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Ett nytt Alfaår har räknats in och firats med god mat, 
raketer och champagne. Ser fram emot ytterligare ett 
år som ordförande för vad som visat sig förmodligen 
vara en av världens äldsta Alfaklubbar. Nytt år, nya möj-
ligheter, både nya och gamla klubbmedlemmar som är 
snälla och ställer upp med att jobba för klubben så ska 
vi tillsammans försöka göra även 2007 till ett roligt och 
spännande år i Club Alfa Romeo.
Sitter här i Umeå och väntar på vintern, vill ut på isarna 
och testa lite isracing med 33:an. Men hitintills har det 
inte gått som planerat, regn ena dagen - lite snö och 
minusgrader andra dagen - regn igen och snön smälter 
bort osv. Isarna här runt omkring på sjöarna har inte 
frusit ordentligt, så inte törs man ge sig ut och köra där. 
Kan bli väldigt blött och kallt. De dagar vi har minusgra-
der och snö passar jag på att vara ute och okynnesköra, 
bara för att det är kul. Som i mellandagarna. Skulle till 
bilbesiktningen med 33:an och tog en rejäl omväg på 
2,5 mil (har inte ens 1 km till SBP). Trevliga krokiga 
skogsvägar som slingrar sig fram i landskapet förbi igen-
bommade sommarstugor så här års, brukar rasta hojen 
där på somrarna. Jisses så skoj det var! Körde rätt hårt 
och i hög hastighet med ställ i alla kurvorna (lekte rally) 
och Alfan protesterade inte. Kom sen till bilprovningen 
mycket glad i hågen och lyckligt ovetandes om domen: 
trasig katalysator! ”Oh, vad roligt, en Alfa Romeo” sa 
besiktningskillen och vinkade glatt in mig i hallen ”de 
här ser man inte så ofta”. Men sedan när han stod och 
mätte avgasvärdena såg jag hur hans ansiktsuttryck 
förändrades till mycket bekymrad med djupa veck i pan-
nan. ”Ja du Alfatjejen, det här ser inte bra ut, sådana här 
värden tyder på trasig katalysator förstår du. Tyvärr, det 
blir dyrt, men du måste köpa en ny och återkomma inom 
en månad”. Visst, sa jag med ett stort leende och tog 
kvittot, önskade Gott Nytt År och dansade ut till 33:an. 
Han tittade väldigt konstigt på mig....tänkte väl att de där 
Alfamänniskorna är allt bra tokiga.

Hade inte planerat några dyra julklappar till bilen i år, 
men vad har man för val? Bytte lamdasond, generator 
och lite annat smått och gott när vi ändå höll på i verk-
staden, så nu har i alla fall 33:an fått sin beskärda del av 
julklappsutdelningen tycker jag.
När jag skriver detta är det bara några dagar in i januari, 
så höjdpunkten nu är Paris-Dakkar som pågår för fullt. 
Sitter klistrad vid TV:n varje kväll för att kolla på ”dagens 
bravader” i öknarna. Oj vad deltagarna sliter och kör, 
måste vara otroligt påfrestande både fysiskt och psy-
kiskt, men det är inte utan att man blir lite sugen! Men i 
brist på trevligt vinterföre ute på vägarna så får väl TV-
soffan duga så länge.
Glöm nu för sjuttsicken inte att skicka in artiklar och 
bidrag till Klöverbladet. Deadline för inskickat material 
är den 10:e varje ojämn månad. Tag med kameran när ni 
är ute på Alfaäventyr och skriv några rader. Det är alltid 
lika roligt att läsa vad folk haft för sig eller pysslar med 
i garaget. Vi måste hjälpas åt att hålla klubbtidningen 
levande!
Ha det så gott allihopa!
CIAO / FRU ORDFÖRANDE

KLÖVERBLADET

LEDAREN
YTTERSPALTEN

SALUTI!

JAHA, NU SITTER MAN I KLISTRET!!!
Så har man gått och blivit riktig Alfisti nu då, tänk så det kan 

bli.

Fick ett tips av vår eminente nyhetsredaktör att det står en 

Alfa 75 ett par mil utanför huvudstaden. Staffan rotade fram 

namnet på ägaren och jag ringde upp direkt.

– Jo det stämmer, svarade han, det är en svart 90 års 3.0 V6 

America med läderklädsel i mycket bra skick, lite krockad fram 

men inget alvarligt fin i övrigt. Motorn är helt OK och lådan 

renoverades för några år sedan, ingen rost att tala om. Bilen 

har stått ungefär tre år.

– Det låter väldigt bra, sälj den inte för jag kommer och tittar 

på den, svarade jag.

– OK, men det får inte dröja för bilen måste bort innan snön 

kommer.

Började kolla när jag skulle kunna åka, det blir ju över 70 mil 

t.o.r. Ringde Staffan och frågade om han hade vägarna förbi och  

kunde ta några bilder och maila mig. Det hade han inget emot 

och ett par dagar senare kom bilderna.

Bilen såg helt OK ut tyckte jag, fick också en rapport om  ska-

dornas omfattning. Det såg lovande ut, väldigt lite rost – skönt 

– en byta vänsterskärm, huv, stötfångare, sedan en rejäl tvätt i 

motorutrymmet, det var en massa barr och löv där.

Det fanns även ett par bilder på en annan svart 75:a, en 

Milano 2.5 V6 87:a som även den var skadad i fronten.

Ringde upp ägaren igen och sa att det var vad jag kunde 

tänka mig.

– Jag har ett krav, svarade han – att du tar båda bilarna!

– Oj!!! Hur ska frugan reagera? Hur gör jag nu då? Kan jag ta 

hem två Alfor? Har jag plats?

– Ja, vad är det för pris då?

– Ge mig ett bud!

Jag gav ett bud som låg lite över än vad jag hade tänkt, men 

det var ju två bilar.

– OK! Jag funderar ett par dagar.

Men redan samma kväll så ringde han upp mig och vi kom 

överens.

Hämtade först 3.0:an, in i garaget, upp på pallbockarna och 

kröp under. Det fanns en del rost under, men bara ytligt, bilen 

hade ju stått i tre år. Lätt fixat. Riktade upp framändan lite, det 

var inte mer än att det gick utan riktbänk. Jag fick  byta bränsle-

ledningen som var sönderrostad. Måste provstarta för att höra 

om den överhuvud taget gick igång.

Och det gjorde den, med hjälp av en dusch startgas så brum-

made V6:an igång.

KLOCKRENT!!! Inga missljud av något slag, jämn och fin tom-

gång, svarade fint på gasen. WOW!!! Trampade ner kopplingen, 

men vad är detta? Svamp eller? Ja, ja, den har ju inte använts 

på tre år så...

Sedan kröp jag under bilen igen och fick se en stor oljepöl 

mitt under bilen!!! Vad betyder det här? Mitt under? Tittade 

närmare och fick se att det var röret till kopplingen som hade 

spruckit, sönderrostat! Lätt fixat! Bestämmer mig för att byta 

alla bromsrör också när jag ändå är i rörtagen. Där är jag i 

dag, ska se över bromsar, byta alla oljor och sån’t innan första 

provturen.

Milanon ska jag plocka några delar av innan jag försöker 

sälja. Enligt förre ägaren så ska motor och låda vara i bra skick 

även på den, så om någon är intesserad så...

Förresten, Alfaviruset ÄR starkt, det kan även jag intyga!

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET 

ÖNSKAR REDAKTÖR’N.

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN

ADRESS:

KLÖVERBLADET 
ATT; STAFFAN ERLANDSSON

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR & AD

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 070-285 44 39

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR

STAFFAN ERLANDSON
ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA

TEL. HEM: 08-656 38 39

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR

VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA  234 43

TEL. HEM: 040-41 02 31

MOBIL: 070-273 88 15

MAIL: VIKING.PALM@TELIA.COM

REDAKTÖR MOTORSPORT

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00

MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG
TEL: 08-756 67 87 (KVÄLLAR)

MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING

THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 070-285 44 39

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: THOMMY@ARTECH.SE #1 2007
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CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON, 

NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2007

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

TELEFON: 090-77 79 26 (19-23)

MOBIL: 0706-66 76 86

MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

FREDRIK LAVESSON
VÄSTERBY BACKE 26, 163 75 SPÅNGA

TELEFON: 08-38 23 18,

MOBIL: 0703-53 58 59

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR

ROLF CARSTENS
BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN

TELEFON: 08-747 85 34,

MOBIL: 0736-42 48 70

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

RICHARD ELIASSON
RYDSGATAN 318 B, 584 39 LINKÖPING

TELEFON: 013-17 46 66

MOBIL: 070-571 87 78

MAIL: 

RICHARD.ELIASSON@ALFAROMEO.ORG

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,

582 17 LINKÖPING

TELEFON: 013-10 13 30

MOBIL: 0739- 415 301

MAIL: BO.HASSELBLAD@TVC.SE

JAKOB THORSTEINSSON
MELLERSTA STENBOCKSGATAN 19D,

254 37 HELSINGBORG

TELEFON: 042- 21 91 91

MOBIL: 0702-278 885

MAIL: 

JAKOB_THORSTEINSSON@HOTMAIL.COM

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
BARKEN BEATRICES GATA 8

417 60 GÖTEBORG

TEL: 031-23 15 05

MOBIL: 0733-58 36 57

MAIL: FREDRIK.MALMBERG@KVADRAT.SE

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

VAKANT

MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

WWW.ALFAROMEO.ORG

MANUSSTOPP
MANUSSTOPP 2007 ÄR SENAST 10/1, 10/3, 10/5,10/7,10/9 OCH 

10/11. REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS 

IN TIDIGARE ÄN DESSA DATUM, DÅ DET BLIR EN VÄLDIGT STOR 

ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DA GAR OM ALLA SKICKAR IN SITT 

MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT.  

MANUSANVISNING
BIDRAG TILL KB, I FORM AV TEXT OCH/ELLER BILD MOTTAGES 

TACKSAMT. TEXT/BILD KAN SÄNDAS SOM E-MAIL. KONTROLLERA 

ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET OCH EN UPPLÖSNING PÅ 

300DPI. OM BILDERNA ÄR SPARADE SOM JPG, MÅSTE DE VARA 

MINST 1,5 - 2,5 MB FÖR ATT BLI BRA I TRYCK. VI TAR SJÄLVKLART 

OCKSÅ EMOT PAPPERSBILDER OCH CD.
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Alfa Romeo armbandsur
Designen är klassisk och tidlös med Alfa-logo och Scudetto

på urtavlan. Ursprungligen framtaget till en promotion/
utställning. Ett mycket stilfullt ur av hög kvalitet.

Boett av högglanspolerat rostfritt stål,
klockrem av äkta läder med mycket smart
låsning som också är försedd med Alfa-
logo. Urtavlan finns med vit eller svart
bakgrund. Sekundvisare, dag/datum och
månfas visas. Vattentät (3 atm) och med
automatiskt, självuppdragande urverk.
Armbandsuret levereras från Danmark.
Pris: 950 kronor plus fraktkostnad. 
Glöm inte att ange svart eller vit urtavla.
Leveranstid ca 4 veckor.

Beställ på alfa@paradis.dk

Välkommen till oss i Målsryd!
-auktoriserad återförsäljare och fullserviceverkstad.

Tage Johansson Bil AB
516 77 Målsryd 033-236670, www.tagejohanssonbil.se
Avfart vid riksväg 27 söder om Borås

Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

På grund av kända skäl så kommer inget pris att 

delas ut för 2006. Det finns därför ingen möjlig-

het att utse någon vinnare.

För att uppmuntra till fina ordentliga upp-
rustningar och renoveringar av ”äldre” Alfa 
Romeo bilar har klubben instiftat en belö-
ning för väl utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda 
renovering, till originalskick, utav en klassisk 
Alfa Romeo.

Definitioner:
•  KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

•  UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt 
 helt eller delvis samt så kallad köpereno-
 vering kvalificerar

•  ORIGINALSKICK – Som bilen såg ut då 
 den var ny, tidstypiska modifieringar är OK. 
 Jämför med det som krävs för att 
 kvalificera för MHRF-Försäkring

•  PRISER – Bästa renovering presentkort  
 2 000:- och plakett, andra plats present-
 kort eller dylikt 1 000:- plus plakett samt 
 tredjepris ett års fritt medlemskap samt 
 plakett

Utförd renovering skall dokumenteras 
genom bilder och beskrivning. För att få 
deltaga i denna tävling skall man ha varit 
fullbetalande medlem i minst ett helt år. 
Dokumentation sändes till styrelsen, som 
också utgör jury, senast 15:maj 2007. 

Juryn utser ett antal finalister, och tittar 
själv eller via ”ombud” på dem som känns 
hetast.

Pristagare utses, meddelas och premieras 
på årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

Pristagarna och deras bilar presenteras i 
artiklar i Klöverbladet påföljande år.

Sänd ditt förslag med dokumentation till 
sekreterare Fredrik Lavesson, Västerby 
Backe 26, 163 75 SPÅNGA alternativt 
sekreterare@alfaromeo.org.

GOTT NYTT ÅR PÅ ER!
 

Som ”Julklapp” fick jag överta kansliet. Det har inneburit att jag 

fått en massa nya roliga arbetsuppgifter som jag efter bästa 

förmåga har försökt tränga in i. Det har inneburit förseningar i 

vissa frågor det vet jag. Ber om överseende för detta.

 

Som framgick av förra numret så är klubbens ekonomi hyfsat 

bra. Vi tänker arbeta för att behålla det läget. Med förra numret 

gick inbetalningskort ut och redan (2007-01-06) har vi fått in 

betalningar från nästan 400 medlemmar, Tackar!

 

Inför nästa nummers manusstopp, 10:e mars, tar vi ut en lista 

på de som då betalat och den ligger till grund för vilka som får 

tidningen

 

GLÖM DÄRFÖR INTE BETALA MEDLEMSAVGIFTEN I GOD TID! 

 

Jag vill  också påminna om att ni måste anmäla ADRESSÄNDRING 

till kansliet. Det är trist när ni inte får KB pga utebliven anmälan 

om flytt. Vid varje nummer kommer 5-6 stycken i retur med eti-

ketten ”Adressaten flyttat. Eftersändning upphört”. Vi får INTE 

automatiskt uppgifter från folkbokföringen.

 

Den uppmärksamme läsaren (och sådan finns legio i klubben) 

upptäcker att vi tagit bort texten Alfa Romeo från sista sidans 

uppräkning av nya medlemmars bilar. Uppgifter kommer ur 

medlemsdatabasen och den var ett sammelsurium vad det gäl-

ler bilar. Uppgifterna hade nog lagrats från tidernas begynnelse 

(1910 alltså). Vi har  rensat i bilregistret. Det fanns 6 500 bilar 

där. Väldigt många var registrerade på medlemsnummer som 

inte längre fanns. Andra regnr dök upp i flera exemplar och om 

man hade haft den läggningen kunde man troligen spårat bilar-

nas köp- och säljhistoria mellan medlemmar långt tillbaka. Nu 

finns det 2 500, förhoppningsvis, aktuella biluppgifter kvar.

 

Vi har i sammanhanget också tvingats rensa i benämnings- och 

märkesrabatten. Klubbens register skall innehålla Alfa Romeos 

och bilar baserade på AR-delar. Därför blir alltså texten Alfa 

Romeo överflödig på sista sidans lista. Volvo, Ferrari, Lådbil 

och Skoda!! är utrensade ur registret. Vi skall göra en matrikel 

och alla dessa olika ”personliga” beteckningar på bilarna måste 

också standardiseras. Sud - Alfasud - Alfa Sud har fått namnet 

Alfasud i enlighet med fabrikens skrivning. Annars blir matrikeln 

inte sorterbar.

 

När jag nu sitter och tittar på kansliets större lager av gamla 

KB, diverse möbler, samtliga ex av KB, datorer, platspåsar 

till utsändning av KB, kuvert, brevpapper, pärmar med gamla 

inbetalningar, div kontorsmateriel i övrigt som lagrats till mitt 

tidigare förråd av flaggor, flaggstänger, tält, vimplar, gamla 

redovisningshandlingar med mera så undrar man ju om inte 

klubbens skulle skaffa ett mera permanent kansli/klubblokal. 

Det finns en massa annat material på drift ute i landet det vet 

jag. Man kanske skulle samla ihop det till ett ställe, det finns 

en betydlig risk att det försvinner annars. Redan idag upptar 

det en avsevärd plats i mitt garage och nästan ett rum för att 

sköta kansli/kassörsuppgifterna. Vill betona att detta är mina 

personliga funderingar, inte styrelsens. Det vore roligt att få 

kommentarer  från medlemmarna.
 

SALUTI!

ROLF CARSTENS

MEDDELANDEN FRÅN KANSLIET:

Under en längre tid har det funnits önskemål och förslag från 

medlemmar om att klubben ska använda sig mer av IT, det vill 

säga modern teknik, hemsidor och e-post. Att sprida informa-

tion är givetvis både snabbare, enklare och betydligt billigare 

via e-post och hemsidor än traditionell postgång. Detta har 

inte genomförts av flera skäl. Vi behöver till exempel sortera 

ut klubbmedlemmar från registrerade användare på hemsidan. 

Klubbens medlemsantal är 1906 stycken och på hemsidan finns 

det 5754 registrerade användare.

Under julhelgen har jag ägnat en del grådagar åt att kontrollera 

vilka av de registrerade på hemsidan som också är medlemmar 

i klubben. Jag har hittat 1178 av klubbens 1906 medlemmar. 

I medlemsregistret har jag 608 mail-adresser. Valet blev då 

självklart att använda hemsidans registreringar.

En test av detta genomfördes 12 januari genom att sända ut en 

provversion av medlemsmatrikeln.

Mailet har alltså gått till den adress som angivits när ni registre-

rat er på hemsidan, där er e-postadress är samma sak som ert 

användarid. Det innebär att om ni bytt mailadress men använ-

der den gamla som användarid så  får ni inget mail. Det finns 

också ett fåtal som har flera inloggningsid. Där har jag haft 

problem att avgöra vilken som är aktuell. Det är alltså av stor 

vikt att du uppdaterar din användarprofil på klubbens sida, eller 

meddelar mig den nya e-postadressen så att jag kan uppdatera 

medlemsregistret. Om du har fler användarid och vill ändra/ta 

bort något av dessa, hör av er till mig.

Är det så att du inte använder e-post behöver du inte göra 

någonting, då får du samma information i din vanliga brevlåda.

ROLF CARSTENS

KASSÖR & KANSLIST

MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

INFORMATIONSTEKNIK OCH CLUB ALFA ROMEO
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I vår klubbtidning Klöverbladet har jag tänkt mig en kort pre-

sentation inför säsongen 2007. Förare, bilar och banor samt 

lite allmän info om att klubben kan stoltsera med en egen 

tävlingsserie.

För att få till det skulle jag behöva hjälp av er som ska tävla i 

serien. Vill du vara med så vill jag att du mailar in svar på föl-

jande frågor, samt bifogar en ansiktsbild, där huvud och axlar 

CAR CHALLENGEUPPROP

FRÅGOR ATT BESVARA:

NAMN

ÅLDER

HEMORT

BIL

KLASS (DU TÄVLAR I)

TÄVLINGSERFARENHET?

MÅLSÄTTNING 2007?

PLACERING 2007?

 
HAR DU FRÅGOR? RING ELLER MAILA!
STAFFAN ERLANDSSON

NYHETER@ALFAROMEO.ORG
018-38 72 95 ALTERNATIVT 0707-380 367

HEJ ALLA ALFISTI!

Nu står ett nytt inspirerat år inför oss med förhoppningar om 

att det ska bli ett riktigt kul år för alla Alfa Romeo–entusiaster. 

Jag ser fram emot att få träffa och höra av så många av er som 

möjligt. Detta för att kunna fånga upp vilka önskemål, tankar 

och funderingar om hur Club Alfa Romeo ska kunna tillgodose 

så många önskemål som möjligt. Har någon lust att engagera 

sig i något av de evenemang som Club Alfa Romeo brukar 

medverka i eller om du har förslag på nya evenemang som du 

tycker att Club Alfa Romeo bör engagera sig i är du välkom-

men att kontakta mig. Jag vill påminna om träffarna i Malmö 

på Intermezzo som är den första måndagen i månaden fram 

till april. I Helsingborg är det fikaträff varje onsdag på Wayne ś 

Coffee klockan 18.30, Stortorget 8. Har ni fikaträffar någon 

annanstans eller om ni kanske vill dra i gång någon? Hör av er 

till mig så kan det tas upp här i Klöverbladet. 

Vi kommer att ha lite träffar på bland annat TS Motorsport 

i Åstorp och om det vill sig väl kommer de som vill kunna få 

bänka sin motor till en kostnad av ungefär 500 kronor. Vidare 

så ska vi besöka Ditec i Ängelholm för att få mer kunskap om 

lackbehandlig.

Vi ses!

/ JAKOB THORSTEINSSON

FEBRUARI
5  Måndagsträff på Intermezzo, Drottningtorget i Malmö 

kl. 18.30. 

MARS
5 Måndagsträff på Intermezzo, Drottningtorget i Malmö 

kl. 18.30. 

10 Besök hos TS Motorsport i Åstorp kl. 10.00,  Gjestvangsg. 1,

26533 ÅSTORP Tel:042-555 05 www.tsmotor.com

24 Besök hos Ditec i Ängelholm kl. 13.00 www.ditec.se

APRIL
2 Måndagsträff på Intermezzo, Drottningtorget i Malmö 

kl. 18.30. 

28 Club Alfa Romeo vårrally i Nordvästra Skåne. 

Vi möts i Åstorp kl. 10.00 vid Checkpoint Sweden vid E4:an. 

Avfärd ca 10.30, avslutas i Helsingborg.

Jakob Thorsteinsson

Mellersta Stenbocksgatan 19D

254 37 Helsingborg

Email: jakob_thorsteinsson@hotmail.com

Tel: 042 – 21 91 91, 0702 – 27 88 85 

SYD
syns. En bild på tävlingsbilen vill jag också ha. Stora bilder i 

JPG-format är bra.

Skicka in snarast, då artikeln är tänkt att publiceras i nästa 

nummer!

Det här är klubbens första märke 

som syddes av våra damer.

Det är också den första nålen, 

mini, som bars på kavajslaget.

KLUBBENS FÖRSTA MÄRKE

BILDEN ÄR INSÄND AV STEN HJALMARSSON
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2007 kommer att bli en fullmatad banmötessäsong med hela 

sex banmöten, Datum för dessa finner du i aktivitetskalendern, 

antingen på hemsidan eller i Klöverbladet. Här kommer lite kort 

info och nyheter inför 2007 och saker som behöver uppmärk-

sammas lite extra av er som åker på banmöten.

BANMÖTESHELG I SKÅNE 30/6 – 1/7

Om 50-årsjubiléet på gärdet var 2006 års stora evenemang i 

CAR så kommer 2007 års höjdpunkt att vara banmöteshelgen i 

Skåne! Vi kommer att köra på Ring Knutstorp på lördagen och 

Sturup Raceway på söndagen och på lördagskvällen kommer 

det att ordnas någon sort festligheter. Danska Alfaklubben 

kommer naturligtvis också att bjudas in och gemensamt boende 

kommer också att försöka ordnas.

ÄR BILEN FÖRSÄKRAD NÄR MAN ÅKER PÅ ETT BANMÖTE?

Olika försäkringsbolag har olika inställning till det här med 

banåka eller ”körning på inhägnat tävlingsområde” som det 

heter. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din bilförsäk-

ring gäller för övningskörning på racerbana innan du åker på 

ett banmöte så att du inte får en obehaglig överraskning om 

olyckan skulle vara framme. Alla försäkringsbolag är överens 

om att bilens försäkring inte gäller om man ägnar sig åt:

- Tävling

- Träning inför tävling

- Tidtagning

- Man-mot-Man körning 

På CAR’s banmöten ägnar vi oss bara åt övningskörning i klass 

A-C och inte åt det som beskrivs ovan men trots det är det vissa 

försäkringsbolag som inte ersätter skador på bilen vid bankör-

ning. Kolla upp detta innan du åker på banmöte!

PR-LICENSER OCH LICENSKURSER

Ni som inte har en racinglicens utfärdad av SBF behöver lösa en 

PR-licens när ni åker på ett banmöte. PR-licensen är obligatorisk 

och ger ett visst försäkringsskydd som inte täcks av er vanliga 

bilförsäkring. PR-licens får bara lösas en gång per år så ni som 

åker regelbundet på banmöten bör definitivt gå en licenskurs. 

CAR kommer även under 2007 att anordna licenskurser som är 

kostnadsfria för medlemmar i CAR, se info om detta på annan 

plats i KB.

Priset på PR-licensen kommer 2007 att vara 100:-.

PASSAGERARE PÅ BANMÖTEN

Under 2006 införde CAR förbud mot passagerare på banmö-

ten, endast av arrangören utsedda instruktörer får följa med 

i bilen. Detta är inget som CAR har hittat på själva utan helt 

enligt Bilsportförbundets ”Prova Bilsport” reglemente som vi 

följer på våra banmöten. CAR har framfört synpunkter på dessa 

regler till SBF men tillsvidare är vi tvingade att följa dessa reg-

ler. Tyvärr tappar vi en viktig möjlighet att visa kompisar och 

anhöriga vad vi håller på med, att kunna ta med en kompis i pas-

sagerarstolen är ju en bra möjlighet att rekrytera nya deltagare 

på våra banmöten.

ALDRIG ÅKT PÅ BANA TIDIGARE?

Då är det definitiv dags nu! Har man inte åkt på bana tidigare är 

det obligatoriskt att vara med på en kort nybörjarintroduktion 

som vi har vid varje banmöte. Du får grundläggande kunskaper 

om spårval, flaggor och vad man bör tänka på.

SLUTLIGEN, VÄRM UPP DIG SJÄLV OCH BILEN 
FÖRSTA VARVEN!

När du kör på bana är det viktigt att ta det lugnt de första var-

ven för att värma upp dig själv, däck, bromsar, oljor etc innan 

du börjar gasa på ordentligt. Det händer flera gånger varje år 

att deltagare på banmöten kör av på första varvet p.g.a. att 

däcken inte är uppvärmda, så även förra året. Varje körpass 

varar knappt 15 minuter. Ta det lugnt åtminstone de första 5 

minuterna och öka tempot gradvis, du kommer hinna köra så 

mycket du vill under dagen i alla fall!

Om du kör med huvudet övar du på en kurva i taget, lär dig 

bromspunkter och spårval, för att på eftermiddagen kanske 

kunna ”knyta ihop säcken” och sätta ihop all denna övning till 

några bra varv på de sista passen under dagen.

Glöm heller inte att titta i backspegeln. Finns det helt plötsligt 

en bil där så åker den fortare än du, och du ska underlätta 

omkörning. Var tydlig, visa gärna med blinkers att du hjälper till 

att underlätta omkörning. Detta kan även innefatta att du släp-

per på gasen för att underlätta omkörningen.

BANMÖTEN 2007

CLUB ALFA ROMEOS BANMÖTEN 2007

Gelleråsen,  Karlskoga – 12 maj
Ring Knutstorp, Svalöv – 30 juni
Sturup Raceway – 1 juli

Sviestad, Linköping – 16 juli
Kinnekulle Ring, Götene – 4 aug
Mantorp Park, Mantorp – 15 sept

Kör din egen bil på några av Sveriges trev-

ligaste racerbanor!

Club Alfa Romeo ger dig chansen att 

prova din egen Alfa Romeo på en riktig 

tävlingsbana. Låt erfarna instruktörer 

guida dig runt banan. Känn hur du och 

bilen uppför sig på en racerbana under 

säkra förhållanden. 

Under dagen kommer du dessutom att 

som åskådare bjudas på två rafflande heat 

i klubbens egen tävlingsserie Club Alfa 

Romeo Challenge, serien där vi samlat 

många av klubbens vassa tävlingsbilar.

VI DELAR IN KÖRNINGARNA 
I FÖLJANDE KLASSER:

Klass A: Standardbil med erfaren förare, 

 den snabba klassen

Klass B: Standardbil med erfaren förare, 

 den medelsnabba klassen

Klass C: Standardbil, den lugna klassen. 

 För dig som vill ta det riktigt 

 lugnt, och er som kör för första 

 gången.

Klass R: Tävlingsbilar med licensierade 

 förare.

ANMÄLAN:

Du anmäler dig genom att sätta in 500 

kr på PG 228541-9. Ange medlemsnum-

mer, telefonnummer, bilmodell, önskad 

klass samt vilket banmöte anmälan avser. 

Vi vill ha din anmälan senast två veckor 

före banmötet. Du kan få mer detaljerad 

information om banmötena på klubbens 

hemsida, www.alfaromeo.org.

FRÅGOR:

För frågor om anmälan eller om banmö-

ten, kontakta Fredrik Malmberg på:

Fredrik.Malmberg@kvadrat.se

0733-58 36 57 (kvällar och helger)

LÄS PÅ INNAN DU ÅKER PÅ BANMÖTE!

På CAR’s hemsida finns all viktig information samlad om hur 

våra banmöten bedrivs. Läs på ordentligt innan du åker på 

banmöte så att du vet vad som gäller och vilka regler du för-

väntas följa. Varje banmöte inleds med ett förarmöte där alla 

regler repeteras men det skadar inte all läsa igenom reglerna 

själv ibland.

Vi syns på banmötena 2007!

FREDRIK MALMBERG

CAR BANMÖTESANSVARIG
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AV PER MANSTRUP KRISTENSEN

TEXTBEARBETNING AV STAFFAN ERLANDSSON

DU HAR TÄVLAT ETT TAG. DINA AMBITIONER HÖJS, OCH SAM-

TIDIGT HÖJS KOSTNADERNA MED DET FYRDUBBLA. VAD GÖR 

DU DÅ DIN EGEN PLÅNBOK HINDRAR DIN RACINGKARRIÄR?

En lätt genväg till sponsorer är att kunna erbjuda ”något för 

något”. Denna artikel är tänkt att inspirera personer till att få en 

del av sina kostnader för motorsportutövandet täckt av bidrag 

från andra.
 
BAKGRUND

Jag har dom senaste fyra åren fungerat som PR-ansvarig för 

ett motorcykelteam som tävlat i MC600-klassen för standard 

600cc motorcyklar, en av de danska supportklasserna för DTC 

(Danish Touring Cars). Vi har lyckats täcka våra kostnader 

under denna period, inkluderat vårsäsongsförberedelserna 

inför säsongen. Vi har varit ett lag på cirka 10 personer (2 

förare, 4 mekaniker, 2-3 på catering och 1-2 på PR).

Att få tag i traditionella rena-pengar-för-namn-reklam-sponso-

rer var något vi lade ner på ett tidigt stadium, då vi bedömde 

att det var omöjligt för ett team på vår nivå. Även for de större 

teamen i DTC är det svårt att få denna typ av sponsorer. Vi 

ändrade strategi och valde i stället att sälja race-helger genom 

hela säsongen till indivi-

duella ”huvud-sponso-

rer” som team-events. 

Sponsorerna får namn och 

logo på motorcyklarna den 

utvalda helgen och erbjuds 

att bjuda in 20-25 gäster, 

för vilka vi tillhandahöll full 

catering. Denna strategi 

har varit en succé för oss 

hela vägen igenom säsong-

erna.

BUDGET OCH 
PLANERING

Och hur klarade vi av att 

ta hand om alltsammans? 

Låt oss anta att vi har en 

årlig budget på 100 000:- 

som vi önskar få täckt. Låt 

oss också anta att vi har 

fem tävlingar på en säsong. 

Detta ger 20.000:- i kostnad per tävling för att tävla. Vi antar 

också att vi har en kostnad på 10 000:- för 20 gäster per helg. 

Detta summeras till en totalkostnad om 150.000:- för säsongen. 

Anta att vi klarar att få in 25 000-30 000:- per helg för en 

team-event för varje tävling i stället för att lyckas uppbåda en 

rena-pengar-för-namn-reklam-sponsor,  som betalar 100.000 

för namnsponsring för hela säsongen. Då får vi in 125.000-

150.000 per säsong, istället för 100 000:- med en huvudspon-

sor. Skulle detta lyckas kan vi minska den egna budgeten till 

någonstans mellan 0- 25.000:-!

FÖRDELAR FÖR SPONSORERNA

Sett från sponsorns sida fick dom en lyckad dag full av aktivi-

teter för 20-25 personer till ett pris omkring 1 000:- per delta-

gare. Detta ligger i nivå med ett restaurangbesök, alternativt 

en afton på go-kart banan. Budgetramen för sponsorn har en 

så pass låg nivå, att många ansvariga själva kan fatta beslut 

genom att det kan hanteras inom den egna budgeten. Allt detta 

gör en införsäljning till sponsorn lättare.

Vi hade fördelen av att vara en del av det stora DTC-pake-

tet, vilket i sig själv var tillräckligt för några av sponsorerna. 

Sponsorerna vet att dom är garanterade en bra tävling och 

underhållning oavsett hur våra två förare presterade just den 

helgen.

Vi kom långt med enkla medel och hade inga svårigheter att 

sälja samma paket till samma sponsor år efter år.

VÅRT RECEPT TILL FRAMGÅNG HOS SPONSORERNA

• Biljetter till sponsorns gäster

• Program för dagen till gästerna, kom ihåg att många av 

 dom aldrig tidigare varit på en riktig motortävling

• Minimagasin kring teamet som förklarar och berättar 

 om teamet och klassen. Vi gjorde reklam för vårt team 

 och det resulterade i att flera av sponsorernas gäster 

 blev till sponsorer själva året efter.

• Kaffe, the, öl och vatten samt lunchbuffet gjort av en 

 professionell kock (en kompis). En bra ide är att förarna 

 äter tillsammans med gästerna.

• Vi tog bilder vid motorcyklarna. Vi hade många barn 

 bland gästerna och dom fick alla sitta på motorcyklerna 

 (barn under 12 har gratis entre i Danmark, ännu ett plus 

 för sponsorerna). Men vem vill inte också gärna få foto 

 när man sitter fastspänd i en Sparco-stol i en riktig rejsbil?

• Rundvisning inom depåområdet. Gästerna fick röra regndäck

 och begagnade bromsklossar och dom fick se däckbyten. 

 Föra detta var depån något gästerna endast sett på TV i 

 samband med F1-tävlingar.

 

Vi såg också till att fotografera under tävlingarna. Vi har använt 

bilderna till vår hemsida, till pressmeddelande och som doku-

mentation till sponsorerna. Flera av våra sponsorer har själva 

använt sig av bilderna i sin egen PR och reklam.

Tänk alternativt, vi har t.ex. haft motorcyklerna uppställda i 

stora affärskedjor. ”Kom och se en äkta tävlingsmotorcykel!” 

Det tog lite tid för oss, men det gav sponsorn stort mervärde. 

Återigen något för något, vilket har uppskattats mycket av våra 

sponsorer.

Ett annat sätt att reducera kostnaderna är att få reservdelar, 

däck och olja sponsrat istället för pengar. Vi fick också en 

proffsig lackare till att lacka om motorcyklarna i sponsorernas 

färger. Som gentjänst 

fick dom invitera ett 

antal gäster för arbe-

tet. På detta sätt fick 

vi proffsigt arbete 

utfört som vi annars 

hade varit tvungna att 

betala själva.

Vår totala budget 

liksom sponsorvär-

det var något större 

än det exempel jag 

använt ovan. Vi gick 

jämt upp i alla fall, 

men detaljerna behål-

ler vi för oss själva. 

Det är inte omöjligt att 

lyckas med denna typ 

av projekt.

RÅD TILL DIG:

Gör en kalkyl! Räkna 

ut vilket behov du har. 

FRÅN VÅRA DANSKA MÄRKESBRÖDER- OCH SYSTRAR DÖK DEN HÄR 
ARTIKELN UPP MED VÄLDIGT INTRESSANT LÄSNING OM SPONSORJAKT 
FÖR RACINGSÄSONGEN. VI TACKAR OCH BOCKAR FÖR BIDRAGET!

RACINGSPONSORER, 
EN OMÖJLIGHET?

Tänk på att du ligger ute med pengar innan du får betalt av 

sponsorerna. Du får kanske inte tillbaka allt, men du har redu-

cerat dina egna kostnader betydligt.

Tacka sponsorerna efter säsongen, det kan vara en bra början 

på nästa säsong. Var realistisk i dina löften, och sätt förvänt-

ningarna precis före tävlingshelgen, överraska hellre positivt 

än negativt. Var ärlig med dom begränsningarna du inte själv 

kan påverka. Det kan tillexempel vara omöjligt att få tillgång 

till VIP-område, det kanske bara ryms tio gäster i depån under 

tävlingen  etcetera.

 

Det handlar om att ha roligt! Låt gästarna komma tätt in på, se 

till att det är möjligt att arrangera ”sponsor-dagar” eller track-

days där utvalda får åka med i din bil. Tala med dina sponsorer. 

Våra sponsorer var inte intresserade av tävlingsresultatet, dom 

ville bara ha kul.

Med team-event konceptet finns många potentiella sponsorer i 

ditt lokal-område. Vi har sett sponsorerna bjuda in egen perso-

nal, försäljningsagenter, kunder och kunders kunder.

Var proffsig även om du tävlar på amatörnivå!

Du måste följa skatteregler. Men samtidigt finns det ekonomiska 

fördelar för dig om du gör det på rätt sätt. Gör dina potentiella 

sponsorer medvetna om detta, i vissa fall ger detta dig samma 

resultat samtidigt so det ger din sponsor möjlighet till skatteav-

drag för sponsring. (Reds anm. oklart om detta gäller Sverige) 

Väg fördelar och nackdelar från bådas sidor.

Om detta har väckt ditt intresse och du har behov av hjälp kan 

du kontakta mig för mera råd och hjälp. Mera sponsorer till dig 

ger mig mera att se på på banan och vi måste försöka hjälpa 

varandra!

PER MANSTRUP KRISTENSEN

MEDLEMSNUMMER 4167
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För ägare av italienska fordon börjar det bli något av tradi-

tion att träffas på Åland helgen efter midsommar. I ett strå-

lande sommarväder samlades sommaren 2006 ca 70 personer 

och 40 fordon från Finland, Sverige och Åland på torget i 

Mariehamn. Utställningen var mycket välbesökt och blev ett 

uppskattat eftermiddagsprogram för både semestrande gäster 

och ortsbor. Drygt hälften av de utställda bilarna var Alfor i 

ett urval som definitivt inte behövde skämmas för sig men här 

fanns naturligtvis även De Tomaso, Maserati, Lancia och Fiat 

på plats. Tyvärr lyckades vi dessvärre inte få dit ens den enda 

åländska Ferrarin. Bland tvåhjulingarna fanns i år glädjande nog 

även några Vespor mitt i klungan av Ducati, Moto Guzzi, Bimota 

mm. Priset för utställningens finaste bil gick till Raimo Kallios 

Bella Åland 2006

Spider 2000 från 1959 och finaste mc till Marcus Quarnströms 

Vespa från 1952 i originalskick. 

Efter utställningen bjöds på en guidad visning av den fyrmas-

tade barken Pommern som nog för de flesta utgör ett av Ålands 

främsta kännetecken. Beskrivningen av det hårda livet ombord 

gav nog smaksensationerna hos stjärnkocken Michael Björklund 

en extra dimension under operamiddagen på hans saltstänkta 

krog Seglis. Den utsökta maten varvades med italienska ope-

raarior framförda av sångerskan Ann-Christin Högnabba med 

undertecknad vid pianot. Stämningen steg snabbt i topp och 

många nya kontakter skapades under kvällen. 

Söndagen ägnades åt Giro di Åland med bland annat besök i 

Bomanssons mekaniska verkstad som ligger i anslutning till 

lunchrestaurangen i Kvarnbo gästhem i Saltvik. Efter ett besök i 

Finströms kyrka avslutades träffen. Förutom för de då som inte 

tog eftermiddagsbåten hem utan istället avnjöt en rejäl middag 

på Restaurangbåten von Knorring i Mariehamn…

  

Inkommande sommar går evenemanget av stapeln 30 juni - 1 

juli. Träffen följer samma koncept som tidigare där försöker 

bjuda på ett så mångsidigt och inspirerande program som möj-

ligt. Efter utställningen på torget i Mariehamn inmundigar vi 

således en operamiddag, i år med mat inspirerad av färgerna i 

den italienska flaggan och med Roberto Ferrari vid kastrullerna 

medan några av våra främsta internationella sångare står för 

de musikaliska inslagen. Lagom till solnedgången avslutar vi 

sedan kvällen med en utflykt till Kobba Klintar vid inloppet till 

Mariehamn. Söndagen ägnas åt körning i landskapet med lunch 

och kulturella aktiviteter på programmet. 

Mer information finns hos vår huvudsponsor Eckerölinjen:  

www,eckerolinjen.se/bellasom också sköter bokningarna av 

hotell och resor. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt. 

Varmt välkomna!

MARCUS BOMAN MEDL 4575
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AV ROLF CARSTENS

I början av oktober pratade jag med några Maserati-fans som 

nämnde att de skulle åka till Padova och titta efter delar. Denna 

mässa hade jag aldrig hört talas om. Med tanke på mitt eget 

pågående projekt att få min 2600 Spider på rull igen så såg jag 

fram emot att hitta saknade detaljer.
 

Hustrun var inte svår att locka med då det utlovades litet extra 

dagar med sightseeing. Mot Bergamo med Ryan Air! Hertz 

Rental Car: A Brera, thanks as ordered. No,No,No, not at this 

small Airport. An Opel Meriva! No, thanks. Any Italian? A Fiat 

Punto Grande? Yes, please!

Alltså tuffade vi ut i Europas för tillfället mest sålda bil med 

oljebrännare i nosen. En riktigt trevlig upplevelse för övrigt! 

Övernattning och besök i Bergamo Alta, ”Old Town”, som ligger 

på en klippa nåt hundratal meter ovanför den nyare bebyggel-

sen. Bergbana upp, en vidunderlig utsikt över Po-slätten med 

bergen i ryggen. I 1100-tals tornet Torre del Comune stod vi en 

meter under klockorna när de satte igång klockspelet. Det var 

nästan så vi hoppade ut i förskräckelsen.

Så åkte vi runt Lago di Garda med vinodling på ena sidan och 

branta ofruktbara berg på den andra. Klart vatten med många 

segelbåtar, motorbåtar är förbjudna. Fallvindarna från Alperna 

ger bra och ibland riskfylld segling. Sirmionehalvön sticker ut 

som ett smalt finger. Där finns en gammal borg i riktig riddarstil 

och varma, svaveldoftande bad.

Mot Padova och vårt huvudmål! Letade efter hotellet mitt inne i 

staden där det skulle finnas enligt en karta från Internet. Nähä... 

Men taxiförare tipsade om att det låg på utfarten mot Milano. 

Att snurra runt inne i stadskärnan i gamla Italienska städer är 

ingen barnlek. Allt är enkelriktat och zon-indelat. Hustruns emi-

nenta orienteringsförmåga löste dock det hela, i det tilltagande 

mörkret dök hotellskylten upp. Där fanns det redan en mindre 

grupp svenskar.

Det blev ca 20 st som i två grupper åkt ned för att hitta delar, 

och i något fall bilar. Morgonen därpå anträddes färden mot 

utställningsområdet, till fots! Det skulle vara nära sade en  själv-

utnämnd ledare. 45 minuters rask promenad senare var vi i alla 

fall där, lätt svettiga i den 20-gradiga värmen.

Så inträder vi då i härligheten. 14 hallar! Plus bord ute i det 

fria!  Här fanns det hur mycket reservdelar som helst att få 

tag på till nästan alla bilar. De stora auktionshusen Coys och 

Automoto d ’Epoca!

Gammelbilar  och reservdelar och litet semester

Luzzago ställde ut bilar, Coys genomförde auktion på lörda-

gen. Bilar från många miljoner och nedåt. Det fanns några fina 

Alfor, men prisklassen från 60.000 till 400.000 fick mig att 

avstå budgivningen. Pris i Euro förstås, multiplicera med 10. 

Men läckert var det att se på att känna på dessa bilar som väl 

sällan får känna asfalt under däcken. Ett par hallar var privata 

personers bilar! En Riktig fin 40-tals Alfa såldes privat. Typiskt 

Touring Superleggera... eller... den har ju en stjärna på kylaren? 

En Mercedes! Sände bilden till han som kallar sig  ”föreningens 

arkeolog”. Typisk Alfa fastslog han! En riktig slamkrypare.

Så var det då delar. Grilldetaljer, blinkers, stötfångare till en 

2600 Spider, någon? Tror att jag undersökte 50 olika varianter 

av mittgrillen. Alla möjliga olika Alfagrillar fanns. Men ingen 

till min 2600. Fick en bestämd känsla av att min bil tillhör det 

mest sällsynta inom Alfas sortiment. Några rostiga bultar, gum-

mipackningar som sett bättre dagar. Efter ett antal timmars 

rotande var det bara att ge upp. I stort sett noll. I dess berg av 

reservdelar! Fiat, Ferrari, Maserati, BMW, MG, Lancia, Mercedes 

ja i stort sett alla märken hade företrädare som hade gott om 

delar så det här är definitivt en mässa för de som letar bitar.  

Eller för den delen vill ha en äldre bil att leka med. Eller om 

du vill ha en ny handknackat kaross till en 6C 2500 eller nya 

Borrani ekerhjul eller... Du kan nog få vad du vill!

Det fick bli en tur runt i de intressanta hallarna . En Brera Spider, 

30-talare, polisbilar, specialmodeller, modellbilar, trycksaker. 

Allt finns. Kanske värt en gemensam resa nästa år.  De som varit 

i Essen lär känna igen sig, men det här är ju Italien! Det blev 

mer sight-seeing: Padova, Venedig, Verona, Balzano del Grappa, 

Vicensa. Var och en värt en egen resa.

Höstresa till 
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Bassano del Grappa är placerat 5-6 mil norr om Padova. Precis 

i kanten där Alperna möter Po-slätten. Floden Brenta rinner 

igenom och ger liv åt stadsbilden.  Staden är självklart urgam-

mal, det är alla städer här. Det finns papper på att de firade 

1000-årsdagen, den första alltså, i klosterkyrkan. Allt enligt 

beskrivning om hur det skulle gå till från år 998. Detta fira-

des naturligtvis 1000 år senare också alltså 1998. År 998 är  

någonstans i närheten av när vi övergav  Birka. Så har vi det 

perspektivet klart!

När vi kom in en solig söndag var det höstmarknad med ett par 

av de specialiteter som staden berömmer sig av, honung, snig-

lar, keramik och så Grappa då. De sista specialiteten för staden, 

sparris var det inte säsong för. 

Höstmarknaden på det pittoreska torget kantat av stadshuset 

från 1400-talet var mycket lantlig och trevlig. Här såldes sniglar 

i alla varianter, honung från olika blommor, lokalt producerade 

charkuterier, vin och naturligtvis Grappa.

I staden har ett flertal berömda målare och arkitekter som 

Grappa, någo
n?

satt sin prägel på den. Den store Palladio har ritat  bron över 

Brenta. Redan år 1569. Tidigare broar, kända från 1200-talet, 

hade dragits med av högvatten eller raserats på andra sätt. 

Palladios konstruktion har hållit. Den har också förstörts genom 

krig flera gånger men byggts upp på samma sätt, senast efter 

andra världskriget då de Italienska Alpjägarna byggde upp den. 

För det fick de ett museum vid brons södra fäste. Bron över 

övertäckt med ett trätak. När man står vid räcket och ser ned 

i floden kan man ser foreller som står still mot strömmen, det 

blixtrar i solskenet av fiskarnas reflexer. Husen intill har kulhå-

len kvar som en påminnelse om kriget.

Det är alltså födelseorten för Grappaframställning. Jacopo 

Poli är en av världens ledande Grappatillverkare. Det är famil-

jeägt ”destillery” och företaget har också skapat museet över 

tillverkningen.  Grappan görs av bottensatsen vid vintillverk-

ningen (Graspa). Det är pressresterna av Vespaiolodruvor som 

odlats vid Breganze Hills i Venetien. Poli använder helt färska 

pressrester så direkt efter pressningen körs de till fabriken 

där de omgående destilleras. Att destillering kan ske beror på 

att pressresterna innehåller en viss del alkohol. De vintillver-

kare som anlitas som leverantörer av druvor är noga utvalda. 

Destillationen sker med traditionell ångdestillering från mitten 

av september till början av november. Man använder en antik 

anläggning där pannorna är tillverkade i koppar och är en av få i 

sitt slag i Italien. Grappan har efter destilleringen en alkoholhalt 

på 75% och blandas ned med destillerat vatten till 40%. Den 

lagras 12 månader på ståltankar innan kylstabilisering, filtrering 

och buteljering sker.

 

Provsmakning kan man göra på en av de många Grapperier 

som finns i staden. Det är roligt att Grappan fått en som kult-

status på senare år. På 70-talet var den förorenad  av finkel 

och smakade därefter. Det var den fattiga befolknings magbor-

stare helt enkelt. Den var billig på krogarna och exporterades 

aldrig, likadant med dess franska motsvarighet Marc förresten. 

Grappan har i någon slags sprintertakt spurtat från de utslagna 

till finrummen och Kulturen. 

I Bassano del Grappas  Grapperier fanns det nog 50 olika att 

välja på. Gjorda på olika druvor, lagrade på olika sätt. Att smaka 

sig igenom den mängden hade krävt sin man. På systemet finns 

det i alla fall 5 sorter att välja på. Familjen Poli representeras  av 

nr 306 Grappa di Bassano, 0,5 liter  för kronor 255:-, en ganska 

rå variant.

Testa de andra ca 50 sorterna när ni besöker Bassano del 

Grappa! Missa inte heller inte sniglarna, honungen, sparrisen 

och rostade kastanjer. Om ni är där vid den tiden på året.
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FAKTA JÜRI KANN 

FÖDD: 1941

BOR:  FALKEN CREST, ASMUNDTORP

FAMILJ:          SINGEL, TVÅ VUXNA BARN, 

 4 BARNBARN.

UTBILDNING:  GRAFISK DESIGN/MARKNADS-

 FÖRING I KÖPENHAMN

YRKE: ART DIRECTOR, COPYWRITER, 

 ILLUSTRATÖR, OCH NUMERA 

 DIGITAL ARTIST MED BILAR OCH 

 MOTORER SOM HUVUDINRIKTNING.

KÖR: VARDAGS: VOLVO 245-88 

 SOMMAR: MG TF-94, CITROEN 

 HY-51

TÄVLINGSKARRIÄR: VOLVO CUP-73, 

CAMARO SUPER STAR 73-76

GOODWOOD ELLER STCC?  GOODWOOD

REKOMMENDERAR FÖLJANDE EVENEMANG: 

NÜRBURGRING OLDTIMER GP, LE MANS CLASSIC, 

MONACO CLASSIC, FALSTERBO CLASSIC, 

COPENHAGEN HISTORIC GRAND PRIX

GOODWOOD REVIVAL, TECNOCLASSICA ESSEN, 

BREMEN CLASSIC. BL.A.)

FAKTA JÜRI KANNS TAVLOR 
GÖRS I TRE OLIKA FORMAT: 40 X 30, 70X50 OCH 100 X 70 CM. TAVLORNA TRYCKS PÅ

TRYCKS PÅ OLJECANVAS I MAXIMALT 20 NUMRERADE OCH SIGNERADE EX.

FORMAT 40 X 30 CM GÖRS I 100 NUMRERADE EX OCH ÄR SIGNERADE.

FAKTA
8C-MOTORN
DEBUTERADE 1931, 

KONSTRUERAD AV 

VITTORIO JANO.

URSPRUNGET VAR 

TVÅ FYRCYLINDRIGA 

BLOCK. 2366 CC, 142 

HK MED HJÄLP AV 

ROOTS-KOMPRES-

SOR.

PÅ MONZA PLA-

CERADE SIG TVÅ 

8C2300 HÖGST UPP 

I RESULTATLISTAN. 

MODELLEN KALLAS 

ALLTSEDAN DESS 

FÖR MONZA. 

VANN LE MANS 1931-

1934. SEN DESS HAR 

INTE ALFA VUNNIT LE 

MANS.

FAKTA CITROËN TYP HY
BÖRJADE TILLVERKAS STRAX EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET I EN MÄNGD FORMAT 

OCH VARIANTER.

DELADE DELAR MED ANDRA MODELLER FRÅN CITROËN; MOTOR FRÅN TRACTION 

AVANT OCH SENARE ÄVEN FRÅN CITROËN DS. NÄR 2CV-N KOM FICK DEN ÄRVA STRÅL-

KASTARNA FRÅN HY-N.

RAKA FYRCYLINDRIGA BENSINMOTORER, MEN ÄVEN EN DIESEL FRÅN PEUGEOT 

FANNS ATT KÖPA.

HJULBASEN PÅ VÄNSTER SIDA ÄR TRE MM LÄNGRE ÄN PÅ HÖGERSIDAN.

NÄSTAN 500 000 EXEMPLAR TILLVERKADES UNDER 34 ÅR. SOM DE FLESTA KOM-

MERSIELLA FORDON KÖRDES DOM SLUT OCH FÖRSVANN INFÖR EN OINTRESSERAD 

OMVÄRLD. DET FINNS IDAG CA 15-20 CITROËN HY REGI-STRERADE I SVERIGE.
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AV STAFFAN ERLANDSSON

BILSPORTMÄSSAN I ÄLVSJÖ UTANFÖR STOCKHOLM I NOVEM-

BER 2006. MITT BLAND KERAMISKA BROMSSKIVOR, BROMS-

BELÄGG, AVGASBANDAGE, KOLFIBERDETALJER OCH TÄV-

LINGSFORDON DYKER EN VÄGG UPP, PRYDD MED TAVLOR 

FÖRESTÄLLANDE RONNIE PETERSON I NÅGRA AV DE OLIKA 

BILAR HAN KÖRDE UNDER SIN KARRIÄR. JAG GICK NÄRMARE 

OCH HAJADE TILL; DÄR HÄNGDE ÄVEN EN TAVLA FÖRESTÄL-

LANDE EN NORD-MOTOR, EN ANNAN HADE BERTONEKUPÉN 

SOM MOTIV OCH EN TREDJE DEN KOMPRESSORFÖRSEDDA 

MOTORN FRÅN ALFA ROMEO 8C SOM DEBUTERADE 1931. 

I montern uppehöll sig en motorsportintresserad gentleman vid 

namn Jüri Kann, som också är mannen bakom konstverken. 

Jüri skaffade sig en utbild-

ning inom grafisk design 

och marknadsföring, och 

har varit verksam som 

Art Director och illustra-

tör under större delen av 

yrkeslivet. Hans arbeten 

har du säkert sett, då Jüri 

i många år gjort roliga 

illustrationer och Cartoon-

strips i Auto Motor & Sport 

samt  Vägverkets körkorts-

teoriböcker. –Jag är nog 

en av Sveriges äldste digi-

tala artister, berättar Jüri 

Kann.

Efter att i över 50 år arbetat med analoga verktyg arbetar 

Jüri idag enbart digitalt. Papper, pennor, penslar, och färger 

är historia. Med hjälp av en kraftfull Mac och speciell program-

vara målas tavlor med digitala penslar, ofta efter förlaga. Detta 

ger stora möjligheter beträffande motiv; du kan till exempel 

beställa en tavla med dig själv stående högst upp på ett podium, 

med Michael Schumacher som tvåa och Ayrton Senna som trea 

bredvid dig själv.

Vanligtvis målar Jüri Kann på beställning. Formaten är 40x 30 

cm, 50x70 cm, alternativt 100x70 cm.

 – Bertonen och Nordmotorn är några av de första tavlor jag 

målat utan beställning, säger Jüri Kann. Det konstigaste jag 

fått beställning på är en mopedmotor, samt en Jowett Javelin. 

Från beställning till leverans behöver jag ungefär två veckor, 

fortsätter Jüri Kann. Just nu arbetar Jüri Kann på en kollektion 

inför Goodwood 2007, vilket är ett måste-resmål för alla gamla 

racingentusiaster.

– Jag bestämde mig för att måla motorn från 8C efter ett besök 

på Nürburgring Oldtimer GP där jag såg bilen i verkligheten. 

Tyckte den var vacker, så jag tog några minnesbilder vilket 

resulterade i en av mina populäraste tavlor. Har endast ett fåtal 

kvar idag. Bertonen och Nordmotorn målade jag av samma skäl 

som 8C–motorn; dom är vackra!

Utöver att själv måla med detta dataprogram undervisar Jüri 

Kann i denna konst. Ofta på distans, vilket är ännu en fördel 

med det digitala. – Vid distansundervisning kan det vara lite 

svårt att ta del av elevens arbete om det målas på duk med 

pensel. Nu skickas bilder, kommentarer och synpunkter med 

e-post, vilket är en stor fördel, säger Jüri Kann. – Att ha en elev 

på andra sidan jordklotet är ingen svårighet.

Vad det gäller Alfa Romeo så finns det en lång tradition inom 

familjen. Allt från en -tidig

60-tals Alfa 2000 Spider, två Alfettor, en Bertone 1300 Junior, 

en Alfa 75 Milano, två Alfa 164 och en babyblue Alfa 156 har pas-

serat genom åren. I garaget finns även en Honda XR250R, en 

värsting till offroadhoj som skall användas som motionsredskap 

under våren och sommaren. Medlemskap i C.A.R. har det också 

hunnits med. Idag är det dock Citroenklubben som gäller.

Alla som läst Tintin eller 

sett fransk film från 50-, 

60– och 70-talen minns 

säkert Citroëns korrugera-

de skåpbil, Citroën HY. En 

sådan använder Jüri idag 

som ett rullande galleri vid 

mässor, träffar och tävling-

ar runt om i landet. När 

tiden räcker till skall den 

inredas och bli en rullande 

digital ateljé. Tavlorna och 

stafflier får åka med på ett 

separat släp. – Tanken är 

att åka runt på biltävlingar, 

mässor och andra bilträffar 

i sommar, berättar Jüri. – 

Att få åka runt på STCC, Nürburgring Oldtimer, Techno Classica 

i Essen och Goodwood är en behaglig tillvaro för en nybliven 

pensionär.

Utöver Alfa, Citroën och ett liv som konstnär har Jüri Kann 

hunnit med en tävlingskarriär inom motorsporten också. För 

oss som följde svensk motorsport under 70-talet kan ingen ha 

missat Super Star klassen. Mitt bland dessa hästskraftstinna 

amerikanska V8:or fanns Alfa–entusiasten Jüri Kann med en vit 

Chevrolet Camaro sponsrad av tidningen SE i stall med mästa-

ren Ulf Granberg. En spännande tid med många hästkrafter, tas-

kiga bromsar och underhållande väghållning. Sommaren 2006 

var det revival i Falkenberg. Ungtupparna i dagens Camaro Cup 

hade bjudit in gamlingarna, bilder och filmer visades, mat och 

viner dracks, en Super Star Camaro från 70-talets-race starta-

des upp på kvällen. Tidsenligt ”fritt blås” väckte både folk och 

minnen i depån. Minnet av denna racingklass lever kvar än idag, 

fast kanske på ett annorlunda ställe; Sibylla snabbmat var med 

och sponsrade, och lanserade då sin 150g Super Star–burgare, 

som än idag finns på alla Sibyllamenyer.

Intresserade av Jüri Kanns illustrationer och konst vänder sig 

med fördel till internet www.penhouse.se

Tavlorna finns på www.penhouse.se/speedpen

E-post: kann@penhouse.se 

eller telefon 0418-43 23 55 eller 0708-607 202.

JÜRI KANN, DIGITAL ARTIST



TRO INTE ATT ALLA KLUBBMEDLEMMAR NÖJER SIG MED 

KLÖVERBLADET NÅGRA GÅNGER PER ÅR. I SKÅNE FINNS FYRA 

ENTUSIASTER SOM STARTAT FYRKLÖVERBLADET SKÅNE, ETT 

INFORMATIONSBLAD SOM BEVAKAR VAD SOM ÄR PÅ GÅNG 

OCH VAD SOM SKETT I ÖRESUNDSREGIONEN, MED TYNGD-

PUNKTEN PÅ ALFARELATERADE AKTIVITETER.

De fyra herrarna heter Gunnar Nornemark, Kenneth Winberg, 

Claes Göran Bergström och Anders Nordqvist. Sommaren 2005 

samlades dessa gentlemän för första gången, då de ville visa 

upp sina egna Spiders på Thulinträffen i Landskrona. Helgen 

blev riktigt trevlig, och herrarna fortsatte träffas under hösten 

och vintern, vilket resulterade i det månatliga informationsbla-

det Fyrklöverbladet Skåne inför sommaren 2006.

Gunnar och Kenneth producerar ett elegant alster i pdf-for-

mat som via mail skickas till mottagarna. Innehållet fokuserar 

huvudsakligen på träffar med Alfa-entusiaster, dels genom 

reportage om vad som skett, dels genom en kalender där kom-

FYRKLÖVERBLADET SKÅNE
– ETT SVENSKT/DANSKT ALFA-INITIATIV

mande träffar listas, men även på andra träffar med bilanknyt-

ning, reservdelsförsäljning och andra nyheter.

Som exempel på träffar (som gör artikelförfattaren grön av 

avund) finns en resa till Århus Kunstmuseum i Danmark den 2 

december. Det danska museet har den goda smaken att ställa 

ut ett antal tävlingsbilar från 1930-talet fram till tidigt 2000-

tal, där självaste Stirling Moss deltog vid invigningen. Temat 

är ”Racing Cars – The Art Dimension”. Bland bilarna märks 

bland annat en Alfa Romeo Bimotore från 1936, körd av Enzo 

Ferrari, samt vår egen Ronnie Petersons Lotus 72 från 1973. 

Har du vägarna förbi Århus så pågår utställningen till den 30 

december 2006.

Vill du vara med på Fyrklöverbladets mailinglista? Maila då till 

Gunnar på följande adress: fyrklovern_skane@telia.com

AV STAFFAN ERLANDSSON

FYRKLÖVERBLADET produceras av Mark One Media i Landskrona

Løvfaldsturen på SjællandRacing Cars - The Art DimensionCAR månadsträff i MalmöMissa inte det!

Redaktion:
Fyrklöverbladet Skåne

Gunnar Nornemark, 0706 275 422gunnar@nornemark.com Kenneth Winberg, 0708 384 401kenneth.winberg@home.se
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När Club Alfa Romeo firade sitt50-årsjubileum i Stockholm sam-lades 450 bilar från när ochfjärran på Gärdet. Det festligajubileet uppmärksammades avbåde press och TV.Äldsta bilen var en 1900 Coupé från 1956,årsbarn med klubben som ju startade sammaår. Gammalt och nytt blandades friskt ochdet var en mäktig syn med alla de vackra bi-larna. Åttiotvåårige Sten Hjalmarsson frånvåra nejder, som var en av grundarna, fannspå plats med sin GTV. Firandet avslutadesmed en italiensk buffé för 250 gäster.Foto: Vernon Pedersen

Club Alfa Romeo 50 år!
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Redaktion:
Fyrklöverbladet Skåne

Gunnar Nornemark, 0706 275 422gunnar@nornemark.com Kenneth Winberg, 0708 384 401kenneth.winberg@home.se
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Stig in i det tidigare motellet och du harbackat femtio år. Här inne råderfemtiotalets USA.Neonskyltar, Coca Cola, galonsoffor, crom-stolar, reklamaffischer, Blues Brothers,Elvis och Marilyn, överallt, överallt.
Mästare till skapelsen är Claus Hanssonsom köpte motell och mack och flyttadefrån Danmark till Skåne. Han tog medsig sin stora samling och satte igång attrenovera, bygga om och bygga till ochpå rekordfart kunde han öppna sinrestaurang och sitt hotell.

Men han är långtifrån färdig. Någrastugor har byggts och det finns utrymmeför husvagnar och campers. En butiks-och hantverksgata är under uppbyggnadoch en drive in bio är på gång. Tillsommaren kommer mycket att vara klart.”BACK TO THE 50S” är en fantastisk skapel-se. Det finns en autentisk Diner & Burger-bar med amerikansk och dansk mat. Derasburger är inte att leka med. Redan ”sizesmall” är big, big och fantastiskt god. Såskall en burger tillagas och serveras!Vart du än vänder dig finner du minnenfrån femtiotalet. Alla väggar, ja t.o.m ta-ket, är prydda med affischer, reklamskyl-tar, foton, reg-skyltar - you name it!
Åk dit och njut! Öppettiderna är: måndag-torsdag 11-23,fredag-lördag 11-01.

Gör en tidsresaBACK TO THE 50S!Kör till Örkelljunga. Om du kör E4an så tar du av på avfart 73 och kör sedan gamla E4 norrut

till Killhult. Där hittar du ”BACK TO THE 50S” en fantastisk nostalgikick!

Motor 1948
Framsidan är tecknad av en ung Björn Karlström, född 1921 

alltså 27 år när han gjorde den här teckningen. Han blev så 

småningom en otroligt styv tecknare av flygplanritningar, 

designer av SAAB Sonett II, Scaniadetaljer, lokomotiv åt 

Motala verkstad, böcker, serier i flygmiljö, ”Den svenske 

Biggles”, tecknades av Karlström redan  på 40-talet.

Man ser att han var mycket bättre på bilar än på miljö. 

Stenmurar, klockstapel  m m ser ut som streckteckning.

Karlström dog i våras.
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FERRARI 500

FERRARI 500

RACERBILAR SOM

KONST
TEXT: PELLE BERGSCHÖLD

FOTO: NICLAS DAHLGREN/PELLE BERGSCHÖLD

Söndag eftermiddag den 10 september 1978. Framför 
familjens färg-TV i ett litet samhälle i Östergötland sitter 
en åttaåring med en svart- och guldfärgad leksaksbil i ett 
fast grepp. 

Samtidigt ställer startfältet i Italiens Grand Prix på 
Monzabanan upp för start. Formationsvarvet körs, och 
när bilarna återsamlats på startrakan släpper startern iväg 
dem. På TV:n i Sverige rusar bilarna med ylande motorer 
mot chikanen i slutet av rakan. Strax fylls rutan av slad-
dande bilar, flygande bildelar, eld, rök och upphetsade 
kommentatorsröster. Åttaåringens knogar vitnar runt den 
lilla Lotusen.

Jylländska Århus en fredagseftermiddag drygt 28 år sena-
re. Istället för en svart– och guldfärgad leksaksbil håller 
samma händer nu en svart kamera. Känslorna som väller 
upp inom mig när jag står vid en Lotus med John Player 
Special-dekor överraskar mig. Vi kom hit till ARoS-museet 
för att se, fotografera och beundra en fantastisk samling 
gamla racingjärn, och i första hand kanske den Alfa Romeo 
Bimotore från 1935 som är utställningens äldsta objekt. 
Men den råa aluminiuminredningen i utställningsrummet, 
de suddiga och skakiga filmsekvenser från racinghistorien 
som rullar på väggarna, den suggestiva belysningen och 
den ljudbild med dova och ödesmättade klanger som fyller 
rummet förändrar och förstorar hela upplevelsen. Det här 
är inte bara en bilutställning. Det här är ett känsligt och 
ändå starkt monument över män som Alberto Ascari, Jim 
Clark och Ronnie Peterson. Funktionalism, skönhet och 
död i evig förening.

Och det är faktiskt med en klump i magen jag vandrar 
runt bland racing-giganter som Maserati 250F från 1955, 
Ferrari 312B från 1970 och Ferrari F2002 från 2002. Och 
så är det nog för många av de tusentals besökarna också. 
Ljudvisningen i utställningen har inte speciellt hög volym, 
men trots det och det faktum att det är styvt 1000 männis-
kor som rör sig i förhållandevis små utrymmen hör man inte 
mycket från de närvarande. Det förekommer nästan inte 
några diskussioner eller samtal. Man rör sig som på helig 
mark. Långsamt, tyst och i små grupper. Många står också 
stilla en stund, som i andakt, invid varje bil.

Att besökaren skall uppleva en sådan känsla är också en 
av baktankarna med utställningen, berättar en anställd jag 
pratar med. Bilarna här är ju formgivna och konstruerade 
med ett enda syfte, att så snabbt som möjligt ta en förare 
över mållinjen. Men samtidigt är det en skönhetsupplevelse 
i denna extrema ändamålsenlighet. Och som ytterligare 
dimension finns människorna bakom maskinen. De som sat-
sade pengar, tid och inte minst sina liv i och runt de här 
bilarna. Det här skall vara mer än bara en bilutställning. Det 
skall ge en djupare upplevelse av mänsklig kultur.
Och det tycker jag att man lyckats med. Från de bulliga 
handknackade karossplåtarna på trettiotalets Alfa Romeo 
och AutoUnion D-typ via sextiotalets plastiga cigarr-racers 
från Lotus och BRM till 2000-talets datorberäknade kolfiber-
monster från Williams-BMW och Ferrari strålar samma kärva 
skönhet. Extrem funktion till varje pris. 

Samtidigt är det också en bilutställning med vördnadsbju-
dande museala kvaliteter. Urvalet av bilar omfattar i stort sett 
hela racinghistorien. Det är inte bara de legendariska bilarna, 
ofta just de exemplar som körts av legendariska förare som 
Nuvolari, Fangio och Schumacher, utan det är också bilar 
som verkligen betytt något i racingens utveckling. Alfa 
Romeo Bimotore som lärde människan att det inte bara 
är effekten som räknas, BRM P83 som med sin osannolikt 
komplicerade H16-motor demonstrerade att driftsäkerhet 
vinner över topphastighet och Lotus 72 som visade världen 
att racerbilsaerodynamik inte bara är lågt luftmotstånd utan 
också högt marktryck.
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Men också när vi lämnar det historiska därhän är det en fantastisk samling som 
visas, både ur tekniskt och estetiskt perspektiv. Inte alltid på grund av precision 
eller perfektionism, utan kanske mer på grund av den råa funktionalism som präg-
lar konstruktion och montage. Se på de ofta mycket improviserade infästningarna 
till Cosworth-åttan från början av 70-talet, en motor som vann allt, nästan oavsett 
vilken bil den satt i. Eller ta en titt på krängningshämmare gjorda av ett snabbt 
tillböjt rör, justerbart via flera ojämnt borrade hål för infästning av länkarmen till 
A-armarna. Inget finarbete där det inte behövs. Det ultimata exemplet i den här 
riktningen är Cosworths lådbilslika rullande motorbänk. En helt omålad, hafsigt 
ihopmonterad aluminiumlåda med räta vinklar, men med revolutionerande aero-
dynamiskt tänk i form av kilformer och vinglika spoilers både fram och bak. 

ALFA ROMEO BIMOTORE

MASERATI 250F

MASERATI 250F

AUTO UNION TYP D

Nu är det i ärlighetens namn olika montagekvalitet i olika bilar. Det är 
ganska mycket enklare att hitta ”provisoriska” lösningar på en Lotus, 
BRM eller Tyrrell än på en Ferrari, Maserati eller Porsche, men så tyckte 
gamle Enzo också att britterna var ett gäng skitiga hemmapulare, eller 
”garagista”, för att använda hans egna ord. De italienska bilarna är som 
kontrast ofta fantastiskt noggrant byggda, om än med samma funktio-
nalistiska resultat. Handarbetet runt avgasrörsbyggen, luftflänsar och 
plåtkanter på Ferrari 500 är skulpturala konstverk. Likaså detaljer som 
reglage, backspeglar och tanklock. Och plyschfåtöljen i sittbrunnen är en 
möbel som platsat på vilken Londonbaserad herrklubb som helst.
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Men trots alla underbara linjer och all skönhet är det ändå med en nästan sorgsen känsla 
som vi sist av alla motvilligt lämnar utställningen, gott och väl en kvart efter stängnings-
dags. Genom all designglädje, teknisk förundran och historisk storhet är det ändå de 
enskilda förarnas mod och offer som sätter det starkaste avtrycket i min själ. Män som 
Ascari, Clark och Peterson. 

Tisdagen den 12 september 1978 ställer åttaåringen upp sin svarta Lotus i bokhyllan i pojk-
rummet. Den kommer aldrig att tävla igen

LOTUS 25

LOTUS 72

LOTUS 72

LOTUS 25
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JAGUAR R3

Utställningen ”Racing cars – The art dimension” har pågått 
under oktober, november och december på ARoS Aarhus 
kunstmuseum i Århus, Danmark. 20 GP- och F1-bilar har visats 
i en installation av den svenskfödde men i Danmark bosatte 
skulptören och bildkonstnären Ingvar Cronhammar. I installa-
tionen har förutom rumsinredning och bilar ingått filmsekven-
ser på cirkulära väggdukar, speciella belysningsarmaturer och 
en specialkomponerad musik/ljudinstallation av Martin Hall. 
Konstnärens avsikt har varit att sätta åskådaren ”inuti motorns 
mörka, pulserande hjärta”

Bilarna har ställts till förfogande av The Donington Park Grand 
Prix Collection, UK, samt några privata samlare och förare, 

däribland främst Thorkild Thyrring och Tom Kristensen.

Bilarna som ställts ut är:

1935 Alfa Romeo Bimotore 

1939 Auto Union D-Type 

1952 Ferrari 500 

1954 Jaguar D-Type 

1955 Maserati 250F 

1957 Vanwall Streamliner 

1961 Lotus 18 

1962 Porsche 804 

1963 Lotus 25 

1966 Brm P83 

1969 Cosworth Ford 4WD 

1969 McLaren M9A 

1970 Ferrari 312B 

1973 Tyrrell 006 

1973 Lotus 72 

2000 Panoz LMP Roadster S 

2000 Audi R8 

2001 Williams BMW FW23 

2002 Ferrari F2002 

2002 Jaguar R3

ALLA FOTON I DEN HÄR ARTIKELN, SAMT FLERA ANDRA SOM TAGITS 
VID SAMMA TILLFÄLLE, KAN BESTÄLLAS SOM STORKOPIA/PLANSCH. 
KONTAKTA FOTO@THESEAL.ORG FÖR VIDARE INFORMATION.

FERRARI 312B

FERRARI F2002

BRM P83 BRM P83
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13 KLISTERDEKAL CLUB ALFA 
ROMEO 
(EJ PÅ BILD)
8 CM 
30:- (40:-)
Rund dekal med Clublogo

14 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
10 CM 
20:- (30:-)
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

15 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
30 CM 
50:- (70:-) 
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, stor

16 KLUBBDEKAL, 6ST. SMÅ 
(EJ PÅ BILD)
35:- (45:-)
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

17 KLUBBDEKAL, 3ST. STORA 
(EJ PÅ BILD)
45:- (55:-)
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

11 11

14/15 12

19 18

26

11

21

20

22

23

KLUBBSHOPPEN

18 TYGMÄRKE CLUB ALFA ROMEO
8 CM 
40:- (50:-)
med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan 
strykas fast.

19 TYGMÄRKE ALFA ROMEO
8 CM 
50:- (60:-)
med det klassiska Alfa Romeo-märket

20 CLUB-PIN
15 MM 
30:- (45:-)
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! Pin 
med 4-färgslogo.

21 ALFA ROMEO-PIN
13 MM 
35:- (45:-)
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.
22 NYCKELRING MED KEYCODE, 
BLÅ/SVART
75:- (115:-)
Med ett nummer på baksidan som gör att upp-
hittad nyckelknippa läggs i närmaste brevlåda 
och sedan skickas tillbaka till ägaren. Svart 
eller blå.

23 NYCKELRING ALFA ROMEO I 
METALL 
75:- (115:-)
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

24 NYCKELBAND
40:- (50:-)
som håller reda på såväl nyckelknippan som 
mobilen.

25 ISSKRAPA
25:- (35:-)
Med suveräna egenskaper

26 VÄSKA GTA
395:- (495:-) 
Läcker väska med GTA-logo på. Stor och rym-
lig med många fack.

Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida  

ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta din beställning 

till adressen POSTORDER@ALFAROMEO.ORG. Har 

du inte tillgång till vår hemsida eller e-post skickar du 

din beställning till: CLUB ALFA ROMEO POSTORDER 

C/O HENRIK SELBO, JOHANNELUNDSGRÄND 5, 

163 45 SPÅNGA.

Har du frågor om sortimentet ringer du oss på:

070-721 02 07.

Vi skickar din beställning mot postförskott vilket inne-

bär ett postförskottstillägg på 45 kronor. Vill du undvika 

postförskottsavgiften kan du betala din order i förskott 

på POSTGIRO 861881-1, viktigt är att du skriver ditt 

namn som betalningsreferens.

PRISER INOM PARENTES ÄR INKLUSIVE FRAKT.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO 
SVART/RÖD 
95:- (135:-)
Klassiskt röd eller svart med broderad klubbtext.

2 KEPS ALFA ROMEO RÖD 
95:- (135:-)
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 KEPS GTA 
125:- (165:-)
Tuff keps med GTA-logo. Levereras i stilig 
kartong!

1

3 4

65

2

24

9

8

10

REA!

KLUBBSHOPPEN

4 T-SHIRT RÖD VUXEN  
S-XXL 
120:- (170:-)
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar 
och på axlar. Klubbtext i vitt på bröstet.

5 T-SHIRT RÖD BARN 
110/120, 130/140, 150/160 
90:- (140:-)
Ny modell! Röd med klubbtext i vitt på brös-
tet.

6 DAMLINNE RÖD 
S-L (36-40) 
120:- (170:-)
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar. 
Klubbtext i vitt på bröstet.

7 TENNISTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
S-XXL 
175:- (225:-)
Mycket hög kvalitet. Röd med klubbtext i 
svart på bröstet.

8 TENNISTRÖJA ALFA ROMEO
S-XXL 
245:-(295:-)
i mycket hög kvalitet. Röd med Alfa Romeo-
logo på ärmen.

9 ALLVÄDERSJACKA
XL-XXL 
750:- (850:-)
i mycket hög kvalitet! Med clublogo diskret 
broderat i vitt på bröstfickan och ärmen.

10 VINDJACKA (REA)
L-XXL 
200:- (250:-)
Utgående modell. Snygg vindjacka i rött med 
tryck på bröst och ärm.

11 OVERALL
48-58 
750:- (850:-)
flamsäker i 100% bomull. Clublogo på bröst-
fickan och Club Alfa Romeo i svart tryck på 
ryggen.

12 KLUBBSTREAMER, GUL
INVÄNDIG/UTVÄNDIG 
20:- (30:-)
med texten Club Alfa Romeo, för invändig 
eller utvändig montering.
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9 ALFA ROMEO ALFETTA
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om vår älskade sportsedan.

Text på Italienska, bilder i färg och svartvitt. 

95 sidor

10 ALFA ROMEO AR 51
– AR 52 ALFA ”MATTA”
AV CHECCINATO OCH MELOTTI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Nu i Sverige boken om Alfas jeepar från 

50 talet baserade på 1900-modellen. Mycket 

udda bilder och skisser du inte sett förr…

Text på italienska, bilder i svartvitt. 81 sidor.

11 CAMION ALFA ROMEO
AV CONDOLO
PRIS 425:- PLUS FRAKT
Trodde du att Alfa bara var sportiga bilar ? Här 

presenteras den tunga sidan från 20-talet till 

1988 då den sista skåpbilen rullade ut. Visste 

du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar i 

Stockholm på 50-talet? Text på engelska, 

unika bilder i svartvitt. 109 sidor

12 ALFA ROMEO TZ
AV PHILIPPE OLCZYK
PRIS 900:- PLUS FRAKT
2004 års mest debatterade bok varför finns 

det flera bilar med samma chassinummer… 

Individuell historia och tävlingshistoria så långt 

möjligt om varje enskild TZ. Författaren (blyg-

sam fransos) ser detta som det ultimata ver-

ket om TZ:an. Nåja…

Text på engelska, riktligt med bilder i färg och 

svartvitt. 320 sidor.

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 12 13

13 ALFA ROMEO GIULIETTA 
SPRINT
AV ALFIERI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Den officiella 50-årsjubileumsboken.  Allt du 

måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 

det för till exempel för original tillbehör till 

Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 

instruktionsboken till Sprinten.

Text på Ital/Eng/ Fra, bilder i färg och svart-

vitt. 96 + 60 sidor

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 

”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 

om Giulietta plus intervjuer med folk som var 

med och utvecklade, färgkombinationer inte-

riör-kaross och leveranslistor på bilarna.

Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 

i färg. 191 sidor

15 DESIGN BY GIUGIARO
AV PETER VANN
PRIS 375:- PLUS FRAKT 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga gär-

ning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 

fräcka bilar – bilder är det ju många av.

Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

16 PININFARINA ART AND 
INDUSTRY 1930-2000
AV ANTOINE PRUNET
PRIS 475:- PLUS FRAKT
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. Ett 

rikt illustrerat praktverk.

Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 

sidor

17 BERTONE 90 YEARS
1912 – 2002
AV LUCCIANO GREGGIO
PRIS 475:- PLUS FRAKT (HAR KOSTAT 98 
EURO...)
Lyxbok i två band i en snygg box. Berättar och 

visar allt om Bertone då, nu och imorgon.

Ett samlarobjekt.

Text på engelska och italienska, bilder i svart-

vitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 DVD ALFA ROMEO VICTORY 
BY DESIGN
TONY MAYLAM PRODUCTION
PRIS 220:- PLUS FRAKT
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-

värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 

prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 

Mycket intressant. 98 minuter lång.

NOSTALGIA&BÖCKER

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS 
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.

HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgäng-

ligt så länge lagret räcker. Lagret kommer att 

fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet 

kan också ändras hur som helst. Har du några 

speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson 

040-42 32 29 eller

BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda 

på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/

Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 

du en vecka på dig att betala din order till 

Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 

är på kontot skickas din order. Räkna med 1-2 

veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att 

slippa outlösta försändelser, efterkrav och 

postförskottsavgifter. Välkommen med din 

beställning eller förfrågan.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH 
PASSION 
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke 

mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 

bilarna från efter andra världskriget fram till 

156 modellen. Text på engelska, bilder över-

vägande i färg.

1
2

3

4 5 6

7 87 8 9
10

2 ALFA ROMEO-MILANO 
AV MICHAEL FROSTICK
PRIS 400:- PLUS FRAKT
Nytryck av ett klassiskt praktverk. Club Alfa 

Romeo kan exklusivt erbjuda denna i Sverige. 

Beskriver märkets historia i kort och innehål-

ler mycket bilder på udda och okända Alfor 

som man sällan eller aldrig sett. Behandlar 

bilar fram till och med Alfetta Serien.

Även mycket 30 - 50 –tal samt tävlingsbilder. 

Text på engelska, bilder i svartvitt.

3 ALFA ROMEO OWNER´S BIBLE 
AV PAT BRADEN
PRIS 350:- PLUS FRAKT.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en 

Owner ś bible. Mycket tekniska tips varvat 

med historik.

Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 

har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder 

i svartvitt.

4 IN TO THE RED  
AV NICK MASON & MARK HALES
PRIS 225:- PLUS FRAKT
En icke Alfa Romeo bok men väl så skoj. 

Nick Mason har en stor samling med racer-

bilar dessa har hårdtestats på racerbanan.

Resultatet finns i fotoform i boken och i ljud-

form på den medföljande CD´n. Sätt på spår 5 

och skruva upp, se sedan gåshuden…

Text på engelska, rikt illustrerad i färg.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ 
GT & GTA 
AV JOHN TIPLER  
PRIS 475:- PLUS FRAKT

Den kompletta historiken över en av de popu-

läraste Alforna. Även information om att 

bygga om sin bertone till banbil. Ett kapitel 

handlar om Sverige… Rikt illustrerad i färg och 

svartvitt, text på engelska.

6 ALFA ROMEO SPIDER
THE COMPLETE STORY 
AV JOHN TIPLER
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Den kompletta storyn som börjar med Giulietta 

Spider på femtiotalet går vidare med sextiota-

lets rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttio-

talets ankstjärtar för att sluta med nittotalets 

916 spider. Text på engelska, bilder i färg och 

svartvitt.

7 HOW TO POWERTUNE ALFA 
ROMEO TWIN-CAM ENGINES
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm 

i sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förga-

sarmotorer med fyra tändstift.

Mycket är dock applicerbart även på andra 

motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-

ning också.Text på engelska, bilder och dia-

gram i svartvitt. 112 sidor

8 ALFA ROMEO DUETTO
AV GIANCENZO MADARO
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade model-

lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.

Mycket om de olika modellerna även USA-spe-

cifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 

och svartvitt. 95 sidor
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på 30-talet. (Göran)
- Nej, men Mercedes GP-vagn W196 på 
50-talet! 

8. Framhängda dörrar 
- På Saab 93F, årsmodell 1960, hade 
tidigare modellers “självmordsdörrar” 
ersatts.
Saab, som haft för vana att trassla till 
livet för sig sedan årtionden, använde 
här en ovanligt enkel lösning för att 
skilja på två modeller. (Claes)

9. Maserati Quattroporte. 
Nr 5 i serien QP, en vidunderligt vack-
er skapelse med en betydande match-
vikt. (Claes)
“Apropå ovanstående” var avsett som 
en ledtråd, ty Quattroporte betyder fyra 
dörrar. Äntligen en bil vars skönhet kan 
tävla med en Alfa Romeo Berlina 1750!  
 

10.  Lamborghini.
- Fiat har ännu inte lyckats lägga vantar-
na på riktigt alla italienska biltillverkare. 
Gör de inte traktorer? (Lennart)

11. Gioacchino Colombo
- Briljanta bilkonstruktörer var efter-
sökta i Italien. Den, vars brorson blev TV-
deckare i USA, jobbade både hos Alfa, 
Ferrari och Maserati! Var ansvarig för 
den legendariska Maserati 250F, t ex!
Observera att svarsalternativ X skall 
stavas Giotto Bizzarrini! (Bengt)
- Trots detta flagranta stavfel har alla 
svarat rätt på frågan
Museo dell’Automobile stavar 
Gioachino med bara ett c. (Jörgen)
 - Nu börjar strax Nöt-Red dela ut minus-
poäng till felfinnarna!

12. Wilhelm Tell
Rossini med det svåruttalade förnam-
net tog sig an bågskytten med äpplet 
och skrev en opera. För övrigt den 
enda operan som han skrev. (Claes) 
- Det var en viss överdrift! Han skrev 
närmare 40 st, antagligen fler än någon 

annan fortfarande spelad operakompo-
sitör…

13.  Bernt Dahlbäck
sjöng om Bagar-Berta. –Ja, hon har utan 
tvekan rent mjöl i påsen, där hon står där 
“bak ugnen”.

14. En långskjutande kanon
med vilken tyskarna bl a besköt Paris 
under första världskriget.
- ”Berta” känns som namnet på en 
tidning med feministisk inriktning, i 
vilken man skjuter från höften. Men så 
är det inte. (Alf)
- Den hade fått sitt namn efter Bertha 
Krupp, som var dotter till en tysk 
kanontillverkare. Kalibern var 42 cm. 
Om Bertha Krupp hade samma kaliber 
förtäljer inte historien. (Claes)
- Dicke Bertha gav fienden krupp! 
(Bengt)

15.  Omtalad ickefuskare. 
I TV-programmet Estrad utbrast 
Åke Grönberg “vem fan är Nisse 
Hult?” under sällskapsspelet 
Skattkammarön. Observera att det 
inte var Fia, som spelades, en mycket 
vanlig villfarelse bland de stora mas-
sorna! (Claes)
- Just det, Åke Grönberg spelade 
Skattkammarön med Gunwer Bergqvist, 
Margareta Krook och Lars Ekborg, här 
råder det uppenbarligen stor förvirring.
Nisse Hults moraliska egenskaper 
borde i mycket högre grad framhållas 
som goda exempel på hur man skall 
vara i dessa dopningtider... (Alf)
- Alt 2 syftar på “Döderhultaren” vars 
träsniderier blivit mycket eftersökta. 
Inget tyder på att han fuskade.

16.  Hans studier av människans ana-
tomi 
Kyrkan var inte road av att daVinci stal 
lik, som han sedan dissekerade för att 
lära sig och övriga mänskligheten mer 
om anatomi. Guds avbilder var inte 
något som man skulle skära i, när man 
väl stuckit svärdet i dem. (Alf)

17.  Friktionscirkeln 
- Bästa schwung genom kurvorna får 
man om naturlagarna utnyttjas optimalt. 
Friktionscirkeln visar hur.
Någon gång under slutet på 1970-talet 

tog den amerikanska bildtidningen 
Road & Track upp fenomenet med 
friktionscirkeln. I artikeln undersökte 
man hur flera av dåtidens F1-förare 
hanterade sina bilar. Några förare som 
man tittade närmare på var Ronnie 
Peterson, Mario Andretti och Jackie 
Stewart. Det visade sig att de fysika-
liska lagarna ”inte gällde” fullt ut för 
de här fartmatadorerna. De befann sig 
allt som oftast utanför friktionscirkeln 
och t.ex. kunde de bromsa långt in i 
kurvorna och styra samtidigt på ett 
sätt som egentligen inte var teoretiskt 
möjligt. Det är vid sådana tillfällen 
som ”agnarna skiljs från vetet”. Ett 
intressant ämne! (Alf)

18.  130 km/h. 
Denna svindlande hastighet låg strax 
under toppfarten för dåtidens bilar. 
1971 sänktes motorvägsfarten till 110 
km/h. Dagens bilar är konstruerade 
för en toppfart långt över 200 km/h. 
Vad drar man för slutsats av detta? 
Jo, att alla motorvägar måste fått 
asfalten uppfräst och ersatt av grus-
beläggning! (Claes)
- Bengt grunnar på om frågan avser den 
högsta fartgränsen, eller någon lägre 
inom ramarna för de differentierade all-
männa hastighetsbegränsningarna, kan-
ske 70 km/h? Förmodligen den ende 
klubbmedlem, som intresserar sig för 
något annat än den maximalt tillåtna 
farten…
Jag vill minnas att det var bättre förr, 
och att man i alla fall fick köra 130 
km/h på motorväg. (Alf)

19.  England
Under slutet av flaggvaktstiden hade 
bilarna uppnått ca 20 km/h i toppfart, 
och eftersom det i princip inte går att 
gå i denna hastighet, så dog förmod-
ligen flaggvakterna ut genom att de 
blev överkörda (Claes)
Var annars? (Bengt)
- Bra fråga, i Sverige kanske? 
Det är lite riskfyllt att ta upp en sådan 
här fråga, för man vet inte vilka impul-
ser den kan väcka hos Vägverket, i 
miljöpartiet, NTF etc. Kanske har vi 
lösningen på nollvisionen här? (Alf)
- Ja, det är nog bäst vi talar tyst om 
saken!

20. Ricinolja  
- Väldoftande avgaser spreds då metanol 
var drivmedlet, och den föga aptitliga 
oljan från ricinträdet var smörjmedlet, i 
tävlingsmotorer.
Kolja är väl en fisk? (Lennart)
- Jomenvisst, alla möjligheter att luras 
måste tas till vara!

HJULNÖTTER

1.  Briggs & Stratton
- Romarna skrev L för talet 50. 
Sidventilmotorer kallas för “L-heads”. 
Gräsklipparmotorerna från Briggs & 
Stratton har denna hypermoderna kon-
struktion! 
Dessa svarta eller röda skramliga, 
mekaniska tingestar, lyder under 
motorvärldens tuffaste krav från 
människan. En människa som enträ-
get envisas med att aldrig ge sin 
motor någon service. En människa 
som anser att tak över huvudet (topp-
locket) är totalt oviktigt även vid 30 
graders kyla, snö och drivis. En män-
niska som ställer sig och sparkar och 
svär åt motorn (som om den skulle bry 
sig) om den inte startar vid första för-
söket på våren. Att den trots allt oftast 
gör det, tillhör en av världens största 
gåtor. (Claes)
- Att det koreanska alternativet blev 
felstavat gör väl inte så mycket, det vore 
värre om Nöt-Red inte kunde stava till 
Afla Remoe!

2.  Bertie Wooster 
Även om PG Wodehouse var från kung-
liga öriket, tillbringade han största 
delen av sitt liv i gjutjärnsmotorernas 
hemland, USA. (Claes)

-Wertie Booster vore det coolare att 
heta. (Mats)

3. Malvern 
- Märket  på Bertie Woosters   ”two-sea-
ter” återfinns inte i några tillverkarkata-
loger, men Morgan har tillverkat sådana 
fordon i mer än 70 år. Fabriken finns i 
Malvern, England. De flesta hade svarat 
rätt, i vissa fall trots ett svårbegripligt 
resonemang:
Envisare tillverkare än MG är svårt att 
hitta. (Bengt)

4. Gris & åsna. 
- Här skulle Nöt-Red envist kunna hävda 
att röd gris är rätt svar, men då vore 
han dum som en åsna, ty även dessa 
kan ha denna egenskap. Både X & 2 ger 
full pott!
Jag kan svära (som en borstbindare) 
på att det är åsnan du är ute efter, 
även om jag sett uttrycket ”envis som 
en röd gris”. 546 mot 97 träffar på 
Google talar för mitt svar. (Jörgen)
- Det är inte alltid åsnan som står för 
dumheten, se bild…

5.  4000 mil
- Jordens omkrets, inte mer än vad de 
flesta Alfisti kör på ett par år.
“E pur si muove”, lär Galilei ha utta-
lat då han blev förd ut ur rättssalen 
där han stått anklagad för att ha 

påstått att det var jorden, som rörde 
sig kring solen och inte tvärt om. Mot 
sin vilja tvingades han påstå att han 
haft fel. På vägen ut mumlade han den 
kända frasen, som en god vän till mig 
hade som inskription på bakluckan till 
sin 2 CV -56 med 12,5-hästarsmotor. 
(Bengt)

6. Mulsanne  
- Längdnormalen, en 1 m lång stav av pla-
tinalegering, förvarades i Paris. Denna 
fråga vållade mycken huvudbry, många 
svarare har inte funderat på vad som 
kommer efter en lång raksträcka! Det är 
inte ovanligt att där finns en kurva…
På Le Mans-banan i Frankrike finns 
“Mulsanne corner” efter den långa 
rakan Hunaudières. Om jag inte minns 
fel så var det i början av raksträckan 
därefter, som man visade depåsigna-
lerna för förarna. Där gick det tillräck-
ligt sakta för att man skulle hinna med 
att se dem. (Alf)
- Jörgen har t o m skickat en gammal fin 
bild på kurvan!

7. Desmodromisk 
- Ventilmekanism utan fjädrar brukar 
kallas tvångsstyrd, eller desmodromisk. 
Tack Alf för fina bilder, som illustrerar 
hur det kan fungera!
Desmodromiska ventiler har väl 
Ducati fortfarande. Vet ingen bil som 
har det, men undrar om inte tyska 
Auto Union eller Mercedes hade det 

SÅ ÄR DÅ DEN VÄLDIGA NÖTBATALJEN AVGJORD! DE SEXTON KOMBATANTERNA VAR I ÅR ÄNNU MER SVÅRLURADE 
ÄN VANLIGT, OCH INTE MINDRE ÄN SEX SVARADE RÄTT PÅ SAMTLIGA UPPGIFTER! I SANNING IMPONERANDE. 
NÖT-RED HAR DOCK ENVÄLDIGT UTSETT ALF HANSSON TILL ÅRETS STORMÄSTARE, MED HÄNVISNING TILL HANS 
MÅNGA INTRESSANTA KOMMENTARER PÅ FRÅGORNA, OCH DE KONSTVERK HAN BIFOGAT, SE FRÅGA 7. STORT 
GRATTIS FRÅN NÖTREDAKTIONEN! 

KNÄCKTA NÖTTER

NAMN ORT ANTAL RÄTT
ALF HANSSON LESSEBO 20
BENGT DIEDEN FARSTA 20
CLAES HEDEMO TRANÅS 20
GÖRAN BERGLUND SANDVIKEN 20
THOMAS GRANDELL HUDDINGE 20
WILLIAM HARDIE HALLAND 20
CHRISTER THÖRNEFALL ESKILSTUNA 19
ERNE WISTRÖM HUDIKSVALL 19

NAMN ORT ANTAL RÄTT
JAN WARG KARLSTAD 19
JAN-ÅKE HÖÖG MOTALA 19
JÖRGEN ERIKSSON SKOGÅS 19
KENT-ÅKE OHLSSON FINSPÅNG 18
LENNART GUSTAVSSON NORRKÖPING 18
MATS OLANDERSSON VÄSTRA KARUP 17
MICKE KARLSSON NORRAHAMMAR 16
ANDERS THILLMAN BJÖRKLINGE 10

HÄR FÖLJER NÖT-RED:S FÖRSÖK ATT REDA UT VAD HAN ANSER VARA KORREKTA SVAR. TILL GOD HJÄLP HAR HAN 
HAFT DE MÅNGKUNNIGA DELTAGARNA, SOM FÅR STÅ FÖR DE FLESTA FÖRKLARINGARNA.
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INFO&NYA MEDLEMMAR

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

AHLVÄRN PATRIK BORLÄNGE   

BLOMQVIST ALEXANDER GÖTEBORG   

BORGSTRÖM MIKAEL TYRESÖ GTV 2,0TS 1997 BLÅ

CANNERVIK GLENN LINKÖPING   

CARLOS PATRIK GÖTEBORG   

ECKERWALL HÅKAN SKIVARP   

ELLGARDT ANDERS ENSKEDE GTV 1979 PINO VERDE

ERIKSSON TEGLER MATS UPPSALA   

FOGEL FREDRIK STOCKHOLM   

GUNNERFÄLT FREDRIK JOHANNESHOV   

HARSTRÖM ERIKA KUNGÄLV 156 2001 RÖD

HEDBORG MICHAEL ÄLVSJÖ SPIDER 2,0 1988 RÖD

IVARSSON ANDERS OSBY   

JAKOBSSON SUNE TROSA GTV  

JENSEN RASMUS MALMÖ   

JOHANSSON STEFAN SKÖVDE 147 2,0  GRÖNMETALLIC

JOHANSSON TOMAS GÖTEBORG 159SW 3,2 Q4 2007 STROMBOLIGRÅ

JOHANSSON WYNN STOCKHOLM 159 SW  RÖD

KARLSSON CHRISTER VÄDDÖ 164 2,0 1989 RÖD

KJELLIN JOHAN HÄSSELBY GTV 2,0TS 1997 BLÅ

LANDBERG NIKLAS NORRKÖPING   

LARSSON ARON STOCKHOLM 156TS 2000 

LARSSON MIKAEL PARTILLE 147 2,0 2003 

LINDEFORS ULF HALMSTAD   

LJUNGSTRÖM LARS GÖTEBORG   

LÅNGSTRÖM DANIEL UMEÅ   

MAGNUSSON HENRIK LUND   

MARCHETTI MAURIZIO VÄSTERÅS ALFETTA 2,0 1978 BÅMETALLIC

   GTV 6 1984 RÖD

MATHISESEN MIKAEL TÄBY GTV 3,0 1998 SVART

NORDSTRÖM PER-INGE SIBBO, FINLAND 156 2,0 1999 GRÖN

PALM BJÖRN HELSINGBORG   

PERSSON MATS KARLSTAD 200 GTV BERTONE COUPE 1973 

PEUCH LIONEL VÄSTRA FRÖLUNDA   

ROSENGREN BENGT BROMMA   

RYLÉN NILS GÖTEBORG   

SONDELL FREDRIK HÖRNEFORS   

SORENSEN JAN ROBERT RAKKESTAD, NORGE   

SWEDBRATT STEFAN KULLAVIK 2,5 GTV 6 1986 SILVERMETALLIC

SÄRNER BARBRO MÖLNLYCKE 147  

TRAJCEVSKI TONI OSKARSHAMN 156 2,0 TS 16 SP3  

USEMAN BENGT HALMSTAD   

WALTER LARS GLUMSLÖV SPIDER 3,0 1996 

WIKLUND BYSTEDT FREDRIK NACKA   

ÅHMAN JONAS BROMMA   

Som alla läsare ser, så står det numera inte att bilen är av fabrikat Alfa Romeo utan bara modellbeteckning.
Skälet till detta är att vi bara har Alfa Romeo-bilar i klubbens register. 
Kansliet

INFO&NYA MEDLEMMAR
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AGENDA 2007 CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT
MÅNAD DAG STYRELSEMÖTEN ÅRSMÖTE PRESSTOPP KB UTGIVNING KB BANMÖTEN OCH TRÄFFAR OCH RALLYN ÖVRIGT

      ALFA CHALLENGE

JANUARI 10   KB 1

JANUARI

FEBRUARI 15    KB 1

FEBRUARI

MARS 10   KB 2

MARS 26      ”SPORTVAGNEN OCH VI”

       GUSTAVSBERG, STOCKHOLM

APRIL 4    KB 2

MAJ 1      SKOKLOSTER 

MAJ 10   KB 3    

MAJ 12     GELLERÅSEN

JUNI 15    KB 3

JUNI 30     KNUTSTORP

JULI 1     STURP RACEWAY

JULI 10   KB 4  

JULI 16     SVIESTAD  

AUGUSTI 4     KINNEKULLE  

AUGUSTI 15    KB 4    

SEPTEMBER 10   KB 5  .  

SEPTEMBER  15     MANTORP PARK  

OKTOBER 15    KB 5   

NOVEMBER 10   KB 6    

DECEMBER 15    KB 6

FÖRARLICENSKURSER

CLUB ALFA ROMEO KOMMER ÄVEN 2007 ATT ANORDNA 

FÖRARLICENSKURSER I SAMBAND MED BANMÖTEN. 

FÖRARLICENSKURSER PLANERAS PRELIMINÄRT I SAMBAND 

MED BANMÖTENA PÅ GELLERÅSEN 12/5 SAMT SVIESTAD 

16/7.

VEM SKA GÅ FÖRARKURSEN OCH VARFÖR?

Alla som har intresse av att lära sig mer om tävlingsgrenen 

racing kan med fördel gå kursen. Framförallt bör ni som regel-

bundet deltar på banmöten men saknar förarlicens gå denna 

licenskurs för att få en riktig racinglicens utfärdad av SBF 

(Svenska Bilsportförbundet). Ni slipper då lösa en PR-licens 

varje gång ni åker på ett banmöte. PR-licensen är dessutom 

bara giltig en gång per deltagare och  år, så planerar du att 

delta på mer än ett banmöte måste du ta förarlicens.

HUR GÅR KURSEN TILL?

Halva dagen ägnas åt teori och halva dagen åt praktik som 

innefattar bl.a. följa-John körning på banan, körning på banan 

med och utan instruktör, övning av rullande och stående start, 

studie av tävlingsheat och hur besiktning av en racerbil går till 

etc. 

VILKA FÖRKUNSKAPER KRÄVS?

Inga direkta förkunskaper förutom att ni ska ha ett giltigt kör-

kort. Det underlättar dock om ni har intresse av motorsport och 

har grundläggande kunskaper om varningsflaggor, hur start går 

till etc. Den teori som används är SBF Racingreglemente, om 

du vill läsa på i förväg kan du ladda ner detta reglemente från 

http://web.sbf.se

VAD BEHÖVER JAG HA MED MIG TILL KURSEN? ́

En bil att använda under dagen samt personlig utrustning som 

hjälm, overall eller heltäckande bomullsklädsel, samt handskar 

och gärna ett glatt humör!

HUR MYCKET KOSTAR DET?

Licenskursen kostar ingenting extra utöver banmötet för med-

lemmar i CAR men det kostar några hundralappar per år att 

lösa ut sin racinglicens. Du måste således betala deltagaravgif-

ten för banmötet precis som vanligt.

Hur anmäler jag mig och vart vänder jag mig om jag vill veta 

mer?

Anmäl dig helst via email till Fredrik Malmberg: Fredrik.

Malmberg@kvadrat.se

Du kan också anmäla dig på telefon 0733-58 36 57 (kvällar och 

helger).

OBS! Du måste anmäla dig till banmötet på sedvanligt sätt!

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2007.

SOMMARFEST I SKÅNE
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