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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
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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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löpning, de var 
mäkta stolta 
över sina snabba 
hästar (liknade 
Arabhästar. 
Varje år var det 
stora turnering-
ar med hästrace 
på gatorna, de 
red i finkostymerna och utan hjälm i rasande fart upp och ned-
för dessa branta backar, hujeda mig. På alla barer hängde stora 
foton från tävlingarna och det syntes att det gick undan där.
I slutet på veckan var det målgång, i kvarteren där vi bodde, på 
ett veteranrally som gick över hela ön. Vi sprang dit och bän-
kade oss på en bar med bästa utsikten precis vid målpodiet. Två 
espresso senare under paraplyet dundrade det till över nejderna 
och sen kom de med öronbedövande motorljud. Många Alfor, 
speciellt Alfetta GTV:er, säkert 5 Lancia Intergrale, två Abarth, 
en hel bunt rally-Fiat förstås och en gäng gamla Fordar/Oplar/
BMW´s mm (men de icke-italienarna var i minoritet). Jag stod 
upp och klappade händerna och skrek på varje Alfa som brö-
lande in på gatan och upp på podiet, de andra i ressällskapet var 
väl inte lika entusiastiska kunde jag konstatera. Blev en härlig 
avslutning på veckans semester!
Annars var det gott om höjdpunkter på resan i form av god mat, 
smarriga desserter, ljuvlig glass och kaffe i alla varianter för-
stås. Fick prova på en för mig ny efterrätt på kvarterskrogen: 
chokladpizza, vilket jag inte ens visste att det fanns. De gräddar 
en pizza utan pålägg, sen när den kommer ut från ugnen och är 
varm smetas rikligt med chokladkräm på som smälter och så 
skärs den upp i bitar. Riktigt gott, men mäktigt.
Så där ja, det blev ett helt resereportage här!
Hoppas att ni alla har det skönt på era semestrar. Kanske vi 
syns på någon av träffarna framöver, siktar på att försöka ta 
mig söderut på åtminstånde ett par evenemang.
Ni som åker på klubbträffar och annat skoj, glöm inte kameran 
- ta en massa bilder och skriv några rader om vad ni har haft för 
er med Alfan och skicka in till Klöverbladet.
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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 
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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
TÅGVÄGEN 7, 133 44 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.

Ä ntligen är det sommar, sol och bad och massa klubbar-
rangemang. Tiden räcker nästan inte till med allt man 
ska och vill göra. Men mysigt är det!

Har nyss kommit hem från Sardinien som är italienarnas egen 
lilla semesterö, ungefär som vårt Gotland. Skulle bli härligt 
med sol och bad och en massa god mat förstås. Innan jag skulle 
åka planerades det noga vad som skulle packas, då maxvikten 
för resväskan endast var på 10 kg (man vill ju ta med sig lite 
grejor hem). Det är väl inga problem, tänkte jag, eftersom det är 
varmare där än här hemma och bikini/shorts/linnen mm väger 
ju inte så mycket. Till sist när allt var packat och klart, typ mitt 
i natten i vanlig ordning, stod jag och tummade på min varma 
sköna fleecetröja. Den skulle lätt få plats, men... behövdes den 
verkligen, kanske de andra i ressällskapet skulle skratta när de 
såg vad jag tagit med mej? Hur skulle det se ut att komma ner 
till 40 graders värme med värsta vintertröjan? Såg framför mig 
precis hur det skulle bli, – Näe Annica, har du tagit med dig 
fleecetröja? Hånskratt. Vi är ju inte i Norrland nu... osv. Beslöt 
att tröjan fick stanna hemma. 
När vi landade på Sardinien insåg jag att det var ett stort miss-
tag, endast 10 grader varmt och blåsigt. Bara två soliga dagar 
på hela veckan, resterande tid blåste det kallt och regnet öste 
ner. Slutade förstås med att jag fick gå och köpa en varm tröja, 
typiskt! Sardinierna själva sa att vädret var mycket konstigt, de 
brukar ha 30-40 grader varmt så här års, nästan olidligt varmt 
även i deras tycke. Och regn, – Ja, det brukar regna en timme i 
hela juni i vanliga fall, sa en farbror i mataffären. Det vräkte 
ner regn nästan hela veckan, så det måste ha varit världsrekord 
i dåligt väder på Sardinien just i år. Grannön råkade ännu 
värre ut, såg på de italienska nyheterna att de utfärdat varning 
för busvädret, träd hade blåst omkull och tak hade lossnat från 
hus, ruskigt.
Men man har ju inte roligare än man gör sig, som det heter, så vi 
hyrde en stor bil (tyvärr ingen italiensk skönhet) och körde runt 
på ön i ovädret. Upp i bergen på snirkliga vägar och de värsta 
uppförs- och nedförsbackar jag någonsin kört i (trodde faktiskt 
hela bilen skulle välta vid några tillfällen) besökte små kloster 
och byar där tiden verkade stå stilla. En by var verkligen spe-
ciell, den var byggd inne i en gammal vulkan. Husen klättrade 
brant upp på väggarna i en stor ring och längst ner i botten var 
byns torg. I den här byn hade man specialiserat sig på hästkapp-

N Y H E T S R E D A K T Ö R E N  F U N D E R A R

Ha det gott!

CIAO / FRK ORDFÖRANDE

Tiden accelererar för varje år. Vid den här tiden förra året 
hade det inte ens hunnit bli midsommar. Fortsätter det i 
samma tempo kommer det att stå bilar som förbereds för 
vårens besök hos bilprovningen överallt när första snön 
faller. Det är dags att slå tillbaka genom att öka tempot 
ytterligare!

I år har jag dock hunnit med en del av det jag föresatt mig. 
Min 75 TS kördes igenom bilprovningen med blankt pap-
per. Den har gått en konbana utan problem och används nu 
som sommarbil. GTV6:an kördes upp på lyften igår. Tanken 
är att den ska besiktigas nästa vecka. Återstår att byta ett 
bromsok fram samt se över smådetaljer innan det är dags 
för nålsögat.
156:an har fått nya skivor med belägg runt om samt ny 
lambdasond. Fick bilen uppkopplad på diagnosverktyg av 
min lokala verkstad, där vi konstaterade att lambdasonden 
mådde illa. Bränsleförbrukningen låg på 1,2 l/mil vid laglig 
landsvägskörning i 90 km/h, vilket är åtminstone tre deci-
liter för mycket, eller om man vill räkna i pengar 4,20 kr/
mil. Vid start luktade det gammal feljusterad förgasarmotor 
med full choke. Efter lambdasondsbytet kom den där svår-
beskrivna lambdasondsdoften tillbaka, så nu har bränsle-
förbrukningen stabiliserats.
Gammel-GTV:n blev inte såld, så den ska få ny casterstags-
potta i vinter, då även bromsar, framvagn och motor ska ses 
över. 
För övrigt har två rum i huset renoverats, dotterns lekstuga 
förvandlats från tvestjärts- och getingutställning till just 
lekstuga. Jag har även tagit mina första stapplande steg i 
trädgården med rabatter och annat, även om det är svårt att 
skilja ogräs från blommor när man sått en fröpåse. Strategin 
är att låta allt oidentifierat växa till dess att tvivlet är borta, 
alternativt köpa färdiga blommor.

Det har varit svårt att passa in klubbens träffar hittills i 
år. Sambons arbetstider har klockrent legat på de helger 
som klubbens haft banmöten samt racehelgerna i STCC. 
Inom närmsta framtiden ligger dock flera träffar inom 
räckhåll. Lazzats konbanekörningar (31 augusti samt 20 
september), Kinnekulle med klubben (2-3 augusti) samt 
Klassikers Träffpunkt 80 (21 september) på Grytsbergs 
Säteri i Stjärnhov mellan Södertälje och Katrineholm är 
med i planeringen. Det vore dessutom trevligt att ordna en 
liten oprententiös dagstur i närområdet Roslagen, eller kan-
ske upp till Gysinge byggnadsvård.
Har du har varit på någon träff i sommar tar jag gärna emot 
lite bilder och text. Nästa nummer, som kommer ut i mitten 
av september, tänkte jag skulle innehålla en sammanfatt-
ning av sommarens träffar från vårt avlånga land. Söker 
material från samtliga sektioner av vår klubb, så skicka in 
det ni har. Med lite tur blir det ett tjockt nummer.

TILL DESS, KÖR SÅ MYCKET NI KAN.
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Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upprust-
ningar och renoveringar av ”äldre” Alfa Romeo 
bilar har klubben instiftat en belöning för väl 
utförda insatser.

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda reno-
vering, 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 artik-
lar 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:

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

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. 

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

När ni läser detta är sommaren över. Själv sitter jag och 
ser ut över mognande sädesfält som vajar i vinden. Vi gör 
vår första sommar här i Skåne och allt är nytt och spän-
nande. Efter att ha haft en taggig mörk kant av granskog 
runt oss hela livet så är den öppna horisonten här nere en 
fantastisk upplevelse.
Trots allt jobb med 
f ö r s ä l j n i n g / f l y t t n i n g 
och inredning av ny(a) 
hus så har det hun-
nit bli litet biltid. En 
sen kväll upptäckte 
jag att det var start 
på Midnattsolsrallyt 
nästa morgon. Det var 
ju bara 7-8 mil bort så 
jag blåste upp och tit-
tade på startfältet. Två 
alfor fanns på startlin-
jen, en Giulia SS och 
en Bertone. Kul att se 
också sådana på startlinjen bland alla Saab, Volvo, Ford 
Escort, Porsche, Morris Mini och andra gamla rallybilar. 
Det var förvånansvärt litet folk där och tittade. De flesta 
hade tunt med hår men ordentlig kagge. Är Veteranbilar 
bara intressant för vita män en bra bit över medelåldern? 
Fast man kanske ska vara glad att miljöintresserade 
ungdomar var där och såg när tvåtakts-Saabarna lade 
Lützendimma av blårök över Stora Torget i Kristianstad. 
På startlinjen fanns två gamla skolkamrater som jag inte 
sett sedan ca 1960 så det blev ett glatt återseende också.
Knutstorp bjöd på fint väder så och bra uppslutning. 
Åkte den nyinköpta Jaguaren dit. Tyvärr hade den en 
”Blocket Begagnat!”–försäkring så de 400 pållarna fick 
inte ut och testa banan. 
Besök hos gamla mor i Trollhättan bjöd på en oväntad 
veteranbilsträff. Bland alla 40- och 50-tals amerikanare 

fanns också 2 alfor, en GTV6 och en 1750 GTV. Samt…. 
en replika på en SAAB Sonett I! Varför i fridens namn 
bygger man en sådan? Jag kan iofs förstå att det är 
roligt att ha en bil som ingen annan har, men en replika? 
Talade med upphovs-mannen som glatt berättade att 

det var ”bara att” fixa 
en kaross, ta en bot-
tenplatta från en 96:a 
(kapad 28 cm), vända 
r o t a t i o n s r i k t n i n g 
på  motorn med till-
hörande startmotor, 
generator osv, vända 
styrväxel upp o ned, 
skifta hjulupphäng-
ningarna från höger 
till vänster………… 
Efter en halvtimmes 
beskrivning kröp det 
fram att det tagit 15 
år!! ”fast vi jobbade 

bara på tisdagar och så fikade vi också”.  Tur att det 
finns galningar, annars skulle vi aldrig få se udda bilar.
Så här på sommaren avtar alltid medlemsrekryteringen 
något. 11/7 när jag skriver detta är vi 1800 medlemmar 
jämt. Ungefär som vanligt vid denna tidpunkt. Vi plane-
rar att göra en värvningskampanj nu till hösten. Det lär 
enligt Vägverket finnas ca 10.000 ägare till alfor så det 
finns en viss potential för ny rekrytering. Ekonomin är 
god så vi gör ett försök att förbättra den ytterligare. Vår 
WEB-leverantör håller på att jobba med en ny version 
av motorn för hemsidan. Det kanske blir en verklighet 
av det under hösten. Det kan innebära nya förbättrade 
möjligheter för oss. 

HA DE BRA
ROLF
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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.

AuktoriserAd 
bilverkstAd FÖr 

 

 
 

reservdelAr, bilservice, 
repArAtion 

och Ac-service.

ostmästArgränd 6, ÅrstA. tel: 08-915265

SEKRETERAR-
REFLEKTIONER

TEXT: BO M. HASSELBLAD

Sommarlättjan har satt in och det är dags att njuta av 
solen och värmen. Trots det så tänkte jag skriva några 
rader, som vanligt. Det är ofta lätt att komma på ett 
ämne för spalten men denna        gång har det varit värre. 
Det har väl också med det lockande vädret att göra efter-
som det är svårt att sitta på kammaren och skriva när 
utomhuslivet lockar. Därför blir denna upplaga kortare 
än vanligt och har egentligen inte med CAR att göra.

Jag kan inte undgå att bli förundrad över att, i skuggan 
av miljödebatten och eskalerande bränslepriser, det antas 
att bilen har spelat ut sin roll. Min övertygelse är att, 
oavsett vad som nu är populärt i diskussionen, så kom-
mer vi att fortsätta att använda och älska våra bilar. De 
kommer med största säkerhet inte att se ut som idag och 
de kommer troligen inte att drivas av bensin eller diesel 
från råolja. Däremot tvekar jag inte att bilindustrin, när 
nu trycket från konsumenter på viktiga marknader som 
USA, Asien och stora Europeiska billänderna ökar, så 
kommer man att finna nya lösningar. Bilen, bilindustrin 
och relaterade verksamheter är alltför viktiga för att 
försummas. Dessutom kan vi ju blicka tillbaka på en 
historia där bilindustrin gång på gång mött utmaningar 
och övervunnit dem. Oljekrisen i början på 70-talet, den 
första rundan avgasregler, säkerhetsfrågor – alla dessa 
mötte industrin. Till att börja med trevande men alltef-
tersom med större och större elegans.

Idag är det säkert ingen som rik-
tigt vet hur de nya lösningarna 
kommer att se ut men jag skulle 
vilja sticka ut näsan och påstå att 
vi även i framtiden kommer att ha 
personliga transportmedel. När så 
är fallet kommer det också att fin-
nas ett intresse av att förädla dem 
och därmed det en marknad för 
entusiastbilar även bland nypro-
duktion. Vi kommer troligen att 
behöva tänka i nya banor och hög-
varviga bensinmotorer med deras 
underbara sång får vi nog vänja oss 
av med. Däremot finns all potential 
att även i nya former tillfredsställa 
de av oss som vill ha något utöver 
det vardagliga.

Därför är det besynnerligt att vi i 
den politiska debatten idag sällan 
hör någon som föreslår att vi fort-
sätter att satsa på den infrastruktur 
bilismen behöver. I stället verkar 
all uppmärksamhet och resurser 

riktas mot alternativa transportmedel. Det innebär att vi 
kan se fram emot ett ytterligare förfall av vårt svenska 
vägnät, stopp för nyinvesteringar i motorvägar, fortsatt 
intresse av att göra bilägandet och bilkörandet alltmer 
besvärligt och dyrbart. I stort sett oavsett politisk färg 
har denna tendens varit tydlig. Därför tycker jag att det 
är viktigt att vi som månar om våra bilar och möjlighe-
ten att fortsätta att använda dem, liksom de kommande 
efterträdarna till dagens bilar, höjer våra röster och 
talar om att vi måste fortsätta att investera. Inte bara i 
tåg och annan kollektivtrafik utan även för bilismen.

Avslutningsvis vill jag påpeka att det jag skrivit helt 
och hållet är min personliga åsikt. Den reflekterar inte 
klubbens eller styrelsens ställningstagande och den är 
inte avsedd att vara en partipolitisk inlaga. Däremot 
är ju frågan utan tvekan en politisk fråga och det är 
därför jag tycker vi, som entusiatiska bilägare och med 
ett syfte att främja användandet av våra Alfor, måste se 
till att vi kommer att kunna fortsätta att använda våra 
bilar och dessutom kunna uppskatta och njuta av nästa 
generations Alfor, och nästa, och nästa. Förhoppningsvis 
kommer även de att bjuda oss på den alldeles speciella 
känsla de förmedlar!

Fundera på det och fortsätt att ha en bra sommar!
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Zeatek Custom Parts, 4281 Gørlev, Danmark. CVR: DK28409427, Tlf: (+45) 2335 7495 / (+49) 151 5339 4289

Utrusta bilen för säsongens körningar!

Vi har utrustning från alla stora märken & orginal 
delar från Alfa Romeo.

Välkommen in på vår sida www.alfastumper.dk

VÄLKOMMEN!
Staffan Erlandsson

SÖKER MEDARBETARE

KLÖVERBLADET
O F F I C I E L L T  O R G A N  F Ö R  C L U B  A L F A  R O M E O  M O T O R S P O R T

Känner du skrivlusta och vill dela med dig av dina 
erfarenheter? Kanske du saknat något i Klöverbladet 
som just du är expert på? Det kan handla om tek-
nik, förgasare, vin, fotografering eller annat som kan 
platsa i vår eminenta klubbtidning. Tanken är att du 

ska ansvara för några sidors textinnehåll i varje num-
mer som rör just ditt område. Hör av dig om du är 
intresserad, det vore kul med ytterligare skribenter 
som kan hålla våra läsare vid gott mod.

Klöverbladet utkommer med sex nummer per år. Manusstopp är den tionde dagen varje 
udda månad. Materialet skickas då till vår layoutare Thommy Lehrgrafven som sätter ihop 
tidningen innan den går till tryck. Förutom dig själv behöver du således en dator och mail. 

Hur fungerar  
din fingertopps-
känsla för privata  
bilaffärer?
Att köpa bil privat kan bli tummen upp.  
Eller ner. Ofta är priserna i privatannonserna 
ungefär samma som hos en MRF-handlare. 
Men hos MRF-handlaren får du både  
garanti och skydd av konsumentköplagen.  
Allt för att du ska få ett så prisvärt  
bilägande som möjligt.

MRF-handlarna, www.mrf.se

Tryggare kan ingen vara

LE
N

N
A
N

D
IA

I mitten av juli meddelade Alfa Romeo att ett samarbete med 
BMW ska förhandlas.
Samrbetet rör komponenter och plattformar för kommande 
Mini och Alfa Romeo. Utöver detta kan det även komma att 
bli ett samarbete kring Alfa Romeos återkomst till USA.
– Vi undersöker möjligheterna att tillsammans med Fiat 
Group gemensamt använda komponenter och olika system 
för Mini och Alfa Romeo. Gemensamma inköp kan minska 
kostnaderna, säger Friedrich Eichiner, styrelsemedlem i 
BMW AG.
– Det föreslagna samarbetet med BMW är en hörnsten i vår 
strategi med allianser. Vi är förtjusta över att få arbeta med 
en så uppskattad och respekterad partner som BMW med 
målet att förbättra bägge våra företags konkurrenskraft, 
berättar Sergio Marchionne, VD Fiat Group.

Som ni kan läsa i artikeln om Alfa MiTo på annat håll i 
denna tidning finns det stora (tyska) tillverkare som har pro-
blem med att lösa de regler kring koldioxidutsläpp som bör-
jar gälla om några år. De behöver sälja fler bilar med lägre 
utsläpp. Marginalerna är mindre på små bilar, varför en väg 
att gå är genom olika samarbeten som kan ge stordriftsförde-
lar. Det är billigare att köpa 300 000 länkarmar än 100 000.

ALFA ROMEO OCH BMW SAMARBETAR
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
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Alfa Romeos senaste modell MiTo är snart här. Nya 
motorer, ny teknik och nya värderingar i en av de 
mest spännnade Alforna på länge. Första steget mot 
en mindre och lättare framtid.

Alfa Romeos motorer har under många decennier mer 
eller mindre baserats på den berömda Nord-motorn, 
kompletterade av den skönsjungande V6-an vars genom-
brott kom i GTV6 på 1980-talet. Med Fiats övertagande 

kom en ny motorfamilj in i bilden med 155 TS 16V och 
156 TS. Dessa utvecklades senare till JTS-varianter, 
följda av GM-baserade motorer (både fyr- och sexcylin-
drigt) vilka är ryggraden i dagens produktion av ben-
sinmotorer. 

Dieslarna är av egen konstruktion som ligger så långt 
fram i utvecklingen att flera andra tillverkare köper 
dem, exempelvis Saab och Suzuki. Miljökrav och till-

verkningskostnader är två skäl bakom utvecklingen 
av nya motorer. Idag är även koldioxidutsläpp en vik-
tig faktor, vilket fått stort genomslag på några få år. 
Biltillverkarna är minst sagt lite jäktade då det gäller att 
anpassa nya modeller efter köparnas samvete och kom-
mande utsläppsregler. Fiat ligger långt fram här, då en 
stor del av koncernens försäljning består av mindre bilar 
som Punto och lilla 500:an. Volvo, BMW, Mercedes och 
Porsche har inte alls samma mängd mindre bilar, vilket 
gör det svårt för dem att nå målet om 130 g koldioxid/
km.

Motorerna i MiTo andas framtid och miljöhänsyn. Mindre 
och överladdad verkar vara bensinmotorns framtid. 
Enligt Fiat själva är dieselmotorn så långt utvecklad 
den kan bli utan större (och dyra) tekniska ingrepp. 
Bensinmotorn har fortfarande stor potential, något som 
kommer att utnyttjas nu då bränslepriset skenar och 
köparnas miljömedvetande ökat. Samtliga motoralter-
nativ kommer från Fiat Powertrain Technologies (FTP), 
den del av koncernen som har ansvar för koncernens 
motorer. FTP är seriösa, vilket det dryga 40-talet patent-
ansökningar som läggs varje år vittnar om.

MiTo lanseras med två bensinmotorer och en dieselmo-
tor. Fler motorer följer, både diesel och bensin, samt även 
en riktigt vass GTA-version med 230 hk.
Till en början säljs endast bensinmotorer med 1,4-liters 
slagvolym. Den svagare levererar 78 hk, den större för-
ses med turbo och får därmed en effekt på 155 hk. Idag 
sitter den i nya Fiat Bravo, där den gjort sig känd för 
att leverera mer effekt än angivet. 206 Nm vridmoment 

vid 2000 v/min från en bensinmotor i en så pass liten bil 
som MiTo borde borga för trevliga egenskaper. MiTo är 
utrustad med vad som på Alfa-språk kallas för DNA-
system – en sorts humörväljare för bilen där allehanda 
inställningar görs. Genom detta system kan man locka 
fram ytterligare 25 Nm, vilket ger imponerande 230 Nm 
vid 3000 v/min. 
Intressant för den som äger sin egen bil är även servi-
ceintervallen som ligger på 3000 mil. Ägarkostnaden är 
som bekant en inte helt ointressant del av bilägandet.

1,4-LITERS SUGMOTOR BENSIN 78 HK

Italienska lagkrav styrde utvecklingen av denna motor. 
Från 2009 finns en lag för nyblivna italienska körkorts-

K L Ö V E R B L A D E T  P R E S E N T E R A R

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Luca Montezemolo, Sergio Marchionne och Luca De Meo vid presentationen av Alfa Romeo MiTo i juni 2008.

Stilren och tidlös inredning med smakfulla instrument.

Läcker häck som sig bör på en bil från Alfa Romeo. Plats finns förberedd för kolfiber och 
venturi på vassare versioner i det markerade partiet under nummerskylten.

Runda bakljus har inte synts på en Alfa under 
många år. Nu är de tillbaka, både på 8C och MiTo.



lare är borta, den kan gott ligga kvar i handväskan eller 
jackan. Även SMS visas på skärmen.

SÄKERHET

Förkortningarna är många. ABS, EBD, VDC, ASR, CBC, 
DST, HBA, Q2 säger inte så mycket, men i korthet betyder 
det att bile har ABS-broms, antisladd och antispinn. 
CBC – cornering brake control – är en ny och intres-
sant bekantskap  vilket innebär att du kan bromsa fullt 
långt in i urvan utan risk för över- eller understyrning. 
Bilen reglerar själv bromstrycket för att hålla sig kvar 
på vägen.
DST – dynamic steering torque – släpper in framtiden i 
din styrväxel. Bilen styr själv emot vid exempelvis över-
styrning. 
Q2-systemet arbetar på MiTo med hjälp av bromsarna. 
Det är alltså inte en riktig diffbroms är Alfas variant av 
elektronisk diffrboms. Under hård kurvtagning brom-
sas det inre hjulet och för på så sätt över vridmoment 
till det yttre hjulet som har bäst grepp. Som sagt, det 
ska bli riktigt intressant att prova denna bil på svenska 
vintervägar.
Krockkuddarna styrs på ett intelligent vis. I grillen sit-
ter en sensor som ser till att huduvdkuddarna är fullt 
uppblåsta innan framsätespassagerare/förare ens börjat 
röra sig. Vidare arbetar systemet med en tvåstegsut-
lösning, där bilen bedömer krockvåldet och blåser upp 
krockkuddarna efter behov. 
För att undvika påkörning bakifrån tänder MiTo var-
ningsblinkersen om du decelererar kraftigare än 7 m/s² 
vid en hastighet högre än 50 km/h.

PRISER

Slutligen återstår att se vad Alfa Romeo och den svenska 
importören kan pressa priset till. Konkurrensen är hård, 
och i Sverige måste Alfa Romeo som vanligt slåss mot 
sitt gamla och oförtjänta rykte som krånglande rosthög. 
Enligt uppgift ska en fullutrustad MiTo 155 kosta strax 
under 180 000 kr i Storbritannien. En 120-hästars Mini 
Cooper kostar i Sverige 171 900 kr, Cooper S med 175 hk 
börjar på 217 000 kr.. Om Alfa MiTo hamnar på dryga 170 
000 kr med en välutrustad 155-hästare borde det vara 
upplagt för succé även i Sverige.
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tagare som begränsar effekten på bilar som dessa nyba-
kade förare för köra till 50kW/ton (68 hk/ton).
1,4-litersmotorn levererar hisnande 78 hk vid 6000 v/min 
med ett vridmoment om 125 Nm vid 4250 v/min. 

1,4-LITERS TURBOMATAD BENSIN 155 HK

1,4-liter, 155 hk vid 5500 v/min, 206 Nm vid 2000 v/min 
med ett lättdrivet turboaggregat som minimerar turbo-
fördröjningen.

Gasandet styrs elektroniskt – fly by wire- vilket innebär 
att olika egenskaper på motorns karaktär kan väljas i 
DNA-systemet. Det kan vara mjukt och smidigt eller 
rappt och sportigt.

Mer än 120 000 timmars utveckling ligger bakom motorn. 
Stor vikt har fästs vid att optimera friktion från vätskor 
och rörliga delar i motorn, minimera effektförlust och 
inre motstånd men stor vikt har även lagts vid att opti-
mera förbränningen utan att öka bränsleförbrukningen. 

120 HK TURBODIESEL

1,6 liter stor diesel som representerar det senaste inom 
dieseltekniken. Med låga 126 g koldioxid per km ligger 
den så nära miljöbilsgränsen i Sverige att det nästa är 
tjänstefel att inte jaga de sista sex grammen koldioxid, 
för att på så sätt kunna klassa bilen som miljöbil. Miljö- 
och skattemässiga fördelar torde göra denna bil till en 
storsäljare. De 320 Nm vridmoment som finns tillgäng-
ligt vid låga 1750 v/min gör att det fortfarande går att 
åka på rätt friskt med bilen. Koncernens dieselar lig-
ger dessutom i framkant av utvecklingen, vilket denna 
motors Euro 5-godkännande visar (Euro 5 – framtida 
miljökrav).
126 g/km, 0-100 km/h på 9,9 sekunder och en toppfart 
om 198 km/h med en angiven förbrukning om 4,8 l/100 
km är imponerande. 
 
VÄXELLÅDOR

Samtliga versioner utrustas med sexväxlad låda. Dubbla 
vajrar sköter förbindelsen mellan länkage och låda. En 
fördel är att vibrationer från drivlinan inte förs upp via 
växelspaken, en annan att växlingarna löper snabbt och 
smidigt.

RACING-DNA

Alfa MiTo är den första modell att utrustas med Alfas 
D.N.A-system. Ett klurigt system som aktivt arbetar 
med motorstyrning, växellåda, bromsar, antisladd, fjäd-
ring och servostyrning. 
Systemet har tidigare funnits på exklusivare sportvag-
nar och tävlingsbilar men har nu hittat in i moderna 
småbilar. Tre olika lägen erbjuds; D (Dynamic) som 
är det sportiga läget, N (Normal) för stadskörning till 
vardags samt A (Allvädersläge) för vinter och regnvåta 
vägar.
Reglaget sitter precis framför växelspaken på kardan-
tunneln. Handhavandet är enkelt med ett vred som ställs 
i ett av de tre angivna lägena. Helt klart är det ska bli 
intressant att testa bilen kommande vinter.

 
HJULUPPHÄNGNING

Fjädring och stötdämpare är avancerade på MiTo. Att ge 

sig på klassledande Mini Cooper kräver en del av chassi-
ingenjörerna.
För att nå dit har bilen duktigt bred spårvidd. 1483 mm 
fram och 1475 mm bak. Breda fälgar i förhållande till 
däckstorlek kombinerat med låga och fasta fjädrar ska 
förhoppningsvis leverera den där riktiga körglädjen. 
Slutligen har både främre och bakre stötdämpare en 
coiloverfjäder som arbetar tillsammans med den vanliga 
fjädringen för att minska krängningen. Denna lösning 
ska enligt Alfa Romeo även lösa problemet med stötig 
gång under vardagslunken. Att få hejd på bilen löser de 
främre 305 mm ventilerade skivorna tillsammans med 
fyrkolvsok på 155-hästarsversionen. Bak sitter 251 mm 
solida skivor. Vi har all anledning att återkomma med 
detaljer om detta chassi som på papperet låter väldigt 
kompetent.

BLÅTAND

MiTo är utrustad med den senatse generationen av 
Blue&Me, det system som Fiat Group tillsammans med 
Microsoft utvecklat som en helhetslösning för musik och 
telefoni samt navigering i bilar. 
Med hjälp av röststyrning och USB-port kan du enkelt 
skötahandhavandet av både musik och telefoni då du kör, 
dessutom på ett säkert sätt. Det räcker med att para ihop 
mobiltelefonen med bilen en gång så känner den igen den 
så fort du sätter dig i bilen. Behovet av mobiltlelfonhål-

Knapp för kontroll av D.N.A-systemet placerad på mittun-
neln framför växelspaken. Förhoppningsvis kan alla hjälp-
system även kopplas ur helt.

Krockkuddar med intelligent utlösning borgar för en säker bil.

Vackert markerad och framhävd förlängning av grillen upp över huven ger bilens nos karaktär. Jag måste dock erkänna att fram-
lyktorna på MiTo irriterar mig. Otäcka minnesbilder från sista utgåvan av Ford Scorpio flimrar förbi. Förhoppningsvis faller 
bitarna på plats då jag ser den i verkligheten. 

Klart och tydligt släktskap mellan storebror och lillebror, även om storebror inte har de drag från Hyundai I30 som lillebror har.
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Med hjälp av en Rotrex C30-74 kompressor, nytt insug 
i aluminium och intercooler har effekten lyfts från 
beskedliga 185 hk till 245 hk. Vridmomentsmässigt leve-
rerar en standard 2,2 JTS 230 Nm jämfört med  J4 C som 

ALFA ROMEO 159 J4 2,2 C BY AUTODELTA UK

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: AUTODELTA UK

levererar 290 Nm. Utöver detta har Autodeltat bultat dit 
en mekanisk diffspärr, bättre bromsar, 19 ” OZ-fälgar 
skodda med Dunlopdäck samt coiloverdämpare, vilket 
torde göra denna vagn till en av de vassaste fyrcylin-

driga premiumbilarna på marknaden idag. En toppfart 
på 265 km/h samt acceleration från noll till 100 km/h på 
6,9 sekunder är respektabla siffror. 
Även karossen har fått ett lyft med ett nytt kit som ger 

AUTODELTA UK HAR GJORT SIG ETT NAMN SOM KOMPETENTA 
MODIFIERARE AV NYARE ALFA ROMEO. EFTER BRERA 3,2 OCH 
SPIDER 3,2 HAR 159 2,2 JTS MASSERATS. REJÄLT.

bilen ett betydligt mer aggressivt utseende än origina-
let.

Vem blir först i Sverige med en 159 J4 2,2 C?
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omsorg om dig & din bil

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

Alfa Romeo i Målsryd!

Auktoriserad fullserviceanläggning för Alfa Romeo

Alfa Romeo 166 V6 3,2 2005               Pris 244.000 kr
4.500 mil. 18” Aluminiumfälg, 240 HK, En ägare svensksåld, GPS, 
Klimatanläggning, Läderklädsel, Låsningsfria bromsar, Farthållare, 
Stereo m CD, Fjärrst. centrallås, Multiratt, Elbackspeglar, Dimljus, 
Antispinn, Elhissar, Färddator.

Alfa Romeo GT V6 3,2 2005                 Pris 249.000 kr
2.950 mil, Klimatanläggning, Antisladd, Antispinn, Läder 
lejongult, Svensksåld 1 ägare, Xenonljus, Brembo bromsar, 
Farthållare, Aluminiumfälgar, Stereo m CD, Fjärrst. centrallås, 
Multiratt, Elbackspeglar, Sportstolar, Elhissar, Färddator.

Lördagen den 17 maj samlades närmare 30 
förväntansfulla Alfistis med sina bilar hos 
Trollspeed i Trollhättan. På schemat stod mät-
ning av effekt, vridmoment samt luft/bränsle-
förhållande på bilarna.

Trollspeed är ett företag som specialiserat sig på att 
trimma tävlingsmotorer i olika dicipliner. För tillfället 
ligger tyngdpunkten på rallycrossen där stora namn som 
Per Eklund, Stig-Olof Walfridsson och Mikael Jernberg 
är en del av kunderna hos Trollspeed. De utför även en 
hel del trimmning och uppgradering av vanliga gatbilar. 
Trollspeed är märkesobundet även om det blivit en hel 
del Saabmotorer genom åren. 

Träffen började med att Frank Strömquist på Trollspeed 
berättade om verksamheten. Därefter blev det visning 
av verkstadslokalerna. De har en mycket fin maskinpark 
som klarar allt som behövs för att bygga tävlingsmoto-
rer. De har även en modern anläggning för mappning 
av motorstyrsystem samt effekt- och momentmätning 
på bilens drivhjul. Anläggningen klarar både 2- och 
4-hjulsdrivna bilar.

När väl introduktionen samt visningen av lokalerna var 
klar så sattes det full fart med att bromsa bilarna. 
Totalt blev det elva Alfor samt en BMW och en Porsche 
som bromsades.

Ytterligare en Alfa bromsades, en 156;a med 3,0 motor. 
Denna bil hade dock defekt luftmassemätare varvid 
effekt/moment siffrorna inte var av större intresse och 
därmed inte redovisas här.

Bromsningarna flöt på mycket bra och totalt så tog det 
fyra timmar att bromsa tretton bilar. Inga motorer ska-
dades eller gick sönder. Det blev en hel del Alfa snack 
samt kaffe och fikabröd som Trollspeed bjöd på under 
dessa timmar.

Kommentarer till resultatet
Generellt sett verkar bilar med 116-chassi ha lägre 
effekt/moment siffror än vad fabriksuppgifterna säger.
Exempelvis ska en 75 QV 3,0 ha 192 hästar. Mätningen 
här gav 162 Hästar. Vidare har en 75 TS 144 hästar 
emedan mätningen gav 137 hästar (denna motor är ändå 
”optimerad” då bilen går i Challenge klass 3). SZ skall ge 
210 och gav här 195.

Man kan misstänka att 116-bilarnas speciella konstruk-
tion med transaxel och växellåda med koppling bak till 
stor del är förklaringen till de något ”låga” siffrorna. 
För att få  mer stöd i denna teori så letade jag upp en 
gammal Dansk Alfaklubb-tidning hemma då jag hade 
för mig att Danska Alfaklubben hade gjort en liknande 
övning för några år sedan. I Alfa Romeo Nyt nr 1 2008 
kan man på sidan 37 läsa att danskarna också mätte upp 
”låga” effekter för 116-bilarna. Tex så låg flera 75 TS 
i spannet 115-120 hästar ur motorn medans uppmätta 
156:or låg kring 150 hästar.

Om jag skall summera dagen så var den mycket trevlig 
även om en många hade förväntat sig lite mer kräm ur 
sina motorer.
Mest nöjd var nog Mattias Arvidsson som kunde konsta-
tera att hans bil som gått 24000 mil gav 206 Hp. Uppgiven 
effekt för 164 24V är 211 Hp.
Även Kristoffer Edström var nöjd och glad när det kon-
staterades att han Challenge 75 turbo bil gav bra med 
effekt och vrid samt att bränsle/luft förhållandet var 
förhållandevis bra.

Finns det intresse så försöker jag få till samma övning 
nästa år.

Effektmätningsträff hos Trollspeed 17 maj 2008
TEXT: NICLAS ROSENGREN
FOTO: MATTIAS ARVIDSSON

BIL/MOTOR: STANDARD/MODIFIERAD: EFFEKT(HK)/VARV: MOMENT(NM)/VARV:

GTV 6 / 2,5 MOD 175 / 7100 196 / 5600

GTV 6 / 2,5 MOD 166 / 6700 192 / 4800

GTV 6 / 2,5 MOD 164 / 6600 195 / 5000

GTV 6 / 3,0 MOD 168 / 5700 226 / 2800

SZ / 3,0 STD 195 / 6300 233 / 5600

75 QV / 3,0 STD 162 / 6000 203 / 4800

75 TSR / 2,0 STD 137 / 6000 178 / 4100

75 TURBO / 1,8 MOD 233 / 6100 301 / 4000

BERLINA / 1,8 MOD 125 / 6100 161 / 4600

164 SUPER / 3,0 24V STD 206 / 6400 248 / 5100

När det gäller Alforna så blev det följande resultat:
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MILLEMIGLIA

Italian wheels maker since 1971

After Mythos and GTO Evoluzione, OZ dedicates
A new wheel to 430, 599 and Scaglietti.
The racing DNA of OZ continues to sign exclusiveness.

MITO ROSSO III
Deriving from an excellent race.

3 piece modular wheel.
Forged flange (EN AW-6082).
Front and rear 20” differentiated rim
Chromed and spammed semi outer rim.
Finishing: dull diamond cut anthracite
Sizes: 20”
Suitable to assemble original hubcap, bolts and nuts.

www.specialfalgar.sewww.specialfalgar.se

Det var inte bara förr i tiden Alfa Romeo vann lands-
vägslopp. 2007 vann Alfa Romeo det historiska loppet 
Mille Miglia. 2008 års upplaga vanns av far och son 
Luciano och Antonio Viaro i en 6C 1500 Super Sport från 
1928. På en god andraplats placerade sig det argentinska 
teamet Fernando Sanchez Zinni och Juan Bartolomè i en 
Alfa 6C 1750 Gran Sport från 1930.
46 av de 375 startande bilarna var Alfa Romeo, och där-
med också det största enskilda märket bland de startan-

ALFA-VINST I MILLE MIGLIA

6C 1500 under landsvägsetapp 2008.

Far och son Viaro hedras som vinnare av Mille Miglia 2008 i sin 1928 års 6C 1500 Super Sport.

de i årets upplaga av Mille Miglia. Enzo Ferrari kallade 
för övrigt loppet för ”the finest race in the world”.
Historiskt sett är Mille Miglia ett lopp som Alfa brukar 
lyckas bra i. Mellan åren 1927 och 1957 vann Alfa elva av 
de trettio lopp som kördes, ofta med bara Alfa på pallen. 
1930 vann exempelvis Tazio Nuvolari med Achille Varzi 
och Giuseppe Campari på tredje plats. 1933 och 1934 var 
även det två år då det bara var Alfa på pallen. Tack vare 
Alfa Romeos museum och skicket de håller sina bilar i 
fortsätter Alfa att vinna historiska lopp. Dags att lägga 
en semester till Italien och Mille Miglia?

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO
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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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GARAGEBESÖK

Förra sommaren hade jag hittat en ny kärlek. Det kom 
som en blixt från klar himmel och bakom ryggen på min 
dåvarande, som omgående skickades iväg. Häromdagen 
svängde hon förbi för en liten diskussion.
Självklart handlar det om en Alfa Romeo. En svart 75 
3,0 från 1988 som jag blev tvungen att sälja då en GTV6 
skulle in i garaget. Jörgen Eriksson från Odensala tog 
hand om stafettpinnen, och på ett år har han hunnit med 
en hel del.

Bilen var i stort sett okörbar då jag sålde den. Visst gick 
den att besiktiga och åka med. Motorns gång med nya 
och vassare kamaxlar med SZ-grenrör var magnifik 
även om den där sista lilla ansträngningen fattades. 
Jörgen Eriksson har varit flitig i garaget under den 
gångna vintern, så nu närmar bilen sig färdigt skick. 

Jörgen Eriksson bakom sin 75 3,0 där 
framvagnen fått en trevligare höjd. 
America-kofångaren är även bytt mot lät-
tare och smidigare kofångare från 75 TS.

Detta var skicket då Jörgen Eriksson köpte bilen 
av mig. Hög och tung framtill. Premierar knappast 
egenskaperna på bana. 

Å T E R B E S Ö K  A V  M I N  F Ö R E  D E T T A

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON
Ny luftmassemätare är monterad vilket givit motorn lite 
bättre andning. De tunga America-kofångarna är ersatta 
av TS-kofångare. Framvagnens off-roadliknande stuk är 
borta och ersatt av en mer rejsig nivå. Kränghämmare 
fram och bakre fjädrar är bytta, vilket har gjort under-
verk med bilen. Den styr nu in i kurvor utan diskussion 
jämfört med tidigare chassi som led av fantom-under-
styrning.

Den gode Jörgen svängde förbi en dag för provkör-
ning. Vi konstaterade att bilen fortfarande gick som 
ett spjut, fast bättre. Med hjälp av en lånad Racelogic 
Driftbox klockade jag den under min ägo till 6,3 sek-
under för klassikern 0-100 km/h. Inte illa för en 20 år 
gammal familjebil som ofta döms ut av motorexeperter. 
Återstående jobb är framvagnsinställning och byte av 
främre DeDionbussning, sen är det bara att titta i back-
spegeln på banmötet, för det är där den kommer att dyka 
upp…
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Svenska Bilsportförbundet har regelverk för det 
mesta. Att de dessutom har ett regelverk som gör det 
möjligt att tävla helt lagligt med bruksbilen kanske 
inte alla känner till. Faktum är att det går lika bra att 
åka Volvo V40 med r-däck som Alfetta med radikalt 
chassi.

Lazzat MK har funnits några år. Ursprungligen var det 
en hemsida som utvecklades till motorklubb. Det enda 
som får förekomma på hemsidan är laglig banracing, 
konbana eller dragracing. 2002 blev Lazzat MK en god-
känd SBF-klubb.

Konbana är ett komplement till banmöten då åklusten 
sätter in. Det går att ordna med relativt enkla medel på 
exempelvis gamla krigsflygplatser. Det som behövs är 
koner, tidtagning, radiokommunikation och funktionä-
rer.
Det hela går ut på att du ska åka en konbana med vänd-
punkt på kortast möjliga tid. Flyttar du en kon blir det 
tidstillägg. Målgång sker i en box av koner, där du måste 
passera första raden för att bryta tidtagningen. Ungefär 
en billängd efter fotocellen står en ny rad av koner. Det 

gäller att stanna efter tidtagningen men före den sista 
raden av koner, eftersom en påkörning av dessa innebär 
att din tid inte räknas.

Två repor körs i följd. Den första används med fördel till 
att värma motor och däck samt välja spår. Andra åket är 
på allvar, och då skall du förhoppningsvis sätta det där 
perfekta åket, om det nu inte vore för att det är så otro-
ligt enkelt att ladda lite för mycket.

Körningen är väldigt teknisk, då maxhastigheten enligt 
reglementet skall logga runt 80 km/h. Det låter inte far-
ligt, men konerna har placerats så att din ratt aldrig står 
still under den dryga minut åket tar. Jag kan garantera 
att både puls och adrenalin flödar. Längst bort i banan 
ligger en vändning om 180°. Den lockar fram under-
styrning i vilken bil som helst, såvida det inte är något 
renodlat racebygge. Därefter är det samma bana tillbaka 
till målgården.

29 juni åkte undertecknad, Björn Ek och Daniel Holm 
till Lunda flygfält utanför Uppsala för Lazzats andra 
deltävling 2008. Anmälan och besiktning precis som på 

KONBANA MED LAZZAT MK

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

klubbens banmöten. Arrangörerna har varit uppe sen 
länge, så banan är utplacerad och tidtagningen på plats 
när det är dags att börja åka. Klassindelningen är enkel; 
med r-däck alternativt gatdäck.

Denna gång var det extra roligt för min del. 2004 åkte 
jag med min 75 TS just på Lunda med Lazzat. En ventil 
fick då nog och ledde till väldigt god oljeförbrukning 
men usel prestanda. Sedan dess har motor och topp 
renoverats. Veckan innan besiktigades bilen och toppen 
efterdrogs då jag kört 100 mil med bilen. Björn Ek kom 
med sin Alfetta som byggts om radikalt. Chassiet liksom 
motor har fått sig en rejäl omgång, så bilen är mer än väl 
lämpad för att åka fort.

Dagen flöt på bra, och glädjen av att återigen få utsätta 
både bil och förare för en bana var stor. Både jag själv 
och Björn Ek gick runt och flinade fånigt mellan åken. 
Jag tror inte det var den vackra naturen som var orsak 
till detta.
Bland övriga deltagare märktes bland annat BMW M3, 
Porsche 911, Civic Type R, Opel Ascona A med dryga 200 
hästar stark 2,4-liters Omegamotor, Opel Kadett City 

1200 S med 150-hästars GSI-motor, Superseven-kopior 
och VW Golf GTI. Dagens mest uppseendeväckande eki-
page korar jag den Volvo V40 av äldre modell som kördes 
med R-däck och helt i 20000-milstandard för övrigt. Som 
motpol till denna fanns även en otroligt fint byggd BMW 
2002 med fyrcylindrig M3-motor på dryga 200 hästkraf-
ter. Gemensamt för alla är intresset att åka fort mellan 
plastkoner.

Hursomhelst, bilen är tillbaka på banan, och än bjuds 
många tillfällen att rasta sig själv och bil innan hösten 
är här. Anmäl nu dig själv och din bil till nästa konbana! 
Två deltävlingar återstår när denna tidning gått i tryck; 
31 augusti på Barkarby samt 20 september på Lunda.

Stort tack till Niklas Falk och Magnus Lindberg som 
ställde upp med bilder!

Länkar
www.lazzat.se
www.stockholmsbf.org/Blankett/tav_reg_konbana.pdf

Staffan Erlandsson tillbaka med sin 75 TS efter några år på pallbockar.
Foto: Niklas Falk

Bilen utsätts för ovanliga lastväxlar och krängningar. En konbana ger snabbt svar på 
vad din bil klarar. Foto: Niklas Falk

Så här ser banan ut. Liggande koner pekar mot den sida av konen du skall passera. 
Vändpunkt längst ner i bild. Foto: Magnus Lindberg

Björn Ek i Alfetta laddar för start.
Foto: Magnus Lindberg

Mycket välbalanserad Alfetta glider graciöst igenom konerna. Björn 
Ek med konstruktör Igino Cazzola har åstadkommit något stort.
Foto: Niklas Falk

Erik Wedlunds Opel Ascona A med mycket pulver under huven gick 
som ett skott. Foto: Magnus Lindberg

Två ikoner vad det gäller sportiga familjebilar.
Foto: Magnus Lindberg
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I den svala skånska vinden träffades ett glatt gäng för att 
käka glass och snacka Alfa som kan ses av bildena var 
åldersspridningen på besökarnas bilar god.
Ett celebert besök var den tyska Giulietta SZ:an. En utav 

TEXT OCH FOTO: BJÖRN NILSSON

FIKATRÄFF I SMYGEHAMN 
17:e JUNI 2008

217 tillverkade racers som har haft samma ägare sedan 
1971.
Glassen var god och i övrigt låter jag bilderna tala för 
sig själv.

KLUBBTRÄFF

Mikael Wiklund i i ledningen med sin GTV i Race 1 på Ring Knutstorp och Svenskt Sportvagnsmeeting 2008
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En varm försommarkväll samlades en grupp hängivna 
Alfa-ägare vid det gamla stationshuset i Skärblacka. 
Det var Alfa-klubben som, tillsammans med webbplat-
sen AlfaPower genom Georg von Boisman, planerat en 
kväll för att låta bilarna andas vårluft och oss ägare 
en chans att träffas och snacka Alfa, bland annat. Det 
var kul att se att många också lyckats locka med både 
sina respektive och barn. Förutom en inspirerande tur 
genom det vårfagra östgötalandskapet hade vi planerat 
en del övningar och lekar för att göra kvällen ännu mer 
spännande. Våra Alfa-återförsäljare och verkstäder i 
Östergötland; Auto Italia och MGRA Service i Linköping 
och Bilteamet i Norrköping, hade alla ställt upp med lite 
godsaker som priser för ”vinnarna”.

Det första momentet var ”precisionskörning” på stations-
planen i Skärblacka, med Georg som enväldig och sträng 

ÖSTGÖTATOURING I MAJ

domare, vilket involverade ”köra på planka”, uppskatta 
bilens höjd och distansbackning. Allteftersom deltagar-
na anlände genomfördes övningarna till en intresserad 
publik. En frågetävling relaterad till Alfa var ett andra 
tävlingsmoment och frågorna fanns anslagna på Georgs 
Alfasud Giardinettas sidorutor. De gav upphov till en hel 
del huvudbry och diskussioner.

När karavanen rullade iväg mot Linghem, öster om 
Linköping, för turens första etapp kunde vi räkna in ett 
25-tal Alfor av de mest skiftande beskrivningar. Där 
fanns allt från Peter Ausgaards 30-talsinspirerade bygge 
till Fredrik Malmbergs 159 Diesel, med många modeller 
däremellan representerade. Det var spännande att se 
variationen.

Som syns på bilderna var det en del inspirerad körning 

och alla fick en chans att smaka på våra trevliga små-
vägar i trakten. Låt oss säga att karavanen färdades i 
”raskt marchtempo” vilket gjorde att alla kunde hänga 
med. Lite utdragen blev den dock innan vi gjorde vårt 
första stopp!

Efter uppehåll och bensträckare i Linghem, där ytter-
ligare några deltagare anslöt medan andra tackade för 
sig, fortsatte vi genom skogarna öster och söder om 
Linköping. Slutdestinationen för kvällen var det tidi-
gare Soldathemmet, vid Garnisonen i Linköping, som 
numera heter Ryttargårdskyrkan. Klubben bjöd på 
kaffe och uteserveringen passade perfekt en vacker som-
markväll som denna. Där avslutades också övningarna 
med ett försök att i blindo identifiera diverse Alfa-delar 
som Georg samlat ihop och lagt i en kartong. Det blev 
många skratt när bromklotsar, grillar och bakljus skulle 

identifieras och modellbestämmas med fingertopparna. 
Prisutdelning följde och presenterna blev mycket upp-
skattade av ”vinnarna”. 

Många av oss dröjde oss kvar en god stund in på kvällen 
och samtalen rörde de mest skiftande ämnen. Det var 
kul att se att alla verkade ha haft en trevlig kväll och 
verkade nöjda med utflykten. Håll ögonen öppna efter-
som planerna finns att upprepa arrangemanget nästa år. 
Dessförinnan kommer vi troligen också att ha haft en 
höst- eller sensommarsamling.

Något blev kvar efter klubbens första april-skämt i år! 
Foto: Bo M. Hasselblad.

Far och son Cristalli diskuterar de kluriga frågorna. Foto: 
Bo M. Hasselblad.

Noggrant mäts om Peter Ausgaard uppskattat rätt fordons-
höjd och klarar frigångstestet. Foto: Bo M. Hasselblad.

Peter Ausgaards välkända replika fick inte plats i sandlå-
dan. Foto: Georg von Boisman.

Lars Hedborgs fina 1964 
Giulia Spider. Foto: 
Robert Claesson.

Instruktioner och road-
book gås igenom på störs-
ta allvar! Foto: Robert 
Claesson.

Halvvägs till Linköping var det dags för paus i Linghem. Foto: 
Robert Claesson.

FOTO: BO M. HASSELBLAD.
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Varannan förare som 
omkommer i singelolyckor i 
trafiken är alkoholpåverkad.

Alkoholhalt: 13,5%. Pris: 215 kr. Varunr: 74298-01
I Systembolagets beställningssortiment. Beställ på www.philipsonsoderberg.se

OBS. Alfan på bilden är inte extrautrustad.
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Modell: Monferrato Rosso
Årsmodell: 2005
Färg: Rosso
Tillverkare: Scrimaglio
Uttagen på hösten
Importerad från Italien
Besiktigad u.a.
Läs mer på: www.
philipsonsoderberg.se
OBS!!! Endast seriösa
Varunummer: 74298-01
Leverans: Max 1 vecka
Pris: 215 kr P.O.K.

Giulian fick visa att den minsann hänger med modernare 
metall. Foto: Robert Claesson.

Kvällskaffet var en passande avslutning. Georg vakar över 
sin låda med ”hemligheter”. Foto: Robert Claesson.

Slutdestination. 
Dags att par-
kera! Foto: Robert 
Claesson.

Medan kaffe intas 
vilar bilarna upp 
efter trippen. Foto: 
Robert Claesson.
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H älsingland 17 maj 2008. Det snöar. I 
Järvsjö ligger dagens mål; en antikva-
risk godbit i form av en Esso-mack i 

originalutförande från 1950-talet. I Hudiksvall, 
drygt sju mil bort, står ett gäng Alfor på som-
mardäck vars ägare verkligen vill se denna 
mack.

Det började med att Erne Wiström, Lasse Jonsson och 
undertecknad åkte förbi en gammal Esso-mack som-
maren 2007. Den låg i Järvsö och visades efter överens-
kommelse med ägaren. Erne Wiström tyckte detta var 
ett alldeles utomordentligt skäl att bjuda in Alfa-ägare 
för en liten åktur med macken som slutmål. Mackägaren 
Stig Borg kontaktades, datum bestämdes och inbjudan 
skickades till alla kända och okända Alfa-ägare i trak-
ten. Ingen av oss är norrman, så datumet var satt till 
17 maj. Ingen anmälan behövdes, det var bara att dyka 
upp nere vid kajkanten i Hudiksvall klockan 1000, samt 
klockan 1100 i Ljusdal för de som kom från det hållet.

Lördagen den 17 maj var ingen höjdare vädermässigt. 
Temperatur kring nollan med snö i luften. Då vi kom till 
kajkanten var det inga andra Alfor där. Vi hade befarat 
detta, i synnerhet när vädret var som det var, men när vi 
nu ordnat en åktur borde väl fler ställa upp? Hela trup-
pen som åkte från kajkanten bestod alltså av två bilar, 
Erne Wiströms 156 SW och Lasse Jonssons Spider. Strax 
utanför Hudik slöt även Sören Larsson med sambo Anna 
upp i hennes 164:a. I Ljusdal slöt Matz Andersson med 
fru Gunilla i en ovanlig 164 2,0 V6 Turbo, Björn Skeppar 
med hustru i Alfasud 1,2 samt Patrik Hermansson med 
son i 159 SW.

Väl framme vid macken bjöd ägaren Stig Borg in oss till 
femtiotalet. Huvudsakligen finns prylar från Esso, men 
även andra märken var representerade. En höjdare var 
de Alfa-pastiller som fanns i ett ställ med andra tablett-
askar. Stig Borg svarade vänligt på alla frågor och berät-
tade att macken stängde så tidigt som 1964. Då kostade 

bensinen ungefär 95% mindre än idag; 70 öre per liter!

Efter tips från mackägaren åkte vi in till Järvsö för 
lunch. Snöoväder och slask gjorde att en stund i värmen 
kändes riktigt behagligt. Trots vädret hade det blivit en 
trevlig träff, som inte var slut ännu.

I urskogen utanför Färila låg vårt nästa mål. Utanför 
Mats Anderssons villa ställde vi våra bilar. De var inte 
ensamma. På gården fanns Matz övriga Alfor; 164, Alfa 
90, Alfa 75, två Alfasud och en 166 med den ovanliga 
motorn 2,0 V6 Turbo. Den köptes med trasig motor, men 

DE SISTA ALFA-ENTUSIASTERNA
TEXT & FOTO: JAN-ERIC LINDBLOM

eftersom Matz Andersson har en färdigrenoverad stå-
endes är det bara att stoppa i. Den gode Matz är minst 
sagt noggrann, så 166:an har dels lackats om, dels fått 
tyginredningen ersatt av en läderinredning. Utöver 
dessa bilar har Matz Andersson även en race-Sud stå-
ende på annat ställe. En imponerade Alfa-samling i 
Hälsingeskogarna!

Ni som varit med ett tag minns kanske Färilaträffen 
som gick av stapeln under några år. Den ordnades av 
just Matz Andersson tillsammans med John-Åke Gladh, 
som dessvärre inte kunde vara med denna gång. Denne 

John-Åke har också en diger Alfasamling bestående av 
bland annat Montreal 1975, 1900 Super 1958 och en 2600 
Sprint 1962.

Efter lite garagesnack konstaterades återigen att det 
varit en lyckad dag. Dagen innan hade Färila haft 2,5 
decimeter snö. När jag skriver detta har det gått nätt 
två veckor. Kvicksilvret visar på 31,4° med strålande sol. 
Sommaren kom fort.

VÄNLIGA HÄLSNINGAR FRÅN EN HÄLSING,
JAN-ERIC LINDBLOM

Uppställning framför Esso-macken i Järvsö.

Stig Borg, mackägare i Järvsö.

Till vä träffens initiativtagare Erne Wiström, till hö Lasse 
Jonsson.

Hyllan med godis för nostalgiker, 
Alfapastillerna skymtar uppe till 

vänster bredvid Essos konsistenfett.

Alfasamling hemma hos Matz Andersson i Färila.



Under en helg i början av juni spreds historiska ljud, dof-
ter och intryck från Scandinavian Raceway i Anderstorp. 
Bland mycket annan racing återfanns ett koppel histo-
riska F1:or, standardvagnar och GT-bilar från brittiska 
The Masters Racing Series. 

För svensk del var anknytningen dubbel, då inte bara 
ett flertal av Ronnie Petersons gamla bilar tävlade eller 
uppvisningskörde, utan även att Växjö-sonen Stefan 
”Lill-Lövis” Johansson både uppvisningskörde och täv-
lade i flera klasser.

För Alfa Romeos del var deltagandet på banan begrän-
sat. En Tipo 33-motoriserad Cooper fanns på plats. 
Motorn var visserligen utbytt mot en trimmad Montreal-
motor, men ändock en Alfa Romeo. Vidare fanns Roland 
Falkenbäck från Ängelholm på plats med sin 1750 
Bertone. 

Bland utställarna fanns även Magnus Ahlqvist från 

Rydaholm med företaget Motorima. Bilarna i 
deras utställningstält var av oslagbar kaliber. 
Bredvid Ronnie Petersons banbrytande March 
721 x från 1972 stod även Motorimas egna 
replika på Alfa Romeo Disco Volante. 

Under en promenad i depån konstaterade jag 
att det stod tung motorsporthistoria parkerad 
överallt. Den nya depån var öppen för allmän-
heten, vilket innebar att du kunde luta dig in 
i gamla F1:or och känna doften av olja, bensin 
och tävlingsbil. Närbilder på instrumentavlor 
var inget problem, mekanikerna var brittiskt 

artiga och svarade välvilligt på alla frågor. 

Bilarna varierade från Lotus Cortina via Hundkoja till 
Ford GT 40 och de ovan nämnda F1:orna. Det roliga i 
sammanhanget var att samtliga bilar framfördes på det 
sätt som den ursprungliga konstruktören avsett – full 
attack.

Bland de största publikfriarna fanns dels en Mustang, 
dels en Cortina som bägge listat ut att karusellen lämp-
ligen tas med bredsladd. 

Givetvis fanns mycket annat att se. Bizzarini, Ford GT40, 
Lola och andra klassiska vagnar var parkerade precis 
överallt. Upplevelsen att få se dessa bilar på nära håll 
och prata med deras ägare eller mekaniker var en fröjd. 
Enda smolket i bägaren var att inte fler Alfa Romeo 
deltog. Kankse någon driftig person åtminstone ordnar 
en klubbmonter till nästa år? Det behöver inte vara så 
krångligt; samla ihop bilarna utanför och parkera dem 
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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

Välkommen till oss i Torshälla/Eskilstuna, 016–35 75 30 eller 
gå in på vår nya hemsida www.ccmotors.se. 

GiuliETTa  |  BErTonE  |  SpidEr  |  Giulia 
MonTrEal  |  alfETTa  |  alfETTa GTV  |  alfa 90 

– reservdelar, postorder 
– Service, reparationer, renovering 
– förgasare, bromsar, avgas 
– Topplock, motorrenovering 
– Växellådor, bakaxlar, bussningar 
– inredningar, fälgar 
– plåt, rost, lack, el 
– Snygga originaldetaljer

2.0 TS  |  2.5 V6  |  3.0 V6 
164  |  155  |  156 GTV  |  SpidEr  |  166 

fasta låga priser och fina stämplar i din servicebok
– Kamremsbyten 
– Service, olja, tändstift 
– Broms-, avgas-, hjullager 
– länkarmar, bussningar 
– 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 18.000, 20.000,  
    22.000 mil, välservade alfor brukar hålla längre...

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

RONNIE PETERSON HISTORIC GRAND PRIX
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Ron Maydons Amon F101, i 
bakgrunden den brasilianska 
Fittipaldi med Steve Farthings 
Alfa-motoriserade Cooper T86C 
längst bort.

Colin Chapmans änka Hazel 
Chapman  och son Clive 
Chapman sköter idag Team 
Classic Lotus. Besök på hem-
sidan www.classicteamlotus.
co.uk rekommenderas. De säljer 
bland annat en Lotus 81 om du 
skulle känna för lite mer spän-
ning i vardagen.
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Trött på 
traditionella 
vägkrogar?
Prova vår prisbelönta freshfood.

m
m

x 
re

kl
am

by
rå

I våra ljusa och fräscha butiker äter du hälsosam, kalorisnål freshfood 
som pasta, wok, kyckling och sallad. Med tillbehör som couscous och 
bulgur. Till det dricker du nypressad juice eller porlande mineralvatten. 
Måltiden avslutas med ett välbalanserat kaffe och en nybakad kaka.
         Med drygt 40 butiker som serverar freshfood finns vårt vinnande 
koncept på många platser runt om i landet. Välkommen in.

Preems butik i Falkenberg vann Arlas Guldko 2007 
i klassen bästa snabbmålsbutik. ”Kunderna erbjuds 
här ett fräscht, hälsoinriktat och modernt sortiment 
av snabbmål i en renodlad och snygg butiksmiljö”, 
löd juryns motivering.

PS. Du hittar ytterligare cirka 150 bemannade bensinstationer med 
välsorterade butiker och generösa öppettider över hela landet.

PRE-735_travelmedia_95x255.indd   1 08-03-14   15.40.47

lite finurligt så det ser bra ut. Kanske finns det även ett 
litet tält med info om klubben på plats.

Min rekommendation blir att du bör åka nästa gång 

detta arrangemang anordnas. Alternativt besöka dessa 
gentlemän då de tävlar på hemma i Storbritannien.
Länk för intresserade: www.themastersseries.com

Steve Farthings Cooper T86C med trimmad Montreal.
motor som ersatt den Tipo 33-motor som egentligen ska 
sitta här.

Stefan Johansson är glad efter sin andra vinst av två möjliga i klassen Grand Prix Masters, ett namn som stämmer väl in 
på Stefan.

Luxemburgaren Nico Bindels i Gunnar Nilssons Lotus 77.

Sportvagnar med historia. Nummer 29 Rick Carlino (US) i sin Chevron B36 slutade tvåa i söndagens race.

Fittipaldi med dubbla ok fram.

Alfas 116-serie må ha en annorlunda bakbromskonstruk-
tion, men Lotus tar priset med sina dubbla bromsok. 
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Säsongen har hunnit drygt halvvägs i både 
Sportvagnsserien och den Historiska Racing Cupen. Här 
följer lite bilder och spridda resultat för de våra: 

Sportvagnsserien Roadsport: Här är Mikael Wiklund 
regerande mästare. Men han fick tillökning i början 
av säsongen och missade de två första deltävlingarna. 
Han kom dock till tredje deltävlingen som var Svenskt 
Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp. Han glödde av 
iver att få köra igen och tog lätt hem en dubbelseger.

Per & Emil Löveryd delar på styrningen i Modsport. De 
har tyvärr haft mycket krångel i år och inte kommit i 
mål, eller ens till start så ofta…

ALFA ROMEO I SPORTVAGNSSERIEN OCH HISTORISK RACING
I Historisk racing hittar vi några fler: 

Anders Agfors ligger tvåa i Standard Ny. Anders dubblar 
med att köra i Roadsport också, men även han har haft 
lite bekymmer i år.

Lennart Henjer är ensam i sin klass i GT/GTS. Roland 
Falkenbäck har endast kört Knutstorp i år och där kom 
han bara i mål i ena racet.

Förhoppningsvis finns det fler bilar att rapportera om 
senare i höst.

Ni får hålla till godo med bilderna så länge.

BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE

Anders Agfors 
i Historisk 
Racing.

Lennart Henjer i klass i GT/GTS.

Lennart Henjer i depån.

Mikael Wiklund 
regerande mästare 
i Roadsport.

Roland Falkenbäck.

Anders lig-
ger tvåa i 
Standard Ny.
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80-talare!
Klassiker!
1980-talets 
läckraste 
familjeracer –
Mercedes 2,3-16!

SAAB + LEXUS + AUDI
Snabb. Stöddig, 
Svart. Häng med 
i Black Turbo! 

GRRR! BMW 130i

M-SPORT…

 MATCH. 
VOLVO V70 T6
BMW 530XD

AUDI A6 3,0 TDI
CHRYSLER 300C

KÖR! LÄS! NJUT!

580 hästar 
& två ton.
Sprängdeg!

TURBO X                     IS F        RS6

PILOTBRILLOR

& GUL WALKMAN

4 × KOMBI!

Fullträff direkt!

FAMILJERACERS
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WOW,
X-BOW!
Snart på 
en väg 
nära dig: 
sportbilen 
från KTM! 

 

LOTUS EXIGE S Första 

provturen med nya, heta

kompressorladdade Exige!

001AMB0308P.ps   1 08-02-25   12.20.28
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AUDI A4 TDI MERCEDES C220 BMW 320d ALFA 159 JTD
DIESELSPORT!
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PROVKÖRD!
CITROËN C5.
Är detta en fransk 
BMW? Eller en 
tysk Citroën? Calle 
Carlquist har kört 
och ger besked.

                ÄNTLIGEN!

JARLMARK PRESSAR ARIEL 

ATOM RUNT GOTLAND RING

Åtta sidor om 1980-talets
fräckaste italienare
– Ferrari-
känsla för en
spottstyver

ALFA GTV6JAGUAR
 NYAXF!

Sagan om Ronnie
– genombrottet!

Englands läckraste
i modern tid – och

vi har kört den!

KOLLA SAABEN!
Vi har de unika
bilderna på bilen som 
skulle bli Saabs
hemliga lyxcoupé!

KÖPLUST! LOTUS ELISEDe hetaste, nyaste och hemligaste
spionbilderna –Automobil.se!

SECRET
SERVICE

SVERIGES HEMLIGASTE SIDOR

PREMIÄR! 

 MATCH.    ROLIGA &
 SMARTA TJÄNSTEBILAR

001AMB0408P.ps   1 08-03-28   13.05.20

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

KÖR! LÄS! NJUT!

ENTUSIASTENS BILTIDNING 
SEDAN 1982

ALLTID I 
AUTOMOBIL

 
Alla snackar om körglädje – men vad 
är det egentligen? Automobils A-test 
stöder de subjektiva upplevelserna 
med objektiva fakta om bilens 
prestationsförmåga. 

JONAS 
JARLMARK

TESTCHEF

Han är inte bara doktorand i for-
donsdynamik, racerförare på hob-
bynivå och raceingenjör åt Rickard 
Rydell – han är dessutom testchef 
på Automobil och mannen bakom 
A-testet. Läs Jarlmark – du blir både 
upplyst och road!

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CARBESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

MEDLEMS- 
RABATT!

15 %
ERBJUDANDET GÄLLER 

MEDLEMMAR I CLUB 

ALFA ROMEO

Vår egen slalombana som ställer 
hårda krav på bilens köregenskaper 
– här räcker det inte med bara en 
stark motor! Ingår som testmoment 
i A-testet och har blivit en populär 
aktivitet hos flera bilklubbar.

CALLE 
CARLQUIST
REDAKTIONSCHEF

Låt dig inte luras av att hans hjärta 
klappar för gamla Oplar – mer all-
ätare än Calle kan man inte bli. Har 
skrivit om nya och gamla bilar i drygt 
20 år och har aldrig varit vassare med 
pennan i hand än nu. 

PROJEKT ROADSPORT
Biltävlingsglädje på rimlig budget-
nivå med gatreggad bil – följ fotograf 
Pers äventyr i Road Sport C!

PROJEKT 968
Ta en billig sportbil, modifiera 
chassit, montera R-däck, slå rekord 
i A-sprint. 

AUTOMOBIL.SE

Nu skriver vi om 
nya och gamla 
modellbilar också. 
Har du en rolig 
samling? Gör som 
Jan-Eric Lindblom 
och berätta om 
den på Automobil 
Playground!

Nu skriver vi om 
nya och gamla 
modellbilar också. 
Har du en rolig 
samling? Gör som 
Jan-Eric Lindblom 
och berätta om 
den på Automobil 
Playground!

Har du en läcker 1980-talare? Hög tid att ladda upp inför Träffpunkt 80 i så fall. www.traffpunkt80.se

Har du en läcker 1980-talare? Hög tid att ladda upp inför Träffpunkt 80 i så fall. www.traffpunkt80.se Gladlynta familje-

bilar och hetlevrade 

tjänstebils alternativ 

– viktiga ingredi-

enser i Sveriges 

entusiast tidning.

Klapp & klang! Lamborghini Gallardo 
Superleggera grillas i Automobil 6.08  
som utkommer 10 juni

Klöverbladet_AMB_Maj_2008.indd   1 08-05-09   07.49.10

FOTO: OLLE NILSSON

Mattias Anderssons krasch på Sturup

Hjälp CAR stödja Mattias Andersson!
 

Vår vän Mattias Andersson har haft en knölig start på sin STCC-säsong.
Senast var det punktering som stoppade honom efter att han haft snabbaste varvtid. På tävlingen dessförinnan blev han 
påkörd så att en stor del av budgeten gick åt för att reparera bilen. Mattias är inte stödd av de stora bilmärkena utan är pri-
vatförare. Att han lyckas visa bakändan åt de större stallen är fantastiskt. 156:an han kör är ju en 10 år gammal bil!
På klubbens hemsida startades en diskussion om att klubben skulle kunna hjälpa till. Frivilliga bidrag är välkomna. Vi 
öppnar PG 228 541-9 för detta. Skriv ”MATTIAS STCC” som meddelande. Vi skall se till att pengarna kommer fram. Vi ska 
försöka se till att han får dem vid tävling på Gelleråsen 17/8.
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16 TYGMÄRKE CLUB ALFA ROMEO
8 CM    40:-
med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan 
strykas fast.

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

18 CLUB-PIN 15 MM    35:-
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! 
Pin med 4-färgslogo.

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

20 NYCKELRING MED KEYCODE, 
BLÅ/SVART    70:-
Med ett nummer på baksidan som gör att 
upphittad nyckelknippa läggs i närmaste 
brevlåda och sedan skickas tillbaka till 
ägaren. Svart eller blå.

21 NYCKELRING ALFA ROMEO I 
METALL    80:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

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

12/13 10

17

19

18

23 PARAPLY (EJ PÅ BILD)    230:-
Stort rött paraply med Alfa Romeo-loggan i 
vitt. Trähandtag och röd handlovsrem.

24 BILKUDDE MED PLÄD (EJ PÅ 
BILD)    190:-
Bilkudde i fleece 35x35 cm som innehåller en 
härlig fleecepläd i storlek 90x160 cm. Perfekt 
att ha i bilen för kyliga kvällar eller som 
picnic-filt. Club Alfa Romeo broderat i vitt 
på svart fleece.
 
25 FLEECETRÖJA S-XL    360:-
Härligt skön microfleecetröja som värmer 
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club 
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.
 
26 VINDJACKA FÖR BARN (EJ PÅ BILD)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-
tryck på bröstet.
 
27 MEKOVERALL MECHA TOP
S-XXL    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäck-
ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.
 
28 OVERALL ECOCART 2 XS-XXL  
1250:-
En 3-lagers föraroverall avsedd och godkänd 
för karting, kan med fördel användas för ban-
körning. Godkänd enligt CIK-FIA Niveau 2. 
Finns i färgerna röd, blå eller svart.

29 OVERALL CREATION FIA
STRL 46-64    3365:-
Trelagers overall med en vikt på 380 g/m2. 
Ytterskikt i extra mjuk Nomex. Homologerad 
enligt FIA 8856-2000. Finns i färgerna röd, 
svart, blå eller grå.
 
30 SKO STREET KART STRL 36-45  
695:-
En sko i mocca med nedskuren hälkappa 
avsedd för karting men kan med fördel 
användas vid bankörning. Finns i färgerna 
röd, blå eller svart.
 

31 SKO BASE FIA STRL 37-46   1140:-
En sko i mocca av 2008 års modell med den 
nya höjden och skärningen på bakkappan 
enligt senaste FIA-reglemente. Finns i fär-
gerna röd, blå eller svart.
 
32 HANDSKAR PRIMO STRL 8-13
395:-
Handskar i Nomex med hela greppytan i 
mocca. Invändiga sömmar. Finns i färgerna 
röd, blå eller svart.
 
33 HANDSKAR START FIA STRL 8-13
485:-
Handskar i Nomex med greppytor i mocca. 
Delvis utvändiga sömmar för maximal kom-
fort. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

KLUBBSHOPPEN

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida  
ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta din beställ-
ning 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.

STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVER-

ALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

1 KEPS CLUB ALFA ROMEO 
SVART/RÖD   95:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubb-
text.

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

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40    280:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

3

6

78 22

5

4

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

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

6 T-SHIRT RÖD VUXEN  S-XXL   120:-
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   100:-
Ny modell! Röd med klubbtext i vitt på bröstet.

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

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

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

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

12 KLISTERDEKAL ALFA ROMEO
10 CM    25:-
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

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

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

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

9

25

16

27

28

20 21

29

30

32

33
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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 
var med och utvecklade, färgkombinationer 
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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 
gärning 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 till-
gängligt så länge lagret räcker. Lagret kom-
mer 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.
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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´s bible. Mycket tekniska tips varvat 
med historik.
Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 
har Spica Insprutning. Text på engelska, bil-
der 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 sextiotalets rundhäckar, sjuttiotalets 
flathäckar, åttiotalets 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 
förgasarmotorer 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
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5877 BJÖRK JOHAN OSKARSHAMN TBD798 147 TS 2002 LJBLÅMET

5868 BRINDEBY MATTIAS UPPLANDS VÄSBY  SPIDER 1996 SILVERMET

5878 BÄCKSTRÖM ANDERS LÖDDEKÖPINGE                   

5875 CRONVALL SVEN MALMÖ HSC984 1600 GTJ 1975 

5880 GÅRDH NILS-BÖRJE MARIEFRED                      

5876 HELLGREN ANDERS SKÖVDE WZM284 156 GTA 2003 RÖD

    SHX678 SPIDER 3.0 2001 RÖD

5869 JOHANSSON PATRIK MJÖLBY MEW510 GTV6  

5870 NILSSON MARKUS MALMÖ DRS435 75 2,0 TS 1989 RÖD

5871 RYBERG SIMON LUND RFG981 156 2,0 TS 2000 SILVER

5873 SAHLBERG PER BORÅS  SPIDER 3,0 2007 

5883 SANDLER GUSTAV UPPSALA  GTV6 3.0 1983 SILVERMET

     GTV2000 1977 RÖD

     GTV TURBO 1981 SILVERMET

5882 SCHÖLLIN GUNILLA HANINGE                        

5872 SJÖLIN INGRID SIMRISHAMN                     

5874 TENGVALL FREDRIK FINSPÅNG                       

5881 WOLDE MICHAEL GÖTEBORG TON236 156 SW 2003 

5879 WÄRNBERG ULF NOSSEBRO                       
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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

FEBRUARI 15    KB 1

FEBRUARI

MARS 10   KB 2

APRIL 15    KB 2

MAJ 1      SKOKLOSTER 

MAJ 3     GELLERÅSEN

MAJ 10   KB 3

MAJ 16     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.

1) Vilket år premiärvisades Alfasud Sprint?
1. 1977  X. 1976  2. 1975

2) Vilket av följande modellnamn har inte prytt en Lancia?
1. Athena  X. Ardea  2. Artena

3) Grattis! Du har just köpt en tantkörd Fiat 128 Rally 1973 
i mint condition. Motoreffekten är?
1. 69 hk DIN  X. 73 hk DIN  2. 67 hk DIN

4) Bröderna Maserati var sex till antalet. En av dessa hör 
inte till brödraskaran – vem?
1. Bindo  X. Rollo  2. Carlo

5) ”Ferraris småbil” har den kallats, men vad hette den sa du?
1. ASA 1000 GT  X. OSI 1000 GT   2. ISO 1000 GT

6) Innocenti tillverkade åren 1961-76 olika bilar med BMC-
mekanik. Men vilka tvåhjulingar förknippar man med 
företaget?
1. Vespa X. Lambretta 2.  Ducati

Klassikers och Automobils tipspromenad Skokloster

RÄTTELSE

7) Detta år såldes i Sverige 47 stycken Alfa Romeo, 5 st 
Ferrari, 3 578 st Fiat, 12 st Lancia och 3 st Maserati på en 
totalmarknad om 257 669 bilar. Vilket år var det?
1. 1958  X. 1961  2. 1964

8) Volvo 262 C ritades i Sverige och byggdes i Italien, kanske 
inte det bästa receptet på framgång… Vilket företag var 
Volvos italienska partner i projektet?
1. Ghia X. Pininfarina 2. Bertone

9. I Disney/Pixar-filmen Bilar spelas den ständigt optimis-
tiske däckhandlaren av en gul Fiat 500. Vad heter han?
1. Guido  X. Luigi  2 Giancarlo

10. På Frankfurtsalongen i höstas presenterades en special-
version av Lamborghini Murciélago. Vad kallades den?
1. Revlon X. Reventon  2. Haventon

Antal pastabitar i kamkåpan: 654



Nya Alfa 147 Black Line  

Bränsleförbrukning blandad körning 8,9 l/100 km. CO2 211 g/km. Miljöklass 2005. 
3 års Vagnskadegaranti • 2 års Nybilsgaranti • 3 års Lackgaranti • 8 års Rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad. 
ALFA ROMEO FINANS: *) Förmånsvärde exkl. drivmedel netto/månad vid 50% marginalskatt. Leasingförslaget baseras på gällande 
ränteläge 2008-04 och är rörlig. Uppläggningsavgift och aviseringsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för sedvanlig kreditprövning. Alfa 147

Black Line 

BLACK LINE INNEHÅLLER: Sportchassi, 17” alu.fälg • Farthållare • Backspeglar ”alu. fi nish” • Takspoiler
Tonade bakre rutor • Black Line sportklädsel • Mörka paneler • Aluminiumpedaler • Svart innertak
Black Line avgasrör • Black Line instrumentering

147 Black Line: 2,0 TS 150 hk 209.500:- | Förmånsvärde 1.596:-/mån.*
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POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, 

TÅGVÄGEN 7, 133 44 SALTSJÖBADEN


