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ledare

Vem är du? Om du inte vet det 
och är nyfiken så kolla på märket 
i grillen.

Enligt vissa så säger ditt val av bil-
märke som du kör tydligen väldigt 
mycket om ditt beteende och psy-
kiska status. Så har det varit och 
man blev redan i skolan bedömd 
och hamnade utifrån märket på 
kläderna i grupper. Alan Pain-grup-
pen, Lyle & Scott-gruppen eller 
Pringle-gruppen. Lee-gruppen eller 
Levis-gruppen var viktig för att inte 
snacka om ”med eller utan moppe-
fäll-gruppen” och då också om vil-
ken färg den hade. Musiksmaken 
ska vi inte ens snacka om.

På den tiden när Sving o Plan 
fanns på Liseberg så fanns det ock-
så en låssasgrafolog som tydde din 
handstil och gjorde en analys om 
din personlighet. Många trodde 
på denna. Själv tyckte jag det var 
väldigt roligt att gå dit och få två 
helt olika personligheter beroende 
på om jag skrev med höger eller 
vänster hand.

Om nu bilmärket säger vem du är 
så måste många av medlemmarna i 
SVKG vara riktigt schizofrena för 
många av oss har mer än ett märke 
i garaget och för att bli vald till 

president underlättar det om man 
har vissa drag åt det hållet.

Tidigare forskning har visat att 
människor skapar förställningar 
om andra, baserat på varumärken, 
men nu visar det sig att det säger 
mer om bedömaren än om bäraren.

Ju mer oflexibel en person är, ju 
mer bedömer denne en annan uti-
från varumärket för att hen tror att 
att ens beteende är konstant över 
tid och situation. Hur bedömer en 
oflexibel en annan person, som be-
roende på humör, väder eller upp-
drag kommer i olika varumärken. 
Kanske som schizofren. Jag skulle 
säga flexibel, situationsapassad och 
märkesoberoende. En kul bil är en 
kul bil oberoende märke.

Så hur man än väljer att se på detta 
så är vi SVKGare antingen schizo-
frena eller väldigt flexibla personer 
eller rent av både och eller ingetde-
ra. Hur som helst så är jag säker på 
att vem som helst av er hade blivit 
en bättre president än... Själv hade 
jag inte velat ha jobbet, trivs bättre 
under korkeken, förlåt i garaget.

Vinterns projekt blir nog att plan-
tera en korkek i garaget.

simma lungt/ Anders Jansa
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klubbnytt

Kassören informerar, oktober 2017
Även i år hade ostkusten mer sol än västkusten. Gott för dem, det bjuder vi på. Det blir 
snart  tvärtom. Samtliga körningar på racerbanorna har varit väl fulltecknade förutom 
Ljungbyhed. Deltagandet i sprintracen i Rattmuffen har varit lägre än förväntat men totalt 
har ett 40-tal bilar kört i serien.

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

Jag vill gärna ha era nya adresser när ni flyttar. Andelen e-postadresser ligger nu på 93,3 %. Kan 
vi ännu bättre?  Vi gör ju ganska regelbundna utskick. Har ni inte fått mail från klubben på sista 
tiden går det att åtgärda genom att sända mig ett mail så ändrar jag till rätt e-postadress. Min 
adress finns i kontaktlistan strax intill dessa rader. 

Facebook är också en bra möjlighet att hålla medlemsandan uppe hela året om.
Ha nu en fortsatt fin höst, vi hörs.

Er kassör, Benny Wahlberg

Axel Lind deltog i 
Copenhagen Historic 
Grand Prix 2017 med 
sin Marcos 1800. 
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 (4/6 2017 - 30/9 2017)
Nr Namn Ort Sportvagn Årsmodell
621 Nyström Magnus Billdal Ford Mustang GT 2016
622 Wallin Gunnar Gunnilse Alfa
623 Axelsson Ulrika Sexdrega BMW Z4 2,5 2004
624 Bergsten Daniel Bredared Renault 5
   Nissan 200SX S13
625 Wetterlind Janne Göteborg Porsche 981 GTS 2015
626 Sköld Andreas Lerum Porsche Boxster 2006
627 Nyberg Jonas Göteborg Porsche 964 1990
   Porsche 911 1976
628 Alfredsson Frank Göteborg Mercedes-Benz SLK 320
629 Hobohm Christian Stockholm Ferrari Challenge 2014
630 Hallgren Mathias Kungsbacka  AMG GT-R 2017
631 Hägglund Anne-Charlotte Gunnilse Mazda MX-5
632 Bergendahl Bengt Sävedalen BMW Z4 2010
   Alfa Romeo 2000 Spider 1986
633 Olsson Lars Målsryd Nissan GT-R
   Mazda Miata NA
   Mazda Miata NB
634 Rosell Lars Ulricehamn
635 Andrén Caspar Göteborg Porsche 911 CarreraS 2005
636 Nollendorfs Andris Läckeby Porsche Cayman S 2017
637 Gustavsson Anders Veddige  Alfa Romeo 156
638 Udén Mats Lerum Porsche 997 Turbo
639 Alm Christer Landvetter Porsche Boxster S
640 Kronström Lars Västra Frölunda Porsche 911 GTS
641 Mottacki Nima Lindome Porsche 991 GT3
   Peugeot 205 Gti
   Peugeot 205 Rallye
   BMW M2
   VW Golf R VII

Ledaren: xxxx  Klubbnytt: Nya medlemmar  Racing: xxxx
Inbjudan: xxxx  Racing: xxxxxx

Racing: xxxx   Reportage:  xxxx
Recension: xxxx  Reportage: xxxx Racing: xxxxx

enSVKG – Sportvagnsklubben Göteborg     Nr 3 - 2017
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Magnus Lindblom medlem 570 i sin NovaBengt Bergendahl
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insändare

Barbro Pommaks tekniska spalt
Hej Barbro!

Jag vill fråga om signaturen “PGH”:s uttalande i föregående Bullentin: Kan verkligen 
spänningen stiga under en tävling med elektriska bilar? Rent fysiskt borde den ju sjunka 
under tävlingens gång. Detta innebär då också att varvtiderna ökar. Upphäver ni fysi-
kens lagar inom SVKG?

En som undrar

Hej du som undrar,

Det kan tydligen bli mer spänning om man har sladden istoppad när man kör. En gång 
hörde jag nämligen en herre som sa: “Blir nog spännande när sladden tar slut”.

Barbro

Publicerad i Bulletinen nr 2, 1996

Blänkare från 
klubbmästeriet
Hej på er alla!
Säsongen 2017 är snart slut och klubbmäs-
taren vill informera om att klubbregalian 
kommer att finnas med även på vinterns 
träffar. Skulle det fattas något inför någon 
träff och för att du ska slippa skämmas 
kan regalian även köpas enligt ök 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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En eftermiddag i juli blev jag kontaktad av vår medlem Bo Ry-
deving (medlemsnr 4). Bo berättade att han varit i kontakt med 
Mikael Magnusson på Mekonomen, och att de önskade vår hjälp 
på invigningshelgen av deras nya storsatsning - Mekonomen 
Eklanda AB.

Detta lät ju såklart väldigt intressant, så en eftermiddag åkte jag till 
Mekonomen Eklanda för ett möte. Väl på plats fick jag en guidad 
visning av anläggningen och Mikael visade stolt upp både verkstaden 
och butiken, som bägge håller mycket hög standard. Förutom att an-
läggningen verkligen är toppmodern och helt nybyggd, så ligger den 
också geografiskt helt rätt. Här kan man verka och vara ett utmärkt 
alternativ till alla de märkesverkstäder som ligger på gångavstånd runt 
anläggningen.

Mikaels idé var att vi i SVKG skulle vara på plats med några bilar 
under invigningshelgen 26-27 augusti. Han önskade fyra bilar som 

speglade klubben och våra medlemmar utställda i verkstadshallen för 
att locka besökare in i verkstaden.

Det är inte helt enkelt att koka ner en så pass stor och fantastisk 
klubb som SVKG till endast fyra sportvagnar. Att det samtidigt var 
sportvagnsträffen i Hofsnäs denna helg underlättade inte, men till 
slut fick jag ihop ett glatt gäng bestående av Anders Jansa med sin 
raciga Caterham Seven, Johannes Wagner med sin ilsket gula Lotus 
Exige S, Knud ”Knutte” Andreassen med sin vackra Ferrari 328 GTS 
samt Johanna och jag själv med vår Snövit, en vit Porsche 911 iförd 
”Martini-klänning”.

Tidigt på lördagsmorgon samlades vi utanför Mekonomen Eklanda 
och rullade in i verkstaden. Väl inackorderade på varsin billyft så åkte 
putstrasorna fram tills våra bilar blänkte vackert. Till och med Jansa 
tvingades putsat lite på sin annars inte alltid så blanka men snabba 
Seven.

reportage

En natt på Mekonomen
Text: David Dahl Foto: Anders Jansa, David Dahl

Mekonomens ledning hälsar alla välkomna.
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reportage

Kl 10:00 öppnades dörrarna och helgen var igång. Kunder och nyfik-
na besökare strömmade in. Våra SVKG-flaggor fanns på plats, både i 
och utanför verkstaden. På vindrutorna låg våra fina broschyrer snyggt 
uppradade och som pricken över i:et så bjöd klubben även besökarna 
på våra fantastiska(!) SVKG-luktgranar, ni vet de där med doft(?) av 
kinesisk citron.

På plats fanns också andra företag och samarbetspartners till Meko-
nomen med allt ifrån cyklar, däck och oljor till putsprodukter från 
bland annat Meguiar’s. Till både stora och små barn serverades det 
kokt korv med bröd tillsammans med andra förnödenheter, såsom 
kaffe och bulle med mera.

När eftermiddagen kom och det blev tid att stänga jippot för dagen 
blev det också dags för kvällens stora aktivitet - invigningsfesten! Den 
röda mattan hade rullats ut och vi blev välkomnade med var sitt glas 
”bubbel”, precis som Winston Churchill ville ha den - kall, torr och 
gratis.

En tysk bardisk med 300hk.

Jansa har en genomgång av sin Caterham Seven med Mekonomens VD.

Ferrari och Martini-Porsche sida vid sida. Johanna provar redaktörens supersnabba glasögon.

Vi anländer till Mekonomen på lördagsmorgonen.

Trevlig syn i ett garage, eller hur?
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Tre unga grabbar bredvid Snövit. Fr. v. Johannes, Anders och David.

Anders för dagen mycket välputsade Caterham.

Kreativt och praktiskt att duka upp buffén på lyftarna. Finklädda och redo för kvällen.

Snövits dubbla pipor stod hela kvällen stand by ifall orkestern behövde 
ett bassolo.

Knuts tröja matchade omedvetet Johannes snygga Lotus.

Knutte trivs gott i damernas sällskap.

reportage
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15 % rabatt 
för medlemmar i SVKG
Visa upp ditt medlemskort och få 15 % rabatt i någon av dessa butiker:

Rabatten gäller även på  
arbetskostnad och reservdelar  
i vår bilverkstad Mekonomen Eklanda. 

Kungsbacka

Eklanda

Torslanda

Backaplan

Partille

Partille City

Kungälv

Nödinge

Erbjudandet gäller t.o.m den 31 december 2019  
och endast på ordinarie Mekonomensortiment  
i ovan nämnda butiker och verkstad. Kan inte  
kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

Efter lite mingel bland alla gäster, och några tal från bland annat 
Mekonomen Sveriges ledning, så dukades det upp en buffé på några 
av billyftarna i verkstaden. Det var en lustig känsla att använda vingen 
bak på min Porsche som bardisk, men det ska vara en första gång för 
allting. Så här i efterhand var det faktiskt rätt mysigt att vandra runt 
bland våra bilar med ett glas rödvin i handen, kanske något klubben 
borde göra gemensamt lite oftare?

Vi njöt av mat och dryck till levande musik och kvällen rullade på 
ända till framåt midnatt, då det blev dags att runda av festen. Vi hade 
ju alla en ny jippo-dag att ta i tu med nästkommande dag.

Söndagen började med sovmorgon för vår del. Framåt eftermiddagen 
var vi åter samlade på Mekonomen för att runda av helgen och hämta 
våra bilar. Alla var mycket nöjda och Mikael berättade att intresset för 
vår klubb och våra bilar hade varit stort under helgen, vilket givetvis 
var roligt för alla inblandade!

Denna helg blev också startskottet för ett nytt samarbete mellan 
Sportvagnsklubben Göteborg och Mekonomen Eklanda. Som tack 
till SVKG och mot uppvisande av medlemskortet erbjuder Mekono-
men numera 15% på hela sitt sortiment i åtta butiker i och runt Gö-
teborg samt arbetskostnad och reservdelar i bilverkstaden Eklanda till 
ALLA medlemmar i Sportvagnsklubben Göteborg!

Tack för ordet och välkomna till Mekonomen Eklanda, 
Arnegårdsgatan 7 Mölndal.

Eder klubbmästare David Dahl Johanna och den röda mattan.

Verkstadschefen promenerar glatt genom verkstaden medan David frenetiskt putsar på snövit.

Vacker bakdel, gånger två. Fru Dahl poserar som om vi vore vid bilsalongen i Geneve.

reportage
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racing

För andra året i rad var vi åter på Anderstorp en solig måndag 
efter skolstart i augusti. Många förare var anmälda för att kunna 
varva ur alla växlar på långa rakan på Sveriges snabbaste bana.

Finns det någon gräns för hur många gånger man älskar att varva ut 
allt vad lådan håller?

Långa pass ger alla utrymme att köra väldigt mycket och på slutet 
börjar nog de flesta bli mätta, för det är åter betydligt färre bilar på de 
sista passen. Alla får förhoppningsvis sitt lystmäte av både höga varvtal 
och toppfarter när Anderstorp visar sig från sin allra bästa sida. Banan 
är i väldigt bra skick och arrangemanget håller toppklass mycket tack 
vara banans egen supportbil och våra egna fantastiska flaggvakter/be-
siktningsmän och -kvinnor!

Dagens incidenter begränsar sig återigen till ett antal Porschar och 2 
amerikanska V8:or med för högt ljud och ett skärsår i en tumme från 
ett hjulbyte som krävde omplåstring.

Anderstorp 2017
Text: Anders Johansson Foto: David Dahl

Som schack, vitt jagar svart

Klassisk engelsk framhjulscamber

Gammal och ny nyans av orange

Bara boxer Gubbar med Porschar



www.svkg.se SVKG-Bulletinen nr 3 – 2017 11

racing

En jädra lång rad

Dagens snabbaste bygge?Det är helöppet som gällerKalle & Göran i samspråk om ljud

Stellan gillar gammalt fransktTommy’s lilla svarta med stor vithaj i hasorna

Härlig blandning på banan Shaken not stired I depån är det ordning & reda

Ju fler kockar… Löveryds pysslar lite Tyskt klart för hemfärd

Det är vattenpumpen Gerd
Benny svänger vänster och Göran 

är uppmärksam Så var det slut för idag
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Vinst i Göteborgs Stora Pris för William samt slutsegern säkrad 
i Sydsvenskans Kart Champion Cup.  Vår yngste tävlingsmedlem 
(William  Siverholm) har även denna gång visat prov på iskalla 
tävlingsnerver!

Prestigetävlingen Göteborgs Stora Pris har alltid lockat många delta-
gare, så även i år. En tävling som körts i många år och fostrat många 
framgångsrika förare med senare adress i SVKG! I strålande sol av-
gjordes denna under 2-3:e september. Klassen J 60, där Willian kör, 
var representerad av 21 förare, alla med växande horn under hjälmen!

Efter ett hyfsat kval med 6:e tid, var det så dags för det första kvalhea-
tet. En bra start, ut som fyra och jakten börjar!  Heaten kördes över 
åtta varv, så det gäller att attackera direkt, vilket han gjorde. Ut på sista 
varvet som tvåa och läge för avancemang då han blir brutalt avkörd 
mitt på rakan! Upp i däcken och fick naturligtvis bryta. Krökt spindel 
och lite öm i kroppen, men vid gott humör redo för nästa heat.

Där gick det bättre! Samma startposition som tidigare, han körde upp 
sig genom fältet och vann heatet. Förfinalen gick över åtta varv och 
här gällde samma inställning som tidigare, dvs ”attack direkt”. De 
sammanlagda resultaten från heaten avgör startpositionen, och med 
ett brutet heat blev det femte startruta. En taktiskt bra genomförd 
förfinal - inga risker och säkra omkörningar resulterade i vinst! Re-
sultatet i förfinalen avgör startposition i finalen, vilket för Williams 
del blev att starta först. Finalens 12 varv blev för undertecknad en ren 
nervpress! Denna numera 12-åriga (fyllde på fredagen före tävlingen) 
”pilot” gjorde detta med bravur, smart och iskallt kört, och han lät sig 
inte störas av bakomvarande jagande konkurrenter, drog ifrån med 
någon/några meter varje varv och körde ohotad över mållinjen. En 
stor seger (med tanke på inledningen) att lägga till i meritlistan!

Sydsvenskans Champion Cup  (SKCC)
Nästkommande veckohelg kördes tävling nummer sju av åtta i SKCC. 
Den gick av stapeln i Kalmar. Där  fanns möjlighet att avgöra serien 
till Williams fördel. En hel träningsdag på regn inledde helgen vilket 

alltid är en utmaning och ger rutin! Tävlingen gick på söndag och 
det lovades uppehåll med sol.  Träningen på morgonen föregicks av 
blöta  medan resten av dagen krävde torrinställning. Han kvalade sig 
till fjärde position och vann första kvalheat och blev trea i nästa. Han 
vann förfinalen, men fick ge sig för en dansk konkurrent som vann. 

racing

Göteborgs Stora Pris (GSP)
Text: Tommy Falck.  Foto: Tommy Falck, Pierre Falck
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Med den andraplatsen i finalen var saken klar. Totalsegern i serien var 
vunnen fast en deltävling återstod. 

Ett otroligt arbete ligger bakom detta år med planering, tester och 
förberedelser inför varje tävling där naturligtvis pappa Pierre som me-
kaniker och allt-i-allo har bidragit stort.

Nu väntar några tävlingar till i J60 nere i Italien under höst och vinter 
men förberedelser för nästa år har redan börjat! William går upp en 
klass, OK Junior blir nästa steg vilket även den är en internationell 
klass, så de “italienska äventyren” är inte slut.

Good Motoring
Tommy Falck.  Skickat från rätt ställe. 

( intill druvstockarna!!)

Dagen innan denna tidning gick i tryck fick redaktionen denna information.

Trofeo Delle Industrie 
27-29 oktober 
Det italienska äventyret började bra! William satte den internationella 
eliten på plats! I denna av två planerade mini 60 tävlingar för Formula 
K:s fabriksteam tog han hem kvalet, slutade fyra i de två första heaten 
och tog en 11:e plats i det tredje som sedermera blev en 19:e plats 
i förfinalen (10 sekunders tillägg utan någon förklaring!). En stark 
uppkörning resulterade i en sjunde plats vilket blev finalens startpla-
cering. I denna krigas det om varje millimeter vilket han också gjorde 
till fullo. En välförtjänt fjärdeplats i denna stenhårda konkurrens med 
hela internationella eliten från ett 15 tal länder är inget annat än en 
stor bedrift.

STORT Grattis William. 
Tidigare fabriksföraren, nu teamchef för Formula K, Juri Serafino gläds 

med William efter tidskörningen. 
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2004 hade Lennart Haajanen, SVKG:s eminente bil- och Bugatti-
expert, fått klart första utgåvan av sin intressanta bok om bil-
typer, ett gediget uppslagsverk med relevanta ord och specifika 
uttryck inom området. Den togs emot väl och fick uppskattande 
internationella recensioner, bland annat i den ansedda publika-
tionen Classic and Sport Cars. 

Sommaren 2017 var det dags för andra utgåvan. Egentligen var 
jag övertygad om att Lennart med sin kunskap och grundlighet 
redan i första utgåvan hade åstadkommit det kompletta verket! 
Men i sin andra utgåva har han med envishet och grundlighet 
lyckats tränga ännu längre in på området och med ett ännu bre-
dare anslag. Liksom tidigare tar boken upp engelska, amerikan-
ska, tyska, italienska och franska uttryck och med en fördjup-
ning på ytterligare en del områden. Givetvis är den uppdaterad 
med de senaste årens nya biltyper. Ett ständigt breddat utbud 
har ju blivit bilföretagens effektivaste konkurrensmedel för att 
nå ökade andelar och volymer.

Bilentusiaster och märkesnördar är väl förtrogna med uttryck som 
Berline, Berlina, Berlinetta, Barchetta, Coupe, Estate, GT, GTE, 
GTI, GTi, Limousine, MPV, Phaeton, Roadster, Spider, SUV, Tou-
ring, Tourismo, Sport, Supercar, Wagon osv. Det är bara några ex-
empel på de många beteckningar på bilar och biltyper som vi möter i 

reklam, böcker och tidskrifter. I sin bok belyser Lennart pedagogiskt 
från A-Z varje typbetecknings betydelse och ursprung liksom dess his-
toriska utveckling.
 
I boken finns med många ord som definierar fordon och deras upp-
byggnad. Alla som gillar sportbilar är bekanta med uttrycken tonneau, 
cab, hard top eller fast back. Att dickey seat (svärmorslucka) är ett 
utvändigt passagerarutrymme vet nog många och vad ett bare chassis 
är för något vet säkert de som renoverar bilar. Det gäller också upp-
åtsvängande takdörrar typ gull wings som för evigt förknippas med 
Mercedes 300 SL snarare än dagens Tesla X. 

Man läser inte boken på vanligt sätt, snarare får man se den som ett 
uttömmande uppslagsverk. Då man bläddrar i den märker man också 
att nyfikenheten snarast ökar efterhand. När man gått igenom hela 
boken har man fått en mycket ökad insikt, mer förståelse och även fått 
en hel del aha-upplevelser. Man får kunskap också om udda biltyper. 
Inte visste jag att en Normande (Fr.) eller Camioncino Normande (It.) 
t ex, var ett rätt vanligt förekommande tvåsitsigt litet lastfordon som 
var populärt bland jordbrukare, ofta med ett litet flak med höga sidor 
i trä. Ibland var fordonet konverterat från en lämplig personbil och 
byggt i pick up eller woodie-stil. Typen var populär i södra Europa 
från 20-talet och ända in på 50-talet. Det är bara ett exempel, boken 
har flera sådana små pärlor av information!  

Ny bok, ”Illustrated Dictionary 
of Automobile Body Styles”, 
Second Edition, av Lennart 
Haajanen. 
Ref: “Illustrated Dictionary of Automobile Body Styles”, Second Edi-
tion, av Lennart W. Haajanen. Med förord av Karl Ludvigsen.

ISBN-978-0-7864-9918-2. Förlag: McFarland & Company, Inc., 
Publishers. Format; 17,7 x 25,4 cm, 185 sidor. 

Den finns också som e-book med ISBN 978-1-4766-2404-4. 

En bok som uttömmande beskriver allt om fordonstyper, 
från dåtid till nutid.

En vacker Ford 1936 på bokomslaget
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Det går givetvis att ställa frågan om vilka som behöver en sådan här 
relativt smal produkt. Efter att ha läst både första och nu den andra 
utgåvan av boken är jag helt övertygad om att ämnet biltyper med sin 
bredd och historik behöver belysas och finnas sammanställd och lätt 
tillgänglig, inte minst för dagens yngre bilentusiaster.

Ett annat motiv för boken är att det fortlöpande tillkommer nya bilty-
per. Tillverkare som Range Rover, Porsche, Maserati, Jaguar och Alfa 
Romeo har börjat erbjuda stora, tunga men sportiga GT-aktiga Suvar. 
Lamborghini är på gång och till och med Ferrari ryktas se på något 
SUV-aktigt!? Från Bentley och Rolls Royce kommer det nu rena lyxbi-
lar baserade på SUV-biltypen. Sportiga, höghjuliga terräng-cabrioleter 
har vi fått se från Landrover och VW. Bilar modell MPV, AAV, Cros-
sovers, typifierar flexibla fordon även om uttrycken inte har slagit ige-
nom lika mycket. 

Med elbilar tillkommer fler biltyper och beteckningar. ”Transportmo-
duler” är en annan kommande bilgrupp. Mercedes, VW, BMW, Audi, 
Google m fl. har visat futuristiska självkörande ”rullande vardagsrum” 
som koncept, i alla dess former, lådliknande, aerodynamiska eller med 
lite ”Ahlgrens Bil”-liknande karosser. 

Mångfalden typer fortsätter alltså öka och behöver belysas. Boken är i 
sin andra utgåva helt up to date, men med dagens utveckling kommer 
det sannolikt finnas material för en eventuell tredje utgåva. 

Boken ger bra hjälp att avslöja rena tokigheter. Den visar att VW 
djupt felaktigt gav sin prestigebil beteckningen Phaeton, som ju står 
för en öppen och mer sportig bil, groteskt applicerat på en stor och 
konventionell lyxlimousin. 

Tvetydigheter där GT-beteckningar sätts på rätt sävliga sedaner är 
väl känt. BMW:s bruk av GT på stora fyrdörrars halvkombibilar är 
en annan märklighet. Beteckningen Roadster Coupe är nog också en 
kombination som testar gränser.

Förordet är skrivet av den internationellt välkände och respekterade 
motorhistorikern Karl Ludvigsen. 

Författarens egen förklarande ingress ger ytterligare insikter i ämnet 
och under Acknowledgments har han också lyft fram de många perso-
ner som varit bidragande. 

Lennarts personlighet lyser igenom med strikt, exakt och sparsmakad 
redigering. Illustrationerna  är gjorda av Bertil Nydén och Jörgen Pers-

son, de är stiliserade men understödjer texten väl. De kan förefalla 
enkla men har fördelen att man inte riskerar att tappa fokus. Tanken 
skulle annars lätt kunna irra iväg om det varit verkliga bilfoton som 
använts. Formatet på boken är fortfarande kompakt men det ökade 
innehållet medför att ytterligare ca 20 sidor har tillkommit.

Ett avrundande Appendix visar i ett uppslag den historiska evolutio-
nen av fordon och karosserier med beteckningar utgående från i be-
gynnelsen 1400-talets ”Carus”. Avslutande Bibliografi är en guldgruva 
med stort antal referenser till automotiva källor. 

Att Lennart Haajanen är helt och fullt i takt med samtiden visar sig 
i att boken utges inte bara som vanlig bok utan också som e-book! 

Förresten, vad säger boken om sportbilar? För oss som ibland funderar 
över och diskuterar om vad en sportbil eller sportig bil egentligen är 
för något så kan nämnas att bara området knutet till Sport och Sports 
Car täcker nästan fem sidor i boken! Där finns material för mycket 
fortsatt argumenterade! 

Kort sagt, det är en värdefull bok för alla seriösa bilentusiaster och 
ett måste för alla dem som anser sig kunna något om bilar, om deras 
utveckling och historia. 

Jan Erling Rydquist

Normande, en liten fransk ”pick up”

Mycket positiva omdömen internationellt
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Som medlem i styrelsen har jag inside information om plane-
ringen av vårt årliga höstrally och visste att den var toppen och 
att det skulle flyta på enligt plan den 4 oktober.

På  morgonen den 4:e såg det verkligen ut att flyta bort. Himlen hade 
varit kolsvart och det hade blåst halv storm och regnat konstant de 
senaste 3 dagarna. Regn är synd att kalla det, det var skyfall med stort 
S. Detta ser inte bra ut var min första tanke och det var motvilligt jag 
satte mig på cykeln och åkte hemifrån med fara för att drunkna.

Dagen flöt på som vanligt och vid lunchtid efter att fått söka skydd 
från vädret i Stenpirens resecentrum i en halv timma, ringde jag kväl-
lens kartläsare.

-Tjena Ludde, vi lägger ned tanken att köra öppet i kväll.  -Självklart, 
jag vill inte drunkna, blev svaret.

Men tydligen hade Tor en annan tanke och gick och lade sig. På efter-
middagen blev hålen i molnen större och större och allt blåare. Ringde 
kartläsaren igen och ställde en ledande fråga.

-Ludde ska vi köra rött eller rött? Vi kör rött, blev svaret, men med tak 
trots att det är väldigt mesigt. 

Med det svaret gick jag direkt ned i garaget, drog av täcket, plockade av 
tonneaun och monterade bort passagerarstolen, tog ner hjälmen och 
CHGP-paraplyet i fall att och åkte för att hämta upp Ludde.  Trots att 
jag gjort precis tvärt om mot vad han önskat såg han mycket nöjd ut 
och gick direkt in och hämtade sin hjälm, trocklade ner sina 203 cm 
i Caterhamen, gav tummen upp och sa genom hjälmen, rock´n roll.
Väl framme vid årets samlingsplats var det fullt av glada och välklädda 
kollegor i välkända bilar och det är alltid lika kul att återse gamla 
medlemmar som man inte sett på ett bra tag, en av dem nu med ny 
röd Lotus.

Höstrallyt är ju inget rally eller tävling utan ett rent socialt samkväm, 
en riktig familjekväll och till skillnad från våra mer racingbetonade 
event är könsfördelningen klart mycket trevligare. Med det sagt gub-
bar, ni måste bli bättre på att få ut budskapet att bankörning också är 
riktigt kul bakom ratten.

Efter rallygeneral Davids genomgång med lite förhållningregler bar 
det med 30 sek lucka av mot årets hemliga mål. Trots att Ludde och 
jag de sex senaste åren kört denna sträcka, exakt samma varje år är det 
svårt att i mörkret hitta helt rätt. Att försöka läsa kartan i beckmörker, 
regn och blåst utan coupébelysning eller ficklampa är stört omöjligt 
och som tidigare år blåste vår karta tidigt bort. 

touring

SVKG Nattrally 2017
Text: Anders Jansa Foto: Anders Jansa, Anders Johansson 

Kön av förväntansfulla och hungriga deltagare rullade fram mot…
…starten där Johanna och David delade ut kartor med kvällens 

hemliga sträcka.
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Framme i Norsesund var det kö in och David hade fullt sjå att hitta 
sittplatser till alla deltagare. Med lite trix och glatt humör fick alla 
plats och den som vanligt goda maten tystade inte dom muntra del-
tagarna. 

Men allt trevligt har ett slut och efter några trevliga timmar där man 
verkligen lär känna varandra var det så dags att tacka för maten, dra på 

sig överlevnadsdräkten, tråckla sig ned i Caterhamen och styra hemåt.

Jag och Ludde passar här på och tackar David & Johanna för ett som 
alltid väl genomförd kväll och inget kan hindra oss från att köra öppet 
även nästa år. Det är ett löfte.

Per Oleskog, Anders Jillnefelt och Chris Rise diskuterar huvudbonader 
och Lotus.

Har ni det bra där inne i pumpan, undrar Johanna medan David 
håller hårt i kartorna. David inför genomgången utanför IKEA i Kållered.

David och Johanna. Kvällens två glada och proffsiga arrangörer.
Lars-Görans McLaren blir man också glad av att se och höra.

Ludde och Anders eller är det Anders och Ludde? En annan röd britt framfördes även den av en Anders.

Här pratas det panering, grillar, ölsåser och om det är finolja eller fulolja 
i dressingen.
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När jag gick med i SVKG för över 10 år sedan var det främst för 
att kunna köra Rattmuffen Cup på Volvomuseets bana på Aren-
dal, även känd som Parkbanan. 

Det var alltid roliga bilar, bilsnack och så fick man köra lite bana. Det 
missades inget tillfälle till sprint och det var täta fighter i klassen ”His-
toric” mellan en flygande tegelsten och min lilla bubbla. Mina icke 
bilintresserade kompisar brukade titta snett på mig när jag hoppade 
över sista ölen vissa fredagar och gick hem lite tidigare för att det var 
sprint nästa morgon.

När Arendalsbanan stängdes för körning blev det en sprintpaus och 
jag började bygga om bubblan till vad den är idag. När Bubstern var 
klar hade SVKG med Anders i spetsen dragit igång Rattmuffen Cup 
igen. Nu med ren konbana istället för Parkbanan och gokartbanorna 
som vi körde på förr.

Som titeln avslöjar blev finalen i serien 2017 även premiären (i kon-
bana) för mig och vad roligt det var! ”Varför körde jag inte tidigare?”, 
undrar jag. Ursäkter finns det som alltid gott om: Konbana – hur 
roligt kan det vara? 30-45min restid till banan, 4 timmar för 5 varv? 
Familj, start kl. 9, hinner ändå inte till alla deltävlingar…
Hur fel jag hade! Att köra två bra varv för att kunna räkna en snittid 

när man bara har 5 försök höjer adrenalinet rejält när man står på 
startlinjen. Redan i starten av mitt första varv på Kattleberg visste jag 
att jag kommer köra fler sprint och kanske till och med hela Rattmuf-
fen Cup 2018.

Man varför är då slalom så roligt? Kan det vara för att ett varv på kon-
banan har 3 gånger så många kurvor som ett varv på Falkenberg och 
jämfört med Arendal behöver man varken vara rädd för att glida ner 
i havet eller köra på sten, buskar eller trästolpar? Kan det vara för att 
man varken behöver R-däck eller uppgraderade bromsar för att ha lite 
kul? En sak är säker: Det var inte bättre förr, det var bara annorlunda. 
Och det viktigaste: Det finns fortfarande roliga bilar, bilsnack och 
man får köra lite bana. Vissa aspekter har till och med blivit bättre: 
Nu kan man satsa utan att vara rädd om bilen eftersom det finns gott 
om avåkningszoner runt banan.

Skrev jag att det finns gott om avåkningszoner? Jan Murvik öppnade 
sprinten i sin Miata med en nära dikeskörning. Han satsade hårt mot 
stoppkonen och missade med ungefär 15-20m. Med lätt justerad br-
omspunkt körde han därefter alla följande varv utan konkontakt och 
kunde ta serieledningen i klass C. Hemligheten bakom hans fram-
gång är antagligen kompromisslös lättning. Gissningsvis kommer vi 
att se fler Miator utan startmotor som puttas igång nästa år. Chris 

racing

Sprintfinal och Sprintpremiär på Kattleberg
Text: Olaf Eikel Foto: Olaf Eickel, Anders Jansa

Oje, Christoffer och Fredrik räddar Janne från diket.

Bröderna Nymans hemliga vapen. Ostmacka och banan. Bengt Ekelunds skönt rejsiga Triumph Spitfire.
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Rice hamnade på andra platsen i serien och Oscar Kärrqvist tog tredje 
platsen i sprint nr.5 och i serien. Martin Sandberg med sin Opel Astra 
GSI tog hem 20 poäng i sprintfinalen, men i serien räckte det bara till 
en fjärde plats. Kul att det dyker upp lite annat än Miator i toppen i 
klass C då och då.

Ny för i år var en Triumf Spitfire och en 2-takt Saab i klass C och en 
Antonov AN-2 som startade utom tävlan. En mäktig upplevelse att se 
den gamla ryska dubbeldäckaren med stjärnmotor majestätiskt lyfta 
från marken. Efter gästspelet ställde vi snabbt ut konerna igen och 
fortsatte tävla om viktiga poäng i cupen.

I klass B stod totalsegraren redan fast efter deltävling 4. Fredrik Boi-
vie hade kvalificierat sig med 4 raka segrar till en av tre platser i Po-
lestar Trophy. För att få bästa möjliga utgångsläge i Polestar Trophy 
tog Fredrik med sin egna ”reasonably priced car” i form av en Audi 
A4. Audin var extrautrustad med G-mätare, en bröllopsfestkavaj som 
hängde i baksätet. Trots våt bana tålde inte mätaren de höga G-kraf-
terna som en toppförare som Fredrik presterade. Mätaren behövde 
strykas om efter varje varv. Lennart Nyman säkrade sin andra plats i 
serien och Niklas Rosell stannade kvar på plats 3 efter har deltagit i 3 
deltävlingar.

I klass A tävlade två bilar om de första tre platserna i Rattmuffen cup. 
Ludde Axelsson och Anders Jansa delade på Anders Caterham. Arne 
Nyman lämnade sin Rush hemma och körde Porsche 944 med effek-
tiv ABS i höstvädret. Porschen belönades med 20 poäng i finalen och 
en andra plats i totalt. Caterham:en älskade stoppkonen och tog den 
6 gånger av 9 körda varv. Trots det räckte det till första platsen i serien 
för Ludde och tredje platsen för Anders.

Segrarna i varje klass, Jan, Fredrik och Ludde gjorde upp om segern i 
Polestar Trophy, SVKG:s motsvarighet till ”a reasonably priced car” – 
en Volvo S60 Polestar. Vinnaren kommer att hållas hemligt fram till 
prisutdelningen någon gång under vintern.

Dagens Polestarförare Ludde, Fredrik och Janne får genomgång av 
Anders under övervakning av Mr Polestar.

Tre riktig snabba deltagare. Caterham, Bubster och Polestar.

I år var det en skön blandning av fordon på sprinten. 
Här Bengts Spitfire och Ulf Svenssons SAAB samt 

kassör Bennys Miata ute bland konerna.

Triumphen hade en stor beundrarskara.

Fräcka bilar i mängder, sköna flygplan och fint sommarväder. 
Kan det bli bättre? Det är inte bara David som gillar snygga häckar.
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Apropå vinter, så ryktas det även om någon typ av Råttsoffor Cup där 
klubbmedlemmarnas bruksbilar skall får möjligheten att dansa runt 
konerna i vinterns snö och slask. Något som jag och flera av delta-
garna verkligen ser fram emot.

Avslutningsvis kan jag säga att mina fördomar om slalom var helt 
oberättigade. Det är minst lika roligt som Parkbanan. Jag hoppas fler 
upptäcker Rattmuffen Cup eller åtminstone ger slalom en chans.

Vi ses snart igen på en asfaltsplätt i närheten av Göteborg!

racing

Den ryska dubbeldäckaren klar för start. Notera att banan är konfri.

Denna sköna utsikt… …har man från Kattlebergs hamburgerbars uteservering. 

En glad Janne andas ut efter nästan-dikeskörningen.Теперь, ребята, мы хорошо провели время.

Taktiksnack bakom Chris Rice snabba Miata Fortsatt argumentering framför Lennart Nymans BMW
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Sprint 3 och 5 på Kattleberg och sprint 4 på Vårgårda bjöd på 
många bra sprintar i både blött och torrt och i år har rekord-
många deltagit i minst en sprint sedan vi åter dragit igång för 
några år sedan. 

Vi har flera familjer och kompisar som delar bil. Bröderna Oskar och 
Jens krigar på grymt bra i sin gamla, skönt krängande röda Miata och 
blir klart snabbare för varje tävling! Vidare deltar ett par far/son som t 
ex övningskörande Melwin vars konbanekurva pekar nästan rakt upp 
och 2018 behöver Christoffer köra fler deltävlingar om han inte skall 
bli rundad av Melwin. Vidare har ni säkert noterat att morbror Anders 
Jansa tålmodigt lärt upp Ludde i sprintens ädla konstart för att som 
tack för det fått se på när Ludde sätter Caterhamtider som Anders 
drömmer mardrömmar om hela sprintsäsongen. Bra jobbat Anders!

Ursnabba bröderna Rice kör däremot varsin Miata i klass C och det 
har ju också fungerat bra med en hedrande andra plats totalt i C för 
Chris. Värt att notera i år är väl annars att bröderna Nyman endast var 
två till antalet, men varsin andra plats totalt i A och B lämnar ju ut-
rymme för förbättringar 2018 för Arne och Lennart om nu inte Björn 
kommer tillbaka nästa år och sätter käppar i hjulen för sina bröder.

Det kanske skall inrättas en partävlingsklass nästa år för att premiera 
alla som tar med sig en familjemedlem eller kompis som får testa på 
att utmana sin bils gränser. Just detta med att testa sina och bilens 
gränser kan knappast göras bättre än i konbanor på förlåtande flygfält.

Polestar Trophy är avgjord för 2017 som ni kan läsa i Ojjes sprintarti-
kel. (Olaf Eickel reds.amn)

Nästa år görs förstås Polestar Trophy åter upp i en annan bil, men det 
är något deltagarna inte lär upptäcka förrän det är startdags. Formen 
för denna pokal, samt fordon är en väl förborgad hemlighet ända fram 
till start. Endast undertecknad har en hemlig plan för detta. 

Förra året bjöd jag in flera deltagare att försöka slå sig in framför mig i 
klass C och jodå, i år räcker mina sprinter inte längre än till 5:e plats. 
Två ner i år alltså och jag åker gärna ännu längre ner 2018, men inte 
utan kamp. Hjärtligt välkomna att fortsätt försöka knuffa mig och 
övriga styrelsemedlemmar allt längre ner i resultatlistorna 2018.

Rattmuffen Cup med Polestar Trophy avgjord
Text: Anders Johansson  Foto: Anders Jansa

racing

Årets vinnare i klass A i Rattmuffen Cup: Ludvig Axelsson framför Polestars Martin Persson och tävlingsledare Anders Johansson.
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Den soliga nationaldagen den 6:e juni 2017 var det premiärvis-
ning av den svenska sportbilen Indigo 3000R. Vi i SVKG har ju 
fått en förhandstitt på skapelsen redan under senvintern i år. 
De två kvällarna var snabbt fulltecknade och det var om möjligt 
ännu fler den här dagen med cirka 200 inbjudna gäster. Bland 
annat var där hela 22 av de 43 ursprungliga Indigobilarna med 
ägare på plats. 

Efter välkomstdrink, tilltugg, minglande och beundran av bilar var 
det dags att bänka sig för att lyssna till en presentation av projektet där 
bland andra styrelseordföranden Johnny Olsson, vd Frank Bergqvist, 
designern Hans-Philip Zachau och givetvis grundaren Torbjörn von 
Braun talade.

Johnny Olsson var först upp på scen och talade bland annat om att de 
som investerat i projektet gjort det seriöst och att ingen sett det som 
ett hobbyprojekt. Vidare nämnde han att de haft som mål att skapa 
en GT-vagn med körglädje som gör folk glada. Både de som kör och 
de som möter den.

Frank Bergqvist berättade lite om problemen med att utveckla och 
certifiera en bil idag. Eftersom bilen från början byggdes på 90-talet 
är det idag problem med att få tag på flera av de delar som användes 
då. Motorn till exempel är idag Volvos T6, en rak sexa på 3 liter med 
dubbla turbos som ger 300 hk. Han fortsatte med att dagens förvänt-
ningar på en bil ser annorlunda ut än för 20 år sedan och att det gäller 
att leva upp till dagens krav.

Därefter var det Hans-Philip Zachau som äntrade scenen och pratade 
om den klassiska designen med inspiration från brittiska sportbilar, att 
bilarna består av många standardkomponenter, mycket naturmaterial 
och att varje bil kommer att vara unik i sin specifikation, då man har 
flera utföranden att välja mellan, bland annat coupé och roadster. Han 
berättade även att bilarna kommer att vara, liksom de ursprungliga, 
mycket lämpliga för inte bara entusiastkörning, utan även längre resor 
som exempelvis en semester till kontinenten.

Avslutningsvis kom Torbjörn von Braun till tals och talade om hur 
stolt han var över alla inblandades engagemang och hur ”Gnosjöan-
dan” faktiskt är ett nationellt fenomen då projektet har fått bidrag 
med både kompetens och komponenter från de stora svenska aktö-
rerna inom storindustrin. Han nämnde också att några av kraven var 

att den som lyfter på motorhuven faktiskt ska se vad som finns där 
och inte bara en stor kåpa samt att det ska gå att göra en klassisk 
handbromsvändning.

Efter talarna på scen var det så dags för själva bilen att göra entré. 
Genom ett draperi och rökridå kom en roadster inkörandes av Frank 
Bergqvist till tonerna av nationalsången. På ett podium stod en coupé 
som två av Torbjörns döttrar avtäckte.

Som avslutning på dagen blev det mycket tittande, klämmande och 
kännande på de båda bilarna.

Världspremiär av Indigo 3000R 2017-06-06
Text: Oscar Kärrqvist  Foto: Oscar Kärrqvist, Micael Lidmalm

reportage
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Välklädda gäster och välputsade Indigos på planen framför utställningshallen.

Atte Åkersten poserar vid sin välputsade Indigo.

Åsa Kärrqvist Carin Carlqvist

Johnny Olsson Torbjörn von Braun

Hans-Philip Zachau Frank Bergqvist

Inredningen i den nya Indigo 3000R. Peter och Filip Eklund
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Sommarsäsongens torsdagsträffar avslutades 28:e september 
och vi kan konstatera att vi har slagit rekord i antal ekipage som 
följt med på våra utflykter till olika caféer i göteborgsområdet.

Vi hade totalt 21 träffar under sommaren och är normalt runt 30 
ekipage som deltar, men vi har kunnat räkna till hela 56 och 53 sport-
vagnar vid två av tillfällena, vilket är rekord med bred marginal! Vi är 
väldigt glada över att det finns ett så stort intresse av att delta i våra 
utflykter!

Vi träffas på parkeringen bakom Systembolaget i Munkebäck varje 
torsdag kl. 18.30 på sommarhalvåret från maj fram till september ut. 
Vi har ett undantag från detta, nämligen dagen före midsommar, men 
ett flertal av er träffades ändå spontant för en utflykt. Vilka entusiaster 
vi har i klubben!

Förutom våra stamställen som vi besökt tidigare år, Sammels Gårds-
café i Eskilsby, Instö Café på Vrångholmen, TCB Café (f.d. Café Lilla 
ön) i Floda, Café Zanzibar i Tjuvkil, Café Torpet i Skepplanda, Åseby 
Västergård i Säve och Fritiofs Garage i Landvetter, har vi besökt tre 
nya ställen i år – Hindås station, Hindåsgården och Aspenäs Café.

Hindås station har egna torsdagsträffar med temat motor, som besöks 
av bl a amerikanska bilar och motorcyklar. Vi blev inbjudna av Lions i 
Hindås för att delta på deras torsdagsträffar. Vi kör dit via Partille och 
Landvetter och vidare på Härrydavägen och Göteborgsvägen fram till 
Hindås.

Våra torsdagsutflykter 2017
Text: Andras Lengyel   Foto: Andras Lengyel

reportage

25 maj – Vi fyller hela gården på TCB Café med våra skönheter.

Mr. Thursday (a k a Benny Praetorius) framför det gamla stallet, numera café, vid sjön Aspen.

4 maj – Vi är på väg till Vrångholmen och väntar på Kornhallsfärjan.
18 maj – Vi anländer ikväll till Hindås och parkerar framför 

stationshuset.
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Hindåsgården ligger strax öster om Hindås, och vi tar samma väg hit 
som till stationen. Här besökte vi konferensanläggningens restaurang/
café. Klubben har faktiskt varit här tidigare för c:a 5-6 år sedan, vi får 
räkna detta ställe som nygammalt.

Aspenäs Café ligger på norra stranden av sjön Aspen i Lerum. Vägen 
hit går via Jonsered och Jonseredsvägen runt större delen av Aspen 
upp till nordöstra stranden via den vackra Seatons allé. Byggnaden 
som caféet finns i idag var tidigare ett stall och på insidan syns fortfa-
rande hästarnas bitmärken i träpelarna.

Tips till nya utflyktsmål tar vi gärna emot och dessa kan ni lämna till 
oss på plats under torsdagsträffarna eller skicka dem med epost till 
touring@svkg.se.

1 juni – Fika ute på gräsmattan bland sportbilarna är inte helt fel. 11 maj – Några av oss går loss på en rejäl köttbullemacka med 
rödbetssås.

8 juni – Vid Café Torpet lyckades vi inte riktigt fylla hela gräsmattan.

15 juni – Familjebilar och måsvingar samlade inför kvällens utflykt. 20 juli – Start för utflykten till Hindås.

6 juli – Benny Praetorius håller förarmöte och har sina osynliga livvakter nära inpå.
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28 september – Förarmöte sett framifrån. Sommartorsdagsårsavslutningsförarmöte som samlade ihop 34 förare (ekipage).

13 juli – ”Ett sånt här drömåk skulle man ha…” Ens önskningar kan 
uppfyllas fortare än man tror.

10 augusti – Vi blev 56 ekipage ikväll! Rekord!

24 augusti – Vi blev ganska många ikväll på Instö Café, trots vädret.

14 september – TCB:s husband genomförde en spontanspelning för oss, 
med vår klubbmedlem Per Haegermark gästspelande på gitarr. Den som 

inte var på plats den här kvällen missade något unikt!

31 augusti – Godissektionen på parkeringen. Och en torr Martini till 
det. Skakad, inte rörd.

7 september – Vi fyllde gårdsplanen i Eskilsby med våra 53 ekipage. Här 
får inte en enda mjölklastbil plats. Inte någon annan heller, 

för den delen.

Bildtext

reportage
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Den 29:e juni bar det iväg på en ovanlig men fantastisk tors-
dagsutflykt. Initiativtagare till denna kväll var Porscheklubben 
och vi kan bara vara tacksamma över att även vi fick vara med. 

Vi var ett glatt gäng som samlades på en parkering strax innan bron 
som leder till Lilla Amundön i Hovås. Vissa hade varit med förr men 
för mig var det en ny upplevelse. I ett fint led körde vi sedan in över 
bron och genom grindarna in till Ågrenska, vilket är ett kompetens-
centrum och en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funk-
tionshinder. Det vi möttes av när vi kom fram var ett glatt gäng barn 
och ungdomar som jublade när de såg karavanen av sportbilar, redan 
då smälte hjärtat fullständigt och jag var fast besluten att göra det här 
till en kväll att minnas för alla deltagare, och jag tror inte att jag var 
ensam om den känslan. 

Man kan säga att det drog igång med en gång, barnen flockades runt 
bilarna och deras assistenter såg till att de fick hjälp att komma i och 
ur bilarna. 

En kille var dock målmedveten, alla som någonsin har suttit i en Opel 
Speedster vet hur svårt det är att ta sig i och ur den, men det var inget 
hinder för den här killen i rullstol som när jag gav tillåtelse kastade/
studsade/ramlade in i bilen på vad jag skulle gissa mindre än 2 sek-
under utan hjälp. Där och då förstår jag att allt går, bara man vill 
tillräckligt mycket. 

Jag pratade med flertalet av våra medlemmar som var med under kväl-
len och alla verkar ha haft en toppenkväll, barnen var allt annat än 
fega medåkare så det fick gasas en hel del för att göra passagerarna 
nöjda. En kille hade själv en Indigo i familjen så där fick Håkan för-
söka imponera lite extra med sin bil. En annan kille ville ut på långtur 
så assistenterna blev lite oroliga att de försvann, men de hade bara 
varit i Lindome och vänt.

Tack för den här gången och hoppas att vi får vara med nästa år också!

En sommarkväll på Lilla Amundön
Text: Carin Carlquist  Foto: Andras Lengyel

reportage

Framför huvudbyggnaden på Ågrenska fick vi duka upp gräsmattan med våra sportbilar. Här kunde barnen på plats välja sina favoriter bland godiset!

Barnen väljer noga ut sina favoriter.

Barnen samlades på gräset för att titta på när våra sportbilar körde in 
på området i kolonn.

Speedster och Bubster är redo för nya äventyr med de 
förväntansfulla barnen.



Kalender 2017-2018
För mer information se hemsidan www.svkg.se

  ....................................................................................................................................................................
• Filmkväll 16 november kl. 18:00-22:00
 Vi arrangerar en filmvisning med en trevlig middag på Team 13.
  ....................................................................................................................................................................
• Vintersprintrace – RS Sprint 2017 25 november kl. 09:00-14:00
 Konbanetävling där vi deltar med våra vardagsbilar. Tävlingarna körs på uppkonad, kall och förhoppningsvis 
 hal asfaltsbana.
  ....................................................................................................................................................................

 2018

• KM Inomhusgokart 2018 1 februari 2018 kl. 18:00-21:00
 SVKG inbjuder klubbens medlemmar till klubbmästerskap i inomhusgokart på Gokarting Majorna.
  ....................................................................................................................................................................
• Vårruset 2018 26 april 2018 kl. 15:00-20:00
 Nu är det åter dags att ta ut och lufta våra sportvagnar på racerbanan. Det efterlängtade Vårruset, 
 går av stapeln på Falkenbergs Motorbana 26:e april.
  ....................................................................................................................................................................
• Banmöte Anderstorp (prel. datum) 20 augusti 2018 kl. 10:00-17:00
 SVKG inbjuder alla medlemmar till banträff på Anderstorp Raceway.
  ....................................................................................................................................................................


