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lJtE 0RlGlNAt. Jo, instrumentbräda och dörrsidor är de ursprungliga. regler och uppsatt för snabba varv
Däremot har det kompletterats l¡te här och där, som till exempel runt bana. Det tar några timmar att
med pedalställ och hydraulisk handbroms från Sellholm. Grunkan ändra inställning tillbaka till
ovanpå instrumentbrädan är en digital växelindikator. strippen'
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med sina 552 brol
làga 12:or på strip¡
pats och utveckla
9,76 som bäst och
746 hästari bänken
väg?

0mdebatterad
Under åren har ävr
angående vad son
Jocke har fått stá i

en diskussion. Me
fördet är en svårgr
finns lika många
finns bilar, minst.

SH(UHllTlflLT. Spakstället kommer från Sellholm och växlas sekventiellt. De grova dreven i växellådan gör att de lägre
växla¡na måste petas i med koppling. Med shortshitt (!ändningsdumpning) går växlingarna snabbt ändå.

)lonjansts oromsDanK. along Kommer att angras. :iellnolms ocn Jorgen Knulsson nade lnga pro- pa nar en axel glcK av ocn nlulet Þara , | , modifierat, aggregat låg i brevl
Jocke höll sig dock fortfarande till sekventiella låda är tämligen lik X- blem med sin axel trots mer effekt. hängde fast i b'omsoket. r I efter fyra dagã. Utan kõstnad!
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Samtidigt begåvades bilen med
Sellholms fjäderben runt om. Ambi-
tionen att åka bana fanns i bak-
huvudet plus att de små smidiga
benen dessutom f rigjorde mer plats
i hjulhusen bak. Plats som behövs
när man har stora hjul. För att kunna
åka riktigt fort blev det en båge
också.

Bysare mot Jörgcn
Resultaten kom omedelbart. Många
minns rysaren mellan Team Jakan
Rac¡ngs bägge BMW-bilar på Tull-
inge. Jocke jagade Jörgen och Tero
hela helgen, eller om det vartvärtom.
Som bäst blevdet 10,26 och 218 km/
h med en vilt sladdande Jörgen
bakom.

Returen kom på säsongsav-
slutande Lazzat-finalen där Jörgen
äkte första nian. Det blev en sporre
och nytändning för Jocke.

- Hade jag var¡t snabbast år ut
och år in skulle det inte ha varit roligt.
Supramannen var en sporre när han
var snabbare.

Till årets säsong uppdaterades mo-
torn rejält med Tero som hjälp, stöd
och allmän klurgubbe. Den gamla
turbon hade sina begränsningar så
en ny fixades fram ihop med
wastegate, grenrör, laddluftkylare,
kammar, Grottispoñad topp med
större avgasventiler och en stödgördel
till ramlageröverfallen.

En ny mappning gjordes och Jocke
abonnerade på Kenneth Anderssons
bromsbänk en halv evighet.

- Dettart¡d, det har man förstått!
En av de större pluspoängen med

Jockes motor är att laddtrycket är
l¡niärt mot spjällvinkeln. Det gör
körbarheten mycket större trots att
maskinen är smått hysterisk på fullt
spjäll.

-Jag harbarafullt laddtryck påfull
gas, bekräftarJocke. lnget man harså
mycket nytta av på strippen direkt,
men däremot på bana och gata.

- Effekten på varv är inte så
viktig, du ska ta dig dit också, det är
hemligheten.

Bromsningen började bra men
efter två dagar i bänken började tur-
bon vina betänkligt. Kontakt med SL
Turbo lugnade. Det skulle inte vara
någon fara.

Tur det, för man hade ingen tid att
hålla på och trassla med turbon.
Märkligt nog lät den meroch merför
varje körning.

Bra seruice
Tillslut hängde man en webbkamera
över motorn vid en körning och lät
SL titta på. Då konstaterades att
aggregatet var på väg att ta helt slut.
Surt!

Detvarbara lite jobb kvar ibänken
så man tog beslutet att offra lurbon.

tllFIlEï. Efter en
smärre brand runt
turbon för en massa år
sedan klipptes det här
hålet upp. Förmodligen
går det utmärkt att
grilla korv på gallret
ovanför turbon. Undrar
om någon provat?

0MIUI$TIDPJ¡¡$. "En ren racemaskin och ingetannat" menarvlosa. "Funkar bara på strippen" hävdarandra. Nonsens, om
man ska tro Jocke. Med laddtryck linjäd mot spjällvinkeln bllr molorn väldlgt lättkörd trots hiskel¡g effek på fullt spjäll.

t "fn
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Den klarade påfrestningarna men
var hett sopstui efteråt. SL rurbo rog SUan äl lfass
kontakt med lnnovative som byggt
fläkten och de upplyste om vissa
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lnnovative tog på sig allt och mo-
difierade aggregatet så det skulle
tåla de varv Jocke utsatte den för.
Utan kostnad.

- Det tog fyra dagar innan en ny
turbo låg i brevlådan, ler Jocke fort-
farande häpen över den goda servi-
cen. Raceturbos omfattas normalt
inte av en endaste sekund av ga-
ranti.

kopplingstrycket inf0rskaffades ett
helt pedalställ med bromsvâg från
Sellholm. Och en hydraulisk hand-
broms då det blev lite väl trångt
med wire ihop msd stora knutar
samt¡digt som det blir lite ballare
att vända ...

För att få bilen godkänd ner till ET
7,50 blev det en riktig bur också.
Sedan var det fårgbytet. Många
trodde att Jocke kom med en helt ny
bil tack vare det. Men sâ är det inte.

- Sellholm berättade att det var
kass med en svart bil, ingen vill fota
en sådan, skrattar Jocke. Och så
började det bli så många svarta BMW
på strippen.

Målet till 2003 var helt klart nior.
lnget snack. Ribban låg på plats och
Jägarn från Jakan tog sats. Förutom
buren uppdaterades b¡len med bland
annat kardanr¡ng och en massa bult
byttes t¡ll rätt dimens¡oner. Samtid¡gt
som BMW: n fick ut sin vagnbok
ordnade piloten licensen.

Uppkörningen skedde i Nyköping.
Tävlingsledningen bad Jocke att inte
köra fullt under uppkörningen. Det
gjorde han inte heller utan nöjde sig
med tre stycken 1 0,2-repor. Tävlings-
ledningen muttrade lite och trodde
att Jocke höll stumt hela tiden, för
inte kan väl en eurobil gå fortare än
så?

Eftersom den gamla kopplingspe-
dalen blivit lite väl mluk av det höga

"Euolutionen gåf framåt.
Det finns inoen anlednino

att lutaéig tillbaka oih vara nöjd!"

restriktioner angående maxvarv.
som varken Jocke eller SL
blivit informerade om.

=FE.A.B=



När licensen var i handen bevi-
sade Jocke hur det låg till. Första
fullgasrepan blev en 9,82 och totalt
åtta 9-sekunderslöp gjordes samma
helg med en bästa på 9,76!

90 procent Iäclr
På Tullinge var det halare och där
noterades "bara" 9,91 och i Göte-
borg funkade det inte alls. Sista repan
avslutades med slammer i maski-
nen. Det visade sig att sex ventil-
brickor havererat.

- Det var Volvobrickorna som gett
sig, flinar Jocke. lnte de två BMW
original som också satt i motorn!

Brickorna byttes men motorn lät
lika illa. Ett läckage på B0 t¡ll 90 pro-
cent konstaterades på alla cylindrar.
Ridå. Alla avgasventilerna hade sma-
kat på kolvarna. Troligen hade ventil-
flyt uppstått på avgassmällarna.

Men varför knackade det? Vid in-
spektion i garaget visade det sig att
treans kolvbult gått av. Problem!
Jocke ville inte ge upp säsongen så
tidigt, och att få fram en Wössner-
kolv på så korttid var bara attglömma.

- Jag lämnade kolvar och stqkar
till Magnum som brotchade upp och
satte i Chevy-bult och gjorde sätes-
jobb i toppen, pustarJocke. De gjorde
det med en gång. Jag är oerhört
tacksam för att de ställde upp på
semestern!

Proua E30!
ïre avgasventiler gick att rädda men
eftersom man var osäker på värme-
tåligheten fick Johnny på MotorNord
ta fram nya som skulle palla. Nu är
motorn verkligen tät.

På Action Meetdribblade man med
däcktrycket och fick inte till det. Till
slut blev det ett matchrace mot en
tämligen känd Supra. Hur det gick
vet alla.

Under de år som Jocke skördat
skalper på strippen har det pra-
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Under sommaren har en ny setup
utarbetats föriust bana. Bland annat
hardäck till förbannelse testats- Slut-
ligen fastnade Jocke för Kumho MX.

- Helt överlägsna allt annat jag
provat.

Hjulinställningarna har Lillen på
Magnum hjälpttill med. Bilen ärvägd
i alla hörn och lusterad efter kon-
stens alla regler. Uppsättningen kan
ändras från bana till stripp på några
timmar.

Men varför har det inte körts nå-
got? Det saknas fortfarande brom-
sar. Nu sitter M3 originalbromsar
runt om vilket i och för sig inte är
några dåliga hejdare men knappast
räcker till den här besten.

- Alla tror att bilen är så enormt
svårkörd, suckar Jocke. Det är den
inte. Jag styr laddtrycket med höger-
foten.

Slutsnackat?
Efter allt snack försökte Jocke få
med sig några av de stora kano-
nerna och belackarna till en bana.
lnga namn nämnda, men typ japan-
ska sportbilar. Tänka sig, de av-
bölde.

Snacka går ju. Det ska bevisas
också. Detta gäller ryttare av lapan-
ska prestandaprodukter så väl som
Jägarn från Jakan. BMW: n är till
salu, men det rör sig inte om någon
panikförsäljning. Så länge ¡ngen se-
riös köpare dyker upp och betalar
vad Jocke vill ha lär han fortsätta
utveckla bilen.

Om ingen hunnit handla den till
nästa år räknar vi kallt med att det är
slutsnackat angående bankörning.
Med en laddning tuffa bromsar lovar
vi att även vår egen testförare Tho-
mas "Gullabo" Jansson gärna vrä-
ker bayraren runt konorna på Emma-
boda Flygbana.

Då, om inte förr, är det slut på
skitsnacket! ¡

Kil dragracing!

Tänk säkert
En licens är lätt att 0rdna Gå med i en SBF-

ansluten klubb, gå kursen och kôr upp på nãgon
tävling. Enklasle licensen heter A4, 84 och gäller

ända ner till ET 7,50, förenklat sett Det räcker
långt för de flesta

Beträffande säkerhetsreglerna så finns de till
fördin säkerhel, inte föratt jäklas. Sâ àven om du''
inte tänker köra "seriös" dragrac¡ng finns all
anledning att snegla lite pã regelboken ändå. För

en olycka kan ju hända även i ¡ndustri0mrådena.
Det de flesta hänger upp sig på är buren, eller

bågen. Att detärför krångligt, dyrt och inskränker
för mycket på bruksvärdet Fel! En bur behöver
inte bli så svår eller dyr. Ar den dessutom väl-

byggd så smiter den tight m0llak 0ch stolpar så
den stör minimalt Baksätet är förstås inte an-
vändbart med bur, men hur ofta kör du familien i

racebilen? Ritningar och mater¡alkrav f¡nns att
finna i regelboken Kolla på www sbf.se!

ET 7,5O
Tittar v¡ sedan på vad som krävs för bilar ner till
ET 7,50 (in0m ET-reglementet) ser v¡ att någ0n
f0rm av svàngningsdämpare i stäl krävs llksom
sprängskydd överv¿ixellåda 0ch svänghjul/k0pp-
l¡ng Kardanring, g0dkända dr¡vaxlar, r¡ktigt bälte,
fönsternät 0ch þuvudstrómbrytare ár andra sa-
kers0m krävs. Aker man fortare ân 240 km/h blir
det till att skaffa bromsskärm också

Förutom detta ställs högre krav på punKer
som exempelvis batterifastsàttning, bränsle-
system och brandväggar, men dessa är ofta
tämligen enkla att å19ärda Förarulruslning i form
av hiälm, tuålagersoverall, underställ, nackkrage,
handskar och skor har du förslås redan handlat?

0m du mot förm0dan nöler d¡g med atl åka
långsammare än 10 sekunder lättas Tlera av
kraven upp något Det gör förstås även sals-
ningen en smula b¡lligare ftjr dig

Varför tveka?
När v¡ kommer till specifika klassregler finns
ingen anledn¡ng atl gå in på detaljer Det beror

iu helt på v¡lken klass man väljerl De flesta
euro- och lapsbilar hamnar oftast i någon klass
baserad på ET-reglementet och då är det upp
till arrangören atl bestämma kriter¡erna

Defasta klassersom f¡nns inom Svensk Drag-
racing finns beskrivna i regelboken s0m du hittar
onlinepålvww sbf se.C0mpet¡1¡on, Bracket,Super
Street, SuperGas ellerSuper G0mp lärväl vara de
klasser som är ¡ntressantast

Så, har du bläddral igenom regelboken?
Var det egentligen så svårt? Ná, just det Vad
vántar du på? Utmana Jocke Sahlin på riktig
dragrac¡ng näsla år!
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EfI AflIHUT.
Det är på strippen
v¡ sett Jägarn från Jakan
mest. Med 9-sekunderskörningar
och en slutfart som närmar sig 240
blås märks det att den finslipats för
detta användningsområde, men faktum
är att chassit skruvats ihop även med tanke
på bankörning. Jo, så är det!
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tats ganska mycket. Mest bakom
ryggen. Pöbeln menar oftast att
bilen är en renodlad dragracer
och inte f ungerar alls på bana och
gata.

Ett snack som Jocke avfärdar som
nonsens. Det visar om inte annat slut-

farten som borde räcka tillen hög ätta.
Men inte i den bilen. Trots vad ryktena
säger hägrar ambitionen om banåka,
däför har ¡nte steget tagits f ullt ut till en
kompromisslös dragracer.

- Den som aldrig kört M3 E30
borde prova, hävdar Jocke.

"Alla tror att bilen är så enormt svårkörd,
Det är den inte, Jag styr laddtrycket

med högerfoteh."

ilU-U¡¡XT. Framtiden är tryggad i Jakan Racing. Den högst levande
trädgårdstomten i passagerarstolen är Jockes treårige son David. Om han
gillar när pappa sladdar? Gissa!
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Supetsnabha fakta
O Bil: BIVIW lV3, 1988. TPS laddluftkylare, GReddy dumpventil, ned- drevochinby-ggdatryckkontaKerförtändnrngs- miniumvinge.och .värmeutsläpp i huven.

OÄgare:JockeSahl¡n,Järfälla. kapadplenumkammaremed0riginalinsugoch dumpning. Sellholm spakställ, original kar- M-speglarochuppkapadslötfàngarefram.

Blgcket m6diflerat med oljespruiadè kolvar dare, original fuelrail med uppkapad gavel för Gearbox växellådsolja o lnredn¡ng: Sparco-stolar, 6-punkts Willi-

av G rottis inklusive sätesjobb och förb rän n ing s- I Raci ng{ä ndstift. tänd kabla r med rostfri kärna

kamdrivning, specialgjord sträckare, mod¡fie- LeMans motorolia, Motul lnugel kylvätska, VP

rad toppaclining. Hemgiort grenrör i rostfritt CsP-bensin. O Fälgar: ATS DTM, 9,5x1 I tum bak och 8x1 I Creative Consull, Lackerar Tungt i Veddesla

TurboaggregatfrãnSLTurboTlnnovative,66.2 1.83barladdtryck. lvlaxvridmoment:738,9 koch5xl5tumframpåstrippen. SellholmsTuning,SLTurbo,TeroochTeam
mjlt¡mã[r:rð ¡nl0ppsdiameter, 10-bladig Nmvid4150rþmoch2,lSbarladdtryck Däck:KumhoMX,265/35-18bakoch225l Jakan Bacing, Grott¡s, Lillen och Linkan pã

går i 3,S-tumi avgassystem med Apple Ra- 1.1 50 Nm. Sekvent¡ell S-växlad växelláda från m fram pâ strippen . fru och barn som förstår att även vuxna pojkar

cing-dämpare. Tryckrör i 2,5lums rostfritt, Sellholm med hus i duralaluminium, rakskurna Kaross: 0r¡ginal med rullade skärmkanler, behöver leka.


