW Z4 Roadster 2,2 2005
592 Stål Stefan Lerum Corvette Z06 2007
593 Forslund Filip Älvängen Porsche 911 GT3 RS
594 Björkedal Anders Göteborg Porsche Boxster S 2007
595 Nilson Thomas Lerum BMW Z3, 3,0i 2002
596 Nyman Johan Vänersborg BMW 328i 1995
597 Lisefors Milan Göteborg
598 Dahlgren Niclas Göteborg BMW M3  2000
599 Lager Björn Göteborg Chevrolet Camaro 2012
600 Stål Simon Lerum Mazda RX-7
601 Åkerstedt Fredrik Göteborg Corvette C3 Sting Ray 1980
602 Josefsson Carl Göteborg Mazda MX-5 2002
603 Ljungström Lars Göteborg Ferrari 348tb 1990
604 Ljungström Mari-Christine Göteborg Ferrari 348tb 1990
605 Tjärnlund Göran Fritsla RPB Piraya 1970
606 Närman Per-Olof Lerum Honda S2000 2000
607 Khalili Mehdi Göteborg
608 Olsén Marcus Onsala BMW Z4   2003
609 Linderos Jonas Borås Porsche Boxster GTS
610 Kämpendahl Kenneth Överlida Porsche Boxster S 2011
611 Kämpendahl Karin Överlida
612 Hult Daniel Torslanda Porsche 964 C4Porsche Cayman GT4

Deltagarna samlade runt 
prispallen efter KM i 
utomhusgokart den 8/6.
Foto: Gokart.se

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

ledare

Äntligen börjar 
vintersäsongen
Projekt! Man måste ha projekt 
och nu är tiden kommen att sätta 
igång. 

Caterhamen ska rivas ned och byg-
gas om till 2017. Sänkt golv, nya 
bromsar, ny kylare, riktiga stolar, ny 
högre och kraftigare båge, allt enligt 
kravlista och måttat från Ludde, så 
att han och jag båda kan köra Ratt-
muffen cup nästa år.

Ginettorna ska också plockas ned i 
beståndsdelar och gås igenom efter 
en fantastiskt rolig provsäsong i ER-
cup.

Det ska bli mycket tid i garagen, 
men min senaste leksak, det trim-
made tyska elfordonet är så roligt att 

använda att det lätt blir en 4-5 mil 
om dagen. Tid som borde användas 
i garaget. Det positiva i tidsekva-
tionen är dock att jag nu har sparat 
in på tiden som jag lägger på Mona 
Tumbas Slim club.
Så tid finns ändå till allt.

Den perfekta människans form, 
smal och slimmad som en lax, får 
jag nu av bara farten. 

Kör så det hörs 
// Anders ”silent-racer” Jansa

SVKG-Bulletinen 
är Sportvagnsklubben Göteborgs medlemstidning. Bidrag till 
Bulletinen mottages tacksamt per brev eller e-post. Åsikter och 
synpunkter framförda i insändare, artiklar, annonser etc. delas icke 
nödvändigtvis av vare sig SVKG-Bulletinen eller klubben. Icke 
signerat innehåll får återges om källan anges. För signerat material 
krävs författarens tillstånd. Redaktionen förbehåller sig rätten till 
viss redigering av erhållna bidrag. 

Annonspriser:
Medlemmarnas radannonser: Gratis
Helsidesannonser i färg, 
bakre omslag: 3000 kronor 
Övriga helsidesannonser: 1500 kronor
Halvsidesannonser:                           1000 kronor
Vid beställning av fyra annonser erhålls en gratis. 
Årsavgift för medlemskap: 500 kronor 
Familjemedlem: 150 kronor 
Stödmedlem: 10 kronor 
Postgirokontonummer: 42153-7 

Möteslokal: 
Göteborg Karting Ring, GKRC Team 13, Bulyckevägen, Bulycke 
Industriområde, Torslanda

Klubbens postadress: 
Sportvagnsklubben Göteborg
Box 52031, 
400 25 Göteborg.
Hemsida: www.svkg.se
E-post: info@svkg.se

Styrelse: 
Ordf. Micael Lidmalm, vice ord. Per Oleskog, sekr. Stellan 
Östlingh, vice sekr. Anders Jansa, kassör Benny Wahlberg, 
klubbmästare David Dahl, suppleant Sten Ljungquist, 
Oscar Kärrqvist, Niklas Falk, Andras Lengyel, 
Anders Johansson, Olaf Eickel

Besiktningschef: 
Kalle Pilkrantz

Besiktningsman: 
Per Löveryd

Utbildningschef: 
Vakant

Utbildare:
Stellan Östlingh, Tommy Falck, Emil Löveryd, Mikael Mattsson, 
Niklas Falk

Redaktionskommitté: 
Anders Jansa 

Webmaster: 
Andras Lengyel  / Micael Lidmalm

E-postutskick:
Andras Lengyel 

Försäkringskommitté: 
Kåre Lindén, Kalle Pilkrantz

Revisorer: 
Michael Hoffstedt (sammankallande), Kaj Plonaitis 

Valberedningen:
Magnus Gunnarsson (sammank), Benny Praetorius, Per Löverryd, 
Johanna Persson

SVKG är medlem av Svenska Bilsportförbundet (SBF) och 
Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF).

Denna tidning presslades v.46 - 2016
Nästa nummer beräknas komma ut v.50 - 2016

Layout & tryck: 
Grafisk Support Dahlberg AB
E-post: info@grafisksupport.se
www.grafisksupport.se

Carl

Vilma i karusellenFam. Kämpendahls leksak.

Kenneth Kämpendahl 
himself

Lars och Mari-Christine Ljungström Manne Solbreck på Kinnekulle
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reportagein memoriam rescension

En historik om Morgan i Sverige har saknats. Denna brist har 
nu i viss mån täckts genom att en av Sveriges främsta sport-
vagnsprofiler, Staffan Engström, utkommit med sin bok Morgan 
Sports Cars in Sweden.

      I förhållande till märkets storlek är litteraturen om Morgan ganska 
omfattande. Det kanske beror på märkets storhet. Om att Morgan i 
alla sina konfigurationer uppfyller de mest rigorösa kriterierna på en 
riktig sportvagn råder det nämligen inget tvivel. Morgan har varit och 
är fortfarande en viktig internationell medtävlare inom sportvagns-
gebitet.
      Sportvagnsklubben Göteborg har ju alldeles nyss utkommit med 
sin jubileumsbok över sju decenniers klubbverksamhet; Vassa Vagnars 
Vänner, ur vilken man med all tydlighet kan utläsa Morgan-märkets 
sportvagnsdominans. Morgan nämns i alla möjliga sammanhang i 
jubileumsboken, och bilderna av olika Morgan-vagnar dominerar i 
boken med hela 33 stycken. För övrigt, när Sportvagnsklubben Göte-
borg bildades år  1954 bestod nästan hälften av det västsvenska sport-
vagnsägandet av Morgan-vagnar. 
      Avsikten med boken, som Staffan Engström säger i sina inledande 
kommentarer, har varit att ge insikter i hur det är att vara Morgan-ägare 
i Sverige, och hur det fungerar med märkets representation och möj-
ligheter till den service som vissa sportvagnsägare kan vara i behov av. 
      Historiken är omfattande och väl beskriven.  I det första kapitlet 
får vi veta att den första Morgan-vagnen i landet var ett privatimpor-
terat exemplar i slutet av 20-talet; en trehjuling – inte överraskande 
mot bakgrund av det blygsamma automobilbeståndet i landet på den 
tiden och kvaliteten på vägarna – faktiskt ännu 10 år efter det att 
första världskriget tagit slut.
      Kapitel 2 handlar om märkets representation, vilken före andra 
världskriget helt saknades. 1945 fick den nybildade göteborgsfirman 

Alpen, Gundersen A.-B. agenturen för Morgan. Detta företag fick 
även agenturen för bl a. HRG, men för volymen stod Jowett-agentu-
ren. I dag är Classic & Sportscarcentre AB generalagent för Morgan.
      Hela 17 sidor ägnas åt de nio företagen som med åren kom att 
representera Morgan och deras verksamheter. Statistik över försäljning 
är intressant, liksom reproducerade tidiga annonser. 
      Kapitel 3 heter Racing och handlar om tävlingar från tidigt 1950-
tal och framåt,   både på landsväg och is där Morgan-vagnar delta-
git.  Avsnitten är omväxlande kopplade till tävlingsplatsen respektive 
Morgan-ägaren.
      Trehjulingarna behandlas i sitt egna kapitel, nr 4, och beskriver 
vagnarna individuellt, komplett med historik över vagnarna och deras 
ägare. Här skildras även Morgan Three Wheeler Club Scandinavian 
Groups verksamhet.
      En stor del av boken handlar om Morgan Owners Group of Swe-
den (MOG) och dess aktiviteter, möten och arrangemang. 
      Staffan uttrycker sin uppskattning till ett stort antal personer som 
varit honom behjälpliga med information, kunskaper och bildmate-
rial. Namnlistan representerar en rad kända Morgan-personligheter 
samt många andra välkända namn med anknytning till Morgan i Sve-
rige med omnejd. 
      För alla oss som fortfarande föredrar böcker är det viktigt att en 
bok tål hantering. Denna bok om Morgan är, som ’bok’ betraktad, 
välgjord, med hårda pärmar, 208 sidor på rejält papper och god bild-
återgivning (naturligtvis beroende av originalets kvalitet i varje enskilt 
fall).
      En alldeles splendid bok som bör finnas i varje sportvagnsentusi-
asts bokhylla. 
        

Lennart Haajanen

Bokanmälan
Titel: Morgan Sports Cars in Sweden
Författare: Staffan Engström
Språk: Engelska
Förlag: Morgan Owners Group of Sweden (MOG)
Tillgänglig: Fr.o.m. den 22 augusti 
via Classic & Sportscarcentre, Vetlanda.
Pris: 350 kr. + porto.
ISBN:  978-91-637-9648-7

En riktig sportvagn!

En kär gammal sportvagnskamrat och gentleman 
har gått ur tiden. Thomas, som var copywriter och 
fotograf till yrket, gjorde även motorreportage och 
blev känd inom sportvagns- och racingkretsarna, 
inte minst för sin stora samling av fotografier; bland 
annat så bidrog han 2004 med bilder till boken 
Speed in Sweden.  Och det var just på tävlingsba-
norna han hittade sina motiv. Thomas var även un-
der en följd av år en flitig skribent och fotograf i 
Sportvagnsklubben Göteborgs bulletin, där läsaren 
tack vare Thomas reportage kunde följa det som till-
drog sig på ett antal olika internationella racerbanor 
och mässor.
Själv hade Thomas under årens lopp sportvagnar 
såsom Jaguar E-type FHC, Alfa Romeo 1600 GTV, 
Porsche 928 S och Porsche 944 S2. Så sammantaget 
hade Thomas gedigna motorsport kunskaper vilket 
han frikostigt delade med sig till sina kamrater un-
der sina resor, och hemma i Sverige. Vi kommer att 
sakna Thomas.

Thomas sörjs närmast av Saly med döttrarna Be-
linda och Malou.

Ulf Edström
Staffan Engström

Sten Ljungquist

Donington October 28th, 1979. Leif Lindström, Thomas, Stanley Dickens samt ståendes 
t.h. en okänd person. Foto: Staffan Engström.

Du har väl anmält dig? Om inte, så gör det snarast! Förra resan blev fullbokad och 
vi var tvungna att lämna några hemma.

Passa på! Häng med dina vänner i Sportvagnsklubben Göteborg till Bremen Classic Motor-
show 2017 den 3-5/2! Vi gör om förra årets fullträff och styr söderut med Carlunds buss när 
vintern är som mörkast.

Vi har gjort några små förändringar till denna resa. Högre standard på hotell och mat. 
Vi bor och äter två gemensamma middagar på Radisson Blu Hotel i Bremen (ligger på 
Böttcherstraße 2 mitt i gamla stan) med promenadavstånd till mässan och allt annat precis 
utanför dörren.  Kvällarna avslutas i glada vänners lag i hotellbaren.

På bussen serveras enklare mat, öl, läsk, vatten, godis samt Marlies omåttligt populära Irish 
Coffee. Detta till mycket förmånliga priser!

Skicka din anmälan, med namn, adress och telefonnummer, till Marlies Carlund: marlies@
carlundbuss.se
Tänk på att antalet platser är begränsat och att vi var fullbokade förra resan!

För mer information 
www.svkg.se/bcm-2017

Bremen Classic Motorshow 
3-5 februari 2017

Detta ingår i paketet:
• Bussresa Göteborg - Bremen, tur och retur.
• Broavgifter, färjor, skatter och andra 
 resekostnader.
• Två nätter med frukostbuffé på Radisson 
 Blu Hotel Bremen.
• Två gemensamma middagar på hotellet.
• Inträde, en heldag på mässan.
Pris 
3250:- /PP (+600:- för ev. enkelrumstillägg)

Thomas Svernfors 1948-2016
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Falkenbergs fina bana är åter ett blött och blåsigt höstruskin-
ferno när banteamet samlas ett par timmar innan alla entusias-
tiska banåkare börjar rulla in i depåområdet. Lagom till besikt-
ning och anmälan slutar det regna och vi tror på en torr men 
blåsig eftermiddag. 

Niklas skojar om att ni skall se att solen kommer fram lagom till den 
står som lägst och ger ett fantastiskt motljus på slutet av baksidan. 
Jodå, visst blev det så! Bara att kisa eller solbrillor på. Lars från Polestar 
är på plats med Göteborgs blå stolthet, som får 
rulla in som säkerhetsbil en gång, precis som 
den gör i WTCC runt om på världens alla stora 
banor. Perfekt med en familjebil när det skall 
köras ut saneringspulver…
Backar vi ett steg i tiden så är vi på extrainsatt 
bankörning på anrika, långa och snabba An-
derstorp en solig måndag efter skolstart i au-
gusti. Rekordmånga förare har mött upp i en 
riktigt brokig skara bilar. Otroligt kul med ett 
så stort gensvar på en sent aviserad körning på 
Sveriges snabbaste bana.
Per har läst Vassa Vagnars Vänner pärm till 
pärm och funnit att klubben historiskt haft 
prova på pass och vill gärna se om det är något 
vi kan starta upp och utveckla över tiden. Vi 
behöver fila lite ytterligare på konceptet, men 
det kan nog vara här för att stanna. Dagens in-
cidenter begränsar sig till några bilar med högt 
ljud och ett par vilda inbromsningsträngningar 

i gröna passet. När skall vi lyckas nå fram med att man visar störst re-
spekt i gröna passet? Förarmötet är ju till för att vi skall få bra respekt 
på banan. 
Det långa 5-timmarspasset ger möjlighet för alla att köra väldigt 
mycket och på slutet börjar nog de flesta bli mätta, för det är betydligt 
färre bilar på de sista passen. Gott om plats att sträcka ut var det dock 
hela dagen och visst sträckte vi ut så mycket vi orkade.
Till Anderstorp vill vi komma igen 2017!

reportage reportage

Bansommar 2016
Text: Anders Johansson Foto: Martin Wahlberg, Jonas Christensen 

Olaf kollar att serviceboken är rätt ifylld

Silverspeedstern smyger fram Audi, Saab, Volvo och VW - 4 familjebilar direkt till maten efter bandagen

Skönt flyt ut på Falkenbergs baksida Bilglädje på långt led

Falkenbergs chikaner inbjuder till jakt över curbsen
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reportage reportage

Förarmöte som vanligt

Härligt med rejält bankade kurvor!

Dagens tävlingsgeneral, Per Passagerare önskas

Stort intresse för vår bandag

Förberedelser i spänd förväntan

Funktionärsbytesmerca

Glad röd gubbe i liten bil Kassör Benny med tre linslusar

Björn Nyman är beredd

Blå fransos

Anmälan har öppnat garageporten

Ser bra ut, men gul lack är snyggare

Sten och Kalle in action Bagageloppis drar folk
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racing racing

Sprint 2 och 3 på Kattleberg med många bra sprintar och delta-
garna utmanar framförallt sig själva med att slå sin tidigare tid 
och ju längre dagen lider och ju varmare asfalten blir på ”vår” 
egen airport, desto bättre tider sätts. Ett tag trodde vi t o m att 
tidmätningen fått fnatt, men övning ger färdighet.

De som deltagit i samtliga 5 race har kört minst 25 grymma stintar. 
Inte konstigt att det blir bättre tider i slutet av säsongen. Chalmers 
sköna raceteam är på plats och visar upp sin otroligt snabba racebil, 
som de tävlade med för några år sedan. Det är den sista förbrännings-
motorbilen då de numera kör enbart el. Bilen visade sig trivas väldigt 
bra på vår Kattlebergssprint och förarna gjorde den rättvisa med ett 
par snabba rekordstintar utom tävlan. Deras framfart smittade nog av 
sig för Emils Rush satte säsongens snabbaste tider direkt efter deras 
framfart. Tack för den Chalmers!

I stint 4 på Vårgårda kan vi så äntligen sträcka ut A-sprinten fullt 
ut och vi ler hela banan runt. Väldigt roligt att se alla hitta sin egen 
driftstil runt droppen i den riktiga långa vändningen! Kan t o m få 
standardmiatan att spinna nästan hela droppen runt – sjukt roligt om 
än inte snabbaste vägen.
Björn Nyman och Anders Jansa har börjat få riktigt bra ordning på 
både bilar och styrning och är närmare Emil än tidigare på säsongen. 
Vi behöver minst en sprint på den här trevliga flygplatsen 2017.

 Till finalen i stint 5 är vi tillbaka på vår hemmabana på Kattleberg 
och återigen levererar Kjell Brattberg med familj perfekta förhållan-
den med solig bana, korv och flygplanshamburgare. Det visar sig att 3 
killar sticker ut lite extra. Deras bilar är alltid i toppform. Nåja, Jonas 
bil rullar visst numera någonstans i Uddevallatrakten och han passar 
på att visa Oscar hur snabbt hans röda gammelmiata egentligen kan 
gå. De är kliniskt effektiva i sin styrning och vi kan kora tre värdiga 
segrare med Emil, Niklas och Jonas i A, B och C.

Nu till Polestar Trophy där dessa tre konbanemusketörer en gång för 
alla skall göra upp om vem som kan titulera sig A star in a resonably 
priced car. In i det sista lyckas vi hemlighålla dagens finalfordon, trots 
idoga försök från killarna att få tävlingsteamet att försäga sig. På vägen 
tillbaka från lunchbreaket kommer så en knallblå V60 Polestar sakta 
rullande in på banan och det är inte utan att det kippas lite efter an-
dan. Fyrhjulsdrift, 1 800 kg, 367 hk och dubbelkopplingslåda. Hur 
17 skall man kunna drifta den runt i vändningen på ett snabbt sätt? 
Accet är det förstås inget fel på, men konbana är knappast det här 
autobanlokets hemmabana.

De tre matadorerna får varsin testrunda, bara för att konstatera att 
det här kommer att bli en utmaning som heter duga. Därefter följer 
finalen med vars två stintar, där Jonas, Niklas och Emil gör allt de kan 
för att tygla understyrning, vikt och massor med motorkraft.

Ni har säkert redan sett och hört att i år när vi körde familjebil, så 
drog Niklas längsta strået. Kanske beror det på att han är van att köra 
råttsoffa i konbanan eller så var det helt enkelt så att han var snabbast 
just den här dagen. Nästa år görs förstås Polestar Trophy upp i en ny 
sorts bil, men det är en helt annan historia. Berättade jag förresten att 
jag slutade trea i styrelsetäta klass C? En bit bakom Oskar, men klart 
före både Per och Benny. Välkomna att bryta er in framför oss 2017.

Rattmuffen Cup med Polestar Trophy avgjord
Text: Anders Johansson Foto: Zebastian Johansson, Jonas Christensen, Micael Lidmalm

Rattmuffsmiata

Speedsterfredrik kör brett

Per Löveryd brassar på

Philip Carlson klädd i blått för omväxlings skull

Arne Nyman är snabb på Vårgårda

Många knappar blir det

Emil bromsar i full attack

Närmast konan vinner 2016

Ser lättmekat ut

Redaktörshäck
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racing racing

Björn Nyman attackerar Tre synnerligen snabba grabbar

Oscar Kärrqvist tar i för kung och fosterland

Ulf Svenssons röda trehjuling Där borta tar banan slut

Svenssonporsche Snabb gammal Nymanhäck

Carin lånar

Linus Rydbergs snabba racemiata

Hans Elgeskog kör grönt

Niclas Rosell imponerar

Emil Löveryds vinnarspår

Konbanekassör Benny kör tight Stefan Johansson klipper koner

Micharel Samulsson pressar Hondan

Många koner blir det



SVKG-Bulletinen nr 3 – 2016  www.svkg.se www.svkg.se SVKG-Bulletinen nr 3 – 2016 16 17

Alla startande kom till slut fram till målet och förare och passagerare 
tittade in, en efter en. Totalt blev vi 47 stycken tappra deltagare.
 Restaurangen fylldes med glada miner, men även några bistra 
miner från de som inte kört helt rätt. En och annan lite röd och kylig 
näsa, på de som trotsat höstkylan och kört nedcabbat, kunde också 
skymtas bland gästerna men alla hade en sak gemensamt, hungriga 
magar! 
 På menyn väntade Schweinhaxe med sauerkraut eller en Schnit-
zel, nästan lika stor som en pizza. David tog Haxen och jag Schnit-
zeln, det är bäst så för då kunde vi dela. Eller ja, jag kunde nalla lite av 
hans mat i alla fall. 
 Under middagen kom ett MMS från dottern med en bild på so-
nen som satt vid köksbordet hemma, ätandes makaroner och köttfärs-
sås, med ett meddelande att spisen var avstängd samt att de lyssnade 
på barnradio. Jag har verkligen världens bästa barn, tänkte jag. 

Under middagen kom frågan från David, den fråga jag fasade för! 
Han hade blivit så törstig av all Haxe att han sneglade bort mot öl-
kylen och med bedjande ögon tittade på mig och frågade om inte jag 
skulle kunna tänka mig att köra hem? Å jisses!, tänkte jag. Jag har kört 
vår Porsche ”Snövit” en endaste gång, max 40 meter, på en rak väg, 
utan hinder, och det var för två år sedan! Å nu ville han att jag skulle 
köra hem, mitt i natten och från Norsesund dessutom! 
Ja, vad gör man inte för kärleken? 
 Ok, svarade jag. Sen satt jag där resten av middagen och oroade 
mig för att köra denna ömtåliga, fina och vackra bil, hela vägen hem. 
David å andra sidan var inte ett dugg oroad, utan satt lugnt och njöt 
av sin öl och pratade vidare precis som vanligt. 
 Mätt i magen på både skratt, mat, Fanta och lite oro, blev det 
dags att åka hem. 
 Jag körde fram sätet så långt det gick, tog av mig mina roströda 
högklackade skor och startade Snövit. Sakta rullade vi ut från par-
keringen och som tur var körde Benny Praetorius framför med sin 
Pontiac, så jag följde efter honom hela vägen hem till Olskroken. 
 Parkera fick dock vackert David göra, jag leker inte med elden. 
Det räckte med att jag fick smyga över de okristligt höga fartbulorna 
på Danska vägen, här hemma. 

Väl hemma smög jag in i barnens rum och pussade dom godnatt, 
de sov så sött. Köket däremot var ett totalt kaos efter deras framfart 
och matlagning, men väl nerbäddad med maken och tankar om att 
Nattrally, fina bilar, koka makaroner för första gången, trevliga vän-
ner, underbart god mat, roströda skor och att köra Porsche hem sent 
på kvällen, är nog livet trots allt, somnade jag snabbt.

Längtar tills nästa säsong redan nu! och nästa år blir det nog Haxen 
för min del ändå. 

Johanna Dahl

reportage reportage

För första gången lämnade vi barnen ensamma hemma en hel 
kväll, för att vi skulle kunna njuta av SVKGs Nattrally.
Ja, ni läste det rätt, vi lämnade barnen (på deras egna begäran) 
ensamma för att åka kurviga mörka vägar med er...
Å vilken kväll det blev! 

Dryga 30-talet bilar slöt upp vid Ikea Kållereds parkering. Vid 18.30 
radade bilarna upp sig för den sedvanliga genomgången innan start 
och för att få varsin karta. Mitt under starten, vi hade väl släppt iväg 
ett tiotal bilar kanske, ringer dottern (Moa 11år), jag svarar i telefonen 
och innan jag hinner fråga vad det är så flyger tusen tankar genom 
huvudet. Undrar om det hänt något, de skulle ju koka makaroner och 
värma köttfärssås... Spisen!!

Jag frågar lite nervöst,
-Har det hänt något?!

Moa svarar, 
-Mamma, hur länge skulle vattnet koka innan jag lägger i makaro-
nerna? Var det fem minuter? 

Haha, mitt skratt bubblar upp och lugnet lägger sig i mitt oroade 
mammahjärta,

-Nej Moa, det räcker att det börjar koka innan du lägger i makaro-
nerna. Sen skall de koka i tre minuter.

-Ok, tack! Svarar hon lätt och lägger på luren.
Hur kan man inte skratta åt denna underbart oskyldiga lilla fråga? 

Tillbaka till verkligheten, Bertil Jaszka kör fram i sin vita vackra Por-
sche 911 turbo, som han kvällen till ära monterat en ny häftig LED-
ljusramp upptill på. Han får sin karta, vi utbyter några ord och David 
fotar honom innan det är dags att släppa iväg honom, första svängen 
är till vänster. 

Nattrallyt, som egentligen är mer av ett kvällsrally, är ett koncept vi 
behållt orört under några år. Så, precis som förra året och året innan 
dess så leder sträckningen via små kluriga och vackra vägar till restau-
rangen i Norsesunds gamla stationshus. Även detta år var det några 
deltagare som lyckades irra bort sig vid Anneberg, men det gör det 
bara mer spännande! Kanske hittar de rätt väg nästa år?

Efter sista start så körde David och jag raka vägen till målet i Norse-
sund, för att där sätta upp vår flagga och ett bord för försäljning av 
vår nya regalia. 
Personalen på Norsesunds stationshus väntade med tända ljus och en 
underbar doft från köket.

SVKG Nattrally 2016
Text: Johanna Dahl   Foto: David Dahl

Här står Johanna vid starten, redo för Nattrally.

Johanna lämnar över karta till Bertil Jazka.

Glada miner och gött tjöt i väntan på maten.

Anders Jansas Caterham och David Dahls Porsche vid målet i 
Norsesund.

Sten och Ingela smakar av Haxen.
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Årets sommarsäsong med våra torsdagsutflykter avslutades 29 
september och vi kan blicka tillbaka på säsongen med stolthet 
och glädje. Vi har haft bra väder och deltagarantalet har hållit 
sig på topp, precis som förra året, med nästan 30 ekipage nära 
nog varje torsdag (utom naturligtvis dagen innan midsommar). 
Vi har under detta år bytt samlingsplats för våra torsdagsträffar 
till parkeringen utanför Systembolaget i Munkebäck.

Förra året efterlyste vi tips på fler utflyktsmål från våra medlemmar, 
och året 2016 har präglats av att vi hittat och åkt till hela sju nya de-
stinationer, även om en av dem var helt oplanerad. Benny Praetorius 
har fått in tips och själv hittat nya ställen som han kontaktat och 
frågat om de vill ta emot oss sent på en torsdagskväll. En del har till 
en början varit tveksamma att hålla extra öppet sent en torsdagskväll, 
men mot Bennys argument – att hålla öppet några extra timmar för 
en stor grupp besökare på 30-50 personer, med sportbilar, innebär 
en bra extra inkomst – kunde de flesta inte säga nej. De väntade och 
välkomnade oss varje gång!

Till Kafé Molin i Skepplanda har vi fantastiska slingriga och nyasfalte-
rade vägar genom skogen, dock är de aningen smala i vissa partier. En 
del av den sträckan kände flera av oss igen, eftersom det är en del av 
sträckan vi åkte på årets vårrally 1 maj. Paret Molin höll extra öppet 
för oss och tog emot oss med glädje!

Åseby Västergård i Säve är ett gammalt hantverkshus kombinerat med 
ett café. De tillverkar och säljer bl a. sylt, marmelad, kakor och hant-
verk. De har heller inte normalt öppet på torsdagskvällar, men för oss 
håller de öppet.

Café Lilla Ön ligger strax bredvid Säveån i Floda. De har en stor träd-
gård med bord och en samling fantastiska träfigurer som porträtterar 
olika kända musiker.

Café Skåne hittar vi i Mölndal efter en kortare tur genom stan. Kaféet 
är en typiskt långtradarfik med dygnet-runt-öppet.

Café Torpet ligger i Marielund, strax norr om Skepplanda, och vägen 
dit är samma slingriga skogsvägar som till Kafé Molin. Uteserveringen 
täcks av stora tält.

Fritiofs Garage strax utanför Landvetter var en överraskning för oss! 
Det har egentligen ingen servering, men efter överenskommelse skaf-
fade de ingredienser och vi fick själva bre våra smörgåsar till kaffet el-
ler saften. Kontant betalning gäller här. Den stora överraskningen var 
dock resten av garaget som är ett fantastiskt och intressant bilmuseum 
fyllt med en mängd historiska fordon och detaljer.

Under året har vi också besökt tidigare utflyktsmål, såsom Café Sam-
mels i Eskilsby, Instö Café på Vrångholmen och Café Zanzibar i Tjuv-
kil, som alla välkomnade oss vid våra besök.

Vilket var då det oplanerade besöket? Det inträffade faktiskt vid den 
allra första utflykten för året, den 5 maj. Vi hade planerat att besöka 
Lillian i Eskilsby, men fick inte tag i henne utan åkte dit på chans. Det 
var stängt och de syntes inte till! På plats på deras parkering löste vi 
situationen tillsammans och bestämde oss för att åka mot Landvetter 
flygplats och McDonalds som ligger på vägen dit. Vi hade, trots detta, 
lika roligt som alla andra gånger!

Tips till nya utflyktsmål kan ni lämna till oss på plats under torsdags-
träffen, eller skicka dem med epost till touring@svkg.se!

Våra torsdagsutflykter 2016
Text: Andras Lengyel   Foto: Andras Lengyel

Vi anländer Vrångholmen i solnedgången.

19 maj – Engine check innan avfärd.12 maj – Paret Molin tog emot oss glatt när vi besökte deras café.

26 maj – Vi hamnade på Åseby Västergård i Säve efter en kortare tur.

26 maj – Gårdsplanen framför huset hade gott om plats för våra 
sportbilar.

2 juni – Vi fyllde åter upp torget i Skepplanda med våra bilar utanför 
Kafé Molin.

26 maj – Det var gott om plats för oss också framför huset. Sportbilarna 
stod bredvid och tittade hungrigt på.

9 juni – Nyfikna på vad som döljer sig där bakom.
9 juni – Kvällsfika med vänner.

7 juli – Hur många kan vi få plats med i en rad? Är detta rekord? 7 juli – Bilsnack innan avfärd mot Landvetter.
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14 juli – På Instö Café har man en fantastisk utsikt över skärgården.

21 juli – Samling innan avfärd till Café Zanzibar i Tjuvkil.

7 juli – Katterna hade också synpunkter på räkmackorna och hur de 
lämpligast skulle inmundigas.

28 juli – Fräcka sportbilar samlas återigen på parkeringen, här syns flera 
klassiska modeller.

21 juli – Vi kunde även fylla både bord och magar med välsmakande 
räkmackor.

28 juli – I en sådan här kan man bara inte sova, i en sådan här tar 
man sats…

28 juli – Vi åkte den här kvällen till Café Sammels i Eskilsby.

18 augusti – Våra bilar parkerade i solnedgången utanför Instö Café på 
Vrångholmen.

28 juli – Strax efter vår ankomst anlände även mjölklastbilen som 
behövde komma upp till mjölktankarna på gården. Chauffören backade 

mycket skickligt upp mellan våra bilar genom parkeringen upp till 
tankarna.

25 augusti – Ikväll hamnade vi återigen på lilla ön i Floda.

25 augusti – Tuffa pojkar inför avfärd till Floda.
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8 september – Våra sportbilar parkerade i Säve.

15 september – Förarmöte inför avfärd till nytt hemligt ställe.

15 september – Vi hamnade strax norr om Skepplanda på Café Torpet.

22 september – Benny valde i kväll att ta sin Dino 2400 på utflykt.

22 september – Insidan av garaget blev en överraskning för en del av oss. Det var ett museum fyllt med klassiska fordon och en massa andra föremål 
med koppling till fordon.

29 september – Vid sista utflykten för säsongen kunde vi hälsa en 
gammal klubbmedlem välkommen tillbaka i klubben. Det var regnigt 
och blåsigt med dålig sikt. Vi bestämde oss för att ta en kortare tur till 

Café Skåne i Mölndal. Bäst så.



Kalender 2016-2017
För mer information se hemsidan www.svkg.se

• Filmkväll - Rush 24 november 2016 18:00 - 21:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Glöggmuffen 2016 15 december 2016 18:00 - 22:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Klubbmästerskap i InomhusGoKart 2017 25 januari 2017 18:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Bremen Classic Motorshow, Bremen 5-7 februari
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintkurs/träning (prel) 22 april 2017
  ...............................................................................................................................................................................
• Vårruset 27 april 2017
  ...............................................................................................................................................................................
• Vårrallyt 1 maj
  ...............................................................................................................................................................................
• Banmöte Rudskogen (prel. datum) 8 maj 2017 12:00 - 16:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprint 1 Kattleberg (prel. datum) 13 maj 2017
  ...............................................................................................................................................................................
• Licenskurs/Testdag 25 maj 2017
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprint 2 Vårgårda (prel. datum) 28 maj 2017
  ...............................................................................................................................................................................
• Banmöte Ljungbyhed 12 juni 2017 12:00 - 16:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprint 3 Kattleberg (prel. datum) 17 juni 2017
  ...............................................................................................................................................................................
• Banmöte Anderstorp (prel. datum) 21 augusti 2017 12:00 - 17:00
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprint 4 Vårgårda (prel. datum) 10 sept 2017
  ...............................................................................................................................................................................
• Sprintfinal Kattleberg (prel. datum) 23 sept 2017
  ...............................................................................................................................................................................
• Höstrus(k)et 12 oktober 2017 15:00 - 18:00
  ...............................................................................................................................................................................

IRL-publiken ropar, vi vill se den IRL. ASAP


