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1950-tal eller fabriksny?
Nu erbjuder vi service och underhåll 
på din Porsche oavsett ålder. 

Service, underhåll och uppdatering.

August Barks gata 23 A, 421 32 Västra Frölunda, 031-788 09 68, info@rennsport.se
www.rennsport.se

Rennsport är en väletablerad Porschespecialist i Göteborg som utför service, 
reparationer och förädlingar. 
 Är din Porsche av äldre utgåva med luftkyld motor har vid god vana av allt 
från kompletta och professionella motorrenoveringar till lättare arbeten, 
årligt underhåll och fulla uppgraderingar. Undrar du över vad vi kan utföra på 
din bil, hör av dig till oss. 
Rätt service är bra service, välkommen in till oss på Rennsport.
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insändare

Barbro Pommaks 
tekniska spalt
Hej Barbro!

Jag tänkte bygga en riktigt häftig stereo i min sportbil 
och ställa upp i Decibel-dragracing. Har du några tips? 
Bilen är en Triumph Spitfire och den har nu en Göfab-
radio på 5 W.

Lou Dest 

Hej Lou! 

Decibel-dragracing är egentligen inte min grej men några tips kan jag förstås ge dig. Du 
skall börja med att fylla bilen med slutsteg och högtalare. Det är rätt lätt, men karossen 
behöver förstärkas ganska mycket. Bygg fästen i 5 mm stålplåt som du sedan härdar.

Strömförsörjningen löser du med ett tjugotal bilbatterier. Visst väger det, men det räck-
er med att kontrollera att bumpgummina är fräscha. Alla håligheter i bilen fyller du 
sedan med betong och armeringsjärn så det blir stumt och bra. 

Standard dörrlås är lite svaga så dessa måste bytas. De lås som sitter på dörrarna till 
skyddsrum är OK. Vill du däremot spara pengar kan du skruva fast dörrarna istället. 
M 10 med vingmutter är bäst. Skippa allt utom bashögtalarna för det är de som räknas. 

F.ö. har jag ingen aning om det sedan går att köra runt i bilen eller om det får bli tal 
om statisk draggräjsing.

Barbro 
Publicerad i Bulletinen nr 2, 1999©
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Barbro Pommaks Filmklubb
Barbro Pommaks kinematografiska avdelning ger här några recensioner av aktuella filmer. 
Till sin hjälp för att kunna titta på alla filmer har Barbro några avlägsna släktingar, som 
dock är så blyga att de ej vill framträda med namn.

“Dirty Dozen”

En Ferrari-renoverare visar hur man renoverar en hårt sliten boxertolva i instruktiva när-
bilder. Visserligen går inte motorn efteråt, men filmen är underhållande och de pålagda 
instruktionerna med tjeckisk dubbning är bara de värda entrépriset.

Surprise Productions Filmhandelsbolag, Överkalix.

“The Star Spangled Spanner”

Joe, mekaniker i Gasoline Alley på Indianapolis Speedway under 44 år, berättar mustiga 
mekarminnen från tiden då det begav sig. Lämplig för dem som är på väg att avancera 
från amerikanska 50-talsjärn och nu närmar sig europeiska tillverkningstoleranser.

Metro-Goldwyn-Meyer & Drake Inc.

Publicerat i Bulletinen nr 4, 1994.

Blänkare från 
klubbmästeriet
Hej på er alla!
Alldeles strax börjar säsongen och klubb-
mästaren vill härmed informera er om att 
klubbregalian kommer att finnas på våra 
träffar under säsongen. Med om det verk-
ligen skulle knipa och för att du ska slippa 
dyka upp naken på nästa träff, kan regalian 
även köpas enligt övk med:

David Dahl
david.dahl@svkg.se
0706-169 169
eller
Johanna Dahl
johanna.dahl@svkg.se
0707-729 300

Prislista  regalia:
SVKG termos 200:-
Vagnmärke 200:-
Nyckelring 50:-
Broderat tygmärke 40:-
Nummerplåtslist 30:-
Klistermärke utanpåliggande 20:-
Klistermärke invändiga 20:-
Pins 20:-
SVKG doftgran (kinesisk-citron) 10:- 

David och Johanna
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Kassören informerar, mars 2017.
Våren verkar vara på god väg och en ny säsong väntar ”runt 
hörnet”. Hela 30 nya medlemmar sedan förra Bulletinen och 
fler kommer säkert. Flera av de nya har redan presenterat sig i 
klubbsammanhang och är anmälda till körningar. 

Jag har beställt medlemskort till de som betalat i tid och de planeras 
skickas ut i början av april.
 Jag har alltid puffat för att ni ska anmäla adressändring när 
ni flyttar. I år har jag haft flera medlemmar som varit ute i god tid 
med detta. Mycket trevligt, besparar er kassör arbete och klubben 
sparar pengar.   Som vanligt tar jag gärna emot nya och ändrade 
epostadresser. Ett praktiskt sätt att ta kontakt.  Min mailadress finns 
i kontaktlistan strax intill dessa rader. Alternativt  kan ni använda 
delar av formuläret ny medlem på hemsidan www.svkg.se.  
 Nu har mer än 93 % av medlemmarna epostadresser,  1 procent 
upp från förra året. Så det går också åt rätt håll.  ca 35 saknas för att 
få full täckning vid utskick av t.ex. nyhetsbrev. 
Har ni inte sett något sådant? Kolla skräpposten, den inställningen 
rår vi inte över.
Ha nu ett fortsatt fint 2017, vi hörs och ses.

Er kassör, Benny Wahlberg

ledare

Nu är snart touring- och racingsä-
songnen i gång och det är dax att 
rulla ut ett förhoppningvis färdig-
mekat ekipage ur garaget. 

Den 27 april går årets vårrus av 
stapeln och 13 maj är årets racing-
premiär för mig och bilen ligger 
fortfarande i delar utspridda över 
ett antal kvadratmeter och garaget 
ser mer ut som en crossfit hinder-
bana. Vi borde redan nu ha bilen 
klar och vara ute på en bana nå-
gonstans i närheten för att testa, 
men även om bilen var klar så är 
det inte det lättaste att hitta en 
bana för ändamålet i närheten. 

Ginettan är som ni hör långt från 
klar och det är enkelt att säga 
att det är för någon har stulit en 
timma om dagen från oss. Jag vill 
ha tillbaka min timma! Just nu 
behöver jag den, med ränta. För 
att få en körklar racingmaskin till 
13 maj vill jag ha minst 40 extra 
timmar. Kanske ligger dom i nå-
gon oöppnad låda i garaget. Men 

om inte så finns det kanske någon 
därute som sitter på 40 oanvända 
timmar. Jag är ganska säker på att 
känslan känns igen. Nervositeten 
om att inte bli klara i tid börjar så 
sakta komma krypande, vilket gör 
att risken för misstag blir större. 
Hur som helst har vi gett oss fa-
siken på att bli klara i tid och att 
stå på startlinjen i ER-cup i Sturup 
den 13 maj med Ginettan och i 
Rattmuffen i Kattleberg med Ca-
terhamen med Ludde bakom rat-
ten. 

Håll tummarna & meka på, så ses 
vi // 

immer anders Jansa
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klubbnytt

Kan Ginettan vara testad 
och klar för tävling inom 
tre veckor?
Foto: Anders Jansa
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Kontaktlista 
SVKG:s styrelse 
2017
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

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

Carin Carlqvist
Mobil: 0768-006264
Epost: carin.carlqvist@svkg.se

Nya medlemmar  2017 (2/12 2016 - 31/3 2017) 

Omnumrerring 2017 
Nr Namn Ort Sportvagn Årsmodell
550 Hall Mikael Hindås Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet 2000 
551 Kronborg Johan Växjö Corvette C6 Z06 2007 
553 Anderson Eric Kållered Lotus Elise S1 1998 
554 Stål Elina Borås VW Golf R 2016 
555 Karlsson Marie Hovås
556 Carlson Madeleine D Frillesås
557 Murvik Janne Partille Mazda MX-5 2001 
558 Hjelm Lars Frändefors Corvette C6   2008 
559 Landberg Carina Frändefors
561 Weiter Lena Gråbo
562 Svensson Stig Skene Porsche 944 1985 
563 Jannerberg Filip Lindome BMW M2 2017 
   VW Karmann Ghia 1957 
564 Brorsson Christoffer Frillesås Mazda RX7 FD2JZ 1993 
565 Waern Melvin Frillesås Mazda MX-5 2001 
566 Tavares Marcelo Göteborg Lotus Elise   2002 
567 Jarnebrink Denise Borås
568 Gustafsson Tobias Göteborg Toyota Celica 1981 
569 Happstadius Ola Mölndal MG Midget 1969 
   Chevrolet Corvette Cabriolet 1964 
   Jaguar E-type 1962
570 Lindblom Magnus Göteborg Chevrolet Nova
571 Hofmeijer Victor Lerum VW 1600 TL 1972 
   Toyota Celica 1981
572 Lundberg Erik Mölndal 
573 Sandberg Sten-Åke Särö Porsche GT3 2004 
574 Santonen Hugo Gråbo
575 Troedsson Ulf Göteborg Lotus Exige S 2006 
   BMW M2 2017 
   Audi TT 2,0 Tfsi
576 Krause Sebastian Göteborg
577 Brink Jan-Ove Rolfstorp Corvette C6 2006 
578 Redzepovic Edvin V Frölunda
579 Carlson Jan  Göteborg
580 Enkvist Jakob Träslövsläge BMW M3 E46 banpreparerad 2002 
581 Lindmark Martin Bjuv
582 Fröjd Lennart Alstermo Corvette C7 Z06 2016
   Ford Mustang GT 2015
   Chevrolet Camaro ZL1 2013
   Corvette C5 1999
583 Andersson Frank V Frölunda MG MGB GT 1969
584 Jannerberg Simon Kungsbacka Subaru Impreza Sti 2004
585 Reinhard Daniel Hönö BMW M3 E92 Rennsport GT  

Simon JannerbergMikael Hall
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insändare

Herr Redaktör!
I Bulletinen nr 2-2016 skrev undertecknad lite historiskt om bakgrun-
den till benämningen ‘Sport’, vilken bilfabriker och reklammakare 
alltför ofta kliver in och sätter på sina oftast pinsamt vardagliga och 
alltför bekväma familjebilar. Jag tillät mig också att ganska tydligt in-
dikera – även med ett par bilder –  hur jag anser att en automobil med 
sportiga pretentioner borde vara utförd, vilket torde i stort sett över-
ensstämma med sportvagnsklubbsmedlemmars  uppfattning. Några 
protester har jag i alla fall inte hört.
     
Men inte bara sportvagnar, utan även andra moderna bilar tenderar 
att bli benämnda med konstiga namn, sannolikt för att förleda den 
presumtive men okunnige köparen. Förutom att använda engelska i 
alla möjliga sammanhang, där svenska skulle passa alldeles utmärkt, 
kan man numera dessutom observera alla möjliga namnkombinatio-
ner (där ‘sport’ i och för sig ofta ingår) ihopkopplade med kända och 
alldagliga fordonsmärken.  

Aktuella biltyper på 2010-talet är t.ex. BMW 118d xDrive Model M 
Sport  – i och för sig fin, men faktiskt en 4-dörrars sedan!  VW Golf 
Sportcombi TSI skall tydligen locka med sportighet (man kan kon-
statera, att ‘Combi/Kombi’ delen av namnet hette fordomdags  Herr-
gårdsvagn – inte alls så anspråkslöst – och motsvarande anglosaxiska 
epitet var minsann ‘Estate car’ (brit. eng.) respektive ‘Station Wagon’ 
(am. eng.).  

I det aktuella numret av Nostalgia (nr 4 2017) kan man läsa om en 
Ford “Thunderbird Sports Roadster” – en amerikanskt stor och be-
kväm cabriolet på vilken man applicerar det brittiska epitetet ‘sports’ 
och lägger till för säkerhets skull även det transatlantiska ‘Roadster’ 
(som ju är en ursprungligen amerikansk variant av begreppet ‘sport’).

Andra konstiga benämningar i den vällovliga avsikten att försöka sälja 
är BMW’s ‘Steptronic Luxury Line’ och Jaguars ‘Portfolio’.  Mercedes-
Benz vill förföra oss med den lite väl genomskinliga termen ‘Exclu-
sive’, medan Kia kör med ‘Launch Edition’, vad det nu kan betyda.

Volvo V90 ståtar med ‘Business Advanced Momentum Intro’ (!) och 
en modell av Ford Kuga kallas ‘Titanium X’.

Konkurrensen är hård, och även om ovannämnda benämningar låter 
fjantiga får man kanske förstå att försäljningsavdelningarna och re-
klambyråerna anstränger sig.  

I detta sammanhang inställer sig frågan om karosseritypen ‘Coupé’ 
börjar förlora sin ursprungliga mening?  Tidningen ‘ViBilägare’ sväng-
de sig för ett antal år sedan med benämningen ‘Fyradörrarskupé’ (som 
alla vet har en Kupé endast två dörrar, alltid!) men i ‘ViBilägare’ nr 5 
2017 figurerar ‘fyradörrarskupé’ igen. Håller   ‘kupé’/’coupé’ på att få 
samma onödiga drag av exklusivitet som ‘sport’?

Lennart Haajanen

Från läsekretsen

En modern bil med sport i modellbeteckningen möter en riktig sportbil. Föraren av den ena är dessutom SVKGare.
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reportage

År 1954 bildades Sportvagnsklubben av Bo Lo-
rentzon som då var anställd hos göteborgsbil-
firman Alpen, Gundersen A.-B. 

Eftersom det då inte fanns någon klubb med nam-
net Sportvagnsklubben så behövdes inte tillägget 
”Göteborg”.  Akronymen blev således ”SVK”. Klub-
ben kom att få ett par olika klubbmärken; det första 
med inskriptionen ”SVK / Sportvagnsklubben”, det 
andra med ”SVK”. När så andra sportvagnsklubbar 
bildades i olika landsändar kändes det nödvändigt 
för göteborgsklubben att stärka sin identitet. År 
1971 formgav jag Sportvagnsklubbens nuvarande 
märke, och naturligtvis fanns nu namnet Göteborg 
med. Följaktligen blev akronymen ”SVKG”. Bak-
grunden i märket utgörs av en blå & gul startflagga 
samt en schackrutig målflagga, och i mitten en silu-
ett av en röd sportvagn. Sedan dess har jag då och 
då fått frågor om den röda bilen i märket. Så nu har 
jag rullat ut bilen ur märket och parkerat den för en 
närmare studie.

Bilen är en H.R.G. tillverkad i England av en myck-
et liten fabrik, med som mest ett 50-tal anställda, 
som byggde sportvagnar mellan 1935 och 1966. To-
talt blev det 237 stycken, varav merparten var av den 
typ som visas på min illustration. Bilen har ett chassi 
av stål, försett med kvartselliptiska bladfjädrar fram-
till och halvelliptiska baktill. Den rörformade stela 
framaxeln stagas upp av friktionsstötdämpare, mon-
terade under bladfjädrarna. Den stela bakaxeln var 
av standardtyp och försedd med en kombination av 
friktionsstötdämpare och hydrauliska stötdämpare. 
Bromsarna, med bromstrummor av magnesium, var 
mekaniska och av fabrikens egen konstruktion och kunde justeras från 
sittbrunnen. Karossen hade en trästomme av ask och kläddes med 
aluminiumplåt. Karosstillverkningen lejdes ut till olika karosserima-
kare, varför varje bil på detaljnivå blev ett unikum.  Till att börja med 
köpte man 1,5 liters motorer från Meadows, senare gick man över till 
Singer-motorer, de flesta på 1,5 liter och några (49 st.) på 1,1 liter. 
Singer-motorerna byggdes delvis om och trimmades av H.R.G. Växel-
lådorna köpte man från Moss. Bilarna byggdes med tanke på tävling. 
Byggkvaliteten var hög, fjädringen var stenhård, styrningen var superb 
och vägegenskaperna mycket goda. Det var alltid kunderna som fick 
sköta och betala tävlandet, medan fabriken kunde ibland ställa upp 
med råd och dåd.

Strax efter andra världskriget fick Alpen, Gundersen A.-B. generala-
genturen i Sverige. Man sålde totalt sex H.R.G.: år 1946, chassinr. 
W83, år 1947, chassinr. W91 och W109, år 1948, chassinr. LW143 
och W144 samt år 1953, chassinr. W222. Gösta Alpen själv tävlade 
med W91. Två andra bilhandlare, Thedde Svensson och Joakim Bon-
nier tävlade med LW143 respektive W144. En man som på den ti-
den tävlade flitigt var Rune Sköld från Bollnäs. 1948 köpte han en 
Morgan 4/4 av Alpen, Gundersen och tävlade med den under några 
månader för att sedan byta till en M.G. TC, som var en något snab-
bare vagn. Sedan tävlade han med H.R.G., med chassinr. W109, 

samt BMW 327. Det var en diger samling sportvagnar, alla med röt-
terna i 30-talet. Alpen, Gundersen hade även generalagenturen för 
Morgan som fram till 1951 tillverkade modellen 4/4, som då ersat-
tes av den något kraftigare Plus 4. Någon konkurrens verkar det inte 
ha varit emellan bilmärkena; som Gösta Alpen 1996 sade till mig: 
med H.R.G. tävlar man, med Morgan kör man landsväg. – Förutom 
nämnda H.R.G.-vagnar har privatpersoner senare importerat följande 
H.R.G. med chassinumren W66, W97, W168 och W219, möjligen 
någon till. Tyvärr kom aldrig någon H.R.G. med i SVK/SVKG. Där-
för blev den röda bilen i klubbmärket bilmärkesneutral och kunde 
accepteras av alla.

1954 när SVK bildades ansågs H.R.G. som mycket ålderdomlig. En-
ligt ”Stora Bilboken 1954” av Ingemar Wretman, kostade en H.R.G. 
1500 16.650:- kr. Som jämförelse i samma prisklass kan nämnas den 
massproducerade Austin-Healey 100, som börjat producerats året 
innan, och kostade 14.850:- kr. H.R.G.s 1500-modell kom dock att 
tillverkas ett par år till. Historiskt sett är den arketypen för den klas-
siska sportvagnen; öppen, tvåsitsig, lång motorhuv och friliggande 
skärmar, som dagens Morgan eller Caterham 7.

Detta om den röda bilen som nu får backa tillbaka in i SVKG-märket.

Den röda bilen
Text: Staffan Engström  
Illustration: Staffan Engström
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En kylig fredagsmorgon den tredje februari strax före klockan 
sju samlades vi alla vid Göteborgsoperan för avfärd med Car-
lunds buss med Ingemar vid ratten och Marlies service, ner mot 
Bremen och Classic Motor Show.

Väl på bussen var alla glada samt relativt pigga. När klockan slog den 
magiska nian kom första beställningen av Irish Coffé, även detta år 
stod jag för första beställningen, med Sten Ljungqvist hack i häl! Allt 
som tiden gick och fler beställningar gjordes så fylldes bussen med 
mer och mer tjo och tjim, tills Sten somnade och lugnet lade sig... :) 

Min frågesport gick av stapeln med mer varierade frågor detta året. 
Det var inga lätta frågor, vem vet till exempel hur många ägg det är 
i en sockerkaka med två deciliter socker? I år blev det lite extra skoj 
då Marlies och Ingmar överraskande tog första pris och vinsten var 
SVKGs vackra vagnsmärke. Eftersom dessa regalia är exklusivt för 
medlemmar fick jag tänka om och köpte en trevlig flaska bubbel av 
modell magnum till de bägge värdiga vinnarna istället. Andraplatsen 

tog Ove och Bengt samt tredjeplatsen kammade Sten och Claes hem.
Currywurst och mjuka pommes är en given kulinarisk smakupple-
velse på båtturerna över till Tyskland. Väl i Tyskland fick vi tillfället att 
fylla på våra dryckesförråd i Heiligenhafen. Snabba som vi var, var vi 
tillbaka till bussen på en timme, med klirrande kundvagnar.

I år hade vi klassat upp vårt boende till Radisson Blu i Bremen. En 
ljuvlig gemensam middag väntade på hotellet efter den långa resan. 
Jag och David lade oss relativt tidigt efter middagen och vaknade till 
otroligt vackert Bremenväder! Solen sken och fåglarna kvittrade, vår 
var i luften! Frukosten var underbar och den bjöd på både ägg, bacon, 
tyska korvar och gott, välbehövligt kaffe. Mätta efter frukosten pro-
menerade vi genom gamla stan, via torget till mässområdet.

Mässan var lika stor som året innan, men många saker är desamma. 
Även bilarna kunde kännas igen, men vilka bilar sen då, vackra former 
överallt!

Vi gick ut till försäljningsgaraget, där är det stor kommers av diverse 
fordon, men till hutlösa priser. Till exempel en Volvo 245 GL från -87 
var till salu för 11900 euro, eller en Volvo 740 GL från -90 för 7450 
euro! Uj uj uj....

reportage

Bremen Classic Motor 2017
Text: Johanna Dahl    Foto: David Dahl, Sten Ljungquist, Micael Lidmalm

Två styrelsemedlemmar tittar på objekt för den nya klubblokalen i 
Bremen. Läget föll på grund av att vädret var kopia av Göteborgs.

Rädda Alfor är vackert
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De här sex muntra herrarna gick inte och lade sig tidigt.

Eller en Volvo 245 GL med 116000 km på mätaren för 11900 euro

Johanna funderar på hur många blomkålshuvuden som rymms i en buss. 
Kanske utslagsfrågan till årets vårrally.

Livsnjutarna Bertil och Anders avsmakar barmenyn.

Sten, Claes och Johanna smörjer kråset med korv och öl. Mums.

Vem vill inte ha en racingmålad Vespa 
hemma i gareget.

Denna W113, i folkmun 280 SL fick av ordförande Micael betyget 
finare än ny.

Dagen gick fort och ömma fötter gjorde sig påminda. (Jag envisas 
ju med dessa höga klackar hela tiden.) Vi promenerade tillbaka till 
hotellrummet och tog oss en liten tupplur innan den gemensamma 
middagen. Åh så skönt för både ögon och fötter.

Till kvällen samlades vi återigen för en gemensam middag och disku-
terade de hutlösa priserna samt de vackra bilarna och allt annat som 
finns på mässan. Vissa av oss gick och lade oss tidigare än andra. Det 
måste tilläggas att sängarna var fantastiskt sköna på hotellet.

Resan hem gick bra, dock var vi tystare och tröttare, samt att det inte 
gick åt lika mycket Irish Coffé. Vid tidig kväll anlände vi i Göteborg, 
där vi lastade ur trötta kroppar och inköpta drycker.
Stort tack till Carlunds Buss för fantastisk service även detta år. Bre-
men Classic Motor är en mässa som alla borde besöka någon gång i 
livet. Tack för mig och återigen, tack Marlies och Ingemar. Men nästa 
gång tar vi nog en gammal Volvo ner och tar flyget hem! ;)

Damtoaletten var kanske 
onödigt spartansk



SVKG-Bulletinen nr 1 – 2017  www.svkg.se10

racing

Efter en regnig och blöt vinter samlas vi igen hos Gokarting Ma-
jorna för att göra upp om klubbmästerskapet. Sportvagnarna 
har stått inne och är redo för en ny säsong av racing och sol-
sken, medan vi värmer upp våra stela kroppar med lite gokart 
vilket antagligen leder till att vi blir ännu stelare. 

I år blev vi ett riktigt bra gäng med lite nya ansikten som dök upp. 
Som vanligt blev vi indelade i grupper, hela fyra stycken med sju i 
varje. Detta betydde att det skulle bli ännu tajtare och intensivare ute 
på banan vilket i alla fall jag var lite orolig för. Till en början får alla 
några uppvärmningsvarv för att bli ett med gokarten. Men innan det 
gällde det att väga sig på den hemska vågen.

Förra året lyckades jag väga in mig på prick 90 vilket är det minsta 
man måste väga i karten. Men på grund av min racinglicens som jag 
tog i fjol har jag lyckats bränna bort det värsta på alla sprintrace och 
vägde in på 88 kg. Samtidigt hamnade några andra som inte kört lika 
mycket racing på ett okänt antal kilo i övervikt, ingen nämnd, ingen 
glömd, men jag syftar på tjocka släkten, hehe. 

På kvalet hade jag höga förhoppningar eftersom jag kom på andra 
plats i finalen förra året. Men mina förhoppningar krossades och jag 
fick en kvaltid på 39.384 som placerade mig i B-finalen. Men lika 
glad var jag för det eftersom jag krossade den lilla gubben David Dahl 
vilket var ett lika viktigt mål för kvällen. Trots denna pyrrhusseger gick 
det hett till i alla finalerna och alla körde så det tjöt gott i materialen. 
Eftersom jag fortfarande var ute efter seger i B-finalen så passade jag 

på att ta en titt på vad jag kunde förbättra genom att granska kör-
ningen i D- och C-finalen innan det var min tur. Men det gick så 
jäkla snabbt att det var svårt att se, så jag fick fråga om lite snabba råd 
utav min kompis Mart som är en höjdare på gokart. Efter två finaler 
med hård körning och en massa skratt gick första plats i D och C till 
Georgios Koutzamanis och Joakim Doshé. 

När det väl var dags för B-finalen försökte jag planera körningen stra-
tegiskt men lyckades ändå inte få till några bra varvtider. Efter vad 

KM i inomhuskart
Text: Ludvig Axelsson    Foto: Jonas Christensen, Gokarting Majorna
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som verkade vara någon minut var de 16 varven slut och jag slutade 
på tredje plats och alltså 10:e totalt efter en massa omkörningar och 
blåflaggningar. Första platsen i B-finalen gick till Filip Melander.

Nu var det dags för A-finalen där det var full rulle hela tiden. Med 
en massa omkörningar och till och med svart flagg. Till slut efter 16 
tuffa varv gick pallplatserna till Jonas Christensen på tredje, Christof-
fer Waern på andra och första platsen till Niklas Maisaari, som också 
fick dagens bästa tid på 38.371, extremt bra kört av alla. 

Slutsaten av kvällen blev att ska jag ha någon chans i detta sällskap 
måste jag träna mer.  Hur som helst en mycket rolig kväll med otroligt 
skicklig körning av trevliga kompisar och jag ser redan fram emot KM 
på Team 13 och naturligtvis en varm sommar med många rattmuffar. 
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Man märker att vintern har varit lång och våren börjar närma 
sig när sportbilsentusiasterna är på hugget. Det är nog ingen 
som hade kunnat gissa att våra 50 platser skulle försvinna på 
mindre än 2h, man kände sig lite som en rockstjärna med ett 
slutsålt Ullevi och det är coolt!

Telefon och mail gick genast varmt hos David och Torbjörn då plat-
serna tagit slut och vi gjorde en snabb överläggning innan vi bokade 
upp ett nytt datum, vilket blev lika populärt. Nu var det bara en lång 
väntan tills det var dags…

Som tur var kunde jag fördriva tiden med att baka kanelbullar, för 
ska man nu fika ska det göras med stil, och då är det hembakat som 
gäller. För er alla andra var det bara att hoppas på att tiden skulle gå 
lite fortare.

8:e februari gick den första träffen av stapeln och det var ett glatt 
sportbilsgäng som dök upp. Det var med spänd förväntan vi såg alla 
bilarna rulla in på parkeringen samtidigt som vi gjorde de sista förbe-
redelserna. 

Totalt var det ca 60 deltagare som dök upp så vi delade upp gänget 
i tre grupper så att vi kunde få ut så mycket som möjligt av kvällen. 
Sedan gick vi runt på tre stationer, en för verkstad, en i bilhallen samt 
en för huvudattraktionen, von Braun 3000R (eller Indigo som den är 
mer känd som). 

I verkstaden guidade Torbjörn gästerna med hjälp av teknikerna Peter 
och Fredrik. De visade sin verksamhet samt Torbjörn berättade om fö-
retaget. I bilhallen berättade Thea (Torbjörns dotter) om företagets his-
toria samt visade några filmer från back in the days. I Indigogruppen vi-

Oj, vilket drag det blev…
… efter platserna till von Brauns sportbilshäng
Text: Carin Carlqvist  Foto: Andras Lengyel, Olaf Eickel, von Braun

>>>
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Det första som möter en innanför dörren är en Dino 246 GT 1971, som 
numera ser ut att vara klädd i 20-Y-464 Giallo Senape. Vacker färg och form. Per och Carin försjunkna i seriös diskussion om sportbilar.
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sade Frank upp företagets stolthet och svarade glatt på alla frågor 
som dök upp, han var djupt imponerad över intresset och kunskapen 
som finns i klubben. Det ska ni ta åt er!

Efter att alla besökt de tre stationerna blev det fika och mingel i bil-
hallen. Det fanns gott om tid att drömma sig bort till sommaren och 
kika in fina bilar med sportbilsvännerna innan det var dags att runda 
av för kvällen.

Efter denna kväll kunde inte tiden gå fort nog så att man fick uppleva 
detta ännu en gång!

Så den 20:e februari var det äntligen dags för ett nytt gäng glada sport-
bilsentusiaster att dyka upp. Vi körde en favorit i repris med tre grup-
per men denna gång hade Frank fixat fram så att även testmulan fanns 
för visning, något som uppskattades av besökarna eftersom man nu 
fick titta även under motorhuven. 

Allt som allt så blev det två fantastiska kvällar hos von Braun Sports 
Cars och vi vill tacka oerhört för att ni tog er tiden att förgylla vår 
bilhall med ert besök!

Objekt placerade i läge för underhåll och reparation.Delar av en helt ny Indigo väntar på vidare behandling.

Kvällens värd Torbjörn berättade i servicehallen några roliga anekdoter om hur och varför han startade bolaget. 

>>>
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Här fick vi se individ nr 2 (av en framtida total av 10) ur den begränsade upplagan Signature Series av den nya Indigon.

Torbjörn von Braun fick ta emot presenter, inkl. vår jubileumsbok, av 
vår ordförande Micael Lidmalm som tack för att vi fick komma på besök 

hos dem.
Att Torbjörn är en guru på att forma plåt demonstrerade han bland 

annat med hjälp av ett engelskt hjul. 
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Till slut tog vi oss alltså in i the Vault, ”Kassavalvet”, som är 
The Petersen Museum’s verkliga guldgruva! Som alla museer 
har the Petersen ett stort antal klenoder och intressanta objekt 
men av utrymmesskäl kan bara ett begränsat urval ställas ut i 
själva museet. 

The Vault går att besöka men det har en mycket begränsad 
tillgänglighet. Vid vårt första besök för ett antal år sedan hann vi på 
grund av tidsbrist inte ta del av museets stora lager. Vid vårt nästa 
besök hade museet precis byggts om och nyrenoverats. Då var The 
Vault stängt. Det var då inte i presentabelt skick att visa upp för 
besökare. Men nu, vid vårt tredje besök, var the Vault tillgängligt igen!  
Carl köpte biljetter på nätet och vi hängde på låset då de öppnade. 
Det var med spänning vi väntade på vår guide för dagen, som visade 
sig vara en ytterst kunnig gråhårig herre, ett levande lexikon och en 
duktig berättare. 

Eftersom vi var tidiga så hann vi ta en snabb titt på bottenplanets 
utställda klenoder. The Petersen Museum har med start hösten 2016 
under ett år en helt unik Bugatti-utställning, ”the Art of Bugatti” där 
bara de mest exklusiva objekten kvalat in. Dessutom med stor bredd 
och objekt från hela den konstnärliga familjen Bugatti. Givetvis med 
bilar från pappa Ettore och sonen Jean, därtill möbler, skulpturer och 
målningar av Ettores far konstnären Carlo Bugatti samt djurskulpturer 
mm av Ettores bror Rembrandt Bugatti.  Man hade utöver egna 
objekt lånat in intressanta bilar och föremål från Bugatti (som är VW-
ägt numera), från privata samlingar och flera andra museer. 

Ettore Bugatti som konstnärsson designade långt mer än bara bilar 
och betraktade sig nog lite som allkonstnär. Som perfektionist strävade 

han också efter att ha kontroll över hela konstruktioner och var ytterst 
ovillig att använda sig av leverantörer.

Ett exempel på detta och intressant för oss här på ”bästkusten” kunde 
ses på the Petersens ett exemplar av den lilla läckra Bugatti You-You-
båten med en raffinerad spantkonstruktion och i utsökt lackerat trä. 
En underbar liten sak som visade på Bugattis bredd som konstnär och 
konstruktör. 

Båten från 1946 hade en otrolig finish, med stor detaljrikedom och på 
ritningar kunde man se det tänkta helt unika drivsystemet konstruerat 
av Bugatti med en motor placerad ytterst oortodoxt längst fram under 
fördäck och med lång propelleraxel hela vägen till aktern, vilket gav 
jämn viktfördelning då båten var lastad. 

Bugatti typ 64, det sista av tre tillverkade chassin. Karossen är dock ny, framtagen av ett designteam i Kalifornien baserad på den kunskap man samlat 
om Jean Bugattis intentioner då han började utveckla denna fantastiska bil för egen räkning. Men som inte hann få någon kaross innan han omkom i 

en bilolycka.

Lyckat “Inbrott i Kassavalvet”; The Vault, at the Petersen 
Automotive Museum, Los Angeles
Text: Jan E Rydquist    Foto: Jan E och Carl Rydquist, samt från museet

Båten Bugatti lät bygga 1946, kallad You-You
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The Petersens hade samlat ihop ett helt fantastiskt urval unika Bugatti. 
I en samlad utställning fanns en 1925 Bugatti Type 35C Grand Prix, 
en 1939 Bugatti Type 44 Fiacre, en 1930 Bugatti Type 46 Cabriolet, 
en 1931 Bugatti Type 50 S, en 1931 Bugatti Type 54, en 1932 Bugatti 
Type 55 Supersport, en av fyra 1935 Bugatti Type 57SC Atlantics, 
en 1939 Bugatti Type 57C Aravis av Gangloff, en 1939 Bugatti Type 
57C av  Vanvooren, en 1939 Bugatti Type 57C Atalante av Gangloff, 
en 1939/49 Bugatti Type 57C Atalante och den sista Bugatti som var 
kopplad till familjen, en 1951 Bugatti Type 101C. Underbara bilar i 
ett format och utförande som är överväldigande.

Från Bugattis senare historia fanns den mycket ovanliga 1994 Bugatti 
EB110 Super Sport Le Mans och givetvis nyaste Chiron. 

Därtill var en Bugatti typ 41, Royal inlånad, ett rent lyxmonster som 
verkligen imponerar än i dag. Med 3175 kg vikt, hjulbas 4,3 m, längd 
6,4 m och rak åtta på 12,7L så är den minst sagt ”Uber” på allt! 

En nästan färdig Bugatti typ 64 fascinerade också. Det sista av de tre 
chassin som togs fram. Karossen är en kreation byggd på det underlag 
som fanns framme då Jean Bugatti gick bort. Bilen var helt hans verk 
och någon kaross till detta chassi var inte framme då. 

Karossen är framtagen av ägaren och bilsamlaren Mullen av 
hantverkare som använt trettiotalsmetoder. Formen är tidstypisk och 
baserad på en omfattande research som gjorts av åtta designstudenter 
hos Stewart Reed Design i Pasadena, som därefter designat och tagit 
fram en fantastisk aluminiumkaross som i allt följer Jean Bugattis 
intentioner.

Carl, som pappa till lille Max, nu knappt två år, tyckte att en 
Bugatti ”typ 52” (Baby Bugatti) var underbar att se. Två exemplar 
fanns av denna fantastiska barnbil som Bugatti tog fram till sin son 
Roland 1927. En bil exakt som de stora bilarna men i halv skala och 
med batteri och en 12V elmotor. Vikten är 50 kg med en kaross i 
aluminium, dock med en begränsad toppfart 18 km/h. Tillverkad i 
500 ex under en period för ett antal lyckliga barn till kungligheter och 
dåtidens ”noble and rich”! Dessutom en alldeles äkta Bugatti, om än 
helt i andra änden på skalan av Bugattibilar.

Konstnärliga möbler och träföremål av konstnären Carlo Bugatti, 
Ettores far. 

En imponerande Bugatti typ 41 Coupe de ville Royal, 1931

Bugatti typ 64, vacker i varje detalj.

Exklusiv bil, Bugatti, typ 57SC Atalante, från 1936.  

1939 Bugatti Type C by Vanvooren, utsökta linjer! Byggd på chassi typ 
57C signerad Jean Bugatti



SVKG-Bulletinen nr 1 – 2017  www.svkg.se20

reportage

Senaste bilen från Bugatti, en ny Chiron stack ut den också. Ett 
extremt fartmonster med över 400 km/h toppfart, över 1500 hk 
motor och framtagen till dagens rikaste samlare med en prislapp på 
över 2,4 milj. Euro.

Men nu var det dags för The Vault! Vi följde vår guide ner för 
trapporna och in i källarlokalerna. Där väntade något som liknade 
ett större parkeringshus med unika klenoder. Dessutom fanns ett 
antal områden där museets mekaniker arbetade med renoveringar och 
underhåll av bilarna. 

Uppdelningen var grovt i en historisk följd med bilar grupperade med 
bilismens barndom först och sedan i avdelningar framåt. En speciell 
del berörde fordon för presidenter och potentater, likaså var bilar ägda 
av kända skådespelare i en egen gruppering. Utöver unika objekt från 
specifika tillverkare fanns ett antal tävlingsbilar och givetvis klassiska 
sportbilar och unika custom och hot rod-byggen. 

Därutöver ett stort antal bilar under skynken som vi bara kunde se 
på avstånd, de flesta under förvaring åt samlare som vill ha sina bilar 
säkert garagerade, väl underhållna och i perfekt skick för kommande 
körning och evenemang. 

Listan över bilar var lång och alltför stor för att kunna täckas här. Jag 
har bara tagit upp extra intressanta objekt.

Presidentbilar betyder stort format, plats för livvakter utvändigt, 
motmedel mot attentat och förföljelse. I tidiga bilar från 40–50-talet 
fanns rena ”James Bond”-lösningar inklusive oljetankar bak som 
kunde öppnas så vägbanan bakom bilen sprayades hal för illasinnade 
förföljare! Som i gamla gangsterfilmer. Skottsäkert glas fanns med 
givetvis. Fram till 50-talet var faktiskt öppna bilar vanliga. Mordet på 
Kennedy betydde det definitiva slutet för öppna presidentbilar.

En udda bil var en specialbyggd Cadillac De Ville Popemobil för 
påvens besök i USA på 80-talet. Öppen, vit, stilfull och med en höjbar 
”tron” i baksätet. Men efter attentatet mot Påve Johannes Paulus II 
1981 så var denna vackra påvebil helt omöjlig att använda och den 
gick som ny direkt till museet.

Snacka om exklusiv barnbil! En Baby Bugatti ”typ 52”

Nya Bugatti Chiron, ett automotivt konstverk

Senaste Bugatti Chiron, 1500 hk, 400+ km/h, 25 miljoner kr, 
sportbilarnas okrönta ”konung”.

Här slumrar många klenoder

Denna ’42 Lincoln Zephyr limousine användes av bägge U.S. 
presidenterna Roosevelt och Truman. Det var den första bepansrade 
presidentbilen, ett direkt resultat av Japans attack på Pearl Harbor

Tilltänkt påvebil för Johannes Paul II, aldrig använd
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Att presidentbilar är vräkiga saker var tydligt. Enorma Mercedes 600, 
sovjetryska ZIL (Packardkopior). Vissa bilar kunde bara beställas av 
stadsöverhuvuden, en sådan var en extremt lång MB 600 Landaulet, 
som Saddam Hussein använde.

Bland kändisbilar sticker Elvis Presleys De Tomaso ut. Knallgul 
och komplett med kulhål i instrumentpanelen. Elvis hade många 
bilar men också privat ett rätt hett temperament. Då De Tomason 
krånglade så blev han rasande och satte en kula i den för att den skulle 
”lära sig”. Lite som Basil i Faulty Towers som i TV-serien piskade upp 
sin startvägrande bil.

Märkesentusiaster hittar det mesta här nere. Flera Ferrari givetvis. 
Jaguar med bl a skådespelaren Steve Mc Queens XKSS. Den första 
Porsche 911 som då hette 901. Ett fåtal bilar hann byggas med dessa 
emblem, som fick ändras efter det att Peugeot protesterat och bevisat 
att alla tresiffriga namnserier med 0 i mitten, avsedda för gatbilar var 
deras. Man lät dock Porsche behålla nummer som 904, 906, 908 osv. 
eftersom de var tävlingsfordon.

En udda Porsche var en (356) Continental. Det var en specialversion 
för USA. Den hade extra krom, annorlunda inredning för att 
tilltala en bekvämare amerikansk kundkrets. Eftersom siffror som 
modellbeteckning var ovanligt i USA så trodde importören ett namn 
skulle slå bättre. Det blev ett modellår med Continental-emblem. Ford 
som ägde Lincoln hötte med fingret och talade om att Continental var 
upptaget! Så modellåret 1956 fick USA-sålda 356-bilar heta European. 
Sedan återgick man till siffror. Men denna Porsche Continental 356 
byggd av Reutter såg lite lyxigare ut med vackra kromringar på hjulen, 
stötfångarna, vita däckssidor, tjock påkostad sufflett och mycket fin 
interiör. 

En Ferrari Barchetta, den sista tillverkade och som Enzo Ferrari 
skänkte till Henry Ford II finns där. Bilen sägs vara inspiratör till 
många designelement i Fords första Thunderbird. Ett flertal detaljer 
som utformning av bakljus och avgaspipornas utlopp kopierades rakt 
av. Likaså olika emblem och fejkade luftutsläpp bakom framhjulen. 

Saddam Husseins MB 600 med rejäla fotseg och handtag för 
säkerhetsvakter. En rysk ZIL bakom.

Elvis Presleys gula DeTomaso

En grupp Ferrari väntar på friheten

Steve McQueen var denna XKKSS-57 femte och sjunde ägare. Han 
lär ha sålt den till bilmuseet Bill Harrah för att klara av att betala en 

ansenlig mängd parkeringsböter! Men han ångrade sig snabbt och köpte 
tillbaka den. 

Unik Porsche, första 901. Som sedan fick ikonnamnet 911.

Porsche (356A) Continental
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Amerikanska sportbilar finns givetvis. Muntz är en bil med säregen 
design men ändå rätt snygga linjer och massiv front. Muntz Car 
Company etablerades 1950, av Earl “Madman” Muntz, en bilhand-
lare. Man lyckades tillverka ca 400 bilar fram till och med 1954. De 
var avancerade med dåtida mått och hade en lätt aluminiumkaross. 
Mycket beroende på inflytande från Frank Kurtis, även han känd som 
Indycar- och sportbilstillverkare (under namnet Kurtis Kraft) som var 
delaktig. Bilen tillverkades först med Ford, senare med Cadillac och 
slutligen med Lincoln-motorer. Just denna coupé var byggd i Glen-
dale, Kalifornien. Tyvärr gick tillverkningen med förlust vilket tvin-
gade dem stänga fabriken. Muntz-bilar är ovanliga idag och mycket 
dyra.

En intressant bil var Carrol Shelbys första seriösa sportbilsprojekt. 
Visserligen baserad på dåtidens Corvette men med tydliga ambitioner 
att skapa en unik prestandabil. Alla känner till Shelby Cobra men få 
vet om att hans grundidé var att skapa en amerikansk GT-bil i paritet 
med de europeiska. Dessutom visa Enzo Ferrari att det gick att utma-
na hans GT-bilar.

Han började att tillsammans med Jim Hall och baserat på ett modifi-
erat 1959 Corvette-chassi addera en Carozzeria Scaglietti GT-kaross 
med mycket vackra linjer, snarlika de för Ferrari Tour de France. 

Tre bilar togs fram i Italien och Carroll Shelby närde stora förhop-
pningar att GM skulle välsigna ett projekt ”Corvette Italia” i 
lågvolymtillverkning av en exklusiv GM-länkad sportbil. Men de 
högsta direktörerna på GM var inte positiva till detta. Man anade 
kanske en konkurrens med GM:s egen Corvette och stoppade Shelbys 
försök. Därtill kom 1955 biljättarnas inbördes överrenskommelse att 
inte stödja tävlingsverksamhet.

Pikant nog var Ferrari också starkt emot planerna. Han såg inte pos-
itivt på att hans huvudleverantör av GT-karosser gick in i samarbete 
med en tänkbar framtida konkurrent. Så det tilltänkta projektet 
motarbetades från två håll!

Shelby vände sig senare istället till Ford och med ett chassi från AC 
fick världen istället AC/ Shelby Cobra. 

Men Corvette Italia, eller rättare Shelby-Scaglietti GT, var en fantas-
tiskt vacker bil och skulle kunnat bli en verklig utmanare till dåti-
da europeiska sportbilar. Linjerna är otroligt vackra med Ferrari de-
signelement, läcker läderinredning och äkta Borrani ekerhjul. 

Det kan tilläggas att Carroll Shelby, även om han personligen ogil-
lade Enzo Ferrari, älskade Italien, bodde där tidvis och han var senare 
aldrig imponerad av engelsmännens chassi och karosserier. Han sägs 
ha muttrat många gånger över AC-tillverkarens ojämna kvalitet på 
aluminiumkarosser. English ”tin cans” var hans uttryck!

Han fick dock till slut förse sin Cobra med en mycket vacker kaross, i 
form av Pete Brocks aerodynamiska Daytona Coupe.

Henry Ford II:s egen 1952 Ferrari 212/225 Barchetta

Förebilden och kopian på rad

Muntz Jet, ett av många försök att tillverka sportbilar i USA.

En Muntz Jet 1953 med alukaross med snygga linjer och en imposant 
front. Tidigt ute med en avtagbar hardtop i glasfiber, snarlik Miata 

många år senare.

Ferrari Tour de France-linjespel i denna Shelby Scaglietti
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The Vault innehåller en mångfald godbitar, alltför omfattande att 
täcka i denna artikel. Så det finns förutsättningar att återkomma! 
Bilden nedan ger i alla fall ett litet intryck av den stora variationen.

På vägen ut ur museet stötte vi på en mycket vacker modern conceptbil. 
Det var Ford Cobra GTR-1 från 2005. Det är en fri nytolkning 
av Shelby Cobra Daytona Coupe. En otroligt vacker skapelse med 
klassiska linjer och polerad aluminiumkaross, en bekräftelse att 
bilutvecklingen lever vidare och att inte enbart historiska bilar är 
intressanta!

Den ultrasällsällsynta men vackra Shelby Scaglietti Corvette hos the 
Petersens, sällan utställd men här i the Vault. 

Indybilar, sportvagnar, klassiska bilar av alla slag i the Vault  Ford Shelby Cobra GTR-1 från 2005

Instruktioner för att ta emot våra nyhetsbrev
I november förra året började vi i SVKG skicka ut månatliga nyhetsbrev till alla våra medlemmar (som har registrerad epost-
adress i medlemsregistret). De skickas normalt ut den första i varje månad. I detta format brukar vi även skicka ut viktiga 
meddelanden och påminnelser, exv när anmälan till ett evenemang öppnar.

Vi har märkt att endast c:a 60% av medlemmarna öppnar nyhetsbreven. Detta misstänker vi  i vissa fall har sin förklaring i att de 
hamnar i era epostskräpkorgar.

Det enklaste sättet att lösa detta är att ni lägger in epostadressen nyhetsbrev@svkg.se i er kontaktlista. Då brukar epostsystemet 
avgöra att nyhetsbrevet har en ”känd” avsändare och placerar den i er vanliga inkorg.

Om ni använder Gmail och har aktiverat flikar (Primär/Primary, Socialt/Social, Kampanjer/Promotions, Uppdateringar/Updates, 
Forum/Forums), öppna fliken Kampanjer och leta efter meddelanden från ”Sportvagnsklubben Göteborg”. Vill ni att de ska hamna 
i den primära inkorgen, dra nyhetsbreven över till fliken Primär och klicka ja på frågan om att göra detta för framtida meddelanden 
från Sportvagnsklubben Göteborg.

Är något oklart eller behöver ni mer hjälp med detta, skicka ett meddelande till webmaster@svkg.se, så ska vi försöka lösa det.

Er webbmaster,
Andras Lengyel
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• Vårruset 27 april 2017 kl 17:00 - 20:00. Klubben inbjuder till Vårruset på Falkenbergs Motorbana.
  ....................................................................................................................................................................
• Sprintkurs / träning 30 april 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Vårrallyt 1 maj 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Banmöte Rudskogen 8 maj 2017 kl 11:00 - 15:00
  ....................................................................................................................................................................
• Sprint 1 Kattleberg 13 maj 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Licenskurs / Testdag 25 maj 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Sprint 2 Vårgårda 28 maj 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Banmöte Ljungbyhed 29 maj 2017 kl 12:00 - 16:00
  ....................................................................................................................................................................
• KM i utomhusgokart 1 juni 2017. Klubben inbjuder till klubbmästerskap i utomhusgokart på Team 13..
  ....................................................................................................................................................................
• Bankalas Kinnekulle 9 juni 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Sprint 3 Kattleberg (prel. datum) 17 juni 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Banmöte Anderstorp (prel. datum) 21 augusti 2017 kl 12:00 - 17:00
  ....................................................................................................................................................................
• Sprint 4 Vårgårda (prel. datum) 10 september 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Sprintfinal Kattleberg (prel. datum) 23 september 2017
  ....................................................................................................................................................................
• Höstrus(k)et 12 oktober 2017 kl 15:00 - 18:00. Klubben inbjuder till Höstrus(k)et på Falkenbergs Motorbana.
  ....................................................................................................................................................................


