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Kassören informerar maj/juni 2017
Säsongen är i full gång. Flertalet av klubbens bokade aktivite-
ter har klarats 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. MHRF-försäkringen har 
dock ännu inte hörts av. Jag tänker ta ledigt en del i början av juni. 
Jag kanske kan läsa mail men jag tar inte hela kontoret med mig. 
Fiberinstallation på landet ska förbättra möjligheterna till kommu-
nikation.

Det har varit stor medlemstillströmning under våren och försomma-
ren. Uppdatering av mail fungerar bättre sedan nyhetsbreven införts.  
Har du inte fått några sådana, lämna mig din aktuella epostadress 
till medlemsregistret@svkg.se. Det är ett enkelt och smidigt sätt att 
få information om t.ex. klubbträffar, utflykter mm. Som vanligt kom 
ihåg att meddela mig postadresser och telefonnummer om ni flyttar. 

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

Er kassör Benny Wahlberg.

ledare

Fast snyggare. Tidigare har det 
varit rött, rött och svart som gällt. 

Nu är det rött, pippigult,  gul 
chatreuse, british racing green, ba-
dankeoranget och tyskt svart som 
gäller. Mycket snyggt. Det enda 
som saknas är lite franskt blått 
för att det ska bli perfekt. Tyvärr 
så kommer färgprakten successivt 
att återgå till röd-svart. Inget fel 
med röd-svart men det har varit 
kul med all färg. Mindre kul för 
mig är att ombyggnaden av Ca-
terhamen blev lite för bra. Vi är 
snart mitt i säsongen trots att den 
precis har börjat. Som alla vet, när 

man har kul går tiden alldeles för 
fort och det är just vad som sker i 
Rattmuffen Cup. Ludde kör bättre 
och bättre och sätter tider som ti-
digare bara de allra snabbaste i cu-
pen varit nere på. Det är bara att 
lyfta på hatten och säga, snyggt 
kört din slyngel. Hur som helst så 
saknar vi flera av fjolårets vinnare 
i cupen men hoppas ni dyker upp 
och försvarar era titlar. Om inte så 
kan jag redan nu sätta en peng på 
att om materialet håller cupen ut, 
så har vi en ny segrare. Men vi har 
tre sprintar kvar.

”Ge järnet och öka successivt”.   
Anders Jansa
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klubbnytt

RPB:n väntar på takeoff 
på Vårgårda flygraka.
Foto: Anders Jansa

Omslagsbild:

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

SVKG Nya medlemmar 2017 (1/4 2017 - 3/6 2017)

Nr Namn Ort Sportvagn Årsmodell
586 Lilja Johan Göteborg BMW M135i 2016 
587 Hermansson Simon Göteborg Volvo 965 Turbo 16V 
588 Magnusson Per-Magnus Värnamo Porsche 997 Carrera S 2010 
589 Arbin Joachim Uddevalla Citroën DSuper rallybil under byggnad 1970 
590 Rice Chriss Landvetter Mazda MX-5 
591 Habibi Ali Göteborg BMW Z4 2,8i 2012 
592 Nyman Lennart Vänersborg BMW 325 
593 Johansson Mathias Lindome GT92 Turbo 2017 
594 Johansson Elias Göteborg Ford Focus RS 2010 
595 Nordenknekt Mikael Hyssna Porsche 996 GT3 CS Mk2 
   Porsche 924 S banbil 
596 Balberg Markus Surte Nissan Skyline E34 
597 Andersson Mia Surte BMW Z3 Coupe 
598 Ekenheim Charlie Veddige Pontiac Fiero 1988 
599 Taaning Jimmy Fjärås BMW M3 E36 
600 Royson Michael Billdal Jaguar E-type 
   Marcos 1800 
   Lotus Eleven 
   AC Ace 
601 Johansson Mats Lerum Aston Martin Vantage N430 Roadster 2016 
602 Karlsson Patrik Mölndal Audi S3 2001 
603 Rice Alexander Mölndal Mazda MX-5 
604 Vikman Mats Varberg Porsche 911 S 1969 
   Porsche 951 1986 
605 Hugoson Kim Veddige Corvette C6 
606 Angerfors Dan Floda Dodge Viper Cab 2004 

607 Åkeson Torbjörn Torslanda Dodge Viper SR/T 10 Coupe 2006 
608 Åkeson Sirpa Torslanda Dodge Viper SR/T 10 Coupe 2006 
609 Danielsson Oskar Mölndal Mazda MX-5 1,8 NA  1995
610 Eklund Peter Västra Frölunda Indigo 3000 
611 Eklund Filip Västra Frölunda Indigo 3000 
612 Danielsson Jens Mölndal Mazda MX-5 1,8 NA  1995
613 Karlsson Thomas Åsa Audi S3 SMR 
614 Johansson Per Mariestad BMW 325 E36 
615 Linse Marcus Göteborg BMW Z4   
616 Aspving Micke Bollebygd MB SLK 55 
617 Gunnarsson Tobias Kinna BMW 318ti 
618 Svensson Johan Kungsbacka Mazda MX-5 
   Skalman Roadster 
619 Björk Peter Kinnarumma AC Cobra 
   Mazda MX-5 
620 Almqvist Magnus Stockholm 
621 Nyström Magnus Billdal Ford Mustang GT 2016

Torbjörn och Sirpas Dodge Viper SR/T 10 Coupe.
Charlie Ekenheim och hans 

något ombyggda Pontiac Fiero.

Ledaren: Mitt garage ser ut som en pridefl agga.  Klubbnytt: Nya medlemmar  Racing: Så är då banåret 2017 i full blom

Inbjudan: Bandag på Anderstorp Raceway 2017.  Racing: Gokart i Januari……!!

Racing: Klubbmästerskap i Utomhus-GoKart   Reportage:  En dag på slottet.

Recension: Äventyr med bilen.   Reportage: En vårdag att vårda!  Racing: Vårruset 2017
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insändare

Barbro Pommaks tekniska spalt
Hej, hej!

Vaffö hetter du samma som en dricka? Det vet la alla att Pommak e en läskedrykk. E du 
innschenjör eller så eftersåm du kan alla svar? Jag kan okså mucke om bilar men ingen 
frågar mej. Har en Volvo Amazon som e jettetuff röd me brea däck och krom överallt. 
Vill du se den nångång?

Conny Blåst

Det var många frågor på en gång Conny. Jag heter ju inte alls samma som en läske-
dryck. Läskedrycken heter ju Pommac. Det borde du väl veta Conny, du som är så bra 
på att stava. Alla svaren kan jag eftersom jag har varit med om det mesta. Det gäller ju 
att leva livet, då lär man sig mycket. Din Amazon kan väl inte vara så mycket att titta 
på. Häftigare vore nog att få se dig någon gång.

Barbro

Publicerad i Bulletinen nr 2, 1993

Blänkare från 
klubbmästeriet
Hej på er alla!
Säsongen är igång och klubbmästaren vill 
härmed informera er om att klubbregalian 
kommer att finnas på våra träffar under sä-
songen. Med om det verkligen 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

Saxad från @kluddniklas
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racing

Först ut är fantastiska Rudskogen endast 22 motorvägssnabba 
mil från hemmaplan.

Fint väder och 50-talet bilar på plats. Solen gör sitt allra bästa för att 
jobba upp temperaturen, men en ihärdigt kylig nordanvind trycker 
tillbaka. I lä är det väldigt skönt, men på huvudposteringen är det 
extratröjan och mössa på som gäller. Caféet är öppet och banservicen 
som vanligt förnämlig. 
 Nåväl, var det någon bra körning då? Åjo, banan rymmer nästan 
hur många bilar som helst och premierar motorstarka bilar med belö-
nande långa rakor och uppförsbackar som kräver att man laddar på för 
allt vad tygen håller. Givetvis finns det också ett par rejäla utförslöpor 
och i en av dem sviker bromsarna i en av de motorstarkaste bilarna. 
Endast med högsta möjliga sinnesnärvaro och ett rutinerat ingripande 
av chauffören lyckas bilen få stopp i avåkningszonen. Visst tappar vi 
lite körtid när bilen skall ut ur gruset, men Kalles nya VW-buss kom-
mer väl till pass och vi är snart igång igen.
 Vi utnyttjar banans tracksa med kontrollrum, kameraskärmar 
och allt. Givetvis är vår funktionärspool på plats och man frågar sig 
hur vi klarade oss utan dem tidigare. Stort TACK för att ni är engage-
rade och hänger med på våra banträffar. Det är ett riktigt stort lyft för 
våra event!

I övrigt gavs det mycket bantid och alla var nog väldigt nöjda när det 
var dags att vända hemåt igen framåt eftermiddagen. Vi var ett helt 
gäng som stannade till vid en av hamburgerkedjorna inte så långt in 
på svenska sidan för lite snabbmat och lite trevligt snack om bilar, 
väder och annat viktigt.

På Kristi Himmelsfärdstorsdagen är det som vanligt dags för vår li-
censkurs/testdag på utmanande Kinnekulle Ring i soligt och skönt 
shortsväder. Synd bara att det är heltäckande klädsel som gäller på 
banan.
 Båda grupperna blev fulltecknade tidigt av vårystra licensinneha-
vare och blivande licensierade racerförare. Som vanligt består licens-
kursen av allsköns blandning av både potenta sportbilar och bilar som 
primärt är tänkta som transport till och från dagis. I år var det både 
diesel och automat och det är väl egentligen sådär listigt, men kursen 
är ju tänkt att kunna ta emot i princip vad för utmanande bilar som 
helst. Många är de numera SBF-licenserade SVKG-medlemmar som 
kört allsköns skumma fordon, som de numera ytterst tveksamt ens 
skulle köra till en banträff som åskådare med. Det hade varit väldigt 
roligt om ni kunde maila racing@svkg.se med mesta vardagsbilen ni 
använt på vår licenskurs. Fruns Fiesta och syrrans Citroën är några av 
styrelsens licenskursfordon. Vi lovar ett fint pris på årsmötet för mest 
udda kursfordon.

Så är då banåret 2017 i full blom
Text: Anders Johansson  Foto: Anders Johansson, Anders Jansa Foto bandagen: Erik Johansson

En ny snygg fågel på sprinten är Göran Tjärnlunds sällsynta RPB.

Deltagarna parkerade snyggt i depån. Ludde parkerade demonstrativt inte så snyggt i lånad Caterham.
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racing

 Med detta sagt är det imponerande hur bra det går att ta var-
dagsbilen till kursen och låta den sträcka ut under bron och gnissla 
däcksidor i Kvarnen och TV-kurvan.
 I år är det fler unga tjejer på kursen än på bra många år. Det bå-
dar gott inför framtiden och återväxten. Hoppas att alla kursdeltagare 
tar tillfället i akt och kommer på några av våra banträffar i sommar 
och tränar vidare.
 Vi vill passa på att sända ett extra stort tack till Christoffer 
Waern, far & son Carlsson och vår egen Oje för ihärdigt flaggviftande 
på de två posteringarna vi bemannar under dagen.
 Som vanligt avlutades dagen med startövningar och för andra 
året i rad kompletterade vi den vanliga stillastående startproceduren 
med två rullande starter á 8 bilar. Väldigt disciplinerat, spännande och 
roligt. Även starten med alla 16 bilar i 3 raceinspirerade varv avlöpte 
lugnt och bra trots allt adrenalinpåskjut det ändå innebär.
 Testdagen bjuder som sig bör på otroligt mycket körtid och per 
körd bankilometer är det helt klart årets bäst investerade kronor. En 
av kursdeltagarna fick soppatorsk på den avslutande fria åkningen och 
Niklas Rosells kompressormiata gick tom redan innan den fria åk-
ningen. Bra jobbat båda två!

Ljungbyhed 29:e maj
Den ombyggda flygfältsbanan är ett nytt oprövat kort i vår ban-
träffspalett 2017. Och de samlade intrycken talar för att denna bana 
kommer tillbaka framöver. Bra upplägg med förnämlig följa John-
guidning med apexförslag och trevliga ytor i depå samt förlåtande av-
åkningszoner är bara några av de saker som möter deltagarna denna 

sista måndag i maj efter en för klubben rekordintensiv långhelg med 
Licenskurs/testdag på Kinnekulle och sprint nr 2 på Vårgårda. Trots 
det är det ganska många som kört de dryga 20 milen till detta gamla 
flygfält i den skånska myllan ett stenkast och en kulle från Knutstorp. 
Sprid ordet ni som var med, så fyller vi banan igen 2018.

Sommarsladdar– 2017 års slalomsäsong är i full gång
Nytt för i år var sprintträningen på Kattleberg på Valborgsmässoafton 
med förra säsongens vinnare som instruktörer och inspiratörer. Rege-
rande Polestar Trophy-mästaren Niklas Rosell mäktade med ett par 
co-drivervändor i årets mest udda slalomverktyg, en hög och svajande 
745:a, innan han till slut fick kliva av en aning grönare i ansiktet än 

innan. Bra jobbat säger tävlingsledningen. Dagen blev också premiär 
för vår nya tidtagningsutrustning och den var verkligen värd att vänta 
på hela förra säsongen. Oj, vad lättskött och dessutom uppskattat av 
deltagarna eftersom displayen syns över hela depåområdet. Banan de-
lades upp i olika träningsmoment och vi övade head to head-starter, 
slalommoment och kanske framför allt lärde vi oss hitta gömda sek-
under i Kattlebergs 180°-vändning!
 B-klassens Fredrik Boivies snabba Speedster verkar ha blivit ännu 
snabbare av fungerande ABS(!?) och verkar bli svårslagen, och Jan 
Murvik, helt ny i C-klassen, blir också otroligt snabb i år. 
 Vi åt förstås flygplanshamburgare och njöt av att sprintsäsongen 
äntligen närmar sig.

Sprint 1 på Kattleberg 13:e maj
Årets första sprint har genomförts på vår nya ”hemmabana” Kattle-
berg. Vad är det som är så kul med sprint?
 Man kan bl a gasa på gränsen av vad bil och förare löser och 
insatsen är att man möjligen träffar koner eller snurrar ur banan.

Chris spanar in motståndarna. Stig Svensson och Carl Wohlén 
delade på en 944.

Ludde visar stolt upp dagens bästa tid på den nya displayen på Vårgårda.

Lennart Nyman försöker få till den perfekta sittställningen.

Göran Tjärnlund med codriver följer spänt starten.
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Kattleberg och Vårgårda ligger nära Göteborg och det är ”billigt” att 
delta. Bensinen räcker lätt både till och från eventen och däcken hin-
ner knappt bli varma under den knappa minut en sprint tar.
 Vid årets första sprint på Kattlebergs fina smala landningsbana 
använde vi oss av vår modifierade A-sprint från förra säsongen som 
många börjar kunna riktigt bra vid det här laget.

Så här kan man beskriva utmaningen med banan:
Det är full acceleration 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 samti-
digt som konavståndet krymper igen kan åter inbromsning med bi-
len i naturlig obalans leda till att antisladdsystem och de låsningsfria 
bromsarna (jodå, flera av bilarna har det) bråkar rejält med varandra.
Det är avslutningsvis lätt att sladda ur banan vid gaspådrag under 
vändningen och vi såg många olika varianter av mer eller mindre 
kreativa vändningar under sprintträningsdagen. Det finns sekunder 
att vinna eller förlora i vändningen, men det har de som var med på 
Valborg redan insett. Med- eller motsols vändning var det stora sam-
talsämnet den dagen.
 Nytt för i år är att vi räknar de två bästa tidernas snitt och dess-
utom har ett R-däckstillägg på 1 sekund. Snittiderna ger ovisshet ända 
fram till sista bil gått i mål samt ett försök att utjämna det faktum att 
R-däck ger stora fördelar under varma dagar verkar ha fått önskad 
effekt. Väldigt jämna race verkar det bli. Av de 5 sprintar som genom-
förs räknas de 4 bästa, men det kan ni läsa mer om på hemsidan. Efter 
årets första sprint har Ludde, Fredrik och Jan positionerat sig väl inför 
fortsättningen.

Sprint 2 på Vårgårda 28:e maj
Vi får komma på banan på söndag eftermiddag när hela helgen har 
gått i dragracingens tecken. Då är det bra med 1 dryg km lång bana. 
Det regnar ymnigt och vi ser fram mot en hal och blöt sprint nr 2.   
 Det visar sig komma på skam, för när alla kört varsin stint så bör-
jar det torka upp och solen tittar fram. Vårgårda bjuder på en A-sprint 
så som den är tänkt. Lång, bred, öppnande och nypande konpassager 
och en skön oval vändning, som inbjuder till sladd och publikfriande 
hjulspinn. Nytt för i år är att sprint 2 dra åt höger och vändningen går 

medsols till skillnad från ordinarie sprint – ovant. Vi avslutar också 
med målgång i full spruta. Skönt att kunna sträcka ut och veta att man 
har drygt 500 meter att få stopp på. Det sätts riktigt snabba tider i alla 
tre klasser ju längre dagen lider. Den här dagen hinner alla som vill 
med 7 stintar mot 5 i vanliga fall. Som ni ser på hemsidan så fortsätter 
Ludde och Fredrik att rada upp snabba tider och leder sina klasser ef-
ter 2 av 5 sprintar. I C-klassen är det klart mer ovisst. Chris Rice visar 
att storformen är på gång i sprint nr 2 när premiärsnabba Jan Murvik 
är iväg och tävlar i roadsport, men det lär vara många som gör upp om 
det i C innan säsongen 2017 är till ända.

Vi fick nyttja drygt halva banan då den andra halvan var preparerad dragracingbana.

Den nya displayen är den givna samlingspunkten.

Ludde tränar vändningar på Kattleberg. Tre förvirrade män i sin bästa ålder letar efter en tappad lins i samband 
med att en kona stöttes till lite lätt.

MX5 eller GSI? Vilken var snabbast?
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Bandag med 60-minutes under utveckling
Fristående från licenskursen pga tävlingar på Kinnekulle så är det änt-
ligen dags för vår fredagsbandag med 60-minutes. 

Väderutsikterna var väl inte särskilt bra men som ni ser på bilderna, 
så var det lite blött men nästan inget däcksprut och fästet verkade inte 
vara ett ämne. Kinnekulle levererar mest hela tiden! Med få anmälda 
till 60-minutes öppnades dörren till kreativitetens lilla låda och täv-

lingen gjordes snabbt om till 15 varv med omvänd LYS och för er som 
inte tävlingsseglat fungerar det ungefär som sista stinten på vanliga 
60-minutes. dvs snabbaste bilen går ut sist och om alla beräkningar 
stämmer så borde alla bilar kunna skära mållinjen samtidigt. Det är 
åtminstone teorin. Språngmarschen för att lämna över stafettpinnarna 
försvinner, men samtliga deltagare redogjorde för att tävlingsnerven 
ändå infann sig, både som jagad och jägare helt utan trängsel på banan 
– 60-minutes på 15 minuter – kreativt så det räcker!
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Till skillnad från förra årets hagelstorm strax före start bjöd 
årets upplaga av Vårruset på växlande molnighet och betydligt 
behagligare temperatur. 

Precis som vanligt däremot var anmälningslistan fulltecknad sedan fle-
ra veckor tillbaka och ett mycket varierande utbud av bilar och förare 
var på plats inför den obligatoriska förargenomgången som i år hölls 
av ansvarige Sten Ljungquist. Bilarna varierade från nyrenoverad RPB 
Piraya till rena racingbilar, såsom Radical och Volvo 240 långloppsbil.
Nytt för i år var även omvänd ordning på grupperna då vi började 
med lugna, fortsatte med lagom och avslutade med race. Roligt att 
se så många nya ansikten och bilar komma och köra och ha roligt på 
Falkenbergsbanan.

I år stod undertecknad i posteringen vid Nyhemskurvan och noterade 
att vissa pass präglades av kolonnkörning där det växlades platser mel-
lan deltagarna ett antal gånger under passet. Såg mycket underhål-
lande ut och jag ångrade djupt att jag valt att inte köra i år. Efter det 
avslutande passet kunde det hela sammanfattas med orden ”angenämt 
händelselöst” då allt gått mycket ordnat och städat till.

Vårruset 2017
Text: Oscar Kärrqvist Foto: Oscar Kärrqvist
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Under hösten 2016 fick William möjlighet att testa för ett Ita-
lienskt team, Evokart, som har lång erfarenhet i gebitet. Testet 
gick bra i nytt chassi, vilket resulterade i, om han ville, komma 
ner och köra WSK Champion Cup (world series karting) som går 
av stapeln i januari. Första reaktionen var naturligtvis... Man 
kör INTE gokart i januari då det är kallt, blåsigt och nattfrost! 

Jo, här gör vi det, blev svaret. Vi kör HELA året nästan varje helg oav-
sett väder! Väl hemma planerades och förbereddes för detta äventyr.  
Köra i januari! Varför inte prova?

Så under vecka tre mitt i januari transporterades buss ned till Italien. 
Banan Adria International Raceway ligger i provinsen Rovigo en tim-
mes bilväg söder om Venedig och är en enorm motorsportsanlägg-
ning. Fullskalig racerbana, enorm hall för inomhusgokart som även 
används för utställning och så denna gokartbana som har allt för entu-
siastiska utövare! Knixigt, hårnålar, fullfartsböjar och låång raksträcka. 
Banan är övervakad med 24 kameror vilket skall säkerställa för just 
körning och förhindra ojustheter. (Min egen uppfattning om detta 
efter att för första gången bevistat en Gokarttävling live i Italien är… 
om man överhuvudtaget startade kamerorna!

Hit anlände vi, tre generationer, 121 år, för att sätta Sverige och SVKG 
på kartan! En solig men kall eftermiddag i januari.

Vilken puls! Vilket engagemang! Här samlas några hundra förare med 
mekaniker, teamchefer och föräldrar inför denna uppstart av årets ra-
cesäsong. Vi blev nog lite överraskade av allvaret och intensiteten i 
detta. Stort visste vi, men så här STORT, det blev en överraskning. 
Förare från många länder (18 nationer), även utanför Europa, var 
mäktigt stort för oss, men speciellt för en ung elvaåring från Sverige i 
sin andra tävling utomlands!

Vi testade i två dagar, lördag och söndag, med bra resultat. Därefter 
fick ingen test eller träning förekomma på banan inför tävlingen till 
nästkommande helg. Vi fick full uppbackning av teamet. Man hade 
full koll på vad som behövdes för att det skulle lira, chassi, motor 

samt även coaching. William var med i topp fem tidsmässigt bland 
den gruppen i J60 som var där (klassen han kör  heter Junior 60). Ett 
bra test med tanke på förhållandet nattfrost med några minusgrader 
på morgonen men sol och 15 grader på dagen! Bara det en prövning.
Vi förflyttade oss en timmas bilväg norrut för att testa några dagar på 
egen hand i South Garda karting. En bana i södra ändan av Gardasjön 
nära Desenzano. Ytterligare en bana med status, välordnat alltid öppet 
(möjlighet till träning alla dagar om det inte föregås av tävling). Ett 
äkta italienskt café två meter från bankanten där man har full uppsikt 
över banan döpt till “Café Böjen”… naturligtvis! Här har man en helt 
annan syn på gokart än hemma, intresset är enormt stort.

Tillbaka på Adria på torsdag för det ”stora äventyret” – då kom första 
chocken, 108 st anmälda i klass Junior 60 där slutligen 34 går till final 
på söndag eftermiddag via kval och heat där alla ska möta alla. Vi 
fick några testpass på torsdag som stärkte självförtroendet och en nöjd 
William somnade gott den kvällen efter middag med teamet.

Fredagmorgon nollgradigt, warm up på halkig bana! En utmaning! 
När så solen kom fick vi lite värme som stannade runt tiotalet grader. 

Kvalet genomfördes under dagen och slutade med en 24:e plats, vilket 
var en stor prestation i detta startfält. Första heatet för William var kl. 
18.00 i dimma och skymning! Här hade behövts minst halvljus! Jag 

Gokart i januari……!!  WSK Champion Cup i Adria Italien
Text: Tommy Falck    Foto: Pierre Falck 

Full koncentration inför kvalheat - Adria Raceway.

Adria Karting Raceway ”kurvig klurig krävande” 1302 meter.



www.svkg.se SVKG-Bulletinen nr 2 – 2017 11

racing

själv hade problem att se honom ute på banan trots strålkastarljus! En 
hedersam sjunde plats i heatet stärkte ytterligare, pappa Pierre och jag 
fick känslan av att det här går ju för bra för att vara ……. Ytterligare 
en äventyrsdag till ända och nattsömnen blev god även denna gång. 

Lördagen började i dis och dimma för att senare spricka upp till en so-
lig men kall dag. Tre heat skulle köras under dagen, första slutade med 
en femte plats och andra heatet fick vi bryta med motorproblem på en 
fjärde plats, tredje heatet med en sjätteplats. En otroligt bra prestation 
för en debutant i sammanhanget. Här gäller: de 68 främsta förarna går 
vidare till två förfinaler, resterande får åka hem! I varje förfinal kör 34 
förare, och de 17 främsta går till en slutlig final.

Söndagens väder blev en repris på lördagen, fortfarande kallt vilket 
bidrog till svårinställd kart med dåligt grepp. Ett heat återstod och 
avklarades på förmiddagen med tionde plats vilket tog William direkt 
till förfinal med startposition 15. Med lite tur var finalen i sikte! Nu 
började det bli nervöst och oroligt bland alla som var kvar. Här fanns 
“proffspiloter”, många kör för stora team och ”fostras” in i detta i 
unga år. De kör gokart fem till sju dagar i veckan året om! Tuffare, 
hårdare – en helt annan mentalitet och inställning än hemma och det 
gnälls aldrig!

Förfinalen blev en tuff prövning med strulig start (två omstarter). 
William hängde med bra, hade sin 15:e plats, avancerade upp till 12:e 
plats, för att sedan åka ner till 17:e plats och låg kvar där för att ”rulla 
med”. Ut på sista varvet och två kurvor från målgång blev han avkörd 
rakt bakifrån av en rutinerad högt rankad förare ut i gräset och blev 
stående, så där grusades finalchansen. Besvikelsen var naturligtvis stor, 
så nära! En bra genomförd tävling som gav erfarenhet för framtiden 
trots allt. Nästa gång så………… Ett äventyr var slut! Nej, det har 
precis börjat!  

Good Motoring
Tommy Falck 

Uppställning inför test i Garda  ”tutti svedesi”.

Tre generationer motorintresse - 121 år!

Max Verstappen, tidigare fabriksförare för CRG, hälsade på.Stoljustering övervakad av chefsmekaniker Nicola och pappa Pierre.
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Torsdag 1 juni körde vi KM i Utomhus-GoKart på vår ”hemma-
bana” hos Team13 i Bulycke, Torslanda.

Förutom nöjet att deltaga, äran att prestera bra eller till och med  
vinna, så tävlar vi även om vandringspriset. Den vackra pokalen som 
Team13 skänkt till SVKG efter förra årets succétävling. Pokalen, med 
segrarens namn graverat, delas ut vid nästkommande årsmöte i början 
av 2018. 2016 års segrare Ola Gruvesäter deltog inte, så priset får ny 
hemvist nästa år.

Vi blev till sist 26 startande. Sist anmäld var Magnus Almqvist, som 
blev klubbmedlem 5 minuter före start. Han hade tänkt vara åskå-
dare och heja på sina kompisar, men kunde inte motstå och via sin 
smartphone betalade han in medlemsavgiften och blev godkänd att 
vara med.

Det var soligt och torrt. Bra väder tyckte många, men inte alla. Den 
gamle kartingräven Mart Vaher, som kört många våta  varv på Bulycke 
hade gärna kört blött.

Upplägget var 5 minuter träning, 10 minuter kval  och 10 varv race. 

Det blev 2 grupper med 13 i varje. Efter kvalet kördes B-final med 
kvaltiderna 14-26, och därefter A-final med de 13 snabbaste. Plus seg-
raren i B-finalen som sist startande i en kall kart.

Träning och kval gick relativt odramatiskt och bra. En del snurrning-
ar, och några som racade hårt mot varandra i kvalet och glömde bort 
det där med ”fria varv”.

Men i racen blev det dramatik. 13 kartar in i 180-gradaren strax efter 
start! Hela första varvet blev en hel del snurrningar och ”åka på gräset” 
i båda finalerna.

I B-finalen blev det ganska snabbt en tätduo med Philip Carlsson och 
nye medlemmen Magnus Almqvist, som visade att han kört förut. 
Det var stenhårt flera varv och Magnus var förbi ett kort tag, men 
Philip var snabbt tillbaka i ledning som han sedan drygade ut och 
behöll in i mål.

I A-finalen hade Jonas Christensen pole, med dagens snabbaste tid 
57,70 i kvalet. (Dagens näst snabbaste tid hade Tommy Falck 57,73 
i racet).

Jonas fick en bekväm resa. Han fick en liten lucka direkt och kom 
igenom 180-gradaren innan de andra började stångas där. Sedan dry-
gade han ut och var aldrig i någon trafik. Men bakom honom hände 

Klubbmästerskap i Utomhus-GoKart
Text: Per Oleskog  Foto: Per Oleskog

Många glada miner efter avslutad tävling.

Snart klart för start av träningen.
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mycket. Det åktes av, snurrades en del, och det var många fajter i 
fältet. Efter c:a 5 av de 10 varven var även Björn Lager loss, och kunde 
ostört köra in som 2:a.

Den stora sensationen var Philip Carlsson som var ”runner up” efter 
att ha vunnit B-finalen och startade sist. Redan efter startvarvet hade 
han plockat flera placeringar,  sedan  avancerade han upp i fältet och 
plötsligt var han 4:a efter Christoffer Waern. Det var verkligen sten-
hårt mellan dem de sista varven . Philip var förbi en kort stund, men 
Christoffer kom igen. Sida vid sida flera gånger på sista varvet, hårt 
och juste, men till slut var Christoffer före i mål, och tog därmed sista 
pallplatsen och bronset.

Det hela var mycket lyckat och det var många glada miner i depån 
hela kvällen.

racing

Vinnaren  Jonas Christensen, flankerad av 2:an Björn Lager och 3:an 
Christoffer Waern.

Förra årets vinnare Ola Gruvesäter med Vandringspriset som han får 
behålla till nästa årsmöte. Kvaltider. 
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Kvällen före Tjolöholm Classic Motor (TCM) satt Johanna och 
jag hemma vid köksbordet och tillverkade små ”goodiebags”. 

I varje påse fyllde vi på med SVKG-foldrar och några av våra fantas-
tiska doftgranar, ni vet, de som doftar ljuvligt(?) av kinesisk-citron. 
Tanken med dessa påsar var att vi skulle kunna dela ut information 
och sälja in vår klubb till besökarna på TCM. Att dela ut SVKG-doft-
granar kan nog av många anses vara ett vågat drag, då de enligt vissa, 
kan avskräcka även den mest luttrade doftgrans-näsa. Personligen är 
jag mycket stolt över denna skapelse! Nog om doftgranarna. 

Morgonen 21 maj började tidigt här hemma. Vi skulle samlas kl 07:00 
på parkeringen utanför Systembolaget vid Munkebäck. Cirka 15-talet 
sportvagnar hade i förväg anmält att de kommer till den gemensamma 

körningen ner. Så vi var uppe okristligt tidigt och förberedde allt som 
skulle med. Kaffetermos, mackor, sallad, saft, bullar, bestick och mug-
gar, barn, ja allt var planerat in i minsta detalj. Vi lastade Porschen full 
och rullade i lugnt mak mot Munkebäck och samlingen. 

Kl 06:50 landar vi in på samlingsplatsen och till min stora glädje står 
redan ett gäng välputsade sportvagnar och förväntansfulla medlem-
mar på parkeringen. Det är i detta ögonblick jag till min stora fasa 
inser att kvar hemma på köksbordet står en hel kartong med alla de 
goodiebags som vi så omsorgsfullt gjort kvällen innan. Jag förklarar 
snabbt läget för de som var på plats och kastade sedan i ettan på min 
vita Porsche 911. Med plattan i mattan, bokstavligt talat, så körde vi 
i inte fullt så lugnt mak hem igen för att hämta påsarna. Tur att mor-
gontrafiken inte var så intensiv runt Härlanda och Redbergsplatsen 
denna morgon, för så många rödljus har jag nog aldrig passerat innan, 
förlåt mig. 8 minuter senare var vi åter vid Munkebäck. Hur detta gick 
till har jag än idag ingen aning om... 

Morgonsolen värmde skönt och efter morgonens lilla pulshöjare var 
det skönt att i tid rulla ut på motorvägen ner mot TCM. En vacker 
syn i backspegeln med alla välpolerade sportbilar. På vägen ner fick vi 
följe av allt från Bubblor till Vipers. 1300 stycken utställare på väg till 

En dag på slottet
Text: David Dahl  Foto: Oscar Kärrqvist, David Dahl. 

SVKG:s alla vackra flaggor vajar i vinden!

Att besöka en bilutställning tar på krafterna.Kalle kollar en sista gång om David har lärt sig korvgreppet.
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en och samma plats, vid en och samma tidpunkt är en mäktig apparat, 
och det roliga är att alla hejar på varandra och ler!

Väl framme vid Tjolöholm rullade vi som vanligt in den trolskt vack-
ra vägen via vaktstugan. Bokträdens ljusgröna blad och solens varma 
strålar genom lövverket skvallrar om att våren är här, och att somma-
ren snart tar vid. En ljuvlig sträcka att köra, som gärna hade kunnat 
få vara 10 mil lång. 

Först av alla i vår monter var Carin Carlquist i sin röda Opel Speedster. 
Hon kom söderifrån och gillar tydligen att vara uppe tidigt på mor-
gonen? Snart fylldes våran del av fältet med allt ifrån Björn Mohlins 

2-takts Saab 96 Sport till Claes Östbergs håriga Ford GT40. Totalt 
blev vi 33st sportvagnar från SVKG och med dessa bilar represente-
rade lyckades vi på ett mycket bra sätt visa en av våra största styrkor, 
nämligen den otroliga bredd klubben har! Eller vad sägs om Stellan 
Östlinghs rallybestyckade BMW 2002 som den trogne kartläsaren 
Kalle Pilkrantz stolt visade upp. En rolig kuriosa är att Stellan och 
Kalle dagen innan kört rallytävling i just denna bil så den kom med 
lera och damm över sig, precis som en äkta rallybil ska ha! Eller hur 

SVKG:s beachflaggor gjorde att ingen missade vilken klubb som gäller.

Johanna inspekterar suktande en himmelsblå liten sötsak. 

André Kronander i sin röda Marcos lyfter på locket tillsammans med 
Elmon Larsson i sin gröna Austin Healey.

Mässgeneral Christer Olsson kräver att få höra på en vrålande Jaguar. 
”Låter gott” blev utlåtandet.

Christer Olsson intervjuvar Michael Royson angående hans race E-type. Micael Lidmalms Indigo 3000. En av de få bilar med grillen i bagaget? 
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ofta ser man tre stycken Marcos uppradade bredvid varandra? En an-
nan höjdare i vår monter var Michael Roysons racepreppade Jaguar 
E-type -65, en riktig best som inte direkt gillar att gå på tomgång. På 
tal om bestar så hade vi lite nyare bestar bland oss också, både stora 
och små, såsom Dan Angerfors i sin Viper cab och Johannes Wagner 
i sin ilsket gula lilla Lotus Exige S. I vår monter fanns också flertalet 
Mazda Mx-5. Några mer välputsade och finstämda än andra. Mar-
tin Jönssons läckert röda Miata blänkte lite mer i solen än tex Philip 
Carlsons grymt råa race Miata. Sten Ljungquist kom med sin vackert 
gröna ”Oliven”, en Alfa Romeo 1750 GTV, och tro det eller ej, den 
både kom och gick för egen maskin! 

Listan kan göras lång, och det var med stor stolthet jag spatserade runt 
i vår monter och log lite för mig själv när jag såg alla bilar och männ-
iskor. Jag är övertygad om att besökarna var nöjda med det de fick se 
och uppleva på årets TCM och inte minst vad de fick när de besökte 
vår monter! Många SVKG-foldrar, ”Bullar” och doftgranar delades ut 
och alla var nöjda och glada. 

Björn Mohlins SAAB Sport drar publik. 

En heldag på Tjolöholm är utmattande.

Claes Östbergs håriga GT40 väcker ”ha-begär” hos många! 

Claes numera världsberömda tennisbollar på plats i trattarna.
Före detta korvgeneralen Kalle testar om nuvarande generalen kan 

grilla. Betyget blev 5/5, men ändå inte lika bra.

Familjen Dahl avnjuter en kycklingsallad tillsammans med vår ”Snövit” 
i Martini-klänning i bakgrunden.



www.svkg.se SVKG-Bulletinen nr 2 – 2017 17

reportage

Allt eftersom dagen gick så fick vi tillfälle att stundtals kika runt 
på resten av utställningen, men personligen så höll jag mig mest på 
TCMs absoluta mittpunkt - SVKGs monter såklart! 
Det fanns som vanligt mycket att se och höra på. Nytt för i år var att 
Christer Olsson var tillbaka som mässgeneral med mycket energi och 

många kul idéer! Bland annat ville Christer att det skulle bli lite mer 
liv och rörelse och uppmuntrade till exempel att vi skulle starta upp 
motorerna ibland och gasa lite, vilket vi givetvis gladeligen gjorde! 

När utställningen började lida mot sitt slut och klockan passerat 
16:00, så kom som vanligt vår egna ordförande Micael Lidmalm lite 
smått skamset smygandes från andra sidan utställningsfältet där han 

Snövit ensam kvar på fälten. Vi ville inte att dagen skulle ta slut! 

Rallysektionen visade en ”dagen efter” bil direkt från rallytävling där 
Stellan Östlingh och Kalle Pilkrantz deltog. David tog en selfie och fick 

sug efter grus.

Sixten Lidmalm bär stolt kockmössan och serverar grillad Glenn-korv 
till svultna SVKG:are.

Godsherrarna Michel Vaillant och David Dahl tittar ut över ägorna, 
och drömmer sig bort. Vart man än vände sig stod det en fin flagga och en fräck bil.

Två generaler pratar bilsnusk inför spänd åhörare.
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(med all rätt) spenderat hela dagen med Indigo 3000-klubben. Givet-
vis är det omöjligt att inte retas lite med honom för detta, men vi som 
känner Micael vet att han gör helt rätt, och vi hade alla gjort samma 
sak i hans ställe. 

Så snart Micael med sonen Sixten kommit så åkte grillen fram och 
med den de ofantligt goda Glenn-korvarna!! Alla i vår monter åt med 
god aptit och minglade runt. Vi fick en fantastisk avslutning på denna 
soliga och underbara dag genom att Johanna, jag, Micael och barnen 
tog en promenad runt det vackra Tjolöholm slott och pratade lite om 
dagen som varit medan vi spatserade på de nykrattade grusgångarna 
och väntade på att köerna ut från området skulle lägga sig.

Stort tack till alla som besökte oss på årets TCM och ett ännu större 
tack till alla ni goa SVKG’are som ställde upp med er tid och er sport-
bil! 

Och för de av er som tvivlade på huruvida det verkligen var en bra 
idé att i reklamsyfte dela ut några exemplar av vår fantastiska SVKG-
doftgran, med doft av kinesisk-citron, så vill jag bara säga att efter 
Tjolöholm så fick vi 12 stycken nya medlemmar! Så det så!

Tack för ordet.

 / Eder klubbmästare David Dahl

NSU Ro 80. En av de första bilmodellerna med wankelmotor.

Silk Cut Jaguar som körts av Alain Ferte och Martin Brundle.

En Austin Allegro i bra skick ger en 
del av oss något nostalgiskt i blicken.

Nuvarande korvgeneralen var 
stenhård på vem som fick och 

inte fick korv. ”No Glenn-korv 
for you”

Stanguellini Formula junior 1958.
4 cyl. 1100cc  114 hk,  8000 rpm,

Ferdinand Gustafson Formel 
3 Brabham BT 18, ex. Ronnie 

Petersson

En Frogeye är alltid trevligt att beundra.

Äldre Wolseley 16/60 med yngre beundrare. 

Bedford 30 CA 1967

reportage
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Om du är medlem i Sportvagnsklubben Göteborg är du intresse-
rad av sport- och racerbilar samt att nyttja dito på bästa möjliga 
sätt.  Av klubbens medlemmar är många aktiva på racerbanan 
och vid sidan av banan genom att med glädje förflytta sig i pär-
lan från A tilll B och då inte nödvändigtvis den kortaste vägen. 
Vi är många som har själva resan som målet.

Mats Drougge är just en sådan. I sin Caterham 7 HPC med blacktop, 
SP Components låda med semi cut-drev har han de senaste 20 åren 
testat i stort sett alla alppassvägar och nu sammanställt sina smultron-
ställen i bokform. Bara det att Mats börjar med att förklara att han är 
en sportvagnsfantast som gillar att köra fort på vägar som av föraren 
kräver reaktionsförmåga, körteknik och uppmärksamhet inspirerar till 
fortsatt läsning.

Avsikten med boken, som Mats säger, är att användas som inspiration 
för den som älskar att resa med bilen och då gärna lite snabbare samt 
att få upp ögonen för alla monokulturer och mångfalder som finns i 
alpernas dalar. Med andra ord ett försök att få fler att våga ta sig utan-
för massbilismens bevämlighetszon.

Mats har som sagt här listat sina 20 favoritsträckor i alperna och våra 
breddgrader pedagogiskt  sammanställda i kapitel som alla börjar med 
farligt snygga kurvor över passet i fråga följt av en personlig reseskild-
ring med en faktaspalt om höjd, stigning, antal hårnålskurvor och 
längd. Sedan avlsutas respektive kapitel med information om klassiska 
tävlingar, förare och bilar. 

Det här är ingen kartbok, utan mera en hyllning till ingenjörskon-
sten om att bygga spännande vägar som nödvändigtvis inte kräver 
hög hastighet, kryddad med vackra bilder och roliga anekdoter som 
man direkt känner igen och ler åt om man någon gång korsat alperna 
i en sportbil. Personligen tog det inte många sidor förrän jag plockade 
fram min tjocka Michelinkartbok från 2003 ”Atlas Routier et Touris-
tique” över alperna och följde varje kurva. 

Så nästa gång du ska söderut, lasta bilen med denna bok och en riktig 
kartbok, stäng av GPSen och kör vilse. Det kan inte bli fel.

Anders Jansa

Bokanmälan
Titel: Äventyr med bilen
Författare: Mats Drougge 
Språk: Svenska
Pris: 159 kr + porto (Bokus)
ISBN: 978-91-7461-809-9

Äventyr med bilen

recension
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Hum, en artikel skall skrivas… och någonstans skall man börja, 
varför inte med en titel?

Titeln som jag tyckte var passande har jag “lånat” från tidningen 
MAD som jag en gång i tiden var ett fan av. MAD var ju som MAD 
var så den historien var mer av ironiskt, tragikomiskt elände. Visst, 
med en humoristisk ton men ändå. Denna historien är inte alls av 
samma karaktär. 

Vår historia började för några veckor sen med ett förstrött bläddrande 
i Porsche-forum där jag insåg att Sportvagnsklubben Göteborg bjöd 
in till Vårrally och ingen anmälan innan krävdes. Vi grunnade lite 
på eventuella helgplaner och då vädret såg ut att bli utflyktsvänligt 

bestämde vi oss för att ha Vårrallyt som en möjlig trevlig 1:a maj-
aktivitet. 

Vårrally kräver ju en för dagen lämplig bil så redan på lördagen var det 
dags för att ställa på en av pärlorna för säsongen. Nu kommer en kort 
detour i storyn men eftersom den av slumpen kom att göra Vårrallyt 
lite extra kul för oss får ni stå ut med det. Förra årets första körning 
gick till Varberg och varför inte göra det till en trevlig tradition tänkte 
vi och begav oss iväg. Nu var inte riktigt vädrets makter med oss så ju 
närmre Varberg vi kom, desto gråare och blötare blev det vilket inte 
var så muntert på årets premiärtur. En snabb omplanering krävdes, låt 
oss sikta på något blått hål i molntäcket vilket medförde att österut 
verkade lovande och en snabb koll på kartan avgjorde att det fick bli 
Lygnern runt istället. Vi avnjöt snart torra kurviga vägar med emellan-
åt blå himmel och blev lite mer positivt inställda till livet i allmänhet 
och stunden i synnerhet. Lagom till Sätila var vi på riktigt bra humör 
och blev då nyfikna på skyltarna med “ISA af Lygnern”, vad var detta? 
Vi följde skyltarna ner och landade så småningom nere vid bryggan 
och kikade på båten. Vi åkte dock ganska snart vidare (inklusive lite 
extra gasande på begäran av ett yngre gäng herrar på fotbollsplanen) 
men funderade på fortsatta turen kring ISA och vad hon användes till? 
Turer? Utflykter? Eller kanske bara som prydnad? Snart var det annat 
som upptog våra tankar och det var inte mer sagt om detta.

Måndag morgon och dags för Vårrally, vårt första rally i denna form. 
Fint väder skulle det bli så i picknickkorgen slank åtminstone ett par 
shorts ner. Vi styrde kosan mot Getterön och konstaterade att vi nu 
hamnade i Varberg i alla fall även om vi inte hann ner och fika i ham-
nen denna gång. Vi blev verkligen positivt överraskade av uppslut-

En vårdag att vårda!
Text: Lovisa Björklund  & Christer Johansson  Foto:  Lovisa & Christer, SVKG

Den ståtliga idrottsanläggningen Lygnevi användes som målområde.

Längst ut på bryggan ligger förstapriset och väntar på segrarna.
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ningen, kul, en viss oro kunde dock anas i funktionärsleden, skulle 
nummerlapparna räcka? Men jag tror nog att vi alla lyckades få ett 
eget startnummer till slut och som vi förstod det närmare hundra bilar 
som deltog. Häftigt!

Med startnummer 61 fick vi vänta en stund på att komma iväg men 
vad gör det när man kan njuta av anblicken av alla dessa vackra bilar 
av olika stil och ålder. Vackert vårväder var det men vårvindarna var 
friska så, vi började efter ett tag titta avundsjukt på klokare deltagare 
som tagit dunjackor på sig och fick till slut sätta oss i värmen i bilen, 
Vi närmade oss vår tur och då fick vi första frågan levererad av en 
trevlig funktionär,  klurigt! Vi började resonera, hum,  flytbrygga hade 
man knappast på den tiden? Båt? Var det inte en massa fågelskådare i 
området? Fågelområde brukar väl vara grunt, då går knappast att köra 
båt... men häst och vagn vid lågvatten verkar rimligt... vi får kolla hur 
det såg ut när vi passerar igen på vägen ut. Jag har ridit på havsbottnar 
på Island och det är riktigt bra underlag. Det här löser vi nog! Till 
saken hör att ena delen i bilen (undertecknad) gillar klurigheter, frå-
gesporter, korsord o dyl, så under rallyt fick jag verkligen mitt lystmäte 
av detta, det var verkligen kluriga och intressanta frågor. 

Nu hade kön framför oss rullat undan och det var vår tur att starta. 
Vi fick road book, kort instruktion och råd; nollställ trippen (...OK, 
var kan man tänkas göra det? Ilandsproblem med tämligen ny bil men 
min rådige man fann den snabbt) och “Det är 1 bild mer än antalet 

stationer”. Ok då var vi färdiga för start och med lite lagom gaspådrag 
….har man en sportbil så har man  …..  så hade vi startat vårt första 
rally!

Jag öppnade road booken och blev imponerad, mycket snyggt och 
proffsigt. Mannen har kört “riktiga” rallyn så han kan ju det här och 
visst det är kanske lite skillnad på fart mm men det var kul att få testa 
att vara kartläsare. Jaha, där hade vi fågelskådningsgänget och området 
norrut verkade vara grunt så vi satsade på “Häst och vagn”- svaret.  
Trevliga kurviga vägar redan från början, det bådade gott. Vi insåg att 
första stoppet var Grimmeton, det är ett sånt ställe som vi ofta pratat 
om att man borde besöka men aldrig kommer till skott så det var en 
trevlig överraskning att det var ett stopp här. In på parkeringen och ut 
på området. Promenerade runt och letade efter möjligt bildmotiv, vi 
skulle nog gått grundligt tillväga annars också men jag upplever att de 
flesta tog ett extra varv i alla hörn för att hitta bilden. Vi hittade inget 
motiv men tyckte att vi inte kunde stanna längre vi hade ju några mil 
och stationer till att passera, vi får köra uteslutningsmetoden i slutet. 
På vägen tillbaka till parkeringen insåg vi att vi inte hade sett frågan 
men den hittade vi snabbt och det var bara tillbaka in igen och leta 
efter lastbil, den hittades snabbt i ett fotoalbum som låg framme och 
ny klurighet men vi lyckades, med facit i hand så här efteråt, resonera 
oss fram till en bra gissning igen. Ut på vägen igen och vi kunde bara 
konstatera, perfekt dag för rally. Solen skiner, lite snålblåst men gott i 
lä, glada deltagare och vackert lagd rallysträckning med vacker natur 
och trevliga vägar.   

Förväntansfulla deltagare som alla ville vinna.

Sten och Anders iförda vindtät klädsel skötte utdelandet av lotter och 
kartor vid starten.

Segrarnas segervapen var en snygg F12:a.

Gunnar Larssons nya snygga 69 på väg hem från Sätila.
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Vid nästa station upprepades resone-
randet igen och nu hittade vi bildfrå-
gan snabbt, vilket kanske inte var så 
konstigt, det fanns inte så mycket att 
kunna fotografera där. Nu hade vi sett 
trenden med lokal koppling till frå-
gorna, det tycker jag är trevligt. Efter-
som det var mitt första rally så vet jag 
inte om detta är gängse sätt, men jag 
bryr mig inte: herrar/damer frågeför-
fattare; en eloge till dig/er för frågor-
na! Vidare förbi den numer rikskända 
metropolen Ullared och den kanske 
något mindre kända Åkes bilfirma 
(informativ road book!) till Källsjö 
Mejeri där det för oss och ett ganska 
stort gäng till var lagom med fika. 
Lite synd att mejeriet inte var öppet, 
det var många som ryckte i dörren 
denna dag. Efter trevligt samkväm, 
enkelt hittad bild, sedvanligt resone-
rande och styrkta av fika fortsatte vi. 
Vi observerade skylten med Öströö 
fårfarm som vi, från olika håll, blev 
tipsade om är ett trevligt utflyktsmål. 

Nästa station var Ingomacken och 
det var nog längesen någon var i alla 
de hörnorna, alla letade bildfråga och 
tog ett extra varv. Butiken var stängd, 
ändå “kryllade” det av folk, såg nog 
underligt ut när folk passerade.  Vi-
dare med Surteby kyrka som mål för 
nästa station. Jag kommer inte riktigt 
ihåg var det började men det var nog 
på denna sträckan som vi mötte ett 
stort gäng äldre mopeder som också 
var ute på rally/utflykt. Kul att se 
dem, skägg (gärna lite lätt fartvinds-
friserat) verkar vara en stor trend i det 
gänget, framförallt i den något äldre 
generationen. Uppe vid kyrkan var 
det dags för fråga och letande efter 
bild igen. denna gång var frågan lätt-
are eftersom vi kunde hitta svaret på 
plats. Givetvis valde vi fel varv men 
vad gjorde det en sådan här vacker 
vårdag, lagom tillbaka till där vi bör-
jade hittade vi lämplig gravsten och 
kunde svara på frågan. Nu var det bara en kontroll kvar och sen fick vi 
en liten bit av sista sträckan som vart samma som lördagens tur. Det 
blev en vacker avslutning på rallyt när vi rullade de sista metrarna ner 
mot Lygnerns strand, med ISA liggandes vid vattnet och en idrotts-
plan inringad av bilar. 

Vi avnjöt den goda grillade korven, eloge till grillmästaren med med-
hjälpare, tog kaffe och bulle i fiket och mätta och belåtna gick vi ut 
och tittade lite närmre på ISA, verkligen ett litet fint skepp. Vi hade 
inte lämnat in våra svar än, vi försökte fortfarande få ihop de där 
förargliga bilderna, vissa var “lätta” och vissa helt omöjliga, vad skulle 
vi gissa på? Vi fick ju senare klarhet i att det inte var alla bilderna som 
skulle hittas och fick oss då ett gott skratt. Vi fick åtminstone se in-
tressanta delar i Grimmeton och kanske inte lika intressanta sidor av 

Ingomacken ;)! Gott att njuta av solen och umgås med trevliga männ-
iskor. Dags för prisutdelning, spännande, vi hade gissat på allt utom 
gravstenen vi lyckades hitta. Bra gissningar men ändock... men det 
räckte till vinst och vilken trevlig överraskning vinsten var, förutom 
pokal, ära och tröja var det en tur med ISA inklusive italiensk afton. 
Blev en riktigt bra vinst, särskilt som vi ju redan grunnat på om det 
var trevligt med utflykter med ISA tidigare i veckan. Med vinsten kom 
även äran, hum..., att skriva en artikel vilket vi nu lyckats plita ihop.

Till sist, tack för ett väldigt bra och proffsigt arrangemang! Trevliga 
funktionärer, snygg road book, trevlig vägsträckning, luriga frågor 
med lokal anknytning och bra avslutning! ...det blev en riktigt trevlig 
vårdag att vårda, både på plats och i vårt minne! 

/vinnarna i Ferrari F12-an. 

START

MÅL

Årets rallysträcka.
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Bandag på Anderstorp Raceway 2017
Efter medlemsenkäten om vad ni medlemmar vill ha ut av klubben var svaret entydigt. Ni vill köra på bana, så i år upprepar vi vår lyckade 
satsning från förra året med en bandag till på Anderstorp Raceway.

SVKG inbjuder alla medlemmar till banmöte på Anderstorp Raceway måndag 21 augusti.
Vare sig du kört här tidigare eller ej, är detta det perfekt 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. Vi kör med både registrerade gatbilar och oregistrerade tävlingbilar.

Praktiska detaljer
Pris: 1000 kr

Anmälan: Görs på hemsidan, www.svkg.se, genom biljettköp.

Tider: 10.00 Inskrivning och besiktning startar 
 11.15 Obligatoriskt förarmöte
 12.00 – 17.00 Körning i grupper

Körpass: Vi delar in oss i 3 grupper – lugna för nybörjare, lagom för rutinerade förare och race för erfarna förare.

Besiktning: Alla bilar måste besiktigas före körning.

Miljökrav: Läs vår miljöpolicy. 

Ljudkrav: Högsta tillåtna ljudnivå är c:a 95 dB(A). Banägaren mäter kontinuerligt.

Säkerhetsutrustning: Hjälm, handskar och heltäckande bomullsklädsel är obligatorisk. Båge eller bur i öppna bilar.

Försäkring: Alla förare och passagerare måste ha licens, dvs personförsäkring hos SMA. Denna kan skaffas på SMA:s sida för 
 förarlicenser. Som vanligt gäller inte bilens försäkring vid körning på bana. Du kör på egen risk.

Skador: SVKG förbehåller sig rätten att fakturera kostnader för skador på 2:e man (banans inventarier) till deltagare.

Passagerare: Tillåtet i alla pass. Passageraren måste också ha SMA-licens.

Mat: Tag med matsäck, det finns ingen servering/cafeteria vid banan.

Frågor: Kan ställas till Per Oleskog på tel 0707-661889 eller epost per.oleskog@svkg.se.



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

• Torsdagsträff 29 juni kl. 18:30. Parkeringen utanför Systembolaget i Munkebäck.
  ....................................................................................................................................................................
• CCS – ”Kul på hjul” 1 juli kl. 09:00-17:00. Vi har blivit inbjudna av Club Corvette Sweden att deltaga 
 i ”Kul på hjul” på Vårgårda flygfält.
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 6 juli kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 13 juli kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 20 juli kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 27 juli kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 3 augusti kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 10 augusti kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 17 augusti kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Banmöte Anderstorp 21 augusti kl. 10:00-17:00. SVKG inbjuder alla medlemmar till banträff på 
 Anderstorp Raceway.
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 24 augusti kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 31 augusti kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 7 september kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Sprint 4 Vårgårda 10 september kl. 12:00-17:00
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 14 september kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 21 september kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Sprintfinal Kattleberg 23 september kl. 08:30-14:30
  ....................................................................................................................................................................
• Torsdagsträff 28 september kl. 18:30
  ....................................................................................................................................................................
• Höstrusket 12 oktober kl. 14:00-19:00
  ....................................................................................................................................................................


