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Festivalpris:
2,2 JTS och 1,9 JTD 
289.900:-
2,4 JTD  
319.900:-
Sportwagon  +10.000:-

Alfa 159

Festivalpris

Alfa 147 Blackline

209.500:-

Alfa 147

Alfa Romeo festival hos 
Torvalla Bil i Sätra

Alfa 159 inclusive:
2-zon ACC, Farthållare, Rattreglage för ljudsystem, 
Elektriska fönsterhissar bak, Metalliclack, Parkeringssensor bak, 
Visibilitypaket (innehåller regnsensor, aut. avbländande innerbackspeglar 
& luft-kvalitésensor, Tiltbara framstolar, Aluminiumfälgar 17” Elegant, Läderklädsel 
inklusive höjdjusterbar passagerarstol, CD/radio, 8 högtalare

Festivalpris:
GT 2,0 JTS

279.900:-

Alfa 

Alfa 147, Blackline
Black Line-paketet innehåller:
Sportchassie, 17” alu.fälg,
Backspeglar i sideneffekt, Röktonade bakljus,
Takspoiler, Tonade rutor, Sportklädsel,
Mörka paneler, Aluminiumpedaler,
Farthållare

Alfa GT inclusive:
2-zon ACC, Farthållare, Rattreglage för ljudsystem, 
Aluminiumfälgar 17” håldesign, CD/radio med MP3, 
8 högtalare, BOSE ljudsystem, Läderklädsel

ALFA ROMEO I STOCKHOLM
SÄTRA •  Murmästarvägen 29-31 • 08-707 57 00 • www.torvallabil.se

3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI •  2  ÅRS NYBILSGARANTI •  3  ÅRS LACKGARANTI •  8  ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI

 w
w

w
.a

-s
re

kl
am

.s
e

Bl körning (l/100 km) w6,0 (1,9 JTDM 150 hk) – 11,5 (3,2 JTS Q4 260 hk). 
CO2 (g/km): 159 (1,9 JTDM 150 hk) - 270 (3,2 JTS Q4 260 hk).
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Nu var det väl 

säkert några 

som reagerade 

och tänkte: Tog 

hon verkligen 

33:an och körde 

ner, när det har 

varit så mycket 

strul med den? 

Kompisarna här 

himlade smått 

otrevligt med 

ögonen och för-

sökte övertala 

mig att ta tåget istället. Och mina föräldrar tyckte inte alls det var 

någon bra idé att köra ”den där bilen som bara går sönder” för de 

hade minsann inte tid att komma och bogsera mig mitt i Julstöket. 

He he he, klart jag gjorde det! Och jag kan härmed meddela att den 

gick som ett skott hela vägen, inga problem överhuvudtaget. Ren 

fröjd att köra alla milen, går snålt - drog mellan 0,68 - 0,70 L/milen 

så det blir ju billigare än både tåg och flyg. Sen tycker jag att det är 

trevligare att köra själv, man gör sina ”pit-stop” när det passar och 

så slipper man släpa på all packning mellan tåg eller flyg och bussar, 

för det blir ju en hel del bagage så här till Jul.

 

På vägen hem från Julfirandet beslöt jag mig för att höra med mina 

Alfavänner i Hudiksvall om de hade möjlighet att träffas över en 

kopp kaffe. Tyvärr var Jan-Erik sjuk, ont i ryggen och helt oförmö-

gen att förflytta sig (stackars honom, hoppas verkligen att du är på 

bättringsvägen) så han kunde inte komma. Men resten av det trev-

liga Alfagänget slöt upp och jag fick en Julklapp av dem, tidningen 

Sportbilen med Speziale Italia. Tack kära ni, riktigt med italienfrossa 

och härlig läsning!

 

Sådärja, då är första numret av Klöverbladet för i år i era händer! 

Ta med er kameran nu på era resor och träffar, ta en massa bilder, 

skriv och berätta vad ni har haft för er eller gör ett reportage om 

er ögonsten eller drömbilen och skicka in till redaktionen. Utan era 

bidrag blir det tyvärr tunnt med tidningar...

Planering inför årets alla aktiviteter är i full gång och jag hoppas ju 

förstås att vi ska ha minst lika roligt som förra året!

 

Ha det så gott!

CIAO / FRK ORDFÖRANDE

Nytt år, nya aktiviteter, nya  medlemmar att välkomna och kan-

ske nya eller fler bilar för en del av oss. Årets första Klöverblad 

blir inte det tjockaste numret hittills, mest beroende på att 

deadline ligger så pass nära jul- och nyårshelgerna. Vi skriver 

om årsmötet, besök i olika garage, tävlingsframgångar med 

Alfa 159 diesel(!) och lite annat. Jag saknar dock material från 

er ute i stugor och garage. Med risk för att verka tjatig så lyder 

min uppmaning; fatta pennan/tangentbordet och skriv!

 

Förhoppningar finns om att kunna knyta upp fler medarbetare 

till KB från respektive landsända för att på så vis få en bättre 

bredd på reportagen. Reportageideérna visar sig när man som 

minst anar det. Rally-Giulian dök upp då jag var hos frisören. 

En ung och trevlig frisörska lyckades lista ut att jag var hyfsat 

bilintresserad men mycket Alfa-orienterad. Hennes bror kör 

rally, liksom hennes far. Efter en stunds pratande drog hon 

upp en historia om Kjell som  minsann tävlade med en Alfa i 

klassiska rallytävlingar. Jag lämnade mitt namn och nummer, 

Kjell Ranstål ringde och resultatet kan ni läsa i detta nummer. 

Kan tipsa om att Kjell Ranståls Giulia även dyker upp i tidningen 

Klassiker framöver, då de gjorde reportage på honom strax 

innan jag var där. Vissa rykten gör gällande att även en välkänd 

silverfärgad GTV6 från södra Dalarna kommer dyka upp i en 

tidning snart.

 

I mitt eget garage har inte ett smack hänt förutom att reserv-

delslagret fyllts på. Från Amerika inhandlades växellådsfästen, 

synkringar, hastighetsmätarvajer och lite annat i reservdelsväg 

som kan vara svårfunnet i Sverige. Planerna för vagnparken 

ligger fast; det ska vara tre körbara bilar till sommaren. Kan 
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GOTT NYTT 2008!

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: 076-128 78 00

TEL. HEM: 0511-811 27

MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR

STAFFAN ERLANDSON
ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA

TEL. HEM: 018-38 72 95

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

TORBJÖRN WULF
TEL: 0734-25 72 21

MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

PRODUKTION: THOMMY LEHRGRAFVEN

TRYCK: GRAFIKERNA LIVRÉNA 

I KUNGÄLV AB
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CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON, 

NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2008

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

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

MOBIL: 0706-66 76 86

MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

SEKRETERARE

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,

582 17 LINKÖPING

TELEFON: 013-10 13 30

MOBIL: 0739- 415 301

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

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

VAKANT
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

MICHA FORSGREN
INGENJÖRSVÄGEN 12, 

117 59 STOCKHOLM, 

MOBIL: 070-316 25 78, 

MAIL: MICHA.FORSGREN@WIDRIK.SE

STEFAN WERNER
SKOGSSTIGEN 1, 443 32 LERUM

TELEFON: 0302-139 33

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

STEFAN SWEDBRATT
TALGOXEVÄGEN 4, 429 33 KULLAVIK

MOBIL: 0708-10 25 16

MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

JAKOB THORSTEINSSON
MELLERSTA STENBOCKSGATAN 19D,

254 37 HELSINGBORG

TELEFON: 042- 21 91 91

MOBIL: 0702-278 885

MAIL: JAKOB_THORSTEINSSON@HOTMAIL.COM

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE VÄST

STEFAN WERNER
MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

STEFAN SWEDBRATT
MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
BÄCKMANS VÄG 2

444 55 STENUNGSUND

MOBIL: 0733-58 36 57

MAIL: FREDRIK.MALMBERG@UTKLIPPAN.SE

WWW.ALFAROMEO.ORG

MANUSSTOPP
MANUSSTOPP 2008 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.

Jag skall börja med att tacka för förtoendet att få vara Ordförande 

i vår fina klubb ett år till! Jag känner mig väldigt hedrad och glad 

över den uppgiften.

 

När jag skriver detta har det bara gått några dagar på det nya året. 

Solen skiner, snön gnistrar och en si så där 4 minusgrader i luften 

häruppe i Umeå, ganska varmt för att vara i början på januari. 

Söderut i landet är det visst sämre med vintern, hörde att ett par 

rent av hittat kantareller i skogen (Skåne tror jag det var) helt 

otroligt!

 

Hoppas att ni alla hade en mysig Jul- och Nyårshelg, fick Alforna 

några Julklappar i år? Jag stängde butiken och tog faktiskt ledigt 

över helgerna. Tog Alfan och körde ner till föräldrarna i Norrköping 

och firade Jul med hela ”tjocka släkten”. Tror det var 8 år sedan jag 

spenderade Julhelgen (utan snö....) i Östergötland sist, så det var ju 

på tiden. Var dock lite nervös för hur min hund skulle reagera över 

allt ståhej med alla släktingar, men han skötte sig exemplariskt. Jag 

var så stolt! Det är en omplaceringshund jag har tagit hand om, som 

skulle avlivas efter flertalet försök till adoptioner som misslycka-

des. Han har en tråkig bakrund med misshandel och förnedring 

m.m. och har därför stor misstro till människor, morrar, skäller och 

gör utfall mot allt och alla - eller ska jag säga hade det i alla fall, för 

numera har han lugnat ner sig och insett att det finns trevligt folk 

trots allt. Hela Julhelgen har han bara viftat på svansen och ”pus-

sat” släktingar, alla tyckte han var supergullig och otroligt lydig 

och väluppfostrad. Så det gick jättebra, över förväntan. Glädjer 

mig stort att se förändringen från ett aggressivt nervvrak till hund 

som ingen ville ha till en glad, lycklig och omtyckt jycke - så allt jobb 

jag lägger ner på honom med träning, fostran och kärlek ger gott 

resultat. Hunden fick förresten hela 5 Julklappar, så han måste ju 

ha varit snäll.... Åt massor med god Julmat så klart, men på själva 

Julaftonskvällen hade vi italiensk vickning under paketutdelningen 

hos min bror (det här italienska ”viruset” har visst smittat av sig på 

de närmaste, hi hi). Bästa Julklapparna då? Fick motorrenoveringen 

av 33:an i efterskott av föräldrarna och ett duntäcke av bror och 

hans flickvän. Jippie! Jag blev överlycklig, kunde inte ha önskat mig 

något bättre - precis vad jag behövde och med det blev detta en av 

de bästa Jularna på många år.

knappt vänta på att få GTV6:an besiktigad och klar så vi kan 

börja umgås på lämplig bana. 75 TS:en ska få några mil till på 

mätaren innan efterdragning av toppen sker och gasning på all-

var kan börja. Min gamla 90:a har körts i drygt ett år nu. Inköpt 

nybesiktigad för några tusenlappar har den rullat närmare 800 

mil, ofta med släpvagn påkopplad, utan större fel. Laddningen 

strulade, men det visade sig vara en dåligt dragen mutter på 

pluskabeln. Kort sagt skulle jag vilja påstå att felprocenten lig-

ger lägre på denna 22 år gamla bil än vad många nybilar inköpta 

för ett år sedan visar. Sen drar jag inga större växlar på det mer 

än att jag ofta hackar på grannen och hans gamla dieselmerca 

som både rostar och strular hela tiden.

 

Se nu till att få ordning på klenoderna så syns vi på Skokloster eller 

annat ställe för premiärturerna. Tiden går fortare för varje år.

Så här års vilar varvräknaren, men snart är det dags för rödmarkering igen.

N Y H E T S R E D A K T Ö R E N  F U N D E R A R
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Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upp-
rustningar och renoveringar av ”äldre” Alfa 
Romeo bilar har klubben instiftat en belöning 
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. 

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 sekre-
terare Bo M Hasselblad, Hjälmsätergatan 2 C, 
582 17 LINKÖPING alternativt sekreterare@
alfaromeo.org.

RAPPORT FRÅN KANSLIET:

omsorg om dig & din bil

målsryd • 033-23 66 70 • mån–fre 8–18, lör 10–13

SERVICE • RESERVDELAR • PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17
115 57 Stockholm/Gärdet

ar-bil@swipnet.se
www.ar-bil.se

Tidigare VD:n Antonio Baravelle lämnade företaget på egen 

begäran för en ny karriär inom ett italienskt mediaföretag.  

40-årige Luca De Meo, marknadshef på Fiat Auto, har utsetts 

till ny VD för Alfa Romeo.

Luca De Meo tar över rodret precis då Alfa Romeo står inför sin 

viktigaste satsning på många år, då märket ska återerövra USA. 

Som spindeln i nätet, med ansvar för sju olika varumärken inom 

Fiat Auto, är det mycket som hänger på honom.

Vore det bara för 8C Competizione skulle Alfa vara en given 

succé i USA, där modellen tagits emot med öppna armar. Sen 

återstår att övertyga jänkarna om 159:ans förträfflighet då den 

Luca De Meo, ny VD för Alfa Romeo samt marknads-
föringschef Fiat-gruppen.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: ALFA ROMEO

Alfa Romeo får ny VD

ska marknadsföras mot övriga premiumbilar som Audi, BMW, 

Lexus och Mercedes.

2005 tillträdde Karl-Heinz Kalbfell posten som VD för Alfa. Nio 

månader senare efterträddes han av Antonio Baravelle, som nu 

lämnar för Luca De Meo. Låt oss hoppas på kontinuitet och att 

utbrändhet inte drabbar italienare.

Luca De Meo har tidigare arbetat på Renault, Toyota och Lexus. 

2002 började han som marknadschef för Lancia och gick sena-

re till varumärket Fiat som VD innan han blev marknadschef för 

hela Fiat-gruppen.

Klubbens framtida status är väl underbyggd tack vara alla som 

med glädje pyntar in medlemsavgiften. Per dagens datum, 

2007-01-10, har 690 stycken erlagt avgiften. Det tillkommer också 

nya medlemmar hela tiden, 40 st redovisas sedan förra KB.

Förutom detta jobb med att få in alla betalningar i systems så 

är det ganska lugnt. Relativt få aktiviteter som kräver insats 

från kansliet. Medlemmarna i Skåne har upptäckt att det är 

en motormässa i Malmö 27-30 mars. Där skall det visas en 8C 

Competizione!  Klubben har därmed bokat en monterplats för 

att visa oss där nere med. Själv har jag inte tid att vara där, det 

kolliderar med den s k ”Konstrundan” på Österlen. Då jag ändå 

skall dit ned kan jag ta med banderoller och sådant som behövs 

för montern. Hoppas det blir välbesökt. 

Det finns tankar på ett Bella Italia i Skåne med. Jag har hört det 

glunkas om något sådant och det vore ju trevligt om det kunde 

komma till stånd, kanske en aktivitet tillsammans med danskarna. 

Hustrun och jag var i Köpenhamn i december och julhandlade. 

Det är gamla ungdomsminnen för oss som ”läste” i Lund. På hem-

vägen lyckades vi dribbla bort oss totalt och rundade nog hela 

Stor-Köpenhamn innan vi nådde Dragör och den danske Själland-

ordf Vernon Pedersen för att överlämna vissa saker. GPS är fegt!

Min förra inlägg angående KulTur har fått Johan S att lova att 

göra en till! ”The very last performance”  säger han. ”Har man 

sagt A får man säga R” sa Fredrik Sigbjörnsson, så det ser ut att 

bli något av det. Väldigt trevligt!

Vad det gäller 2600 Spidern så har det varit reportage i Klassiker 

vilket väckte  försäkringsbolaget som tidigare mest moltigit. 

Någon typ av uppgörelse är på gång. Det finns konstigheter  att 

utforska här. Jag lovar att återkomma med en utförligare rapport. 

En sak är i alla fall säker. Gamla ägarens försäkring gäller i 7 dagar 

efter föräljning/köp! 

Sommarhuset i Skåne visade sig ha andra kvaliteter också. Nu 

står där 4 st bilar på vinterförvaring! Alla med en eller annan typ 

av anknytning till medlemmar. 

Nu ska jag få  fart på renoveringen!
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Vi har delarna till alla Alfor från 105-serien och framåt. 
Fälgar och styling från Zender, Lester och Formula 1.

Avgassystem från Marmittezara, Supersprint, CSC och Ansa. 
Högklassig karosseriplåt till 105-seriebilar.

Alfa Rosso är auktoriserad verkstad för Alfa Romeo och Fiat. Detta innebär att du kan göra eventuella 
garantireparationer hos oss oberoende av var du köpt bilen. Passa på att göra en Bilstein Engine Flush 
på din Alfa om den rullat långt, om du är osäker på hur oljebytena skötts eller om du har oljud från ventil-
lyftare eller kamvariator.

Alfa Rosso AB, G.Almedalsvägen 1D, 412 63 Göteborg. Verkstad 031-40 25 90. Reservdelar 031-40 25 10. info@rosso.se
www.rosso.se 

service • underhåll • reparationer

reservdelar • tillbehör

RING ELLER MAILA. DU HAR 10% KLUBBRABATT PÅ DE FLESTA  AV VÅRA DELAR.

VÄST Klöverbladet
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Nr. 6 DECEMBER 2007 

Årgång 32

bIlSPORtMÄSSaN

ÅRSMÖtet
MPH-MÄSSaN
baNMÖteNGod Jul & Gott Nytt År!Omslagsfoto Klöverbladet nr. 6 2007 Alfa 8C Competizione på Tokyo 

Motor Show. Foto: Bengt Dieden. 

Framsidan på förra årets sista nummer pryddes av en 8C 

Competizione från Tokyo Motor Show. Frilansjournalisten Bengt 

Dieden hade varit snäll nog att bidra med denna bild. Som tack 

tappade vi på Klöverbladets redaktion bort hans namn… Vill 

med dessa rader ge Bengt upprättelse och samtidigt be om 

ursäkt.

RÄTTELSE 
OMSLAGSFOTO 
KB 6/2007

”Hej,

Jag heter Stefan Swedbratt är 49 år och bor i Kullavik som ligger ca 2.5 mil sydväst 

om Göteborg.

Året som gått vill jag betrakta som ett fullt godkänt motorår trots det dåliga vädret 

med totalt 1500 mil både med Alfabilarna och motorcyklarna. Har även hunnit med 5 

bankörningar vilket är jättekul, lärorikt och blev en extra krydda när jag tog racingli-

cens på Sviestad i somras. Bland det bästa som finns är dock när min sambo och jag 

packar picknickkorg en molnfri härlig sommardag och åker på utflykt med Spidern.

 

Under 2007 har Stefan Werner och jag jobbat och arrangerat aktiviteter som KM 

Väst. Vi har bl a körträffar där vi träffas varannan tisdag vid Alfa Rosso i Göteborg 

för att därefter köra våra Alfa Romeos till något mat eller fikaställe.

Just nu håller vi på och planerar för ett händelserikt 2008 för våra medlemmar i 

Västra Sverige där vi börjar med en träff hos LM Motorsport den 20 januari.

 

Jag ser fram emot ett ytterligare trevligt Alfa-år 2008.”

 

Hälsningar

STEFAN SWEDBRATT

”Mitt namn är Stefan Werner och jag är fyllda 62. Bor med hus-

trun Gunnel i Lerum utanför Göteborg. Barnen är av naturliga 

skäl utflugna.

Arbetar på Länsförsäkringar här i GBG till halvårsskiftet, då jag 

hade tänkt att ägna mig åt annat än förvärvsarbete, bl.a. mer 

tid för Alfaintresset.

Har naturligtvis alltid varit mycket bilintresserad, och har under 

mitt liv haft en mängd olika bilar. Dock sedan 1999 Alfa Romeo, 

då jag fick detta virus, som sedan blivit kroniskt.

Numera kör jag detta märke både till vardags och under fritid.

Kan inte tänka mig roligare bilar att köra. Dessutom får man ju 

designen på köpet.

Har aldrig haft några problem med mina Alfor, och då kör jag 

3500 mil per år med vardagsbilen och 600-700 med hobbybi-

len. Kvaliteten som ju ofta diskuteras tycker jag är väl så god 

som de sk kvalitetsmärkenas. Dock är jag noga med att serva 

bilarna och jag byter olja och filter var tusende mil.

Vad jag förstår av mina kollegor på skadeavdelningen, så är det 

sällsynt att bilägare som sköter sina bilar och servar regelbun-

det råkar ut för haverier på motor och kraftöverföring. Så detta 

tror jag är viktigt.

Jag är nu inne på min åttonde Alfa och f.n. kör jag GT 2,0 som 

vardagsbil och GTV 3,0 som hobbybil. 

Jag kan upplysa om att intresset att köra och leka inte avtar 

med stigande ålder, om nu någon hade trott det. Därför har 

min kollega Stefan Swedbratt och jag under året köpt en ban-

preparerad

75 3,0, som vi har testat på bana några ggr. Under 2008 ska 

jag, om allt går som planerat, ta licens och försöka komma ut 

på bana så många ggr som möjligt.

I vilket fall som helst så är det väldigt kul. 

Övriga intressen är bla resor. Till hösten åker vi för tredje året 

i rad till Italien. Det blir Toscana och Ligurien i år igen. Helt 

underbara områden att bila i.

Tanken med att vara KM är bl.a. att vi ska få igång lite aktiviteter 

här i Väst, som ju har varit lite dåligt sedan Björn Johansson 

gick bort.

Som Stefan Swedbratt nämner i sin presentation så har vi ju 

börjat lite med detta. Men tyvärr så är inte alltid engagemanget 

hos medlemmarna jättestort, så det är inte alltid så enkelt att 

genomföra aktiviteter som drar. 

Därför så ber jag er som har ideer och kan tänka er att hjälpa till 

att gärna komma fram med detta. Antingen via klubbsidan eller 

här i KB. Det går 

ju också bra att 

maila direkt till 

mig eller Stefan.

Adresserna finns 

under Styrelsen. 

Jag ser fram 

emot ett spän-

nade år fullt med 

Alfa i alla for-

mer.”

STEFAN 

WERNER
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En del av er känner mig men många gör det inte och eftersom 

jag fått förtroendet att representera er i styrelsen är en presen-

tation på sin plats.

Mitt intresse för Alfa Romeo föddes för närmare tio år sedan 

när jag vid ett antal tillfällen hjälpte en arbetskamrat att få 

ordning på sin 164 3,0. 

Jag blev så förtjust i bilen att jag ibland skruvade med den när 

han inte var med. Detta gjorde att jag hade den för mig själv och 

kunde njuta till fullo under exempelvis provkörningar. Det är 

viktigt att provköra mycket när man meckar Alfa tyckte jag J.

Hur som helst bestämde jag mig för att köpa en egen vilket jag 

gjorde av Henrik Selbo drygt ett år senare. 

Därifrån har det gått vidare i en rasande fart och jag har väl 

haft närmare tio 164:or vid det här laget även om det bara är 

tre just nu. De har haft syskon men varken 155:an, min nästan 

nya 166:a eller den nya 156:an jag hade som tjänstebil visade 

samma karaktär. 

Halvvägs in i mitt Alfaberoende köpte jag en bil som jag öron-

märkte ”bana”. Denna körde jag vid alla tänkbara tillfällen 

på olika träffar, med och utom klubben. När jag inte körde så 

skruvade jag för att kunna åka fortare. Det fanns många åsikter 

ute på asfalten om att 164 inte lämpade sig för denna syssla så 

därefter har det blivit min plats i tillvaron att bevisa motsatsen. 

Det är ett ännu pågående projekt och ibland känns det motigt 

att ha lagt ner så mycket tid och pengar i en bil som kanske inte 

alltid levererar rekordtider men det är min lott och jag bär den 

med stolthet. 

-”En dag ska jag visa dem alla muahahaha J” 

Jag arbetar som VD på ett av de större åkerierna i Stockholm. 

Ett lite udda jobb för någon som bara är 30 år gammal. Jag är 

väldigt lyckligt lottad som har både en sådan bra hobby och ett 

så spännande arbete. Dessutom hyr jag en plats på vår terminal 

där jag har verkstad så när arbetsdagen är slut kan jag bara 

kliva i overallen och gå ut till räserbilen. Klockan blir ibland lite 

för mycket innan jag åker hem till min sambo Catarina och vår 

lägenhet i södra Stockholm.

Tack!

MICHA FORSGREN

HEJ KLUBBVÄNNER!

Club Alfa Romeo Motorsport (CAR) startade 1956 och är en av 

landets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 med-

lemmar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger 

idag ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra distrikt, Öst, 

Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå, 

Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det får man 

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar och inomhusgokart. Man kan även teckna ett familje-

medlemsskap om det redan finns ett fullvärdigt medlemsskap 

inom familjen. Då får man ingen medlemstidning men däremot 

tillgång till klubbens alla aktiviteter och eventuella rabatter 

hos våra partners. Ett familjemedlemsskap kostar 100 kronor 

per person.

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 60 45 40-5 

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer 

och om du äger en Alfa Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Rolf på 

kansliet på telefon 073-642 48 70. Du når kansliet enklast via 

e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Så var årsmöte, Bilsportmässa, Lucia, jul-, nyårs- och tret-

tondagshelgerna avklarade och livet återgår till det normala. 

Ett kort referat av årsmötet fanns i förra Klöverbladet och 

någonstans i detta nummer finns det kompletta, justerade 

protokollet.

Efter ett år i styrelsen kan jag bara säga att det varit både 

stimulerande och roligt. Jag skulle vilja tacka Fredrik Lavesson 

och Rickard Eliasson, som båda valt att avsluta styrelseenga-

gemanget, för det år som gott. Under det senaste året har jag 

arbetat tillsammans med Rickard och känner mig väl förberedd 

inför det kommande året som sekreterare. Jag ser fram emot 

arbete och hoppas kunna bidra till klubbens verksamhet, orga-

nisation och utveckling.

Det ger också anledning till att reflektera över rollen som sekre-

terare. Vad är egentligen de uppgifter som jag åtagit mig? Att 

vara styrelseledamot i en organisation som CAR innebär ju i sig 

att man dels åtar sig ett rent juridiskt ansvar, men också ett 

ansvar att delta i klubbens styrning. Med en av de tre officiella 

posterna som ordförande, kassör och sekreterare tillkommer ju 

dessutom ytterligare ansvar. En del finns beskrivet i förening-

ens stadgar där det står att sekreteraren skall;

• förbereda styrelsemöten och föreningsmöten,

• föra protokoll,

• hålla ordning på föreningens handlingar,

• ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

• se till att fattade beslut verkställs,

• underteckna utgående handlingar,

• skriva förslag till verksamhetsberättelse,

• svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, och

• tillvarata medlemmarnas intressen.

Det är ju en diger och ambitiös lista! Nu innebär det ju faktiskt 

inte att sekreteraren på egen hand skall utföra alla dessa upp-

gifter utan se till att de blir utförda. Med andra ord, vara lite av 

styrelsens ordningsman. Efter året som informell sekreteraras-

sistent så har jag haft fördelen av att bli  lite ”varm i kläderna” 

och känner att det inte oövervinnerliga förväntningar som 

ställs och de kan klaras av tillsammans med övriga dugliga 

krafter inom styrelsen. Det skall bli kul och jag kan lova att jag 

skall göra vad jag kan för att, framför allt, komma ihåg den sista 

punkten; ”tillvarata medlemmarna intressen”! I mina ögon är 

det den viktigaste av alla de uppgifter som beskrivs och en som 

dessutom är ledstjärna för alla styrelseledamöter.

Under det senaste året har styrelsen försökt vara så öppen som 

möjligt mot klubbens medlemmar och vi har exempelvis försökt 

publicera någorlunda lättöverskådliga summeringar från våra 

styrelsemöten. Dels för att medlemmarna skall veta vad sty-

relsen ägnar sin tid åt, men också för att sätta lite press på oss 

själva. Om man berättar om sina löften eller åtaganden är det ju 

svårare att ”komma undan”. Som sekreterare har jag för avsikt 

att fortsätta att hålla medlemmarna underrättade.

Jag skulle gärna se att det utvecklas till en produktiv dialog 

och då gärna i Klöverbladet. Mycket lämpar sig för diskussion 

och dialog på Internet, men andra diskussioner tycker jag 

mår bra av att föras i tryckt media. Det ställer egentligen inte 

några högre krav eftersom materialet kan skickas till Staffan 

Erlandsson via e-post, men det ger möjlighet till reflektion och 

eftertanke innan det som skrivits skickas iväg.

Jag skulle gärna se den dialogen komma igång så snart som 

möjligt och skulle därför uppmuntra alla medlemmar att höra 

av sig till KB-redaktionen. Jag är väl medveten om att det finns 

medlemmar som genomlider vintern bara på grund av att det 

kommer en bansäsong när snön smält och solen börjar visa sig. 

På samma sätt finns det medlemmar som inte har det minsta 

intresse av att köra på bana men som idogt arbetar för att göra 

sina juveler så fina som möjligt. Man kan fortsätta att kategori-

sera klubbmedlemmarna i grupper som många gånger inte har 

något annat gemensamt än den varma känslan inför ”allt Alfa 

Romeo”! Men sedan har vi också, tror jag, en stor grupp med-

lemmar som vare sig är intresserad av banåkning, renovering, 

skruvande på gamla bilar eller go-cart under vintern. De har 

köpt en Alfa Romeo och anledningarna är säkert nästan lika 

många som antalet medlemmar i den här gruppen, men man 

har sedan upptäckt klubben och blivit medlem. Det är denna 

stora grupp som jag gärna skulle höra av för att försöka utröna 

vad de ser för mervärde i klubbmedlemskap. Vad skulle ni vilja 

se klubben satsar extra på? Från registreringarna på hemsidan 

tror jag också det finns ett antal tjejer som stolt kör sina Alfor 

och som är genuint intresserade, men som aldrig kommer så 

långt som att bli medlem i klubben. Varför är vi dåliga på att få 

dem att ta steget till medlem och vad kan vi göra för att skapa 

det intresset?

Frågorna är många, så greppa tangentbordet och dela med dig 

av dina funderingar! 

BO M HASSELBLAD

SEKRETERAR-REFLEKTIONER



12

NYHETER

13

NYHETER

Dags att sko bilen med sommarsulor?

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FORTARE ÄN VI ANAR ÄR SOMMAREN HÄR. FRÅN NDF FÄLG I MÖLNDAL DYKER EN DEL 

MODERIKTIGA ALUMINIUMFÄLGAR UP LAGOM TILL VÅRSOLEN.

För pickisen eller din lilla lastbil passar AZ Sports Hulk. En sta-

bil och robust femekrad fälg som finns i dimensionerna 6,5x15 

samt 6,5x16 i prisintervallet 2 630 till 2 820 kronor.

Japanska Kosei serverar fälgen N-PLUS med helrätta svarta 

ekrar omgivet av en polerad fälgkant. Tillgängliga dimensioner 

är 7,0x16, 7,0x17, 8,0x17, 7,5x18 samt 8,5x18. Prisbilden ligger 

från 3 170 kronor upp till 6 015 kronor inklusive moms.

Kosei lanserar även fälgen Apollo i antracitgrått. Apollo finns i 

dimensionerna 6,5x15, 7,0x16, 7,0x17 samt 8,0x18 i pris från 1.475 

kronor upp till 2.560 kronor för den största 18-tumsfälgen.

Italienska Karisma CL från AZ Sport är med sina välvda ekrar 

gjord för bilar med lite tuffare framtoning. Finns i dimensioner-

na 8,0x18, 8,0x19 samt 8,5x20.  Priser inklusive moms från 

2 815 upp till 3 490 kronor.

Karisma är i stort samma fälg som Karisma CL, men finns för 

mindre bilar i dimensioner som börjar från 14 tum och till lägre 

pris.  Karisma finns i dimensionerna 5,5x14, 6,5x15, 7,0x16 samt 

7,0x17 med pris från 1 400 upp till 1 970 kronor inkl moms.

AZ Sport säljer även fälgen Genesis. Finns i dimensionerna 

5,5x14, 6,5x15, 7,0x16, 7,0x17 samt 7,5x18. Pris från 1 630 upp 

till 2 475 kronor inkl moms.

Alfa 147 Ducati Corse, 

en specialvariant på 

temat racing, skall till-

verkas i en begränsad 

upplaga. En ny version 

av 1,9 JTDm-dieseln lan-

seras där effekten höjts 

från 150 hk till 170 hk. 

Accelerationssifffrorna 

är imponerande med 

0-100 km/h på åtta sek-

under. Givetvis sitter det 

en Q2-diff i denna version 

vilket borde borga för bra 

varvtider i  blött väglag.

Precis som i vissa Ferrari 

finns det en knapp för 

gaspedalens filosofi. 

Beroende på knappens 

läge väljs olika mapp-

ning för gaspedalen. 

Vardagsläge samt sport-

läge är vad  som erbjuds.

Utvändigt märks sänkt 

fjädring samt en något 

mer aggressiv design 

i detaljer som kromat 

avgas och 18-tumsfälgar. 

Bilen säljs endast i någon 

av färgerna röd, svart 

eller vit.

Av någon anledning 

kommer Alfa 147 Ducati 

Corse enbart att säljas 

i Australien, Japan och 

Italien.Ducati-147:ans färgalternativ

ALFA ROMEO 147 DUCATI CORSE

TEXT: STAFFAN 

ERLANDSSON

FOTO: ALFA ROMEO
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TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Herrar Anders Schuldt och Jörgen Eriksson delar verkstad 

i denna lada. Bilarna som finns där är Anders Schuldts Alfa 

75 1.8 Turbo samt Jörgen Erikssons två Alfa 75 3.0, Alfasud, 

Bertone 1600 GT Junior samt ett stycke Alfetta GTV försedd 

med TS-motorn från en Alfa 75.

Anders Schuldt har några års erfarenhet av Alfa Romeo. 

Egentligen var det en slump, eller snarare en bytesannons som 

ledde honom in i Alfa-träsket. – Jag hade en Nissan King Cab 

jag ville bli av med. Antingen skulle den säljas eller så ville jag 

byta den mot en bakhjulsdriven bil med diff. En kille med en röd 

75 TS i hyfsat skick ringde, så jag slog till. Och jag sitter kvar i 

träsket än idag, berättar Anders Schuldt

Planerna tog fart direkt, rostlagning och skrapning av under-

rede påbörjades inför vad som skulle bli bygge av banmötes-

bil. Under jakten på delar kom Anders Schuldt i kontakt med 

Jörgen Erikssson. Rutor skulle inhandlas och betalas med 

torsionsstavar. Som brukligt är i Alfakretsar gick snacket vidare 

om delar och motorer. Jörgen hade i sin ägo ett avstannat 75 

1.8-Turboprojekt, ett bygge som påbörjats av Mikael Melin på 

MT Motor i Uppsala. Mikael Melin tyckte bland annat att en 

Alfetta GTV-front skulle passa. Motorn i denna bil var mycket 

nära att hamna i Anders 75 TS. Efter ytterligare några veckors 

samtalande löste det hela sig på ett smidigare sätt; Anders 

Schuldt köpte hela bilen och sålde raskt sin röda 75 TS till 

Norrköping.

EN MÖRK JANUARIKVÄLL MED TÄT DIMMA LÄNGS LERIGA GRUSVÄGAR OCH ISFLÄCKIGA ASFALTS-

VÄGAR MED KRONDIKEN DJUPA SOM MARIANERGRAVEN DYKER EN LADA UPP I DET UPPLÄNDSKA 

MÖRKRET. INNANFÖR VIKPORTEN HITTAR JAG RESANS MÅL; SJU ALFA ROMEO VARAV INGEN KAN 

KALLAS FÖR DUSSINVAGN.

Anders Schuldt Jörgen Eriksson

Anders och Jörgen

har ett garage ihop

Inte nog med att Jörgen Eriksson prackade på den stackars 

Anders Schuldt en bil i byggsats. Den hann bara transporteras 

till Anders garage innan den kom tillbaka till Jörgens garage. 

– Min sista garagehyra hamnade på 18000 kronor för ett kvar-

tal. Vi hade en kille som ville meka i t-shirt även vintertid, vilket 

resulterade i enorma elräkningar. Vissa dyra delar ”försvann” 

också, så jag tyckte det var dags att byta lokal, säger Anders 

Schuldt. Jörgen Eriksson erbjöd då Anders mekplats och bilen 

transporterades raskt tillbaka. Efter ett par års skruvande är 

målsättningen klar; den ska in besiktigas och köras till som-

maren.

Jörgen Erikssons Alfa-intresse tackar han tidningen Automobil 

och sin fars Volvo 343 för. I ungdomen åkte far och son Eriksson 

i den tidigares Volvo 343 för att titta på Alfetta åt Jörgen. – Jag 

körde farsans 343:a dit, provkörde Alfettan och satte mig sen 

i Volvon för att köra hem igen. På hemresan var jag såld, då 

Volvon visade exakt hur tråkig en bil kan vara medan Alfettan 

visade hur trevligt det är att köra bil, berättar Jörgen Eriksson. 

Nästan samtidigt hade Automobil ett reportage om Bertone-

kupén som påverkade mig starkt, avslöjar Jörgen Eriksson. 

Några år senare köpte han sin första Alfa, och nu sitter han med 

ett garage fullt av Alfor. Någon som känner igen sig?

I garaget finns en vacker Bertone 1600 GT Junior med en 

mätarställning om endast 7700 mil. Inredningen som är i 

nyskick skvallrar om det låga miltalet. Karossen behöver dock 

lite uppmärksamhet i form av nya trösklar samt en lack.

Jörgen har även en Alfetta från 1974 parkerad. Den är visserli-

gen avförd ur bilregistret, men med ett gammalt registrerings-

bevis samt arkivet SVAR hoppas han kunna återbörda denna 

klassiker till registret och de svenska vägarna.

Som bra-att-ha-bil står en riktigt fin 75 3,0 V6 parkerad längst 

in i garaget. Den saknar visserligen motor och kraftöverföring, 

men sådana petitesser tycks inte oroa Jörgen Eriksson. Bli inte 

förvånade om det dyker upp en 75 V6 i ytterst välbevarat origi-

nalskick om sisådär tio-tolv år.

Längst in i garaget hittar vi en 75 3.0 utan mekanik samt en Alfetta i den klassiska Le 
Mans-blå färgen.

En trevlig samling Alfa-prylar: GT 1600 Junior, moderna GTV6-stolar, en växellåda, Alfasud, GTV 2.0 TS, Jörgen Eriksson 
samt vingförsedd Alfa 75 1.8 Turbo med artikelförfattarens gamla 75 3.0 längst till höger i bild.

Inredning i en Bertone med dryga 
7000 mil på mätaren. Som nytt. 
Dagens GTA-ungdomar kan nu se 
varifrån ribborna i moderna GTA-
klädslar kommer.

För banåka finns en 80-tals Alfetta GTV med nytt hjärta, trans-

planterat från en 75 TS. 30 mm grova torsionsstavar, blå Pagid 

samt lite av det andra godiset som 116-seriebilar avsedda för 

seriös banåkning brukar utrustas med.

Utöver dessa bilar finns artikelförfattarens gamla 75 3,0 från 

1988 i Jörgens ägo. Han köpte den i somras då jag råkat handla 

en GTV6 och därmed raskt upptäckte min kära sambos regel ” 

ny bil in, gammal bil ut”. Chassimässigt har den sänkts till mer 
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anständiga nivåer framtill, samt försetts med MT steg 2-fjädrar 

och väntar nu på att få de tunga America-stötfångarna ersatta 

av TS-diton.

Slutligen tronar en Alfasud i garaget, ägd av Jörgens hustru 

Chris Moliis. Inköpt av Åke Nyberg har den modifierats en del 

med bland annat en 105-hästars motor från Alfasud Sprint 

liksom utflyttade och ventilerade bromsar från en Alfa 33. 

Bakbromsar från en Alfa 33 16V samt extraktorgrenrör fullän-

dar skapelsen, som väntar på ekonomiplåt till A-stolpen inför 

sommaren.

Lite dragning av kablar 
återstår innan ett helt 
nytt och pålitligt elsys-
tem sitter på plats

Avslutningsvis konstaterar Jörgen och 

Anders att drömreportaget alla kate-

gorier redan är gjort. Automobil tes-

tade någon gång i slutet av 80-talet 

samtliga varianter av Alfa 75 som då 

fanns till försäljning. – Tänk er tre flång 

nya 75 Twin Spark, 75 1.8 Turbo och 75 

3.0 V6 i ett test mot varandra, avslutar 

Jörgen Eriksson och Anders Schuldt.

Alfa 75 försedd med nos från Alfetta GTV.

Rariteter på dispaly. Vita blinkersglas till Alfetta, planscher, banmöteshjälm på Bertonetak 
med än mer delar och nostalgi i bakgrunden.

Sud som avlastningsbord. Gamla motorn på golvet i bakgrunden samt Jörgen Erikssons 
GTV.

Baklucka i glasfiber samt vinge av misstänkt japansk tillverkning.

Anders Schuldt tittar in i Gussburen som förhoppningsvis aldrig kommer till användning.
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PÅ LANDET UTANFÖR KNIVSTA I UPPLAND BOR JAG MED 

MIN FAMILJ. PELLE BERGSCHÖLD HADE DEN GODA SMAKEN 

ATT FÖRLÄGGA EN PAPPA-LEDIG DAG HEMMA HOS MIG MED 

KAMERA. MED SIN DOTTER MONTERAD I BÄRSELE PÅ BRÖS-

TET BAR DET AV NER I GARAGET FÖR FOTOGRAFERING.

En grå Alfa 75 TS är själva grundbulten i garaget. Det var min 

första egna Alfa, inköpt i Göteborg av Patrik Ragnmark 1999. 

Det mesta är nu gjort på den, inklusive motor- och växellåds-

renovering. Väghållningsmässigt sitter de vanliga banåkarde-

taljerna monterade, vilket gör bilen rättvisa på bana men inte 

som familjebil.

Det gamla i garaget representeras av en Alfetta GTV från 1977. 

Den stod länge på en bilfirma i Hudiksvall med en fantastisk 

prislapp. Ursprungligen hade den ägts av två bröder som 

totalrenoverade karossen. Ingen möda verkar ha sparats och 

resultatet är ett väldigt frisk stycke kaross från Milano. Efter lite 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: PELLE BERGSCHÖLD

renovering, nya delar samt vätskor så blev det många trevliga 

semesterresor första året. En röd Alfetta GTV väcker fortfa-

rande känslor – jag har fått många trevliga kommentarer då jag 

kört i stadstrafik med rutan nere.

Efter två år i träda var det dags för besiktning våren 2007. 

Anliggande bromsar fram samt förhöjd CO-halt gav ombesikt-

ning. Slutsatsen blev att bilar ska köras, inte lagras. Kortfattat 

kan man säga att bilen just nu står med trasig casterstagpotta 

på ena sidan efter bromsmotionering i hög fart åtföljt av ving-

elbravad väldigt nära dikeskanten.

 

Slutligen har vi den vassaste vagnen i vagnparken, en GTV6 

inköpt våren 2007. Som jag nämnt i tidigare artiklar skulle jag 

inte ha ytterligare någon bil. Blev dock uppringd av ett ombud 

för ägaren som tyckte jag var godkänd som ägare av hans 

egenhändigt byggda GTV6. Åkte och tittade och fick se helt 

nya chassilösningar med bland annat ett genialiskt ”gångjärn” 

på dedionen som tillåter camberjustering med shims, coilovers 

runt om samt inte minst en V6:a med vassa kammar och en 

sagolik varvvillighet. Återkommer med utförligt reportage om 

denna vagn.

Garaget. Våren 2006 var det husköpardags. 500 meter från 

vårt nuvarande hus var vi med och bjöd på en hyfsat modern 

villa utrustad med två dubbelgarage. Det hela drog dock ut på 

tiden, så vi letade vidare. Vårt nuvarande hus dök upp i annon-

serna med bilder. Bilderna på vad som tidigare varit en Bosch 

bilverkstad fick mig att haja till. Lyft, kompressor och utrymme 

i överflöd var mycket lockande. Boningshuset var också helrätt, 

så det blev affär. Från att ha skruvat i olika kyffen i Stockholms-

trakten är det en lyx att ha dessa ytor.

Pelle Bergschöld står för fotograferandet. Han fotograferar 

gärna utan blixt och använder befintligt ljus understött av 

enstaka sladdlampor. Detta ger bilderna en trevlig och behaglig 

ljussättning, där den långa slutartiden tillåter rörliga objekt 

som en GTV6 på lyften att ge bilden lite rörelse och liv. Pelle 

har tillsammans med Alfa- och fotokollegan Niclas Dahlgren 

redan bidragit till KB med undersköna bilder, bland annat på nya 

Spider samt klassiska racerbilar utställda i Danmark förra året. 

Låt oss hoppas på fler bildsköna reportage med Alfa-vinkel. Det 

är detta som är själva kärnan i Alfa Romeo-ägandet; skönhet 

som berör när man kör!

 NYHETSREDAKTÖREN STAFFANS GARAGE

Den tidiga GTV:ns bakljus, blänkande stötfångare i rostfritt och klassiska luftutsläpp i plåt 
med GTV-stansning. Var det inte vackrare förr?

Bakdel av GTV6 på lyft, med grå 75 TS framför vilande Alfetta GTV på pallbockar. Artikelförfattaren iförd sin nya uniform kramar snusprilla och funderar på synkringar samt topplock.

75 TS med välkänd spoilerläpp framför garageägaren 
som manövrerar lyften med parkerad GTV6 under 
exponeringen.

Bilägaren Staffan Erlandsson tar väl-
behövlig vilopaus i original GTV6-stol 
framför vilande Alfetta GTV på pallbockar. 
Observera AGIP-tunnan i bakgrunden med 
den gamla AGIP-loggan. Nuförtiden är det 
modernare snitt på tunnorna. Konst från 
Jüri Kann pryder väggarna, med Ronnie 
Petersons JPS-Lotus på sladd samt gam-
mal Alfa-motor till höger, allt för att skapa 
stämning i grabbhuset.
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Klubben har egen monter samt kan erbjuda rabatterade biljet-

ter för medlemmar. 85:- per biljett betalas (ordinarie pris 130:-) 

på klubbens postgirokonto 22 85 41-9 (mottagare Club Alfa 

Romeo) senast den 20 :e mars. 
Glöm inte namn och adress!

Motormässan ingår tillsammans med Göteborgs Motorshow och 

Stockholms Bilsalong i arrangören Sydexpos motorevenemang. 

Det är de tre största nybilsmässorna i Sverige och går vart 

tredje år, med ett års intervall, i respektive stad. Öppettiderna 

är torsdag- fredag 12-20, lördag–söndag 10-18.

På mässan finns, förutom vår trevliga monter, en massa nybilar 

men även en splitt ny Alfa Romeo 8C, Blir detta enda chansen 

att se den i Sverige ?

Mer information på www.motormassan.se eller via Björn Nilsson 

0707-833738
VÄLKOMMNA!

Club Alfa Romeo

D r ö m b i l e n !

Ord. pris: 553.000 kr 

NU: 479.000 kr
Välkommen att höra av dig till Håkan Jacobsson 033-23 66 71

Vi har för omgående leverans; 1 st Alfa Spider 3.2 JTS V6 Q4 Exclusive -07, 0 mil, silvermetallic med blå 
cabriolet, 260 HK, 18” hålfälgar, Blue&Me, larm, läderklädsel tvåfärgad blå/tobacco, xenonljus, elstolar 
med minne, vagnskadegaranti.

Club Alfa Romeo på Motormässan i Malmö 27-30 mars

Mantorp Park den 29:e september 2007, dagen var äntligen 

inne. Det är finaltävlingen i 2007 års mästerskap, jag är på väg 

ut till den första träningen i min första tävling i JTCC.. Jag är 

glad att vi är på Mantorp, genom skolan (Racinggymnasiet) har 

jag tränat här ett flertal gånger så jag känner till banan ganska 

väl. De gångerna har det inte regnat som nu, det fullkomligt 

öser ner över banan som nu liknar en sjö mer än en racerbana.

Äntligen grönt ljus, jag tar det lugnt i startkurvorna, runt 

Parisern genom chikanen och ut på rakan, full gas genom väx-

larna och känner adrenalinet pumpa i kroppen. -Ta det lugnt, 

bromsa tidigt tänker jag, slår av på gasen trampar försiktigt på 

bromsen redan vid 200-metersmarkeringen (brukar vanligtvis 

bromsa efter 100m när det är torrt) inget händer, bilen fortsät-

ter rakt fram, ingen broms, ingenting. Tusen tankar far genom 

huvudet om att det här kommer att fortsätta rakt fram fast 

banan svänger. Då dyker Toyotan upp i siktfältet mitt framför 

mig i grusfållan, han har tydligen liksom som jag vattenplanat 

och gått rakt ut i Mjölbysvängen. Jag reagerar instinktivt och 

försöker vika åt sidan, bilen lyder svagt och jag passerar vid 

sidan av honom. Tyvärr gör den manövern att jag kommer in i 

gruset på tvären, ena sidans hjul hugger fast i gruset och bilen 

gör en sakta rotation över sin egen axel, rullar över på höger 

sida, taket och vidare runt, runt och runt. Fem eller sex varv 

säger de som låg bakom. Mina tankar rörde sig mest om kost-

nader, det här blir dyrt, mycket dyrt.

Det kan man kalla debut. Bilen blev i stort sett bucklig på alla 

ställen utom höger bakskärm. Taket intryckt, skärmarna satt 

ihop med både hjul och motor huv, dörrarna intryckta och 

framrutan helt spräckt. Nu är det färdigåkt tänkte jag, inte ens 

ett helt varv kom jag.

Men undrens tid är inte förbi, Min pappa och farfar tillsammans 

med några mekar från ett annat team lyckades knacka ut de 

värsta bucklorna, sätta splitterfilm på vindrutan och få bilen 

besiktad och klar för race. Tack alla och även ett stort tack till 

Micke från Bilsportförbundet som vi inte skulle ha klarat oss 

utan!

Jag missade naturligtvis tidskvalet och fick därför starta sist i 

första racet (i JTCC körs det två race per helg). Jag tog det lite 

lugnt i början (det regnade fortfarande) men körde i alla fall upp 

från 20:e plats till 17:e. 

Andra racet dag två fick jag starta 17:e. Jag fick en bra start 

körde tidigt upp till 14:e plats. En avåkning framför ledde mig till 

13:e som jag sen håller ganska många varv. Jag är fullt fokuse-

rad på att ta mig framåt i fältet när jag i Mjölbysvängen plötsligt 

känner en kraftfull smäll bak. En Citroën har missat inbroms-

ningen och kör i full fart in i mitt högra bakhjul och bakskärm 

(naturligtvis den enda hela skärmen). Bakhjulet viker ut sig och 

det är färdigåkt, sakta kan jag linka in i depån som är väldigt 

smal när man blir tvungen att köra på tvären.

Sammanfattningsvis är jag ändå ganska så nöjd med min debut. 

Jag kände att jag kunde hänga med skapligt, även fast jag 

enbart hade sikt rakt fram och till vänster (åt höger gjorde split-

terfilmen allt till en dimma) och en hjulinställning som enbart 

var justerad med hammare, domkraft och ögonmått.

Hösten har varit mycket jäktig, bilen skulle ju stå på 

Bilsportmässan i november. Men efter en massa slit och hel del 

jobb hos både plåtslagare och lackerare så stod vi på mässan 

med en underbart vacker Alfa Romeo 147.
Nu återstår arbetet med budgeten till 2008 års säsong, jag fick 

några kontakter på mässan men mycket slit kvarstår (jag har 

ju redan bränt en kraschbudget). Så mina dagar växlas just nu 

mellan skolarbete, fysisk träning och sponsors jakt.

Med bilen har vi en del arbete kvar med hjulupphängningen bak, 

viktfördelning, lite el och allmänna justeringar. 

Jag ser verkligen fram mot våren och tävlingsstart, då jag vill visa 

konkurrenterna att både jag själv och den vackra Alfan blir något att 

se upp med.

Ciao

//ROBIN

Under JTCC-säsongen 2008 kommer Robin Appelqvist från 

Knivsta att tävla med en Alfa 147. Exklusivt för Klöverbladet 

kommer Robin Appelqvist att skriva krönikor där vi får följa 

hans framfart. Den första handlar om förra årets debut, 

karossrenovering samt förberedelser inför årets säsong.

JTCC 2008
TEXT: ROBIN APPELQVIST

FOTO: TURID APPELQVIST/RACEFOTO

På Bilsportmässan med nyrenoverad bil. En otroligt skön känsla efter allt slit!

Det mesta fick bytas gällande karossen, lite av A-stolpen samt plåten runt bakljusen 
klarade sig.

Efter grovjobb i depån kom jag till start, lite bucklor men bra fart i 
bilen trots allt.
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Vodafone McLaren Mercedes Formel 1-team litar på att SuperSyn-teknologin hos Mobil 1 
ger Mercedes-Benz-motorerna enastående slitageskydd och högre prestanda. 
Det borde du också göra.
Mobil 1 med SuperSyn-teknologi. Utvecklad på tävlingsbana för att användas på vägen.

Klöverbladet_210x297.indd   1 08-01-18   10.16.45
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Mellan den 21 och 24 november 2007 kördes det historiska 

rallyt “1000 Millas Sport” i Patagonien, Argentina. Alfa Romeo 

hade den goda smaken att plocka ut några av bilarna från 

Museo Storico i Milano för denna tävling.

Vinnarbilen blev den 6C 1500 Super Sport från 1928 som tidi-

gare vunnit Mille Miglia både 2005 och 2007. Besättningen 

utgjordes av föraren Luciano Viaro (ITA) samt kartläsaren José 

Sanchez Mariño (ARG).

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: ALFA ROMEO

Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport från 1928 på väg mot segern i Argentinas vackra men oländiga landskap.

Alfa Romeo dominerar i argentinska
landsvägsloppet ’’1000 Millas Sport’’

På tredje plats hittar vi det argentinska teamet Claudio Scalise 

(ARG – förare) och Gustavo Pecoroff (ARG – kartläsare) i en 6C 

1750 Gran Sport (1931). Sjätte plats belades av en 8C 2300 tipo 

Le Mans (1931) från Museo Storico körd av Daniel Claramunt 

(ARG) med Maurizio Colpani (ITA) som kartläsare. Just denna 

8C är samma modell som vann Le Mans 24-timmars fyra gånger 

i rad mellan 1931 och 1934.
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Både inom rally och racing bjuds det många tävlingar under 

2008. Klassikern Velodromloppet på Gelleråsen går helgen 

13-15 juni. Kanske dags att boka hotell i Karlskoga? 

När du ändå bokar hotell, boka Anderstorp helgen 6-8 juni, då 

gamla Cosworth-maskiner i pensionerade F1:or åter ska vråla 

runt mossen i Ronnie Peterson Historic Grand Prix.

Enligt vad jag fått fram har Anderstorp lyckats få arrangera 

en av deltävlingarna i den brittiska The Masters Series som 

tävlar med klassiska F1:or från 1966-1978, Le Mans-vagnar från 

60- och 70-talet, GT och sportvagnar från 50- och 60-talet och 

standardvagnar upp till 70-talet. Cosworth DFV, Ford GT40, 

Lola T70GT, Aston Martin, Jaguar E-type, AC Cobra, Ferrari, 

Alfa Romeo samt övriga klassiker körda utan restriktioner torde 

bli en helg att minnas länge.

Befinner du dig i Tyskland i början av juni kan ett besök på 

Ringen och Oldtimer Grand Prix rekommenderas.

Ha en god klassisk bilsportsommar!

 Följ med på 
resan till Italien

8 dagar
15/7 – 22/7 2008

för bilentusiaster 
med besök på vingård

och världens 
största bilmuseum 

och en dag med Formel 1!

15/7 Flyg med Ryanair från Nyköping till Milano. Vår svenska buss möter vid 
flygplatsen i Bergamo 20.35. Transfer till Hotel Arizona i Milano.

16/7 Efter frukost guidad rundtur i Milano och därefter besök på Alfa Romeo-
museet. På kvällen gemensam middag på en typisk italiensk restaurang.

17/7 Efter frukost åker vi söderut till familjen Scrimaglios vingård som tappar de 
viner som förpackas under etiketten Alfa Romeo. Här får vi en presentation av 
vingården och möjlighet till provsmakning ur hela deras sortiment.
Åter till hotellet i Milano för en kväll på egen hand.

18/7 Frukost på hotellet och därefter en behaglig resa till Mulhouse, beläget 
strax innanför franska gränsen, där vi besöker världens största bilmuseum med 
inte mindre än 400 exklusiva fordon utställda. Entré ingår i resans pris. Efter 
ankomst till hotellet äter vi en gemensam middag.

19/7 Efter frukost reser vi med bussen till Weinheim för nästa övernattning. Nu 
är vi nära Hockenheim där Formel 1-tävlingar pågår. Vi kan ordna biljetter till 
tävlingarna för både lördag och söndag.

20/7 Denna dag är vikt för tävlingsentusiasterna, men för övriga har vi ett 
program med rundtur och besök i Heidelberg. På kvällen hämtar bussen upp och 
vi reser den korta sträckan till Kirchheim för övernattning.

21/7 Frukost på hotellet. På vägen mot Travemünde gör vi ett shoppinguppehåll 
innan vi går ombord på TT-linjens färja till Trelleborg. Tvåbäddshytter och mid-
dag med öl/vin ingår.

22/7 Frukost ombord. Bussen tar oss sedan mot Stockholm för avstigning på 
resp. ort. Lämnar även på Skavsta.

Anmäl Ditt intresse!
Finslipning av programmet pågår.

I resan ingår flyg, buss, hotell med frukost, måltider på vissa ställen.
Biljett till Formel 1 och rundtur i Heidelberg tillkommer.

(Möjlighet att åka buss båda riktningarna finns)
Pris fr. 8.875 kr.

För mer info och bokning kontakta
Stefan, 0512-922 00, 076-216 69 08

stefan.kjbil@telia.com

KJELLSTRÖMS BILCENTER
KJELLSTRÖMS BILCENTER I VÄST AB • SKARAGATAN 16 - 18 • 535 30 KVÄNUM

Vår verkstad har alfakunnande sedan decennier

www.kjellstromsbilab.se

Club Alfa Romeos medlemmar

och Kjellströms Bilcenters kunder får

500:- RABATT

Tävlingar 2008

RALLYKLASSIKER

8 mars  LBC-rushen Lima MS

19 april Kong Christian Race Kristianstads MK

24 maj South Swedish Rally SSR

16 augusti ARC-rallyt  

Almunge MK  

13 september Mälarrallyt SMK 

  Södermanland

RACERHISTORISKA KLUBBEN

24-25 maj Kinnekulle  

(preliminärt datum) 

13-15 juni  Gelleråsen Velodromloppet 

5-6 juli  Knutstorp SSM

30-31 aug Våler 

13-14 sep  Falkenberg RHK Final

ANDERSTORP

6-8 juni Anderstorp Ronnie Peterson Historic 

  Grand Prix

NÜRNBURGING

8-10 juni Nürnburgring Oldtimer Grand Prix

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: ALFA ROMEO

Historiska tävlingar 2008

AuktoriserAd 
bilverkstAd FÖr 

 

 
 

reservdelAr, bilservice, 
repArAtion 

och Ac-service.

ostmästArgränd 6, ÅrstA. tel: 08-915265
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Uppåt 40 år gamla bilar körs för fullt längs svenska skogs-
vägar. Vanligast är SAAB, Volvo och Ford. Nu har dock Kjell 
Renstål från Uppsala ökat mångfalden med sin Alfa Romeo 
Giulia Super som körs enligt FIA appendix K i klassiker-
svängen.

Kjell Renstål började köra rally under 70-talet i en SAAB V4 Std 

B. Sen blev det dags för familj, och som för så många andra 

innebar detta slutet på rallyåkandet. Fast för vissa ligger detta 

kvar och maler i bakhuvudet, vilket det gjorde för Kjell Renstål. 

Närmare 30 år senare kom han till start igen, denna gång i en 

bil som var gammal redan på 70-talet; SAAB tvåtakt. I första 

tävlingen lyckades han med bedriften att bli tvåa i DM, vilket får 

anses vara en godkänd comeback. Under tre säsonger tävlades 

det med denna Djungeltrumma, som dock hade en förmåga att 

alltför ofta råka ut för motorhaverier. Detta ledde till tankar om 

byte till något mer pålitligt. Med tanke på sin Alfa-bakgrund (se 

faktaruta härintill) var valet redan klart; det skulle bli en Alfa. 

Efter lite letande dök en finsk Alfa Romeo Giulia upp på internet 

sommaren 2006. – Jag var dock lite för seg, så den hann jag 

inte på, berättar Kjell Renstål. Det skulle dröja ända till januari 

2007 innan nästa tillfälle gavs, återigen en finskägd Giulia. – 

Även denna gång velade jag lite för mycket, och annonsen för-

svann. Några veckor senare dök den dock upp igen med samma 

säljare och till samma pris. Jag ringde direkt till garage- och 

rallykollegan Tony ”Roten” Jansson för lite tips. Det visade sig 

att han just då befann sig i Finland hos Marku Taipele, finsk auk-

toritet på klassiska rally-Fordar. Marku Taipele tog kontakt med 

säljaren och förhörde sig om bilens skick och pris, berättar Kjell 

Renstål. Herr Taipeles hustru talar svenska, så efter översätt-

ning konstaterades att detta var ett intressant objekt. Marku 

Taipele förhandlade ned priset och sen var affären klar.

-Visst var det lite nervöst då vi  körde ombord på Finlandsfärjan 

med tom släpvagn. I Åbo hämtade jag och Tony upp tvåsprå-

kiga Petri Savola från Stockholm. Sen blev det en lång resa till 

Jyväskylä. Under resan målades alla upptänkliga fel upp, som 

bilen med tanke på sin ålder och historia som rallybil borde ha. 

Efter en kortare provkörning och inspektion kom alla förutfat-

tade meningar på skam, så släpvagnen fick göra tjänst på hem-

resan i alla fall, fortsätter Kjell Renstål.

 1969 års Alfa Giulia i rallyskrud 2008
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Direkt efter hemkomst, utan tid att se över nyförvärvet blev 

det obligatorisk registreringsbesiktning. Bilprovarna hittade sju 

skäl till ombesiktning. Tid bokades hos Christos på Autokinito i 

Uppsala som tillbringade en hel dag med Giulian. Bränslepump, 

förgasarfästen, förgasarsynkning, renovering av fördelardosa 

och lite annat resulterade vid sjutiden på kvällen i en korrekt 

inställd bil. 123 hästar, varav 90 på bakhjulen är inte illa på en 

nästan 40 år gammal bil, jublar Kjell Renstål.

Nu bar det av hem till garaget där styrväxeln byttes, framvag-

nen fixades och ett tappert försök att justera bakbromsarna 

gjordes. I augusti 2007 var det dags för comeback kombinerat 

med utprovning av Giulian under ARC-rallyt i Almunge utanför 

Uppsala. – Jag har ju bara tävlat med framhjulsdrivet tidigare, 

så det var lite extra nervöst, avslöjar Kjell Renstål. Bekanta 

bland åskådarna tyckte det gick lite försiktigt i början, men mot 

slutet såg det ut som det ska, berättar Kjell Renstål, som inför 

säsongen 2008 siktar mot fler tävlingar, både i klassiska ral-

lycupen samt kanske någon DM-tävling på hemmaplan. Innan 

dess ska dock utväxlingen bytas från 4:1 till 5:12, växellådan ska 

få tillbaka sin femte växel, broms- och bränsleledningar ska dras 

in i kupén samt tvinga de bakre Dunlopbromsarna att fungera 

som det är tänkt.

HUR FUNGERAR DET MED NOTER I 
KLASSIKERTÄVLINGARNA?

Vi åker onotat! Till tävlingsdagens morgon är sträckorna 

hemliga. Det enda vi får är en roadbook där rutten beskrivs 

med vägbyten och eventuellt farliga partier längs sträckorna. I 

övrigt åker vi i blindo till skillnad från andra klasser, vilket gör 

det hela lite mer spännande...

ÄR DET DYRT ATT FÅ BILEN GODKÄND 
FÖR KLASSISKT TÄVLANDE?

Bilen måste genomgå en Appendix K-besiktning, där det kon-

trolleras att allt överensstämmer med de delar som var homolo-

giserade på den tiden det begav sig. Besiktningen utförs av SBF, 

Svenska Bilsportförbundet, som även utfärdar alla nödvändiga 

dokument till en kostnad av dryga 5000 kronor.

Kjell Ranstål från Uppsala premiärtävlar sin Giulia Super -69 under ARC-rallyt utanför Almunge i augusti 2007. Foto:Gustav Svederus, Motorsport4sale.com

Kjell Ranståls Giulia Super -69 inför vinterns ombyggnation. 
Foto: Staffan Erlandsson.

Uppflyttad bränsletank, skumfylld. Bakluckans lås ersatt 
av gummistroppar. Foto: Staffan Erlandsson
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Klassiska tävlingsbilar lever vidare både i rallyskogen och på 
racerbanan. Reglementet som styr detta kallas FIA Appendix K. 
Kortfattat betyder det att bilarna ska tävla i samma utförande 
som på den tid då det begav sig, dock med lite modernare 
säkerhetsutrustning. 

Redan 1906 dök ett reglemente som reglerade internatio-

nell racing upp. På den tiden hette det ansvariga organet 

Commission Sportif.  Dagens FIA – Federation Internationale de 

lÁutomobile –grundades 1904.

Bilarna tilldelas en period den tillhör. Tillåtna delar och tillbehör 

ska vara samma som den gång bilarna tävlade ”på riktigt”, allt 

för att återskapa forna tiders förutsättningar.

Reklamytorna är begränsade på historiska bilar. Vissa kända 

tävlingsvagnar, som exempelvis Ford GT40, JPS Lotus och 

andra är odödliga i sin tävlingsmundering och tillåts tävla även 

idag med denna lackering. I övrigt är reglementet restriktivt 

gällande reklam.

Historiska tävlingar förekommer i flera olika skepnader. Det 

kan vara en historisk bantävling, backtävling, historiska rallyn 

Seriestandardvagnar/tävlingsstandardvagnar och GT/GTS-bilar klass 1 t.o.m. 1961

Seriestandardvagnar/tävlingsstandardvagnar och GT/GTS-bilar klass 2-5 1962-1965

Seriestandardvagnar/tävlingsstandardvagnar och GT/GTS-bilar klass 6 1966-1969

Seriestandardvagnar/tävlingsstandardvagnar och GT/GTS-bilar klass 7 1970-1975

Seriestandardvagnar/tävlingsstandardvagnar och GT/GTS-bilar klasss 8 1976-1981

klass1 STD-GT/GTS E 1947-1961 oavsett cyl.volym

klass 2 STD-GT/GTS F 1962-1965 0-1000 cc

klass 3 STD GT/GTS F 1962-1965 1000-1300 cc

klass 4 STD GT/GTS F  1962-1965 1300-1600 cc

klass 5 STD GT/GTS F 1962-1965 över 1600 cc

klass 6 STD GT/GTS G1 1966-1969 oavsett cyl.volym

klass 7 STD GT/GTS G2 1970-1971 och H1 1972-1975 oavsett cyl.volym

klass 8 STD GT/GTS H2 1976 och I 1977-1981 oavsett cyl.volym

För er som minns de gamla tiderna, då Per Eklund, Stig 

Blomkvist, Björn Waldegård och Björn Nalle Johansson var 

några av fartfantomerna som jagade livet ur varandra på svens-

ka skogsvägar i bilar som Saab V4, Ford Escort Mexico, Porsche 

911, Saab 99 Turbo, Opel Ascona, Ford Lotus Cortina, Volvo 

Amazon, Mini Cooper och Djungeltrummor finns möjlighet att 

återuppliva gamla minnen. Besök ett  historiskt rally i sommar!. 

Glädjande nog finns det även en Alfa som tävlar; Kjell Renstål 

från Uppsala har varit i Finland och handlat en Giulia Super 

1600 som under 2008 ska få bekänna färg. Mer om honom i 

egen artikel i detta nummer. 

Svensk historisk banracing håller även den hög klass, där ett 

koppel av gammel-Alfor tävlar. Giulietta, Bertone och Alfetta 

GTV håller märkets fana högt. Andra klassiker är Porsche 911, 

Ford Mustang, BMW 3.0 CSL, Opel Commodore, Ford Capri 

3000 vars ljud garanterat ger motordårar med historisk ådra 

gåshud. För tävlingsdatum under 2008, se tabell bredvid.

Källa: Svenska Bilsportförbundet, FIA

Länkar för er som vill veta mer:
www.rallyklassikerna.nu
www.rhkswe.org

Klassisk racing och rally – FIA Appendix K
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

( ja, de kör för fullt med dessa veteraner) eller historiska regu-

laritetsrallyn.

Regelverket tar upp det mesta. Inom rallyvärlden har FIA dess-

utom förbjudit vissa av 80-talets grupp B monsterbilar som 

exempelvis Audi Sport Quattro, Lancia Delta S4, Peugeot 205 

T16 och Ford RS 200. De är visserligen representanter för rally-

VM:s verkliga legendarer, men de förbjöds på sin tid för att de 

helt enkelt var för snabba vilket gäller även idag. Prestanda 

jämförbar med en F1-bil är inte att föredra då sandfällorna i 

skogen består av skog och sten.

Säkerhetsmässigt tillåts en del icke-tidstypiska modifieringar, 

liksom förarens personliga utrustning. I övrigt syftar reglerna 

till att återskapa dåtidens bilar, både vad det gäller prestanda 

och utseende.

Vad det gäller Alfa Romeo och svenska historiska rallyn finns 

en drös modeller homologerade. Allt från de riktigt gamla 

upp till de i sammanhanget unga Alfetta och Alfetta GT/GTV. 

Klassindelningen sker enligt tabellen nedan.

HUR ÄR DET MED RESERVDELAR TILL EN SÅ 
GAMMAL OCH UDDA BIL?

Ungefär samma pengar som att underhålla min gamla tvåtakts-

SAAB, fast med den skillnaden att till Alfan får du nya delar, till 

SAAB:en fick du nöja dig med begagnade för samma pengar. 

Det verkar dessutom finnas hur mycket som helst till Alfan. 

Att bygga en helt ny motor är inga problem, jag tror alla delar 

finns som nya. Jag hittade till exempel en ny framvagnsbalk på 

internet för ungefär 5000 kronor.

ÄR DET NÅGON DU VILL TACKA?

Wennmans Bilplåt i Uppsala. Deras riktbänk och mekplats har 

hjälp mig mycket.

HUR SER FRAMTIDEN UT?

Jag har fått korn på en Lancia Fulvia som är mycket intressant. 

Allt är till salu för rätt pengar, så om någon vill köpa Giulian 

blir det nog Lancia med framhjulsdrift istället, avslutar Kjell 

Renstål.

Rejäla däck, bur och stänkskydd av stor modell ger ett ganska
hårigt intryck på en 40 år gammal bil. Foto: Staffan Erlandsson.

Giulia och Ford Escort Mk I (klassiker) samt MK II (grp H)utgör en impone-
rande vagnpark i vilket garage som helst. Foto: Staffan Erlandsson.

Ett av många dokument som utfärdas i samband 
med FIA app K homologisering. Foto: Staffan 
Erlandsson.

FAKTA

Namn:  Kjell Ranstål

Ålder: 50

Hemort: Uppsala

Klubb:  Rasbo MK

Bil: Alfa Romeo Giulia Super 1600 -69

Alfameriter:  Genom åren själv helrenoverat 1750 GTV Bertone och åkt i den på Europasemester, 

 haft Alfetta som familjebil, en 75 2,0 som andrabil samt på senare år en 156 2,5 SW 

 köpt i ren spontanitet.
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Bathurst Mount Panorama – Australiens Nürburgring
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Bathurts Mount Panorama, vridmomentskrävande backar samt en närmare två kilometer 
lång raksträcka kräver sin motor. Inte undra på att diesel och V8-motorer dominerar på 
denna bana.

I sydöstra Australien ligger delstaten New South Wales med 

huvudstaden (i delstaten) Sydney. Namnet kommer från 

James Cook, som tyckte sig se en likhet mellan södra Wales i 

Storbritannien och denna del av Australien.

I den kuperade terrängen ligger Mount Panoramas tävlings-

bana, som likt sin tyska motsvarighet består av allmän väg. 

Varvet mäter 6213 meter, med en höjdskillnad om 174 meter 

mellan banans högsta och lägsta punkter. 1938 körde det för-

sta loppet – The Australian Tourist Trophy - som lockade drygt 

20000 åskådare.

För svenskt vidkommande kan nämnas att Rickard Rydell vann 

Bathurst 1000 1998 i par med Jim Richards.

Sträckningen på banan är minst sagt spektakulär, tvära uppförs-

backar parat med utförslöpor samt Conrod Straight som ä ren 

liten raksträcka på närmare två kilometer (!). En av Australiens 

genom tidernas främsta racerförare, Peter Brock (1945-2006) 

kallas alltjämt för ”The King Of The Mountain”.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

I april 2007 lyckades teamet med bedrif-

ten att vinna dieselklassen i Bathurst 

12-timmars långdistans race. Teamet lyck-

ades klämma 218 varv omfattande 1351 

km på tolv timmar.

Förarna Kean Booker, Rocco Rinaldo and 

Alfa Romeos australiensiske VD David 

Stone var mäkta imponerade av bilen. 

Med en standardvikt om 1630 kg är 159:an 

inte direkt någon flugviktare i racingsam-

manhang.

-Vi tog en vanlig Alfa 159 2,4 JTDm, 

monterade den säkerhetsutrustning som 

krävdes och tog hem klassegern, berättar 

David Stone. Snittförbrukningen under 

tävlingen stannade på 1,7 liter/mil, fram-

däcken (Pirelli PZero Corsa 235/40ZR18) 

byttes en gång, bromssskivorna klarade 

hela distansen med ungefär 25 procents 

slitage på bromsbeläggen, fortsätter 

David Stone. Bathursts kuperade terräng 

passade våra 400 Nm perfekt. Under 

tävlingen åkte vi på trean, fyran, femman 

och sexan med en maxfart av 225 km/h. 

Med standard avgassytem var den även 

behagligt tyst att köra, liksom det faktum 

att vi faktiskt använde klimatanläggning-

en under tävlingen.

Nästa tävling blir Bathurst 12-timmars 

den 10 februari 2008, då 159:an får säll-

skap av en 147 1,9 JTDm.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: THOMSON ALFA, AUSTRALIEN

ALFA 159 ÄR KANSKE INTE FÖRSTAHANDS-

VALET DÅ DET GÄLLER ATT BYGGA RACE-

BIL. ATT SEN GÖRA DET, OCH DESSUTOM 

VÄLJA DIESELALTERNATIVET BORDE VARA 

DÖDSDÖMT. THOMSON ALFA, EN AUS-

TRALISK ALFA-ÅTERFÖRSÄLJARE MED 

TÄVLINGSINSTINKT, SÅG DOCK EN POTEN-

TIELL VINSTMASKIN I 159 2,4 JTDM.

Alfa 159 2,4 JTDm 

– en vinstmaskin 

på Bathurst

30
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Referens  Plats och ort  Datum 
Bo Hasselblad, mötessekreterare  First Hotel Royal Star  2007‐11‐28 
  Älvsjö, Stockholm 

 
Protokoll från årsmöte 2007‐11‐24 
Club Alfa Romeo Motorsport 

 

 

Dagordning 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5. Fastställande av föredragningslista 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

10. Fastställande av medlemsavgifter 

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret 

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

13. Val på ett år av ordförande i föreningens styrelse 

14. Fyllnadsval av ersättare på ett år för styrelseledamöter som avsagt sig fortsatt 
styrelseuppdrag före avslutad period 

15. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse 

16. Val av två revisorer för en tid av ett år 

17. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 
ordförande 

18. Utdelning av Förtjänsttecken Röd Nål 

19. Övriga frågor 
 

Malmöområdet har länge saknat en bra återförsäljare för Alfa 

och Fiat. Det finns flera tidigare aktörer som har försökt sig 

på att ’’kränga’’ de Italienska märkena men dock inte blivit 

långvariga.

Nu  äntligen har det kommit en för att stanna!

Vi alfisti är aningen speciella och min åsikt är att man säljer inte 

en Alfa som man säljer en Volvo. Vi vet ofta vad vi vill ha, vi är 

trogna vårt bilmärke och pratar gärna om Alfans historia och 

tidigare modeller.

Autoduo som ligger på Strömgatan i Arlöv/Malmö öppnade nyli-

gen upp dörrarna för försäljning och service av Alfa och Fiat.

Vilken otrolig service och trevligt bemötande!

Jag har nyligen varit på jakt efter en bil till min käraste och har 

varit hos flera olika bilhandlare både stora och små. Jag slutar 

inte att förvåna mig över att den ena beter sig sämre än den 

andra. Och dessutom lyssnar de inte på vad kunden önskar utan 

kör på i hopp om att man skall åka hem med en kärra även om 

just den egentligen inte var önskad.

Jag citerar från Autoduo ś presentation.

’’– Nytänkande, långsiktighet och ett genuint kundintresse 

präglar vår affärsidé’’.

Detta är ord som är lättare att skriva än att leva upp till men det 

är verkligen något som Autoduo klarar av och står för.

Fredagen den 27 december hade jag glädjen att hämta ut min 

nya 159 SW 1,9 JTD. Det hela började med att jag var intres-

serad av en 156 SW med facelift eftersom jag är i stort behov 

av en kombi till företaget. Företaget skulle stå för bilen och 

jag diskuterade fram och 

tillbaka med min kontakt-

person på Wasakredit 

om vad som blev mest 

ekonomiskt. Efter myck-

et räknande kom jag till 

slut fram till att månads-

kostnaden för att leasa 

en 159:a mot en 156:a 

med normal avbetalning 

var otroligt lika. En av 

anledningarna var att det 

skiljde mycket i försäk-

ringspremie. Detta inne-

bar att det blev en ny bil 

istället eftersom det även 

har andra fördelar.

Innan jag bestämde mig 

för vem som skulle få 

sälja den nya 159:an så 

var jag i kontakt med  några olika Alfahandlare, dessvärre ver-

kade alla inte vara intresserade av att sälja en bil till mig. Än 

mindre ta min 147:a i inbyte vilket visade sig i det skamligt låga 

inbytespriset som inte ens var i närheten av rekommendation i 

bilhandlarnas lilla gröna bok.

När jag kom till Autoduo fick jag ett trevligt bemötande, trots 

att jag inte hade som avsikt att beställa bilen direkt. De upplyste 

mig bland annat om skatterabatten på 6000 kr eftersom det 

handlar om en diesel med partikelfilter. De övriga handlarna 

höll tyst om dessa slantar. Utöver detta erbjöd Autoduo mig ett 

skäligt inbytespris. Affären blev genast mer intressant och nu 

brann det i knutarna. Bilen måste nämligen vara registrerad på 

mig innan årsskiftet för att jag skulle kunna ta del av skattera-

batten och innan dess skulle bilen beställas och transporteras 

till Malmö. När beslutet var taget fredagen den 21 dec begav jag 

mig till Autoduo. Väl där ser jag att det står en likadan bil som 

jag tänker beställa på gården. Jag går nyfiket fram och tittar 

under tiden båda säljarna är upptagna med kunder. Efter några 

minuter kommer Tuve, en av säljarna  fram och säger – här har 

vi din bil. Under en kort stund förstod jag ingenting, tills Tuve 

berättar att de beställt hem bilen eftersom de inte vågade 

chansa på att kunna få hem bilen under mellandagarna. Därför 

hade de beställt hem den på vinst och förlust när jag vid första 

tillfället hade berättat hur jag ville ha den, just för jag inte skulle 

gå miste om de 6000 kr i skatterabatt.

Vid ett sådant tillfälle känner man sig verkligen uppskattad 

som kund!

Det blev givetvis affär och bilen leverareades som de lovat den 

27 dec.

 

Äntligen har det kommit en återförsäljare som är intresserad 

av att hjälpa kunden på bästa sätt. Jag kan inget annat än att 

varmt rekommendera Autoduo!

Ny Alfa och Fiat återförsäljare

i Malmö området

TEXT OCH FOTO: FREDRIK BERGH

Nycklarna överlämnas av Tuve, en av säljarna som säger – här har du din bil.
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Protokoll 

1. Mötets öppnande 
Klubbens ordförande Annica Nilsson förklarade mötet öppnat 18:35 och hälsade alla 
närvarande välkomna.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet 
Namnlista för röstberättigade medlemmar sändes runt. Ordförande frågade om denna lista 
kunde utgöra röstlängd för mötet och så beslutades. Röstlängd bifogas protokollet. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet föreslogs och valdes Annica Nilsson. Till mötessekreterare 
föreslogs och valdes Bo M. Hasselblad. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
Till protokolljusterare, tillika rösträknare, föreslogs och valdes Henrik Selbo samt Fredrik 
Lavesson. 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Ordförande förklarade att mötet hade blivit vederbörligen utlyst genom publicering av 
kallelse i Klöverbladet nr. 5 distribuerat i början av oktober 2007. Kallelse har också 
publicerats på klubbens hemsida på Internet. Beslutades att mötet utlysts i laga ordning. 

6. Fastställande av föredragningslista 
Ordförande föreslog att en punkt ”20 Mötets avslutande” lades till föreslagen 
föredragningslista. Beslutades att, med föreslaget tillägg, fastställa dagordningen. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
Klubben sekreterare, Richard Eliasson, redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig på kansliet före mötet och via Internet. E-post hade 
skickats till alla medlemmar registrerade på hemsidan med giltig e-postadress med 
information om hur det ”paket” med handlingar för årsmötet kunde hämtas. 
Verksamhetsberättelsen godkändes. 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 
Klubbens kassör, Rolf Carstens, gick igenom klubbens balans- och resultaträkningar samt 
redogjorde för det gånga året samt klubbens nuvarande ekonomiska läge. Året visade ett 
svagt underskott med 14 tusen kronor. Kassören beskrev närmare några av de faktorer som 
påverkat resultatet, både positivt och negativt. Positiv påverkan har uppkommit genom 
momsbefrielse på porto för KB samt byte av tryckeri och distributör för KB. Utgivande av en 
medlemsmatrikel, medlemskort i plast samt det faktum att KB givits ut i sex nummer, ett 
mer än tidigare år men enligt plan, har påverkat resultatet negativt. Banmötesverksamheten 
visade också ett större underskott under 2007 än under 2006. Förvaltningsberättelsen 
godkändes av årsmötet. 
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9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret 

Kassören förevisade den revisionsberättelse klubbens revisorer avgivit och 
revisionsberättelsen godkändes. 

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
Klubbens styrelse beviljades enhälligt ansvarsfrihet för den period revisionen avser. 

11.Fastställande av medlemsavgifter 
Kassören förelade årsmötet styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2008 bibehålles vid 
395 kronor. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

12.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom-
mande verksamhets-/räkenskapsåret 

Rolf Carstens redogjorde för det förslag till verksamhetsplan som ingick i det paket av 
handlingar som färdigställts för årsmötet. Han nämnde också att ingen budget hade 
föreslagits för det kommande året men att den kommer att i stort följa budget för 2007. Dock 
har styrelsen, i enlighet med föreslagen verksamhetsplan, för avsikt att genomföra dels en 
medlemsundersökning samt också lägga resurser på att öka klubbens medlemsantal. Detta 
kan komma att ske dels genom att söka minska antalet medlemmar som inte förnyar sitt 
medlemskap, dels genom ökade insatser att rekrytera nya medlemmar. Dessa åtgärder 
kommer att kräva ekonomiska insatser. Årsmötet godkände den föreslagna 
verksamhetsplanen. 

13.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Ordförande talade om att det förelåg ett förslag från styrelsen samt en motion från 
medlemmar. 

Styrelsen föreslog årsmötet att medlemskategorin ”familjemedlemskap” skall 
avskaffas. Rolf Carstens berättade att det var styrelsens uppfattning att det extra arbete 
som det innebär att ha en separat medlemskategori för ett mycket begränsat antal 
medlemmar innebär omfattande extra arbete. Han nämnde också att om klubben 
kommer att söka nya lösningar för medlemshantering och fakturering kommer denna 
medlemskategori att innebära extra kostnader. 
Björn Nilsson ansåg att avskaffandet av denna medlemskategori skulle minska 
klubbens attraktionskraft och motverka ansträngningar att öka medlemskapet. Jane 
Ison, som innehar familjemedlemskap, stödde denna ståndpunkt vilken också fick stöd 
av andra mötesdeltagare. 
Efter diskussion begärdes votering i frågan och ordföranden upprepade styrelsens 
förslag. Styrelsens förslag godkändes av årsmötet med 26 ja-röster mot 20 nej-röster. 
Ordföranden presenterade sedan den motion från Wille Roos som inkommit för sent 
för att behandlas vid förra årsmötet men som styrelsen beslutat presentera vid detta 
årsmöte. Den presenterades tillsammans med ett styrelseförslag till beslut att anta 
motionen. Kortfattat föreslog Wille Roos att hedersmedlemmar och andra 
avgiftsbefriade medlemmar kortfattat presenteras i Klöverbladet. Styrelsen tillstyrkte 
förslaget med anvisningar vilka som borde inkluderas. Motionen antogs enhälligt i 
enlighet med styrelsens förslag. 
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14.Val på ett år av ordförande i föreningens styrelse 
Valberedningens ordförande, Björn Nilsson, redogjorde för dess förslag till ordförande, 
Annica Nilsson, för ytterligare ett år. Annica Nilsson valdes enhälligt. 

15.Fyllnadsval av ersättare på ett år för styrelseledamöter som avsagt sig 
fortsatt styrelseuppdrag före avslutad period 

Björn Nilsson berättade att Richard Eliasson begärt att få avsluta sitt engagemang i klubbens 
styrelse samt att ett år återstod av Richards period. Ett fyllnadsval av en styrelseledamot för 
en period av ett år måste därför genomföras. Valberedningens förslag till styrelseledamot 
var Stefan Swedbratt. Björn berättade kortfattat om Stefans bakgrund i klubben och 
engagemang i evenemang i Västra Sverige. Stefan Swedbratt valdes enhälligt att ersätta 
Richard Eliasson i klubbens styrelse. 

16.Val på två år av halva antalet övriga ledamöter i föreningens styrelse 
Valberedningen förslog att antalet styrelsemedlemmar för det kommande året skulle vara 
ordförande plus sju styrelsemedlemmar. Därför skall, för en period av två år, väljas fyra 
styrelseledamöter. Valberedningens förslag var omval av Rolf Carstens samt Åke Nyberg 
och nyval av Micha Forsgren och Stefan Werner. Ordföranden ställde frågan om dessa 
kunde väljas med ett beslut och mötet godkände det förfarandet. Efter presentation av de 
nya nominerade ledamöterna beslutade årsmötet enhälligt att välja de föreslagna till 
klubbens styrelse. 

17.Val av två revisorer för en tid av ett år 
Rolf Carstens förklarade att klubbens revisorer begärt att avsluta sitt engagemang som 
revisorer. Han talade också om att de har varit klubbens revisorer under en lång tid och 
årsmötet framförde sitt tack för den långa tjänsten. 
Valberedningen hade föreslagit Lars Tersmeden samt Hans-Peter Magnusson som revisorer 
för det kommande verksamhetsåret. Årsmötet godkände enhälligt de föreslagna som 
klubbens revisorer. 

18.Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 
till ordförande 

Ordföranden förklarade att valberedningen skall bestå av två ledamöter varav en skall utses 
till ordförande. Sittande ledamöter föreslogs av mötet till omval och förslaget bifölls. Till 
valberedning valdes enhälligt Björn Nilsson och Fredrik Sigbjörnsson samt beslutades att 
Björn Nilsson skall vara valberedningens ordförande. 

19.Utdelning av Förtjänsttecken Röd Nål 
Ordföranden meddelade att klubbens förtjänsttecken för extraordinära insatser i klubbens 
tjänst detta år tilldelas; 

Wille Roos, för sitt långvariga arbete med klubben och speciellt för sina insatser till 
gagn för Spider-ägare 
Staffan Erlandsson, för sina insatser att producera Klöverbladet och bidra till dess 
innehåll samt upprätthållandet av den höga kvaliteten publikationen håller, samt 
Henrik Selbo, för driften av klubbens postorderverksamhet samt försäljning av 
klubbrelaterade artiklar vid diverse evenemang under åren. 

Förtjänsttecknen i form av Röda Nålar med guld utdelades av ordföranden och mottagarna 
hyllades med välförtjänta applåder av årsmötet. 
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KLUBBSHOPPEN

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

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

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

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

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

12/13 10

17 16

23

19

18

20

21

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

19 ALFA ROMEO-PIN
13 MM 
35:- (45:-)
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.

20 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.

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

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

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

24 PARAPLY
(EJ PÅ BILD)
195:- (295:-)
Stort rött paraply med Alfa Romeo-loggan i 
vitt. Trähandtag och röd handlovsrem.

KLUBBSHOPPEN

1

2

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 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40 
275:- (325:-)
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 

3

6

78 22

5

4

Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

4 FICKLAMPA MED DYNAMO
95:- (120:-)
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par 
snabba tryck på handtaget så är den laddad 
och klar att användas. Helt oumbärlig att ha i 
handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.

5 BÄLTE MED VERKTYGSSPÄNNE
295:- (330:-)
Coolt bälte med verktyg i spännet. Skruvmejsel, 
stjärnmejsel, 10-ans hylsnyckel och ölöppnare. 
Varför ha verktygslåda längre?

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

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

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

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

10 KLUBBSTREAMER, GUL
INVÄNDIG/UTVÄNDIG 
20:- (30:-)
med texten Club Alfa Romeo, för invändig 
eller utvändig montering.

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

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

9
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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 

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 13

var med och utvecklade, färgkombinationer 

interiör-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 250:- 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

5

6

7 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.

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

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

När detta klöverblad ligger i Er hand har boklådan fyllts på med en färsk sändning 
böcker, även några nyheter finns dessa kommer att presenteras i nästa Klöverblad.
Det är möjligt att några priser kommer att ändras.
DVD ń har vi redan nu höjt med 30:-, notera att denna är slut hos förlag.
Några böcker har försvunnit ur sortimentet beroende på slutförsäljning osv.
Välkommna med beställningar och frågor. bokhyllan@alfaromeo.org

Ni som hade ”restorder” har redan fått ett mail om detta.

BJÖRN NILSSON

NYHETER I 
BOKHYLLAN
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Hjärnkoll!
Klubbens största nötter utsedda!

ATT VARA NÖTREDAKTÖR I KB KAN VARA EN OTACKSAM UPP-

GIFT. HÄR LÄGGER MAN NED ORÄKNELIGA TIMMAR PÅ ATT 

SKAPA SVÅRA, PÅ GRÄNSEN TILL OMÖJLIGA FRÅGOR, OCH 

NÄR SÅ SVAREN STRÖMMAR IN FINNER MAN ATT ETT HELT 

GÄNG DELTAGARE LYCKATS SVARA RÄTT PÅ ALLT! YTTERST 

FRUSTRERANDE! SANNINGEN MÅSTE DOCK FRAM, SÅ HÄR ÄR 

ÅRETS FINALISTER:

Namn Hemort Antal rätta svar

Lennart Gustavsson Svärtinge 13

Anders Thillman Björklinge 14

Matts Leandersson Göteborg 15

Per Liss-Daniels Täby 15

Lars Johansson Frillesås 16

Gunnar Christofferson Ljungby 17

L O Wilén Kumla 17

Jörgen Hultberg Vikingstad 18

Thomas Johansson Göteborg 18

Mats Eklund Ekerö 19

Jörgen Eriksson Skogås 19

Alf Hansson Lessebo 19

Magnus Annerfalk Skövde 20

Olof Cederberg Lidingö 20

Bengt Dieden Farsta 20

William Hardie Vessigebro 20

Claes Hedemo Tranås 20

Jan-Åke Höög Motala 20

Lars Ryefalk Tibro 20

Kenneth Winberg Marieholm 20

Men vem segrade? - Det avslöjas efter alla svaren, som kom-

mer här:

1. Hemigrillen. ’’Ventilerna i vinkel i ett rundat förbrän-

ningsrum. När det gäller USA tror jag inte att de nöjer sig 

med bara halva sfären.’’ – Jörgen E.

2. Mozart-opera. ’’1974 regisserade Ingemar Bergman denna 

TV-version av Mozarts Trollflöjten. Den utgjorde något av 

Håkan Hagegårds genombrott. Irma Urrila heter damen i bak-

grunden, om någon undrar .́ – Claes. -Ja, Bengt undrade...

3. 300 SL. ’’MB 300SL hade, med sitt skolexempel till fack-

verkskonstruktion, helt enkelt för höga trösklar för att möjlig-

göra en annan dörrkonstruktion’’. – Mats E, som t o m bifogat 

en bild ur reservdelskatalogen: Nyfiket undrar man givetvis, 

finns det en måsvingebil i de Eklundska samlingarna?

4. V12:a på tvären. ’’Lamborghini Miura är en av världens mest 

vågade bilar. Konstruktörerna bröt totalt med konventionerna 

och placerade Lamborghinis V12-motor på 4 liter på tvären 

bakom de åkande och byggde ihop den med växellåda och 

slutväxel. Bilen blev kompakt och lätt och därigenom otroligt 

snabb. Originalversionen lär inte ha vägt mer än 970 kg och 

hade en motor på närmare 400 hk. Och detta var för 40 år 

sedan! Bilen hade den obehagliga egenheten att den tog gärna 

eld i startögonblicket om den var varm. En förare med nerverna 

under kontroll gav då full gas och lär motorn själv suga i sig 

lågorna. Den som stängde av motorn fick se sin bil bli lågornas 

rov.’’ – Bengt.

5. Twin Cam med jättekompressor. ’’MG EX181. Den 23 augusti 

1957, Stirling Moss uppnådde ett internationellt landhastighets-

rekord för F-klassen (1100-1500cc) på 245mph (394,3 km/t).” 

– William. ”Denna uppspritade, kompressorladdade 1,5 liters 

MG-motor påstås ha haft 290 hk’’ – Jörgen E. Motorn byggde 

på MG:s Twin Cam-motor, gjutjärnsblock med trelagrad 

vevaxel, och drevs mycket riktigt på alkoholbränsle. Kanske 

en tidig miljöbil?

6. Banskissen och resultatlistan. ”Olympiatornet i vänstra 

kanten avslöjar att det är Finland som gäller. Djurgårdsloppet 

kördes i Helsingfors. - Kenneth. ”Helsingfors. Ett bra år då Alfor 

vann Vallentunaloppet, Norges GP, Monacos GP, Tripoli GP, 

Targa Florio, Casablanca GP, Avusrennen m.fl.” – Lars R.

8. Snygg, men bräcklig Lotus. ”Brandsprutor. I Italien bygger 

man en bra motor, sedan en bil som passar. I England bygger 

man en vacker bil och sedan går man till brandsprutan och 

lånar motorn.  – Lars R  ”1,  chansa igen! Ganska säker på att 

det är en engelsk bil och de har ju alltid varit lite udda, därför 

gissar jag på brandsprutor.” – Mats L.  ”Tur som en tok! Som 

framgår av bilden satt Climax-motorer även i Formel 1-bilar, 

här en Cooper.

9. Dirigent. ”Jag tycker han verkar bekant på något sätt. Jag 

kan ha sett honom stiga ur en Alfa 159 utanför en stormarknad 

i Växjö för någon månad sedan, men jag är inte helt säker. Jag 

tror att han finns någonstans i Sverige i alla fall och gissar 

därför på Stockholm’’ – Alf. - Vad förmår en stackars nötre-

daktör mot en sådan observationsförmåga? Alf har alltså 

sett Sveriges Radios Symfoniorkester förre chefsdirigent i 

Växjö, och kommer ihåg det!! ”1, en ren chansning, inte ens 

min P1-lyssnande arbetskamrat kunde hjälpa mig” -Jörgen H. - 

Inte så konstigt, det är P2 han borde lyssna på, om han vill 

vara till hjälp!

7. Formelbilspilot. ’’Innes Ireland känns igen på det rutiga ban-

det runt hjälmen. Han vann flera F1-segrar med Lotus-Climax, 

men bytte team och då blev det Lotus-BRM i stället. Som kon-

kurrent i Team Lotus hade han Jim Clark, och hamnade lite i 

skuggan av honom. Inte konstigt på något sätt, eftersom Clark 

var en av de bästa förarna genom tiderna, världsmästare 1963 

och 1965 och som kunde köra allt från F1 till Ford Galaxie.’’ – Alf.

’’Det var en man som hette Innes

Säkert drack han en del Guinness

Här på ’’Ringen’’ i Karusellen 

I ett lopp som nog går till kvällen 

Säkrare rattvridare det knappast finnes’’ – Jörgen E. 
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10. Snyggt akterparti. ”Giotto Bizzarrinis vackraste GT-vagn, 

dock med korvgrillsmotor under huven” – Mats E. ” Ett lysande 

exempel på att vackra former kan kombineras med god aero-

dynamik. Utan en enda spoiler gick bilarna över 400 km/h på 

Le Mans i mitten och slutet av 60-talet. Dessutom rullade de 

hem till Livorno på egna hjul! Motorn är en standard Corvette-

maskin på 365 

hk, där man inte 

ens brytt sig om 

att byta ventilkå-

porna. Däremot 

monterades en 

oljesump på 13 

liter och en jät-

testor kylare.’’ – 

Bengt.

11. Motor med luftfilter från Bing(?). Lätt fråga, vilket flera 

upptäckt: ’’BMW, om man ser på luftfiltren, och eftersom Ferrari 

och Jaguar inte fanns som bilmärke på 30-talet.” – William. 

”Tror på BMW. Ferrari fanns väl inte, och Jaguar är känd för 

sina sexor.” – Lars J. - Vad menar han med detta? Motorn på 

bilden är ju en rak 6:a...

12. Tre kändisar. ”Stuart, Porsche, Archimedes. SPA i Belgien’’ 

– Thomas. ’’Har en utombordare Archimedes, som fungerar 

väldig bra, dock något högljudd.’’ – Magnus.

13. Magnifik motor med muskler. ’’Meteor. Vissa länder 

är duktiga på att döpa krigsmateriel till häftiga namn, t.ex. 

Meteor samt Spitfire som denna motor sitter i. Jämför attityden 

i namnen på engelska och amerikanska vapen med vår stora 

militära exportsuccé: Bamse” - Lars R. Kan tilläggas att den 

inte helt okände Per Gillbrand har en Meteor i körbart skick 

hemma i garaget. Bilden visar en Meteor-motor på väg att 

installeras i en Rover SD1(!) Har kan man nog tala om vrid-

moment så det räcker.

14. MAD! ”Alla tre 

herrarna är/var för-

visso väldigt roliga, 

men det var Lasse 

O’Månsson som var 

chefredaktör för 

Svenska MAD. Synd 

att den försvann... 

Fanns det inte en 

slogan ’’Alfred E 

Neuman for pre-

sident’’?? – Alf. 

Stämmer bra, men 

det dröjde ända 

fram till år 2001 

innan han blev vald!

15. Kuggfråga. ’’Som nyutexaminerad student från Ecole 

Polytéchnique i Paris reste André Citroën till Warszawa för att 

hälsa på sin syster och hennes familj. Svågern tog honom till en 

rysk ingenjör i staden Lodz som visade honom pilkuggstekni-

ken. Citroën köpte 

denna med hjälp 

av svågern, som 

var förmögen 

diamanthandlare, 

och startade en 

tillverkning på rue 

Fauborg St Denis 

i norra Paris... I 

någon Citroënbil 

har de aldrig 

förekommit vilket 

är anmärknings-

värt’’ – Bengt.

Pilkugg före-

kommer i många 

olika storlekar…

16. Alla Alfaentusiasters drömbil. ’’Detta är enda frågan man 

kan svara Alfa Romeo på, så då gör jag det.” – Kenneth. ”Alfa 

Romeo Tipo 33 Stradale förståss. Vacker motor i en vacker bil. 

Porsche 904 var fyrcylindrig och Ferrarin hade en V6.’’ – Alf. 

’’Världens snyggaste bil - byggd i 18 ex, världens snyggaste 

motor” – Jan-Åke.

17. 722. ”Legendariske Dennis Jenkinson som lotsade den lika 

legendariske Stirling Moss till seger i Mille Miglia 1955. Bilen 

de körde var en Mercedes 300 SLR och startnumret var 722. 

Det betydde att de skulle starta kl 07.22 på morgonen och när 

Moss och Jenkinson gick i mål strax över 10 timmar senare så 

hade de tillryggalagt 160 mil på vanliga vägar, vilket den upp-

märksamme inser blir en genomsnittlig hastighet av nästan 160 

km/h. Ibland var det väl bättre förr?? Det var inför detta race 

som Jenkinson uppfann rallynoterna. Han hade en liten låda 

med två rullar. Alltefter som tävlingen fortgick så rullade han 

upp text och information från den ena rullen till den andra och 

kunde med teckenspråk lotsa Moss rätt.’’ – Alf. 

Bilden 

visar 

segrarna 

efter täv-

lingen, 

kanske 

en smula 

slitna?

18. VW-motor. ’’En VW 1200 drar ca 10 liter i timman vid lands-

vägskörning, en motor med 50 gånger högre effekt tar antagli-

gen 500 liter, och förbrukar därmed 100 liter på 12 minuter.’’ 

– LO. Så skall det se ut! Matematiken i mänsklighetens tjänst! 

Det kan tilläggas att Bugatti Veyron har en toppfart på 400 

km/h, så innan tanken är tom har man förflyttat sig 80 km, på 

12 minuter. Men, Nöt-Red. föredrar envist en McLaren F1...

19. BRM! ’’En lömsk fråga. Nick Mason ägde en av dessa märk-

liga skapelser, men lär ha sålt den till Bernie Ecclestone. Om vi 

kallar detta för den ena, så blir den bil som Wheatcroft äger den 

andra... BRM V16 är en av världens mest märkliga bilar. Den som 

har hört en sådan ’’live’’, glömmer det aldrig. Det räcker med 

att höra den på uppvärmning i depån (6 – 7000 varv/min) och 

man glömmer allt annat. Flat out på banan alstrar den en hög-

frekvent sång som slår allt i motorvärlden. Först tändpulserna 

från 16 cylindrar som arbetar på 10 000 varv och på det cen-

trifugalkompressorns vinande när den laddar med 5,7 atmosfä-

rers övertryck. Man kan bli religiös för mindre. Naturligtvis var 

bilen ett fiasko i tävlingssynpunkt, men vad gör det när man 

skapat en all time classic.’’ – Bengt. Kunde inte sagt det bättre 

själv! Alla, utom Nöt-Red., tycks för övrigt känna till att 

Pink Floyds trummis 

Mason sålt sin BRM. 

Med Äckelstone 

(Mats E:s stavning) 

som ägare, lär det 

inte bli fler tillfällen 

att höra den bilen i 

verkligheten. Trist. 

Nick kan nog trös-

ta sig med hjälp av 

något annat ekipage 

ur sin samling, som t 

ex den lilla röda...

20. CARs. ’’Disney/Pixar. Hur har denna film kommit med i 

Alfaklubbens tidning? Den bojkottar ju vårt märke. Fiat, Ferrari 

och Maserati är med i filmen, men inte en enda Alfa!’’ – Lars R. 

’’Måste nog köpa filmen... åt barnen’’ – Thomas. 

Nå, vem är nu årets värdige segrare, och vinnare av ett 

års fritt medlemskap i CAR? Bland de åtta (!) fullpoäng-

arna, har Nöt-Red självsvåldigt eliminerat den ene efter 

den andre, tills endast en återstod:

* Först försvann Olof, inte en enda kommentar, ”bara” 

en perfekt tipsrad. Beklagar!

* Kenneth påstår att det inte finns någon symfoniorkes-

ter i Stockholm förutom Sveriges Radios, något som 

medlemmarna i Kungliga Filharmonikerna säkert blir 

mycket ledsna över att få höra. Bort med honom!

* Så ströks Jan-Åke, han har en särskrivning bland sina 

svar. Ut!

* William, beklagar, men utan prickar över ë i Citroën 

kan du inte komma ifråga...

* Näste man att snubbla på mållinjen är ingen mindre 

än Hr. Motorjournalisten Bengt själv. ”Alfa har mig 

veterligen aldrig konstruerat en bensinmotor som inte 

är ”hemi’’”. Så AlfaSud är redan bortglömd?

* Magnus hävdar att ”Dennis Jenkinson körde Porche 

(ja, så står det) med nr 722”. Det blir att ta nya tag om 

ett år!

* Det var nära Lars, men okunnigheten om att Robin 

Heard är H:et i March, kan inte få passera utan åtgärd, 

speciellt som Ronnie Peterson var försteförare i stal-

let.

Alltså, fanfar från symfoniorkestern, segrare i årets 

Nötbatalj är Claes Hedemo! Stort Grattis från Nöt-

Red!
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5763 ANDERSSON TONY HAMMARÖ    

5780 ASPLUND HANS ÅKERSBERGA  156 2,0 TS 2000 ROSSO

5764 ASPLUND MICHAEL ÅKERSBERGA  147 JTD  SILVERMET

    TUN702 156 2,0 TS 2002 SVARTMET

5779 AXELSSON LARS GÖTEBORG  156 1998 SLVER

     SPIDER 1984 RÖD

5781 BARREGÅRD TOMAS LUND HYM284 75 3.0 1991 RÖD

5789 BERG MAGNUS VÄSTRA FRÖLUNDA    

5785 BERG MARTIN MÖLNDAL TON230 156 2,0JTS 2003 GRIGIO STERLING

5782 BRORUP KJELL STAFFANSTORP  156 2000 

5770 DELLEGÅRD ANDERS KUMLA    

5771 DUNÉR PÅL EKSJÖ HUG787 156 2,5 1998 SVART

5774 EKLUND URBAN STOCKHOLM HOE024 156 1998 SILVERGRÅ

5759 EKSTRÖM FREDDY FLEN BMX375 156 1999 BLÅ

5757 ELLGARDT OLOF ÄLVSJÖ OMC355 75 1989 RÖD

     GTV 2,0 1979 GRÖN

5769 EMRÉN GUNHILD JÖNKÖPING  156 2,0 2000 

5783 ERIKSSON PER-ARNE NORRKÖPING OKJ180 SPIDER 1989 RÖD

5767 GESTNER BENGT SPÅNGA LZA254 SPIDER 1983 RÖD

5761 HIVIEBÄCK KERSTIN SOLLENTUNA UWA673 156JTS 2005 SILVER

5777 HOLMSTRÖM ANDREAS GUSTAVSBERG  90 QV 1985 SILVER

5758 HÄGGLUND THORD JÄRFÄLLA SKG620 GTV 3,0 2001 BLÅMET

5766 JOHANSSON GEORGE ENÅNGER  GIULIA SPRINT COUPÉ 1962 

5787 KNAFVE THOMAS SOLLENTUNA DWG077 1750 GTV 1970 VIT

5786 LARSSON MIKAEL MALMÖ MBT944 SPRINT VELOCE 1987 RÖD

5773 LINDGREN ROLF SKELLEFTEÅ  SPIDER 1997 RÖD

5788 MOLIIS CHRISTINA MÄRSTA JDB194 GTV& 2,5 1984 SVARTMET

    CNA072 ALFASUD TI 1980 RÖD

5760 MOLLBERG DENNIS VETLANDA WLK235 156 2001 SILVER

    JBF700 GT 1976 RÖD

5776 MYRÉN ERIC MYGGENÄS    

5765 NIKLASSON PATRIK SÄTILA    

5791 NILSSON SIWERT VÄCKELSÅNG WYR818 GT2,0 2006 RÖD

5790 OLOFSSON ELISABETH VÄCKELSÅNG GGO412 SPIDER 1991 RÖD

    RDX437 156 2000 RÖD

5775 PEMER MATS STOCKHOLM UUX847 156 2,0 SW JTS 2004 LJUSBLÅ MEET

5756 ROOS JAN ÖREBRO WCD178 156 2004 RÖD

5762 TARPILA ERKKI LINKÖPING    

5784 THILLMAN FOLKE ÅKERSBERGA  GIULIETTA SPRINT 1960 

5772 UDDH KENNETH KULLAVIK    

5778 WIKLANDER DAN UMEÅ  156 2,0 JTS 2004 

5768 ZELLÉN PETER GÖTEBORG SLK548 147 2002 SILVER

INFO&NYA MEDLEMMAR

46

AGENDA 2008 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

APRIL 15    KB 2

MAJ 1      SKOKLOSTER 

MAJ 3     GELLERÅSEN

MAJ 10   KB 3

MAJ 31     ANDERSTORP 

JUNI 15    KB 3   

JUNI 28     KNUTSTORP

JULI 10   KB 4    

AUGUSTI 2     KINNEKULLE

AUGUSTI 3     KINNEKULLE  

AUGUSTI 15    KB 4 

SEPTEMBER 6     MANTORP PARK   

SEPTEMBER 10   KB 5  .   

OKTOBER 15    KB 5   

NOVEMBER 10   KB 6    

DECEMBER 15    KB 6

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2008.

Challenge

Club Alfa Romeo är en av de många klubbar som anordnar ban-

möten och vi är stolta över anseendet bland deltagarna som en 

av de bästa klubbarna på att organisera verksamheten för våra 

banåkare och inbjudna gäster.

Vår strävan är att fortsätta att utveckla vår banmötesverk-

samhet samtidigt som  SBF anstränger sig för att fler reguljära 

deltagare i banmöten är licensierade. PR-licensen är framförallt 

avsedd för att tillåta endagsevememang där deltagarna tillåts 

”prova på” bankörning utan att inneha licens. Det innebär t.ex. 

företagsevenemang, egna arrangemang av banorna och lokala 

bilklubbar. Avsikten har aldrig varit att erbjuda denna licens 

som en ersättning för en racinglicens utfärdad efter deltagande 

i en licenskurs. Som ett resultat av detta kommer vi att införa 

vissa ändringar beträffande PR-licenser inför de kommande 

banmötessäsongerna.

Under 2008 års säsong kommer vi att höja priset för PR-licensen 

till 200 kronor. PR-licenserna kommer endast att utfärdas en 

gång per år och individ och den enskilde licenstagaren ansva-

rar för att denna begränsning efterlevs. Därför kommer vi att 

begära att deltagare med PR-licens försäkrar att de inte tagit 

ut någon PR-licens tidigare under året.Om så är fallet kommer 

inte någon PR-licens att utfärdas. 

Under 2008 kommer vi att fortsätta hjälpa till att för de med-

lemmar som regelbundet kör på bana ta  licens genom att 

erbjuda kostnadsfria licenskurser vid utvalda banmöten. Själva 

licenskursen är gratis för medlemmar och man betalar bara för 

banmötet. Vi uppmuntrar alla som deltar i våra banmöten att 

delta i en av dessa kurser. Dessutom innebär ju innehavet av en 

racinglicens att deltagande i andra arrangemang blir enklare 

och billigare.

Under 2009 kommer vi bara att tillåta deltagare med licens att 

köra i A och B klass. Deltagare med PR-licens kommer endast 

att få köra i C från och med 2009 och följdaktligen bara vid ett 

tillfälle under året.

BANMÖTESPLANERINGSGRUPPEN OCH STYRELSEN FÖR 

CLUB ALFA ROMEO

Ändrad hantering av PR-licenser på banmöten



CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, BERGABOVÄGEN 7, 133 37 SALTSJÖBADEN POSTTIDNING B

SOLMOGNA ERBJUDANDEN FRÅN ITALIEN

Alfa 159

FESTIVALERBJUDANDE
Alfa 159 inklusive:

•	 2–zon	ACC
•	 Farthållare
•	 Rattreglage	för	ljudsystem
•	 Elektriska	fönsterhissar	bak
•	 Metallic-lack
•	 Parkeringssensor	bak
•	 Visibilitypaket	(Innehåller	regnsensor,	aut.	av-

bländande	innerbackspegel	&	luftkvalité	sensor)
•	 Aluminiumfälgar	17”	Elegant
•	 Läderklädsel	inklusive	höjdjusterbar	passagerarstol
•	 Tiltbara	framstolar.
•	 CD/Radio
•	 8	högtalare
	

Festivalpris:
2,2	JTS	och	1,9	JTD	 	 289.900:-
2,4	JTD		 	 	 319.900:-
Sportwagon	 	 	 +10.000:-

FESTIVALERBJUDANDE
Alfa GT inklusive:

•	 2–zon	ACC
•	 Farthållare
•	 Rattreglage	för	ljudsystem
•	 Instegslister	i	aluminium
•	 CD/Radio	med	MP3
•	 8	högtalare
•	 BOSE	ljudsystem
•	 Aluminiumfälgar	17”	Håldesign	
•	 Läderklädsel
	

Festivalpris:
GT	2,0	JTS	Distinctive	 	 279.900:-

AlfaFör	närmaste	återförsäljare	se	www.alfaromeo.se	
eller	ring	020-44	88	00	kontorstid.	

Bl	körn	(l/100	km):	6,0	(159	1,9	JTDm	150	hk)	–	12,4	(GT	3,2).	
CO

2
	(g/km):	159	(1,9	JTDm	150	hk)	-	295	(GT	3,2).


