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vore Bilsports populörq sotsning ott del knokode!

I8 BITSPORT NR 3 I 992

Civíc de
Bilsp
plats i
Av Gert Karlsson (text), Göran Svensson (foto)

(D PEL STRA tsl o

Stefqns Soob vinner ¡ lôngo loppet

NR 3 'I 992 BILSPORT I9
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l. Niklos Johonsson, VW, l.3l /47
2. Stefon Germsiö, Soob, 1.33,ô3
3. Biöm fukengien, BMW, 1.33,i
4. Molz Molmsten, Qpel, 1.4O,72
5. Hókon

B LY F0T. N ikl as J oha n ssons lramf a¡t
i ßS-hanan impone¡ade. Corrado-
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Stenhqrd kqmo i krövsnde RS-bc¡Rc



L\'lánga trånar eftcr en BñlW ù13. Några gör
också slag i saken. Till cxcmpel Björn Askengren
fl'ån Busarve strax utanföl' Rom¿rkloster,

Den metallicgrá 88:an har fått ctt utsecn(lc-
mässigt l¡'ft. Sänkt fjädring och fþta l7-tunrsh.iul
ger tlet rätta racestr¡ket.

Toppen har bearbetats av Motol'Nord. Ka¡n-
axlar fr'ån Dr. Schrick ser till att alla I ó r'entilerna
öppnar och stänger på ett effektivt sätt. Resultatet
är cirka 240 hk vid 7.000 rpm.

På papperet var i\|3:an en av favoriterna i Bil-
sports klubbrnästerskap. N'len accelerationsprovet
blir ingen fullträff- kopplingen slirade.

- Jag har precis b¡'tt den, muttrade Björn.
'l'¡'pisl<t att clet ska strula.

I birn¡lrrlvct visarlc gotlänningen lite grann av
sin cgcn och bilc¡rs lia¡lacitct. lin llñ'l\\/ i\|.1 nrcrl
grc¡r¡rr'lirrligu rliicli iir hl¡rnrl rlct rolig:rstc och nrcst
lättkiird¡¡ sor¡¡ lì¡r¡rs. l)cl lir¡n ll.iiilrr ,\sltcrrgrcrt
int¡'g:r.

0 p e ls I 6-ve nli lade 2- I iterc-
moto¡ kom redan 1988 nen håller lortfa-
rande måttet.150 hk stark och Íöruânans-
värt snâ/. Fjàderhensstaget ä¡-lrån 0MP.

lNSlDE. Astra ÊSi har utmä¡Ha stolar,
håde bekväna och spottiga. Momo-rctt
och hålbonade pedaler pilÍar upp.

DISKBET. MaE Malmstens mörkhlå 0pel
Astla GSi rulla¡ pâ originalfälgar.
Alldales lör lite luft i däcken gjorde att
han inlo l¡ck lill det i banprovet.

Ste qn
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