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Gala, skyhöga förväntningar 
att leva upp till.

LEDAREN
Text: Daniel Serénus
Text: Daniel Serénus

Det är sjunde året vi levererar en gala 
till svenska bilfolket där förväntningarna 
har inte blivit mindre och tiden bara 
sticker iväg. Skönt att slippa nominera 
eller bedöma, den bollen vill man inte ha 
när man står på scenen. Där är väl den 
stora frågan, om jag skall stå på scenen 
igen eller om vi skall släppa fram en 
riktig konferencier. Ett proffs helt enkelt 
eller skall bilentusiasterna förnöja sig 
med en överexentrisk person som jag?

Frågorna hur vi skall göra för att skapa 
något bättre är många och svåra. Introt 
är alltid en boll som är viktig men sjukt 
jobbig. Skall man gå på mäktigt eller 
något helt annorlunda? Den som bokat 
sin biljett får helt enkelt se.  

Roligt att i år är det dubbelt så många 
som köpt biljetter innan man fått reda på 
nomineringarna!

Men tillbaka till innehållet i detta nummer. 
Jag har snöat in mig på driftingen helt 
och är såld utan att besökt en enda 
tävling. Tack Driftzone.se för att ni håller 
mig uppdaterad! Måste medge att sätta 
in Långe-Micke i driftingen igen har gett 
mycket positiva effekter, vi har fått en 
tävlingsmässigt bra serie. Entrepriserna 
till RM-finalen var dock lite väl höga, jag 
tror på lägre entrépris och försöka jobba 
med mer media och sponsorer på sikt. 
Men, som alltid är det någon som måste 
betala och det är en svår avvägning

LEDAREN
Text: Daniel Serénus



- GREPP DU KAN LITA PÅ!

ICE 100 WM SA2+ WSC

www.coopertires.se

Med vinterdäck från Cooper, vare sig du väljer friktion eller dubbat, får du 
alltid utmärkt grepp. Ett grepp du kan lita på helt enkelt!

Läs mer om Coopers sortiment för våra nordiska vägar på www.coopertires.se 
eller slå oss en signal på 033-22 23 80 så berättar vi mer.



REPORTAGE
Text & Foto:

Christoffer Talvis

Från en överstylad S2000 till en riktigt 

stilren blickfångare.



Morfar John såg till att barn-
barnet hängde med ut på 
skrotgården och fick hjälpa 
till med diverse projekt, för att 
sedan plugga karosseri och 
lackering. Det är där allt bör-
jar för Andreas Berggren från 
Alvesta utanför Växjö.
Efter något års jobb som 
plåtslagare valde Andreas 
att börja jobba för familje-
företaget Berggrens Vapen 
AB som säljare och mekan-
iker och valde att ha bilar som 
en hobby. Andreas kom in i 
en fas där han kände att han 
minsann kan bygga minst lika 
balla bilar som många andra 
duktiga bilbyggare.
- Man får inte glömma att skit-
er det sig så är det bara en bil 
och bilar går alltid att repare-
ra, säger Andreas.
Under två år nu har Andreas 
visat att bygga bil hanterar 
han riktigt bra. Förra året 
kunde vi se hans första 
breddningsprojekt som var 
en Audi A4 kombi, men han 
insåg ganska snabbt att bilen 
var för stor. Precis som mån-
ga vet blir bilbyggandet ofta 
en stressfaktor när man har 
en deadline att hålla, den så 
kallad elmiastressen. Denna 
skakade om Andreas hårt 
genom en stroke, denna ut-
löstes troligen på grund av 

Andreas bytte sin färdiga Audi A4 mot ett 
projekt som krävde sina timmar.



hans diabetes och stressen 
att få klart bilen. 
- Ibland glömmer man bort 
att tänka att hälsan går först, 
men är man inne i något är 
det svårt att bara sluta, säger 
Andreas.
Vad skulle han då köpa som 
var mindre än en A4 kombi 
men ändå en bil som skulle 
vara kul att bygga om? Efter 
många timmars spanade på 
blocket hittade Andreas tillslut 
en Honda S2000, kanske inte 
helt i hans smak, lackad or-
ange med glitter i, kromfälgar 
och lambodörrar. 
- Den hade allt man inte ville 
ha, till och med Lambodörrar. 
Men i mina tankar började det 
dyka upp byggbilder hur den 
hade kunnat se ut. En Honda 
S2000 är ju lite av en dröm-
bil så jag tänkte friskt vågat 
hälften vunnet, säger en glad 
Andreas.
Ägaren av Hondan och An-
dreas kom överens om ett 
byte, byta en färdig utställn-
ingsbil mot ett projekt.
Andreas började med att ren-
sa ur hela bilen då den var 
fylld med massa saker som 
han inte ville ha, såsom tv-
skärmar osv. När bilen köptes 
satt det ett C-west kjolpaket 
på bilen, inte helt i Andreas 
smak. Men fronten fick bli 

Fronten kommer från en GT86:a och det 
krävde sina timmar för att få den att 
passa på en S2000.



en bra grundstomme att plas-
tas ihop med en nederdel från 
Toyota GT86. Att bredda bilen 
stod också på to-do listan, men 
Andreas vill inte köpa ett fär-
digt kit, det ska vara custom. 
Rocket Bunny vet alla idag vad 
det är för breddningstyp, sit-
ter på många utställningsbilar. 
Rocket Bunny har ett snyggt 
kit till Honda S2000 men An-
dreas valde istället att beställa 
breddare från två helt andra 
biltyper, Toyota GT86 och 
BMW E92, inte i närheten av 
likadana former som en Honda 
S2000. Fram gick det lättare 

att anpassa breddningen ihop 
med C-west/GT86 fronten. 
Bak var det värre, BMW E92 
är ju ganska mycket större än 
S2000, eller det är ju de flesta 
bilarna. 
- Var en hel del jobb med dom, 
då de går ut över dörren, fick 
kapa upp en ny dörrspringa. 
Breddningen sitter även på 
dörrarna på bilen, totalt är bilen 
17 cm bredare bak.
I och med att bilen är bra 
mycket bredare behövs fälgar 
som fyller ut de nya hjulhusen, 
Andreas föll för en uppsättning 
12” breda Rota fälgar. 

Andreas är en gammal ljudbilskille och därför valde 
han danska B2.



På bagageluckan sitter en Nis-
san S200sx Rocket Bunny 
ducktail som fick kapas ganska 
mycket för att passa på Hondan. 
För att matcha ihop framstöt-
fångaren och bakstötfångaren 
fastnade han för en diffusor från 
GT86 som plastades ihop med 
bakstötfångaren. Vid det här 
laget började bilen kännas kom-
plett utvändigt förutom att det 
saknades lite färg. Andreas hit-

Bak är bilen 17 centimeter bredare.



tade en färg som föll hon-
om i smaken och gör att 
bilen blir ändå väldigt dis-
kret, kulören heter Winfire 
Candy som är lackad på en 
guldbas, färgen är oerhört 
läcker i solljus. En klassisk 
sak att sätta på en Honda 
är en Rising Sun flagga, 
den är diskret lackerad 
över hela huven.
- Eftersom man är en gam-
mal ljudtok var jag tvungen 
att se över ljudet i bilen, 
valde att köra på danska 
b2 Audio, säger Andreas.
Men att bygga billjud i en 
cab är inte det lättaste, 
antingen låter det bra när 
taket är plats eller låter det 
bra när man kör taklöst och 
sedan finns det inte gott om 
utrymme så Andreas har 
trollat lite med de små ytor 
som finns. Även bagageu-
trymmet är ganska obe-
fintligt när taket är nerfällt 
och Andreas ville ha någon 
form av förvaring kvar när 
bilen används. I bagaget 
installerades slutstegen 
som driver den lilla 6,5” 
basen som är inklämd mel-
lan framstolarna och sedan 
sitter B2 Audios senaste 
3-vägs system i dörrarna. 
Ljudets sköts via telefonen 
och blåtandsfunktionen i 

Lambodörrar är nästan 
lite bilbyggarnostalgi 
men på denna S2000 
passar det som 
handen i handsken.



processorn, smidigt ifall 
man inte vill ha en ful ste-
reo. 

Bilen blev såld för några 
veckor sedan men när 
eller om Andreas kommer 
bygga något nytt i vinter är 
ännu oklart, alla bilbyggare 
har en tendens att vara så 
hemliga…

Ingen risk att Andreas missar något i backspegeln



Andreas har valt en läcker candylack som fått en rising sun 
flagga motivlackerad på huven.



 

FAKTA
Namn: Andreas Berggren
Ålder: 32 år
Bostadsort: Alvesta
Arbete: Säljare/mekaniker på familjeföretaget Berggrens Vapen AB 
Bilmodell: Honda S2000 
Årsmodell: 2001

Tack till: 
B2 Audio, Dekaler24.se
Blå huset, Ljungby däck
Däckdesign, Autoglym 
Rebew design, Billackering.eu
Rota wheels sweden 
Tsd tuning , Ecg lack och bilvård 
Kompisar som hjälpt till samt flickvännen som stått ut med mig 
en vinter i garaget. 
Tack till SKF Mekan AB i Katrineholm för att vi fick fotografera på 
deras område
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Bussningar
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Ta-Technix 
Coilovers

Mr Tuning 
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www.mrtuning.se

SKYDDSUTRUSTNING 
FÖR BILSPORT

+4690-13 47 00 • simpson-europe.com

BANDIT

HANS III HYBRID PRO HYBRID S

RALLY VENATOR



Hur kom det sig att du började intressera dig för bilar?
Träffade min kompis Rickard på gymnasiet och vi började hänga på forumet Zatzy, jag älskade 
att spendera kvällarna med att lusläsa projekttrådar. Började då drömma om egna projekt och när 
jag fick min Saab så gjorde vi ett ljudbygge som projektarbete sen skulle vi ”bara” byta motor men 
blev lite mer..

Om du skulle ranka dig själv som bilbyggare mellan 1-10 , vilken nivå tycker du att du ligger 
på?
6-7 kanske, är påläst och tummen sitter på rätt ställe men finns ju killar och tjejer som bygger så 
sjuka grejer att jag inte kan ranka mig högre.

Vilken är din värsta garageupplevelse?
Det började brinna i en grannlokal till lackverkstan när vi stod och förberedde Saaben för grund-
färg. Det blev lite smått kaotiskt, men vi lyckades rädda en massa bilar och lackverkstan brann 
inte ner så Saaben klarade sig, fick dock åka ambulans men efter en kontroll fick vi åka hem igen. 
Så tur i oturen men en bra story.
Vem är din driftingförebild?

Vilken del i bilbyggarkonsten är du sämst på?
Har tagit en del genvägar, tänkt att jag fixar det bättre sen. Men sen blir ofta inte av..

 Bästa garage drycken?
Grön Monster så man blir riktigt speedad, helst för sent på kvällen med så man ligger och tittar i 
taket när man ska sova sen.

Så mycket tid i veckan lägger du på bilar?
Det har varierat mycket genom åren, förr bodde man ju mer eller mindre i garaget. Direkt från job-
bet och sen hem vid midnatt, nu får man vara glad om man hinner dit en gång i veckan typ.. 

Fakta
Namn: 
Philip Karttunen
Ålder: 
Snart 29
Bor: 
Mölndal
Arbete: 
Projektledare
Civilstatus:  
Sambo och en son



Håller du på med något projekt just nu och i så fall vilket / vilka?
För en gång skull så funkar bilen ganska bra så nu är tanken att börja förfina detaljer och göra om vissa 
grejer som jag inte är nöjd med. Sen är vi sugna på att bygga ihop en motor som skulle göra resten av 
bilen rättvisa med. 

AVICII FT. SANDRO CAVAZZA 
Without You

DAVID GUETTA -
2U ft. Justin Bieber

JOHN DE SOHN 
Hum With Me

AXWELL /\ INGROSSO - 
More Than You Know

KALIFFA
Helt Seriost
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presenteras av:

THE JOKER:
J BALVIN & WILLY WILLIAM - Mi Gent



EVENEMANG
Text: Daniel Serénus

  Foto: Pontus Blomqvist



Drift GP arrangerades i 
slutet av Juli på GTR Mo-
torpark, mer känd som 
Gröndal. Den mest teknis-
ka och kortaste banan i 
Drift-GP 2017. Men trots 
detta så älskade förarna 
den. Många hyllade den 
och med det nya stora 
depåområdet är den per-
fekt för att arrangera täv-
lingar i denna kaliber. Es-
kilstuna kommun bör vara 
stolta över att man lyckas 
få hit event som detta 
tack vare engagerade ar-
rnagörer.

Steven “Baggsy” Biagoni från England 
lyckades bra med sin Nissan på denna 
svåra bana



Denna driftingfyllda helg bjöd 
på bra väder. Men förhands-
favoriten Andrius Vasiliauskas 
fick problem i träningen med 
bilen och missade kvalet. Istäl-
let fick vi se en svensk på pallen 
då Rickard Ivars knep en tredj-
eplats. Flera svenskar visade att 
de kunde leverara på hemma 
plan, Jens Stark Junttila, Victor  
Joensuu och Christian Erlands-
son var med bland de tio bästa.

Extra kul för Christian Erlands-
son som haft det lite skakigt i 
SM-serien som nu fick visa prov 
på vad bilen och han kan lever-
era.

Lättiske Janis Eglite till höger körde ihop 107 
starka poäng på GTR motorpark.



Juha Pöytälaakso från Finland var seriens bästa 
förare. Här visar han en Twin-drift med sin gröna 
BMW.



Jens Stark Junttila har många varv på denna bana i ryggen, 
vilket räckte till en fjärde plats.



Rikard Ivars visade att Sverige hör hemma med eliten. En 
tredje plats för svensken på hemmaplan. 



Grym GT-R inspirerad Nissan 350z cab, lite kaxigt att köra nercabbat i ett 
land vars somrar mestadels består av regn.



Andrius Vasilauskas körde i en läcker E92:a men blev utanför topp 30.



Rikard Ivars i sin Nissan 200 gjorde en stark insats och visade att han hör 
bland eliten i Sverige.
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EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto:  Pontus Blomqvist

Det är i Norge det bästa på året sker, 

den stora sommarfestivalen i Juli.



I mitten av Juli, en månad 
efter Mantorp, sker Gatebi-
levenemangens höjdpunkt 
på Rudskogen i Norge. På en 
sommarfestival önskas ski-
nande sol och värme, men 
precis som på Mantorp gav 
inte helgen toppväder utan 
man fick det i omgångar. Ni 
vet vid det här laget att hel-
gen handlar om drifting och 

racing och givetvis festande 
för många. Något som är kul 
är att Gatebil fortsatte även 
iår med Super 3. Där man går 
ihop tre driftingförare och bil-
dar ett lag och ska köra tan-
dem i den långa breisladdkur-
van. 

Det var en rökfylld helg med höga 
däckkostnader.



Gatebil Extreme blir bara snab-
bare och snabbare för varje år 
också, där någon/några be-
höver göra något åt den snab-
ba norrmannen Kai Roger Bak-
ken som ständigt står överst 
på prispallen. Svensken Robin 
Jonasson med sig Porsche 918 
RSR visade på Mantorp att han 
även är att räkna med, även 
denna helg men det saknades 
1.409 sekunder för att vara 
lika snabb som Bakken här på 
Rudskogen. 

Gatebil aftertrack är även ett 
populärt inslag för de som 
tycker att sova är överskattat, 
liveband i form av Staysman & 
lazz, Katastrofe, DJ Jonas Vo-
gel, Loveschack fyller kvällarna 

Det går fort på tvären på denna bana.



med grym musik och bra 
stämning i folkvimlet. Sedan 
underhåller Gatebil Pit-girl i 
vanlig ordning på samtliga 
Gatebil evenemang. 

Denna Ford Anglia är allt annat än 
original.

Ibland måste man bara chilla, när 
nätterna varit långa.



England hade tagit hit några av sina bästa driftingprofiler. 
De utländska förarna bara älskar denna norska bana.

Vinnarna av årets Super 3
1: Team Toyota

F. Aasbø / O. Jaeger / T.A. Ringes
2: Smokey And The Bandits

K. Moen / O.H. Helstad / P. Eriksen
3: Team Monster Energy

S. Baggsy Biadiono / L. Woodham / Sultan

Vinnare i Gatebil Extreme
Kai Roger Bakken, Lotus Espirit Replica

1:23:996
Robin Jonasson, Porsche 918 RSR

1:24:590
Yves Meyer, Nissan GT-R Nismo GT3

1:25:560
Raimond Larsen, BMW 316 E36

1:26:232
Trond Garberg, Lamborghini Gallardo GT

Att köra Lamborghini är får många en dröm, för 
Trond Garberg bara en maskin att jaga tider med.



Utställningsområdet bjöd på flera vackra 
bilbyggen och dyrgripar.



Vädret var minst sagt växlande men trots det 
var det många besökare



Kan man annat än älska 
denna GT-R



Tre japaner i bredd, snyggt!

Blacksmoke hyserin har lugnat ner sig lite nu 
när de fått en bil som håller bättre.



Komposit, Kolfiber &  Lack

Reservdelar

mail: iceman@adrian-styling.com
tel: 0734349123

www.adrian-styling.com

www.improxcustoms.com

www.skruvat.se

Bilverkstad

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Specialist på Volvo m.m.

Bilverkstad, Stenskottslagning, AC-fylln-
ing, Chiptrim, Service. 
Det är värt en omväg! 
 
www.persverkstad.se 
Tel: 0706-64 24 66 
Lidköping

 
Marknadens största utbud av motors-
portprodukter
från ledande tillverkare. Högsta kvalitet 
och bäst service!

www.racegear.cc
order.se@racegear.cc
Telefon: +46-(0)-470-40020

Vi erbjuder ett brettsortiment av produk-
ter till din bil. Med ett starkt hjärta för 
Volvo. Små modifieringar, stora resultat.
 
www.l-m-r.se
 
Tel: 0322 - 64 41 44 
Sollebrunn 

Motoroptimering

Premium optimering till Bensin & Diesel
Multikanal Effektboxar samt OBD 
Mjukvaror

www.dieselkraft.se
info@dieselkraft.se

Led-belysning

LED ramper till Sveriges bästa priser! 
Utbud som passar alla, tillmötesgående 
och kunnig support och alltid snabb 
leverans inom Sverige.

www.led24.se
info@led24.se
Telefon: 0761938971

Vi gör din bil roligare!
Mappning
Motoroptimering
webshop

www.overtake.se

info@overtake.se 
telefon: 036-8602123



Reservdelar & Drivlina

Bilvård

Sonax en av världens ledande företag 
inom bilvård.

www.sonax.se

Styling 

Störst på bilstyling! Vi har fler än 25 000 
produkter i shoppen, teknisk support och 
personlig service.

www.scstyling.com
info@scstyling.com
Telefon: 018-149300

Högkvalitativa produkter anpassat för 
motorsport.
Hjälmar, nackskydd, fönsternät, kläder, 
bälten, intercom-system, bromsskärmar, 
väskor m.m. 
FIA-godkäntda produkter.

www.simpson-europe.com 

Styling  &  tillbehör

DDESIGN -  
Din motorsportbutik på nätet.  
Med ett enormt sortiment av bildelar och 
alltid personlig service!

www.ddesign.nu 

Tel: 076-1954503
fredrik@ddesign.nu
Örebro

Stil för många mil

Kvalitetsprodukter till låga priser!

www.risetrade.se

Över 26,000 delar online till Audi, BMW, 
Lamborghini, Mini, Porsche, SEAT, 
Skoda & Volkswagen. Allt som en kund 
kan önska sig som söker seriösa uppdat-
eringar.

www.stertman.se
info@stertman.se 
Telefon: +46-(0)10-70 77 911
Nynäshamn

Motorsport-produkter

Bredast sortiment på delar till drivlinan 
som drivaxlar,  drivknutar, kardanaxlar, 
ABS-ringar, hjullager, styrleder, länkar-
mar, fönsterhissar, batterier och olja. Sök 
rätt delar via ditt reg.nr. på 

www.drivknuten.se

Motorsport-produkter

Allt man kan tänka sig till bilen

Vi har delarna du söker!

www.dalhems.se

Tel: 0346 - 20735 



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

TRIMDELAR-STYLING-RESERVDELAR 

 www.klracing.se

Tel 0515-12440
Falköping

Sveriges prestanda företag Nr: 1!
D2 Racingsports general agentur. 
Bromskit, coilovers, väghållningsstag & 
bussningar. SPARCO Pro center. Civinco 
motorstyrsystem. 200kvm stor butik i 
Göteborg. Välkommen! 
 
 www.streetperformance.se

Raidopower är svensk generalagent för 
Ksport Racing & Mishimoto.
Webbutik samt fysisk butik & verkstad i 
Stockholm. Hos oss hittar du bland an-
nat sportstolar, bälten, aluminiumkylare, 
coilovers, bromskit, spridare, brän-
slepumpar, luftfjädring och mycket mer.
Vi utför även specialbyggnationer av 
tävlingsbilar.

Telefon: 08-585 000 80
www.raidopower.com

Väghållning, broms &  avgas

Hos oss hittar du kända varumärken som  
Jamex, Bilstein, Powerflex, Tarox, H&R,  
Brembo, Ansa, Pagid, Supersprint m.m.

Vi söker även fler återförsäljare 
www.forza.se

Tel 0322-105 30
Alingsås

Racing-/banåkningskläder
Motorsportsprodukter.

Skyddsutrustning och tillbehör till rätt pris 
Vi har FIA godkända produkter samt 
folkrace godkända som passar mycket 
bra till bankörning på klubbnivå. Även 
skräddarsydda bilklädslar

www.mlimits.se

Billjud & multimedia

Störst i Sverige på billjud!
Brett sortiment av kända varumärken till 
rätt pris. Distrubutör av Rockford Fos-
gate, GAS, Hertz, XS-Power, Dayton Au-
dio, B2 Audio, Lightning Audio och ACV.

Tel: 019- 206750
www.brl.se
Butiker: Borlänge, Karlstad, Trollhät-
tan, Jönköping, Göteborg, Örebro.

Tuning produkter till rätt pris!
 
 www.mrtuning.se

info@mrtuning.se
0413-32002

på plat t-TV!

Här hittar du stereo och tillbehör för bil, 
lastbil och marint bruk. Vi hjälper dig 
även med installationer. 

www.billjudgruppen.se
info@billjudgruppen.se
Telefon: 0768148418



Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Silikonslangar m.m.

Egenutvecklade intercoolers, vatten-
kylare, silikonslangar & rörpaket! Samt 
våra egna unika slangtillbehör!
Stort sortiment med allt i eget lager och 
snabbaleveranstider!

www.do88.se

Tel. 08-588 010 88

Fälgrenovering, breddning & 
Spacertillverkning.

Vinyldrapering & Foliering

Svarvar fälgkanter, breddar plåtfälgar, 
tillverkar spacers, riktning och lackering 
av aluminiumfälgar till bil & motorcyklar

www.frandeforsmekaniska.se
0521 - 25 30 00

Hos oss hittar du ett stort utbud på 
vinyl, solfilm, strålkastarfilm. Bl.a. 
färdig printade camovinyler, sticker-
bombvinyler, kolfibervinyler, metal-
licvinyler. Snabb frakt i hela Norden. 
Gör som många andra - handla av oss
www.vnvinyls.se 

order@vnvinyls.se 
08-684 288 40 Knivsta

Racing is our business,
Sparco - Remus - EBC - Goodridge - 
K&N filters - Öhlins m.fl. 
Mer info på vår hemsida.

www.gpartners.se
054-210 400

Inredning

Vi skräddarsyr inredningar till nya som 
gamla bilar. Vi gör även cabbyte, häst-
vagnar, båtinredningar, mc-dynor samt 
reperationer av olika inrednings detaljer.

www.thorsbilsadelmakeri.se

Tel: 070-2182577
Trollhättan

Optimering, renovering och tuning av 
klassiska & moderna tävlings- och gatbi-
lar, motorerrenoveringar.
FIA klassad motorsportsutrustning, over-
aller, hjälmar,handskar, brandsläckare 
etc. huvlås, oljekylare, luftfilter.
OMP, Setrab, ITG

www.trendab.com

Tel:  08-552 451 16 

Motorsport, Motoroptimering
& Motorrenomvering

Lackering - & rekondtillbehör

“Billack, lackering- och rekondtillbehör 
utan mellanhänder - förmodligen till Nor-
dens bästa priser.”

www.billackering.eu

Styling, Tuning & Motorsport-
produkter

Brett sortiment av eftermarknadstillbehör 
för alla bilmärken, attraktiva produkter, 
hög lagerhållning och oslagbart snabba 
leveranser. 
www.jspec.se 
Tel. 054-851990  Mail. info@j-spec.se
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Porsche RWB



SKYDDSUTRUSTNING 
FÖR BILSPORT

+4690-13 47 00 • simpson-europe.com

BANDIT

HANS III HYBRID PRO HYBRID S

RALLY VENATOR

Tar bort oönskade odörer som niko-
tin-, tobak-, och djurlukter från 
sätesklädslar, mattor, takklädslar, 
dörrklädslar osv

169 kr



EVENEMANG
Text: Christoffer Talvis

Foto: Thomas Sommervold, 
www.TSfotos.com 



Efter regn kommer sol-
sken, eller snarare, mel-
lan skurarna är det up-
pehåll.

Vallåkra är slutet av som-
marens stora bilträff där 
Volvo står i fokus. Tyvärr 
gjorde nog väderprog-
nosen att många besökare 
och utställare stannade 

hemma i år. Som besök-
are några år i rad nu har 
det setts en tråkig trend 
att det blir färre och färre 
bilar som ställer ut. Några 
inslag under helgen växer 
och blir populärare och 
det är  Dotz Gymkhana 
drift bland annat. För att 
fira 35-års dagen hade det 
skapats en helt ny tävling-

Hårig mustang som här får sällskapen 
av sonens kopia i miniformat.



sklass, stance.

- Stance-trenden har länge utg-
jort en betydande del av bilhob-
byn, såväl nationellt som interna-
tionellt, och stilen är alltjämt stark 
och uppskattad. Naturligtvis vill 
vi ta tillfället i akt att bereda plats 
åt stance-bilar på Vallåkraträffen 
med en särskild avdelning och 

Läcker Mitsubishi Evo, den har alla 
ingredienser för hur en Evo ska se 
ut.

 Jim björk syns överallt med sin BMW 
med de galet breda Worksfälgarna.



bedömningsklass för dessa bilar. 
Michel Silva gjorde ett gott arbete 
första gången på Vallåkraträffen, vi 
tror på många fler ” Stance ”-byg-
gen till Enoch Thulins Flygplats 
nästa år, säger Per Östman.

Precis som i övriga kategorier är 
det en jury som bedömer bilarna 
och Rasmus Kristoffersson lyck-
ades kamma hem första platsen i 
den nyinförda klassen och priset 
var en utställningsplats på Oslo 
Motor Show.

Vi får ju givetvis inte glömma 
träffens höjdpunkt och orsaken att 
många volvobyggare åker hit, näm-
ligen priset för Sveriges Häftigaste 
Volvo. Här var det Henrik Mattsson 
med sin bakhjulsdrivna Volvo V70 
II T6 RWD som tog hem detta pris. 
Det är andra gången Henrik lyckas 
ta emot detta ärofyllda pris.

Kämpen David “Mr Fun” Persson har 
fått sin Porsche Cayman att få den 
perfekta sportbils-looken. 



Henrik Mattsson tog välförtjänt hem priset 
för Sveriges häftigaste Volvo.  



Mats Englund's Saab ser man inte 
så ofta numera men Vallåkra gav 
honom första pris i Saab-klassen.

Järudds Choice
1. Anders Persson, Pick-up.

2. Impala -64.
3. Thomas Holmqvist, Cadillac cab -48.

Street-Rod Open Car
1. Leif Tufvesson, Hot Rod Woody.

2. Peter Rohlin, Red Candy.
3. Löörs, Hot Rod -57.
Street-Rod Closed Car

1. Tomas Hård, Light Brown.
2. Mikael, Dark Chocolate.

3. Peter Rohlin, Green Hotrod.

SSRA:s pris
Krister Persson, Falkenberg, Ford Coupé -33.

Bästa Bilklubb
Refined Car Club

Long Distance Outside Sweden
Mr Evensen, Sortland, Norge, 215 mil.

Long Distance Sverige
Mr Öhlund, Boden, 150 mil.

Sonax Show’n Shine Award
1. Robin Wiik, Uddevalla, Volvo V70.

2. Anton Edberg, Tidaholm, Volvo 1800.
3. Ellen Göransson, Örkelljunga, Volvo Duett EPA.

Girl Power
1. Sandra Andreasson, Fjällbacka, Volvo C70.

2. Sandra Bergelv, Klagstorp, Volvo V70 R.
3. Anette Nelhage, Landvetter, Mercedes SL 55 AMG.

Volvo Original Classic
1. Villy Eskildsen, Fyn, Volvo 142.

2. Jens Persson, Staffanstorp, Volvo PV 544.
3. Stig Persson, Skurup, Volvo PV 544.

Volvo Retrolook/ombyggda
1. Anton Edberg, Tidaholm, Volvo 1800.

2. Stig-Arne Solheim, Åsenfjord, Volvo PV.
3. Stefan Gren, Allerum, Volvo 142.

Inbjudna Retrobilar
1. Morten Harms, Jyllinge, Volvo 164.
2. Bo Karlberg, Jönköping, Volvo 144.

3. Jonny Björk, Gävle, Volvo 242.
Volvo 700/900-serien

1. Fredrik Wennberg, Göteborg, Volvo 940.
2. Pierre Andersson, Älmhult, Volvo 740.

3. Björn Andersson, Stallarholmen, Volvo 740.
Volvo S/V40, S/V/C70 & 800-serien

1. Mattias Svensson, Tranås, Volvo C70.
2. Marek Hušvár, Prag, Volvo C70.

3. Magnus Hællquist, Varekil, Volvo C70.



Volvo S60, S80 & V70N
1. Anders Jäger, Fjärås, Volvo V70.

2. Emilia Christensen, Åkers Styckebruk, Volvo 
V70.

3. Robin Boström, Upphärad, Volvo S60.
New Volvo

1. Henrik Mattsson, Vikingstad, Volvo V70.
2. Robin Wiik, Uddevalla, Volvo V70.

3. Ted Abrahamsson, Uppsala, Volvo V70.
Sveriges Häftigaste EPA/A-traktor

1. Ellen Göransson, Örkelljunga, Volvo Duett.
2. Robin Söderstjerna, Bjuv, BMW E91.

3. Amanda Tjäder, Hörby, Volkswagen Beetle.
NY KLASS Amatörbyggda Bilar

1. Stefan Behrendtz, Linghem, 32-Special.
2. Jonas Åkesson, Hyllinge, HPD 7RI.

3. Magnus Sönne, AC Cobra.
NY KLASS Stance best static

1. Rasmus Kristofferson, Malmö, BMW E39.
2. Viktor Adolfsson, Jönköping, Nissan Silvia.

3. Adam Bjursten, Mullsjö, Lexus IS.
NY KLASS Stance best bagged

1. Martin Bytoft, Holstebro, BMW E21.
2. Mattias Berglund, Malmö, BMW E92.
2. Mattias Levin, Uddevalla, BMW E61.

Mitsubishi
1. Fabian Jinnevik, Ystad, Evo IX.
2. Simon Kruus, Skurup, Evo VIII.

3. Morgan Svennarp, Osby, Eclipse.
Nissan

1. Linus Fernlo, Kungälv, Skyline R32 GT-R.
2. Fredrik Ljunggren, Jämjö, 350Z.

3. Lukas Koos, Eksjö, 350Z.
Japanska bilar & övriga

1. Steffen Sejersten Jeppesen, Fredrikssund, 
Toyota MR2.

2. Jepp Andersson, Ystad, Toyota Supra.
3. Lukas Koos, Eksjö, Toyota Celica.

Bästa Europabilar
1. Johan Nilsson, Osby, Smart ForTwo.

2. David Persson, Listerlandet, Porsche Cayman.
3. Gun Moberg, Hasslarp, Ford Focus.

Audi
1. Daniel Weimann, Njurrunda, A4.
2. Melissa Sjöstrand, Alingsås, TT.
3. Mattias Lindberg, Alingsås, A4.

BMW
1. Jonas Nilsson, Varberg, E9.

2. Jim Björk, Ronneby, E93.
3. Daniel Swiatek, Gantofta, E30.

Steffen Sejersten Jeppsen tog hem 
priset Best in show med sin MR2:a.



Vallåkraträffen firar 35-år och 
denna klassiska Volvo 144 visar hur 
trenderna förändrats genom tiderna.

Opel
1. Christer Grindhage, Olofström, GT.

2. Henrik Elg, Klippan, Calibra.
3. Dennis Jensen, Holstebro, Rekord.

Mercedes
1. Kristoffer Stahl, Linköping, C 63 AMG.
2. Alexandra Nelhage, Landvetter, CLA.

3. Tony Koski, Strömsnäsbruk, SL 55 AMG.
Saab

1. Mats Englund, Ramsberg, 9-5.
2. Robin Larsson, Forsheda, 9-3.

3. Karsten Möller, Landskrona, 92.
Volkswagen (Luftkylda)

1. Tobias Gerhardsson, Falkenberg, Transporter 1.
2. Jonas Fransson, Varberg, Typ 1.

3. Petter Lilled, Göteborg, Typ 4.
Volkswagen (Vattenkylda)

1. Bogdan, Malmö, Transporter 5.
2. Magnus Svensson, Helsingborg, Golf I.
3. Patrik Johannesson, Höganäs, Golf II.

Best In Show
Steffen Sejersten Jeppesen, Fredrikssund, Toyota 

MR2.
Sveriges Häftigaste Volvo

1. Henrik Mattsson, Vikingstad, Volvo V70.
2. Stefan Gren, Allerum, Volvo 142.

3. Anton Edberg, Tidaholm, Volvo 1800.



Denna idylliska träff i södra Sverige 
representerar många bilmärken men 
det är Volvo den är mest känd för.



Har du någon gång åkt med en 
instruktör?

60%

40%

Ja

Ne j

A-traktorer blir mer populära trots 
att man motarbetas av regeringen. 
Men kul att se hur dessa unga 
bilbyggare levererar i högsta klass.





REPORTAGE
Text Daniel Serénus

Foto: Christoffer Talvis

Varför skulle inte en Mercedes motor 

funka för drifting?



 Sveriges näst största stad, 
Göteborg hittar vi Mer-
cedesälskaren Mårten 
Stångberg som alltid varit 
en man som går mot vinden. 
När alla säger att det är 2JZ 
och V8 som gäller i driftin-
gen numer så bevisar han 
att det räcker gott med en 
rak Mercedessexa med tur-
bo av modellkod M104. När 
folk säger att drifting handlar 
bara om att köra bra, säger 
Mårten att det handlar om att 
köra med stil och det är nog 
ingen som missat att han gil-
lar när bilen är snygg.   
Mårten har alltid haft ett 
starkt motorintresse och det 
har han nog sin far att tacka 

för, i hans uppväxt har det va-
rit motorer som gäller. Redan 
när mopeden introducerades 
i Mårtens liv var det trimning 
och modifiering om gällde 
och sedan dess har intresset 
att modifiera och inte vara 
som alla andra varit en bi-
dragande länk till varför hans 
bilar alltid haft en speciell stil. 
Men just denna CLK från 
2003 har en helt egen his-
toria. För er som minns 
Mårtens gamla Merca 190, 
vet att Mårten redan då var 
spritt språngande galen. Så 
galen att när han fick reda 
på att hans gamla trotjänare 
inte längre var godkänd för 
svensk drifting så gick han 

Mårten köpte Mercan på Ebay i England.



och köpte en bil på Ebay i Eng-
land. Sedan väntade en resa 
hem med den nya bilen. I bakhu-
vudet hade Mårten en vision av 
sitt kommande bygge. Sarto 
Racing hade släppt ett Rocket 
Bunny kit till just CLK:n men 
tyvärr med en för fet prislapp 
för den hårt arbetande Götebor-
garen. Istället kollade han på 
C63 Blackseries som var byggd 
på samma kaross. Mårten ber 
då vännen till lika sponsorn Se-
bastian Simonsson att göra en 
3D skiss utav en standard CLK 
med rejäl sänkning och vanliga 
fender flares och när den bilden 
väl var färdig så visste Mårten 
att han var på rätt väg.
3 dagar efter att bilen hade kom-
mit hem till Göteborg var den re-
dan demonterad och placerad i 
en karossvagga. Vinkelslipen 

Efter att han kört motorras startades insamlingen för en 
ny motor. Alla som donerade en slant står nu skrivet på 
bilens tak. 



gick då på högvarv några 
veckor och vikten skulle 
ner rejält. Sedan var det 
burbygge som gällde och 
bilen skickade iväg till en 
samarbetspartner. Sedan 
var det bara att vänta och 
karossen kom tillbaka 13 
dagar innan Bilsport Per-
formance & Custom mo-
torshow (i folkmun kallad 
Elmia) 2015. Det var bara 
ringa chefen och be om 

ledigt för här skulle det byg-
gas bil. Mårten och hans 
team hade en representa-
tiv bil som var allt annat än 
körbar men det är väl inte 
den första bilen som inte är 
under Elmia? 
Resterade tid efter Elmia 
lades på att få ordning på 
allt kring bygget. Tyvärr 
lyckades Mårten stöta på 
partners som var mindre 
bra på leveranssäkerhet. 

Mycket på Mårtens bil är helt egenutvecklat. 



Det gjorde att det tog längre tid än väntat 
och slutade med att han och hans team 
fick göra mycket själva. Under 2016 var 
bilen klar efter en kostsam resa och un-
der en körning på Skövde flygfält hände 
det som inte fick hända. Det blev totalt 
motorras. Motorn var helsmidd och hade 
kostat en hel förmögenhet. 
Det var en tung dag, säger Mårten.
Några vänner kände sorgen som Mårten 
bar inom sig och startade då en insam-
ling till en ny motor. Tack vare en mas-
sa underbara människor lyckades man 

samla in så mycket pengar att han lyck-
ades bygga en motor i något enklare ut-
förande än tidigare men fullt fungerande 
för resten av säsongen. För att hedra 
alla dessa medmänniskor har varje per-
sons namn fått en plats på Mårtens tak. 
Mårten har en rad egenutvecklade 
produkter som bland annat styrvinkel 
kitet, det egendesignade bodykit som 
han skapat tillsammans med  Seido-
works och HJ Custom Composites med 
mera. Listan kan göras lång med unika 
saker på denna Merca. 



Jag är mycket förtjust i färgkobina-
tionen med mint och antracitgrå, 
säger Mårten.
Planerna för 27-årigen är stora och 
i framtiden hoppas han göra sig 
konkurrenskraftig i Europa och att 
få ta bilen över atlanten för att köra i 
staterna. Men först väntat lite vinter-
mek och så får vi se vart hans resa 
slutar. Med Mårten har man sällan 
tråkigt! 

Mårten erkänner att han vill ha både en snygg 
och körbar bil, något han lyckats bra med.



De turkosa detaljerna följer bygget rakt 
igenom.



 

FAKTA
Namn: Mårten Stångberg
Ålder: 27
Bostadsort: Göteborg
Arbete: Automationstekniker / Drifttekniker

Bilmodell: Mercedes CLK (W209) 
Årsmodell: 2003

Tack till: 
Min älskade flickvän Linda Nielsen som stått ut med alla timmar och 
konstiga upptåg vi hållit på med under alla åren, mitt underbara team som 
alltid ställt upp i vått och torrt och självklart alla mina sponsorer som 
gjort detta bygget möjligt!
Svensk Turboservice AB, Auto-Gruppen, HJ Custom Composite AB, Fixit 
transmission, maskin & verktyg AB, Tagene Hjulinställning AB, Saxenbergs 
Entreprenad AB, Atkdriftteknik ,TSD Tuning,  L-M-R.se, SEIDOWORKS,  
Street Performance, Nuke Performance, Tyred.se, Bjp Race, Cosmis 
wheels global, Simpson Europe, Specialsvarv.



11-november
Trollhättan

www.greenlightmag.se/galan



ARTIKEL
Text: Daniel Serénus

Foto: Stefan  Lindgren
Driftzone.se



Inför fjärde deltävlingen på 
Sturup var förväntningar-
na på en viss Alexander 
Granlund skyhöga. Men 
tyvärr lyckades han inte 
kvala in i stegen, enligt 
Alexander var det dåligt 
med grepp och en por-
tion med otur som gjorde 
att Sturup inte blev hans 
bästa deltävling. Istället 
var det regerande mästar-
en Mikael Johansson som 
tog chansen till pallplats. 

Hur Mikael bär sig åt för 
att köra så här bra i en 
gammal Volvo 240 med 
en Volvo 4:a kan man frå-
ga sig. Finns ingen logisk 
förklaring mer än att han 
bara gör det. Första plat-
sen var därmed given och 
tät efter kom Pawel Ko-
rpulinski i en härlig fight 
om förstaplatsen

Sedan var det Victor Jo-
ensuu som var med i 

Joensuu Vs. Johansson



täten och även Axel Hjalte 
började klättra uppåt på 
listan. Jim Olofsson som 
legat i tätstriden hamnade 
på en 5 plats och plockade 
viktiga poäng.

Men Kim Fors som startade 
starkt hade inte turen med 
sig under Sturup och ham-
nar inte på vår topp 10 lista 
denna gång.

Deltävling fem samkördes 
med Gatebil Drift Series på 
Rudskogen, ett event som 
inte var till fördel för våra 
svenska serieförare. Ingen 
var på topp denna dag (inte 
heller vädret) och bästa 
svensk i serien blev Pawel 
Korpulinski som därmed 
visar att han är en förare 
som hör hemma i toppen av 
Serien. Därefter imponerar 
Viktor Joensuu som verkar 
hittat formen så här i slutet 
av serien. Han kommer att 
bli en vass motståndare 
inför finalen på Mantorp. 
Granlund kopplade grep-
pet och tog en femte plats 
denna deltävling. Eftersom 
man nu får räkna bort det 
sämsta resultatet inför fina-
len ser ställningen ut så att 
Pawel tar över ledningen 
från Granlund och Mikael 
Johansson tar hem tredj-



eplatsen. Men det är jämnt i 
toppen och det kommer att 
avgöras på Mantorp, vi kan 
bara säga att det kommer att 
bli en strid om förstaplatsen i 
mästerskapet!

Jim Olofsson har kört bra i sin urläckra BMW.
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1 Mikael Johansson

2 Pawel Korpulinski

3 Victor Joensuu

4 Axel Hjalte

5 Jim Olofsson

6 Henrik Isaksson

7 Henrik Åkesson

8 Mårten Stångberg

9 Henrik Johansson

10 Michael Andersson
 

1 Pawel Korpulinski

2 Victor Joensuu

3 Tobias Olofsson

4 Henrik Johansson

5 Alexander Granlund

6 Henrik Isaksson

7 Mikael Johansson

8 Jim Olofsson

9 Mårten Stångberg

10 Kim Fors

STURUP RUDSKOGEN





Nya Audi RS 4 Avant



Audi RS 4 Avant är vår RS-
ikon med en oförglömlig 
historia“, säger Stephan 
Winkelmann, VD för Audi 
Sport GmbH. Liksom alla 
våra RS-modeller förenar 
den enorma prestanda 
med högsta vardagsnytta“ 
Design med inspiration 
från motorsportens värld
Vid skapandet av den 
fjärde generationen av 
Audi RS 4 Avant hämtade 
Audis designers inspira-
tion från motorsportens 
värld och mer specifikt från 

Audi 90 quattro IMSA GTO 
. Fronten domineras av 
massiva luftintag med 
RS-typiskt bikakemönster 
och den breda och vida 
Singleframe-grillen. Matrix 
LED-strålkastarna, som 
erbjuds som tillval, har fått 
mörktonade insatser. I jäm-
förelse med Audi A4 Avant 
är hjulhusen breddade ca 
30 mm. Baktill känns Audi 
RS4 Avant igen på diffu-
sorinsatsen i RS-design, 
de ovala ändrören och den 
markerade takkantspoil-



ern. Lackeringen i Nogaroblåa 
pärleffekt från Audi exclusive 
ger en påminnelse om den 
första generationen från 1999. 
Nya Audi RS 4 Avant kör som 
standard på 19-tums smidda 
alufälgar, med 20-tumshjul 
som tillval.
0-100 km/h på 4,1 sekunder, 
RS-sportchassi och Audi drive 
select som standard
V6-biturbon levererar 450 hk 
i nya Audi RS 4 Avant. Det 
maximala vridmomentet på 
600 Nm är 170 Nm mer än 
hos föregångare och tillgän-
gligt över hela registret från 
1.900 till 5.000 varv. Det gör 
att Audi RS 4 gör 0-100 km/h 
på 4,1 sekunder. Toppfarten 
nås vid 250 km/h, men kan 
med tillvalet RS-dynamikpak-
et ökas till 280 km/h. Kraften 
från 2.9 TFSI-biturbomotorn 
överförs till den permanenta 
fyrhjulsdriften via en sportigt 
avstämt åttastegad tiptronic-
växellåda med optimerade 
växlingspunkter. Den som ön-
skar kan även beställa sport-
differential till bakaxeln. Den 
genomsnittliga bränsleför-
brukningen ligger på 8,8 liter 
per 100 km, med 199 gram 
CO2 per km. Det innebär 17 
procent lägre förbrukning jäm-
fört med föregångaren. Nya 
Audi RS 4 Avant väger 1.790 
kg och är därmed 80 kg lättare 

än tidigare.
RS-sportchassit som är stan-
dard sänker Audi RS 4 Avant 
ytterligare sju miillimeter jäm-
fört med en Audi A4 med sport-
chassi. Som tillval erbjuds RS-
sportchassi plus med Dynamic 
Ride Control (DRC), keramis-
ka bromsar och den RS-speci-
ella dynamiska styrningen. 
Via Audi drive select som är 
standard kan föraren anpassa 
bilens uppträdande efter sina 
personliga önskemål. 
Interiör med högklassiga ma-
terial och digital racingmiljö 
Interiören i svart betonar den 
sportiga karaktären hos Audi 
RS 4 Avant. RS-sportstolarna 
med med bikakemönster erb-
juds som tillval, RS-multifunk-
tionssportratten, växelkulissen 
och de belysta instegslisterna 
bär RS-emblemet. I Audi vir-
tual cockpit och i head-up-
displayen visas RS-speciell 
information om G-krafter, 
däckstryck och vridmoment. 
Optikpaketen i högglanssvart, 
kolfiber med aluminium eller 
svarta applikationer gör det 
möjigt att skräddarsy sin bil yt-
terligare, via Audi exclusive. 
Audi RS 4 Avant är beställn-
ingsbar från hösten 2017 och 
kommer till återförsäljarna i 
början av 2018.
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Mercedes-AMG Project One



Tänk dig en gatlegal super-
sportbil med samma motor 
som i F1-bilarna. Inte se-
dan McLaren visade upp 
sin F1 inspiererade bil har 
någon kommit i närheten 
att imponera. Men nu har
AMG-gjort det. 

Med en 1,6 liters V6 mo-
tor med hybriddrift. Motorn 
har pneumatik istället för 
konventionella ventilfjädrar 
och ger gatmodellen av F1 
motorn ett varvstopp på 11 
000rpm. Vilket inte är lika 
högt som F1-utförandet av 

motorn. Men tillsammans 
med elmotorerna levere-
rar bilen över 1000 hästar 
och 0-200km/h på under 
6 sekunder och det är im-
ponerande siffror.

Denna vackra skapelse är 
gjord för att ge dig en F1-
känsla så nära verkligheten 
du kan komma i en super-
sportbil. Man säger sig ar-
betat nära F1-teamet i Eng-
land och  visar också hur 
AMG på sikt riktar in sig mot 
en värld utan bensindrift. 



Men om du nu ser denna bil och 
tänker att denna vill jag ha kan 
vi meddela att alla 275 bilar som 
planeras tillverkas redan är sålda 
även om prislappen är satt på runt 
23 miljoner kronor.
Men trotts detta tror många att 
detta redan är en investering för 
framtiden.





Mini John Cooper Works GP Concept



Bilmässan IAA Cars som 
precis ägde rum i Frankfurt 
blev plattformen för Mini 
Cooper att vissa denna GP-
version av Mini Cooper.  Ti-
digare har det presenterats 
två GP-bilar av bilmodellen, 
den första byggdes 2006 
som var en Mini Cooper S 
i grunden med John Coo-
per Works GP kit och sen 
för fem år släppte man Mini 
John Cooper Works GP, 
bägge bilar i limiterad ut-
gåva om 2000 bilar. Men 
det märks att man vill pre-
sentera en så tilltalande bil 

som möjligt, därför det tar 
så många år mellan varven. 
Detta koncept känns mest 
racing av alla tre versioner 
de byggt. Bilen är byggd 
med lättviktsmaterial, för 
att få bättre vikt kontra ef-
fektförhållande, där aerody-
namiken också är en viktig 
del.

Interiören skulle få vilken 
person som helst att trivas, 
ordentligt skålade stolar, 
fullbur, fyrpunktsbälte samt 
brandsläckare för säker-
hetsskull. Även en mängd 



röda detaljer för att matcha 
bromsok och övriga lackerade 
detaljer på bilen. Mycket mer 
fakta om bilen finns inte att 
tillgå för tillfället.
 
Vi hoppas verkligen att detta 
blir en bil som kommer att se-
rietillverkas, med stor sanno-
likhet i limiterad utgåva (troli-
gen inte helt billig heller...) 

Text: Christoffer Talvis  
Foto: Mini Cooper





Denna annons är skänkt av GreenLight Magazine

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot 
cancer är riktiga hjältar. Stöd 
barncancerforskningen med 100 kr 
i månaden så bidrar du till att fl er 
barn överlever sin sjukdom. 

Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

Freja, 11 år



KIA Proceed Concept



Kia visar för första gången konceptbilen 
Proceed Concept; en djärvt designad vi-
sion av en potentiell modellversion i det 
kommande generationsskiftet i cee’d-
familjen.

Bilen är designad på det europeiska 
designcentret i Frankfurt, som ligger 
bara ett stenkast från mässan där den 
täcks av inför publik i dag. Karossfor-
men är ny för Kia; en förlängd halvkombi 
med sluttande taklinje, muskulösa pro-
portioner och ett kompakt sportigt ut-
seende.
Arvet från nuvarande sportiga pro_
cee’d lever vidare samtidigt som flera 

designelement känns igen från femdör-
rarscoupén Stinger. Avsaknaden av b-
stolpar och den långa fönsterlinjen för-
fyttar betraktarens fokus till bakvagnen.
Den röda kulören ”Lava Red” är lac-
kerad i 19 handmålade lager av svart, 
kromsilver och röd ton. Lacken har ett 
påtagligt djup och ändrar sig mycket 
efter rådande ljusförhållanden samtidigt 
som den framhäver konceptbilens kur-
vatur.
Prooceed Concept använder även up-
plysta konturer och atmosfärisk bakgr-
undsbelysning i bakljusen för att förstär-
ka den visuella identiteten på natten.
Interiören har inspirerats skräddat mode 



och haute couture. De fyra 
separata sätena är klädda i 
svart elastantyg. Intrument-
panelen ger nästan sken av 
att vara en förlängning av 
motorhuven som fortsätter in 
i kupén. Färgpaletten både 
ut- och invändigt sägs vara 
inspirerad av kraften och dra-
matiken i ett vulkanutbrott.
Instrumenten och infotain-
mentpanelerna illustrerar tre 
intuitiva och färgkodade kör-
lägen - Lava Red för GT, For-
est Green för Eco och Ghost 
White för Autonomous.
Bland de utmärkande de-
taljerna och finesserna finns 
tre valbara kupédofter som 
varje motorentusiast lär 
känna igen. Alla tre förknip-

pas nämligen med klassiska 
prestandabilar; åldrat läder, 
den oljiga doften i ett ga-
rage och den lite fräna doften 
av högoktanigt bränsle.
Chefdesigner Kia Design 
Centre Europe, Gregory Gi-
ullaume:
- Tanken bakom Proceed 
Concept är samma idé som 
ligger bakom alla våra kon-
ceptbilar - det är att utmana 
folks uppfattning om Kia och 
sätta igång diskussioner 
kring vad som är och vad 
som skulle kunna bli. För det 
är vad Kias ”Power to sur-
prise” handlar om.

Text & Foto: Kiia





Toyota Yaris



Prestandamodellen till-
verkas i en mycket be-
gränsad upplaga och 
endast fem bilar har till-
delats svenska kunder.
GRMN-versionen av 
Yaris har sina rötter i Toy-
otas rallysatsning, där 
teamet Toyota Gazoo 
Racing under 2017 tävlar 
i WRC-serien med rally-
bilen Yaris WRC. Motorn 
och inredningen är ut-
vecklad av Toyota i Euro-
pa, medan det japanska 
utvecklingsteamet har 

ansvarat för chassi och 
bromsar. Bilarna tillver-
kas vid Toyotas fabrik i 
Valenciennes i Frankrike.
Yaris GRMN är en verk-
lig prestandamodell, 
med en nästan dubbelt 
så stark motor som van-
liga Yaris i sitt kraftful-
laste standardutförande. 
Modellen har en 1,8-li-
ters kompressormatad 
bensinmotor med 212 
hästkrafter och ett vrid-
moment på 249 Nm som 
driver på framhjulen via 



en sexstegad manuell växellåda. 
Det ger Yaris GRMN klassledande 
acceleration 0–100 km/tim på under 
6,5 sekunder. Toppfarten är elek-
troniskt begränsad till 230 km/tim.
För att hantera den starkare mot-
orn har Yaris GRMN förstärkt chassi 
med bland annat extra krängning-
shämmare, differentialbroms, up-
pgraderad hjulupphängning och 
kraftigare bromsar med fyrkolvsok. 
En egen utformning av stötfångare 
fram och bak, diffuser, takspoiler och 
centrerade avgasrör samt speciella 
sportstolar och aluminiumpedaler 
särskiljer också GRMN-versionen 
från vanliga Yaris. Priset är 308 900 
kronor.

Text & Foto: Toyota



ROTA WHEELS SWEDEN
MJ Däck & Försäljning

Stallgatan 1, port 4
641 33 KATRINEHOLM

WWW.ROTASWEDEN.SE | INFO@ROTASWEDEN.SE 

T H E  A R T  A N D  S C I E N C E  O F  W H E E L S

1AV ZX-1 
Konkav och rotationsbestämd! 
Finns i 8,5x19, 9,5x19, 8,5x20, 9,5x20
Prisex: 8,5x19 2299kr

ROTA D2EX
Konvex med steplip! 
Finns i 9,5x18, 10x18
Prisex: 9,5x18 2999kr

ROTA TBT
Klassisk med en twist! 
Finns i 8x15
Prisex: 8x15 1699kr

ROTA D154
Motorsport personifierad!  
Finns i 8x16, 8x17, 8,5x17, 9x17, 8,5x18
Prisex: 8x16 1999kr

AXE EX20 CANDYRED
Djupt konkav! 
Finns i 8,5x20, 10x20
Prisex: 8,5x20 2999kr

Rota Wheels Sweden      

ROTASWEDEN

D-004 9,5x18”
ET20 5x114/5x120
2399kr/st

D-004 11x18”
ET15 5x114/5x120
2599kr/st

DRIFTINGPAKET
2st D-004 9,5x18” och 8st D-004 11x18” 
Perfekt för drifting! 
Paketpris: 21900kr
(ord: 25590kr)

59 NORTH SNAPBACK
Vit med turkos accentbrodering
Endast 149kr/st

59 NORTH SOLGLASÖGON
Snygga solglasögon med 
turkos båge i blått eller 
kromat glas
149kr/st

59 NORTH WHEELS

59NORTHWHEELS

WWW.59NORTHWHEELS.SE



BILLJUD
Text:: Sören Karlsson

 Foto: Sv. Bilstereoförbun-
det



Har man en gammal bil 
så kan det göra stor skill-
nad att ljuddämpa bilen 
men i princip alla bilar har 
svaga punkter. Dörrarna 
brukar göra mest hörbar 
skillnad men även t.ex. 
bagage och hjulhus bak 
i kombi och coupébilar. 
Eller varför inte trösklarna 
på nyare BMW.
Det finns olika typer av 
dämpmaterial att välja på 
och de har olika egens-
kaper. För enkelhetens 
skull delar vi in det i reso-
nansdämpande och ljud-
dämpande. Behovet är 
stort och nu för tiden finns 
det flera märken att välja 
mellan. CTK, Gladen, 
STP, Dynamat, Stinger, 
Silent Coat m.fl.
Skallrande dörrar och 
bagagelucka har de flesta 
hört eller råkar ut för. As-
faltsmatta är ett billigt al-
ternativ som dämpar res-
onanser med hjälp av sin 
vikt. Extra viktigt att det är 
rent och att det fäster bra 
annars är det stor risk att 
det lossnar lätt när det blir 
varmt. Om det monterats 
vertikalt eller i taket vill 
säga. Luktar även en del. 
Så det kan vara värt att 
lägga ut lite extra pengar 
på ett butylbaserat alter-

nativ. Mycket enklare att 
montera, lägre vikt, min-
dre lukt och ett bättre slu-
tresultat. 
Skumbaserade produkter 
är bättre på att absorbera 
och dämpa oönskat ljud. 
Så vad ska man välja? 
Helst både och. 
Vi tar en dörr som ett ex-
empel, där vi dämpade 
dörrarna på en Citroen C4 
för några veckor sedan. 
När man lyft bort dörrsi-
dan så sitter det oftast ett 
tunt lager plast/skum som 
fuktskydd. Skyddar mot 
fukt men dämpar väldigt 
lite. Plåten innanför är 
oftast helt odämpad. Där 
började jag med ett lager 
butylbaserad matta från 
CTK som är 3,6mm tjock. 
Använd helst roller. Mat-
tan dämpar bara om den 
sitter fast på plåten så 
slarva inte. Är det trångt 
så går det även bra att 
dela upp mattan i min-
dre bitar. Täck så stor yta 
som möjligt. Knacka med 
knogarna på de olika de-
larna av dörren så hör du 
lätt vilka delar som be-
höver dämpas och hur 
stor skillnaden blev efter-
åt. Plasten/skummet jag 
tog bort måste ersättas 
så det inte läcker in fukt. 



Då passade jag på att ta ett större ark 
skumbaserad matta som är 4mm tjock. 
Viktigt då att denna är vattenmotstån-
dig. Ju tjockare, desto mer ljud dämpar 
den. Men är den för tjock så kan det 
vara svårt att få tillbaka dörrsidan. Så 
mät/kolla gärna innan. 
Här har jag nu fått med både resonans 
och ljuddämpning. Resultatet? Mindre 
vägljud och en behagligare ton på lju-
det i kupén.
Nu har det även börjat dyka upp mul-
timattor som har båda egenskaperna. 
Perfekt att bara behöva köpa en sort.  
Tillbehör som kan vara bra att ha: Vass 
kniv + roller. Roller är guld värt om man 
vill vara säker på att det fäster bra mot 
ytan. Framför allt där det finns veck i 
plåten.



Tar bort oönskade odörer som niko-
tin-, tobak-, och djurlukter från 
sätesklädslar, mattor, takklädslar, 
dörrklädslar osv

169 kr

Bra bildelar till skruvade priser

Över 500 000 bildelar till  

både gamla och nya bilar

Kärleken i garaget  

betalar sig på vägen
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BILLJUD
Text & Foto

Christoffer Talvis



Förra året bestämde jag 
mig för att göra något åt 
originalljudet i bilen som 
används dagligen för att 
ta sig till jobbet samt köra 
barnen till skolan och ak-
tiviteter. Jag kände jag att 
ljudet är okej, men att det 
finns utvecklingspoten-
tial. I Saab fanns tre olika 
ljudpaket att välja mellan, 
i min bil sitter mellanpa-
ketet AS2, vilket består 
av sju högtalare och ett 
slutsteg. Började med 
att ersätta alla högtalare 
förutom centrumhögtala-
ren på instrumentpanelen 
som togs bort helt. På 
instrumentpanelen och i 
bakdörrarna monterades 

JL Audio högtalare och i 
framdörrarna midbasar 
från Gladen, dessa drivs 
alla på originalslutsteget. 
Även huvudenheten fick 
lämna plats för en spelare 
med bluetooth och bättre 
inställningsmöjligheter. 
För att ge en extraknuff 
i form av bas som heller 
inte tog mycket plats byg-
gdes en specialanpassad 
låda på 11l i ena förvar-
ingsfacket i bagaget, 
då jag ville kunna utnyt-
tja hela bagaget till en 
början, detta blev tyvärr 
inte långvarigt innan jag 
bestämde mig för att up-
pgradera baskomponen-
terna. Mycket vill ha mer!
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