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pendine Sands
Dragracing på beachen

– med (o)laddat slut

Glenn Billqvist startar sin andra och bästa körning under lördagen då han nådde 88,54 mph med sin Buick Streamliner.

Vår klubbmedlem Stefan Svenson tog 
med sig några kamrater och for till 
södra Wales för att besöka Pendine 
Sands Hot Rod Races i maj. Huvud-
målet var att få se Glenn Billqvist köra 
sin Streamliner för första gången, men 
även att titta på de andra två svenskarna 
som deltog.
Stämningen var elektrisk, tyvärr 
smittade den inte av sig på den bil de 
skulle åka därifrån med.
Här kommer Stefans berättelse.

P
endine Sands Hot Rod Races ägde rum 
för nionde gången den 14-15 maj i ett 
härligt vårväder. Pendine Sands är en 

lång strand i södra Wales som har använts till 
hastighetstävlingar i över 100 år. Det första 
världsrekordet, på hela 146,16 mph (235,33 
km/tim), sattes där den 25 september 1924 
av Malcolm Campbell i en Sunbeam 350hp 
som är känd under namnet Bluebird.

Idag är det Vintage Hot Rod Associ-
ation och East Coast Sidewinders som 
arrangerar tävlingarna som är indelade 
i mer än 30 klasser. Bilarna som tävlar är 
ombyggen av amerikanska bilar tillverkade 
före 1949.

Tävlingen innebär att man startar ensam 
och får accelerera 800 meter, därefter 
startar mätningen över följande 200 meter 
där hastigheten räknas fram. Naturligtvis 
redovisas hastigheten i miles per hour!

Tre svenskar fanns bland deltagarna: 
Glenn Billqvist från Hjärup, Hans Rikk från 
Tomelilla och Sören Stenström från Väster-
ås. Alla tre var snabbast i sina klasser.

Glenn Billqvist, som tillsammans med 
sin far Kalle har byggt sin Streamliner 
C-16, testade den för första gången på 
Pendine Sands under riktiga förhållanden, 
och han var mycket nöjd efter helgen. 
Bilen har två raka 8-cylindriga Buickmo-
torer och väger närmare 2 ton. Snabbaste 

körningen slutade på 88,54 mph, vilket 
omräknat blir 142,49 km/tim.

En annan spännande detalj är tidvattnet 
på Pendine Sands. Tävlingarna kan endast 
genomföras under ett antal timmar på 
dagen när det är det är lågvatten. När 
klockan närmar sig fyra på eftermiddagen 
börjar alla att plocka ihop sina grejor, 
riva staket och lasta bilarna på trailers. 
Publiken, som även de är hänvisade till 
att parkera på stranden, gör bäst i att köra 
upp i byn i god tid. Tyvärr så uppstod det 
ett stressigt moment för mig och mina 
fyra reskamrater när vi skulle starta vår 
hyrda laddhybrid. Det visade sig att den 
var helt död i batteriet, och det gick inte 
ens att släppa handbromsen. Detta var 
nu ingen MG om någon trodde det, utan 
av tjeckiskt fabrikat. En stöddig traktor 
kom till undsättning och släpade hela 
bilen med låsta hjul upp på säker mark 
med tidvattnet hack i häl. En halvtimme 
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senare var det flera meter djupt vatten på 
parkeringen.

Slutet gott, så vi kanske återvänder om 
några år.

Har man planer på att resa dit bör man 
boka depåbiljetter redan på hösten året 
innan, det är ett begränsat antal som 
släpps in. För övrigt är det fri entré på 
stranden, och det finns många trevliga 
ställen i byn där det går att få mat och 
dryck.

Närmaste flygplats är Cardiff, men då 
bör man boka biljetten flera månader 
innan. Det är annars stor risk att den blir 
ganska dyr.

Streamliner C-16 drog till sig blickarna innan det var dags för start.

Hans Rikk koncentrerar sig i sin Pan American 1922 inför start.

Ford modell A från 1931 med Sören Stenström som vann sin klass med 83,11 mph.

Bilar på returresa efter körning.
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  Allt för att minska luftmotståndet.                          Spännande interiör.                                                 Far och son, Kalle och Glenn Billqvist.

Glenn får lite hjälp tillbaka till depån.

Sarah Payne kör en Ford model B 1932.

Debbie Clewlow i en A-Ford från 1930.Man träffas, fikar och har trevligt i den motordoftande depån.


