
Åter på banan
För de tävlingsintresserade motorfantasterna finns en hel del godbitar 
att vila ögonen på, på Stockholm Lifestyle Motor Show. Vid sidan av 
alla nya modeller av vardagsbilar, så är utbudet på motorsportfronten 
väl representerat.

Peter Gustafsson med sin maGnum 853 f3.

Peter Gustafsson tävlar i Formel Ny när han inte visar upp sin 169 hästkrafters ögonsten - en Magnum 853 
F3 - på motormässan. Magnum 853 F3 började tillverkas 1985, och är en utveckling av föregångarna 843, 
833, 823 och 813. Magnum 813 F3 tillverkades av Northampton’s Automotive Designs Ltd, England. Magnum 
853 F3 fick en ny design och en hel del finesser ändrades. Därefter har denna Magnum uppgraderats till yt-
terligare några nya versioner.

MagnuM 853 F3 sedd uppiFrån.



Hederlig gammal hundkoja

Tycker du att en Magnum är att ta i och vill ha något mindre, så kanske en hederlig gammal Morris Cooper 
faller dig på läppen. Bilen på bilden nedan körs av Pernilla Hertzberg, från RHK (Racerhistoriska Klubben) 
och tävlar i 1000 cc cupen. Ägare är Mats Lundkvist.

Morris Cooper.

Polestar Racing på plats

VolVo s60 solution-F.

På motormässan stod även denna sportiga Volvo S60 Solution-F, som körs av Thed Björk för Polestar 
Racing i TTA. TTA startades som ett alternativ till STCC. TTA-bilen ska efterlikna en personbil, men vara 
anpassad för racing genom att dess chassi och drivlina är specialbyggda för ändamålet.

Åter på banan

En annan aktör, och sponsor av Sagelv Racing Team, är det gamla oljebolaget Gulf, som med sin välkända 
logotyp kommer att ta över mer än 100 bensinmackar av Shell. Sagelv Racing Teams tre tävlingsbilar är 
placerade längst ner i mässhallen, något dolda i svag belysning. Det är dock tre bilar av varierad karaktär.



MarCh 742.

March 742 tillverkades i endast 34 exemplar, varav man tror att ca 10 stycken är kvar i livet. Bilen är från 
1974 och tävlade i Formel 2. Bilen har en topphastighet på 300 km/h och gör 0-100 på tre sekunder! Ronnie 
Pettersson vann över Patrick Depailler i en March 742 i Formula 2 på Gelleråsbanan, 1974.

porsChe 997 gt3 rs.

Nästa bil i stallet, som visas upp på mässan, är en Porsche 997 GT3 RS från 2007. Den har 415 hk, gör 
0-100 på 4,2 sekunder och har en topphastighet på 310 km/h. För den hugade spekulanten så kan jag berätta 
att kärran är till salu.

Ford.
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