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YTTERSPALTEN

KLÖVERBLADET

LEDAREN

ANNICA NILSSON

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR

STAFFAN ERLANDSSON

Då kör vi igång 2009!

Årsmötet i Göteborg var mycket trevligt och välbesökt. Tack
till alla er som deltog och gjorde både mötet och kvällen
till en väldans trevlig tillställning! Nu har ni har säkert
lusläst förra numret av Klöverbladet och sett reportaget,
noteringarna och mingelbilderna från mötet. I vanlig ordning var det middag efter avslutat möte, prisutdelning och
lotteri samt visning av nya MiTo`n som kom från Danmark
enkomt för vår skull, vi tackar Vernon Pedersen för detta.
Till middagen fick vi nöjet att träffa på Bo Hagström som
berättade om hur TV-programmen Solens Mat blir till och
även höra en hel del minnen från resorna. En intressant man
att lyssna på, köpte hans bok Solens Öar och ser fram emot
att kura ihop mig i soffan och läsa den någon kulen kväll
med en varm filt och en stor ”latte”. Eller rättare sagt, jag
köpte faktiskt tre signerade böcker av honom och gav bort
de andra två i julklapp till mina föräldrar och lillebror, vilket blev uppskattat.
Resan hem till Umeå efter Årsmötet var däremot ingen trevlig tur. Totalt kaos på vägarna, blötsnö som vräkte ner och
ishalka. Det var någon plusgrad i luften och minusgrader på
asfalten, så snön frös direkt till is när den landade på backen. Rejält halkigt alltså, bitvis gick det bara 30-50 km/h
på E:an. Alfan valsade t.o.m. sidledes på vägbanan, testade
att gasa några gånger men framhjulen spann loss direkt,
oups!
Provade
även bromsa och
det var lika illa,
ABS:en
dundrade på men ingen
fartminskning...
Folk fick nog lite
panik,
det
låg
bilar och bussar i
diken och långtradare satt fast på
uppfarter. På ett
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ställe stod flera bilar inkilade mellan vajrarna i mitträcket
och folk sprang runt på vägen och plockade delar som lossnat vid smällen (utan reflexer i mörkret förstås). Otäckt! Så
resan tog 14 timmar istället för ca 9 i vanliga fall.
Jul/Nyår/Trettonhelgen spenderade jag här hemma i Umeå
(kände mig en aning trött på E:an och snökaos) så jag passade på att vila upp mig och äta god mat med mina vänner i
stället. Efter att latmasken satt klorna i en under den långa
helgen så fick jag en del överskottsenergi och rev ner hela
vardgsrummet och möblerade om så att julklappen från
mina snälla föräldrar fick en bättre placering, en storbilds
LCD-TV. Jippie! Nu ska det bli härligt att se Dakkar Rally´t
på storbild.
Första besiktningen för mig med 156:an har just klarats av
och gick förstås alldeles lysande och utan anmärkningar.
Det är konstigt, var nervös ändå fast bilen inte är så gammal
och egentligen ska det inte vara några som helst problem,
men man vet ju aldrig.... Det sittter väl i det här, då alla
mina andra Alfor haft en del år på nacken, att man tror att
det kan vara en massa fel som man inte vet om. Så nu är det
frid och fröjd i ett år i alla fall.
Häromdagen fick jag veta att min gamla 33:a är slaktad och
plockat delar av. Den står uppställd vid en mack i utkanten av Umeå och jag kunde inte låta bli att åka förbi förra
veckan och kika på den. Förstod att jag skulle bli lite ledsen,
men körde dit ändå - och visst, det högg till i lilla hjärtat att
se den sargad, nån hade dessutom sparkat in en ruta så den
såg ännu mer eländig ut där i snödrivan. Klev ur 156:an och
klappade lite på stackarn, vi fick i alla fall några roliga år
tillsammans och trots att den gick sönder stup i kvarten och
hade alla möjliga konstigheter för sig så tyckte jag ändå om
33:an och den var jätterolig att köra.
Till sist vill jag sända ett stort TACK till min mailkompis
Jan-Erik Lindblom i Hudiksvall, dels för att du tog dig tid
att komma och möta mig när jag stannade för en matrast på
resan upp från Årsmötet och även för dina roliga mail och
grejorna jag fick, det var gulligt av dig!
Ha det gott allihopa!

CIAO / FRK ORDFÖRANDE
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MED HOPP OM EN TRIVSAM SOMMAR FÖR VÅRT INTRESSE!

MANUSSTOPP ÄR SENAST DEN 25 VARJE JÄMN MÅNAD (25 FEB,

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

FREDRIK MALMBERG

Fortsätt skicka in. Vi behöver allt från korta notiser till
reportage, personporträtt, verkstadsbesök, garagereportage och krönikor eller vad du nu tycker ska in i KB.

Det fina med alla dessa träffar är
att det alltid finns en deltagare
med kamera och penna som kan

STEFAN WERNER

BANMÖTESANSVARIG

rafsa ihop ett reportage till Klöverbladet. Tidningen
har på senare tid nått en bredd och nivå som vi alla kan
vara stolta över, tack vare det material som skickas in av
medlemmarna. Det är detta KB ska återge; något av allt
till varje intresseinriktning bland medlemmarna. Låt
oss dock begränsa antalet bilder på kossor…

Utöver klubbens träffar erbjuds
hundratals träffar i det växande motorintresset i Sverige. Allt
från drifting, racing och rally
till putsträffar och veteransbilsrallyn verkar gå en ny vår till
mötes.

SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY
TELEFON: 08-83 47 83
MOBIL: 0708-40 74 07
MAIL: AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

SKOGSSTIGEN 1, 443 32 LERUM
TELEFON: 0302-139 33
MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

TORBJÖRN WULF

Snart är det sommar. Kalendern börjar redan fyllas med
intressanta bilrelaterade datum. Förhoppningsvis kan
2009 bli ett år då träffarna sprider sig som en löpeld
genom klubbens olika sektioner. Det är trots allt jobb
väldigt trevligt att träffas på ett fik eller någon åker och
snacka bil eller gamla tider. Något att hålla ögonen på är
nye styrelsemedlemmen Mikael Kahlins träff i Skottorp
1 maj. Den har potential att bli södra Sveriges svar på
Skokloster. Träffen kan även erbjuda de som gillar glada
kor något speciellt; samma dag släpps slottets kor ut på
vår-bete. Gissa om dom är glada, efter att ha stått i en
lada hela vintern! Här får du möjligheten att kombinera
något så unikt som glada kossor
med Alfa Romeo. Mig veterligen
har det aldrig inträffat tidigare.

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

MOBIL: 0707-38 03 67
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR
VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA 234 43

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)
MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG

MOBIL: 070-273 88 15
MAIL: VIKING.PALM@TELIA.COM

TEL: 08-756 67 87 (KVÄLLAR)
MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

REDAKTÖR MOTORSPORT
BENGT-ÅCE GUSTAVSSON

ANNONSERING
TORBJÖRN WULF

TEL: 0703-40 93 00
MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

TEL: 0734-25 72 21
MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

årsmötet
ItalIeNresa
museo storIco
challeNge
hjulNötterNa

Foto: Marcus Boman

Ja, det nya året har ju förstås redan startat när ni läser
detta.
Men jag ska börja med att tacka er medlemmar i denna
härliga klubb för ert förtroende att få fortsätta vara er
Ordförande under 2009. Skall bli ett nöje!

#1 2009
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RAPPORT FRÅN KANSLIET

ROLF CARSTENS

Strul med distribution av KB 6 -08!
Man kan undra över vad som hände i julas. Vi kanske
väntade för länge för att få med åtminstone en liten
text om årsmötet. Kanske drunknade KB i alla julkort.
Kanske tog utdelare den glad devisen med förhoppning
om ett Gott Nytt År som intäkt att de också kunde
få en bra tidning att läsa. Vem vet! Jag vet i alla fall
att minst 75 medlemmar inte fick sitt Klöverblad! Så
många har hört av sig till mig. Inbetalningskortet för
2009 var med i utsändningen och jag fruktar alltså att
många inte fått det.

Själv pular jag vidare med min 2600. Karossen börjar
bli rak. Det visade sig naturligtvis att det fanns gamla
undermåliga lagningar under allt spackel. Det blev
rätt mycket jobb där. Klädseln är i Polen för att sys
upp i svart läder. I väntan på den finns det alltid litet
ombyggnad på husen att roa sig med.
Som vanligt: Anmäl alltid ny adress till kansliet!
SALUTI!
EDER ÖDMJUKE BÖNRÄKNARE

Saknar ni KB 6-08 med inbetalningskort för 2009 så
hör av er till mig!

Vi tar ett kvällsbesök på Olja & Oliv och testar högkvalitetsmärken av olivolja och balsamvinäger. En chans att
ta med även den andra parten på ett Alfa-möte!
Roland har lovat att göra ett specialprogram för oss. Så
här ser deras ordinarie program ut för provningar :
Mottagning i butiken med ett glas vin eller alkoholfri cider och tilltugg. Presentation om olivträdets
kulturhistoria och skötsel från plantering till skörd.
Genomgång av olika olivsorter och tillverkning av olivolja m.m. Vi talar även om olivoljans goda hälsoeffekter.
Efter presentationen gör vi en olivoljeprovning tillsammans där vi följer vårt provningsprotokoll med färg, doft
och smak.
Presentation av Balsamico di Modena vinäger. Vi berättar om vårt besök i staden Modena i Italien där den
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Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upprustningar 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.

Proffsens smörjmedel
sedan 1926.

Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bakhjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES
30 samt Alfasud modellerna.
• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt
helt eller delvis samt så kallad köperenovering kvalificerar

Klubben pinnar på som vanligt, litet vinterstiltje
kanske. Jag får ju mitt i slutet av januari när alla
inbetalningar rasar in. Det brukar ta några dagar
från tidig morgon till kväll att registrera de 1500-1600
som betalar runt 31:a januari.
Styrelsen har en del uppgifter inför 2009 som ska bli
trevligt att delta i. Det mest krävande blir säkert Alfa
Romeos 100-årsjubileum. Vi har som plan både att
delta i det Europeiska firandet liksom att göra något
lokalt.

Olivolje- & Balsamvinägerprovning.

Club Alfa Romeos
Renoveringsutmärkelse

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

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

traditionella tillverkningen sker, illustrerat med egna
bilder. Besöket börjar hos tunnbindaren som arbetar
med olika träslag som ger smak åt vinägern under lagringen. Sen fortsätter vi med tillverkningsmetoder och
ingredienser. En viktig del av processen är lagringen
som har stor inverkan på smaken. Efter presentationen
gör vi en Balsamicoprovning med fyra produkter med
olika lagringstid och bedömer inverkan på doft och
smak. Till de vällagrade sorterna provar vi med parmesanost och jordgubbar eller annan frukt efter säsong.
Avslutningsvis finns möjlighet till egna inköp i butiken.

Tel 046 - 37 95 00 | fax 046 - 37 95 41 | e-mail info@ndi.se

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
årsmötet.

utses,

meddelas

och

premieras

Samma bil kan endast delta en gång.
Pristagarna och deras bilar presenteras i artiklar i Klöverbladet påföljande år.

Pris 150:-/person! Subventionerat för klubbmedlemmar!
Två tillfällen, max 16 pers/gång.

Sänd ditt förslag med dokumentation till sekreterare Bo M Hasselblad, Hjälmsätergatan 2 C,
582 17 LINKÖPING alternativt sekreterare@
alfaromeo.org.

Anmälan till Rolf, medlem@alfaromeo.org alt.
073-642 48 70 senast 15/3!!!

SERVICE • RESERVDELAR
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

på

Det här gäller alltså preliminärt. Ändringar kan ske.
Blir vi väldigt många ordnar vi en kväll till!

Plats och tid: Bondegatan 59, Stockholm (Södermalm).
Tisdagen den 17:e mars kl. 18.30.
Lördagen den 21:a mars kl. 16.00.

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71

Studentbacken 15–17
115 57 Stockholm/Gärdet

ar-bil@swipnet.se
www.ar-bil.se
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER
Jag hoppas helgerna varit angenäma för er och givit en
chans att umgås med familj och vänner och jag vill önska
alla medlemmar en God Fortsättning på 2009.
Annars är det ju lite dystra tider just nu. Då tänker jag
inte bara på vädret som här i mellan-Sverige varit väldigt grått och trist en längre tid. Jag tänker också på
de ekonomiska nyheter som ramlat över oss den senaste
tiden och som verkar fortsätta i samma takt. Å andra
sidan, det är ju då det gäller att komma ihåg att efter den
mörka, gråa vintern kommer så småningom både sol, ljus
och värme och efter det ekonomiska stålbadet så kommer
det också ljusare tider, även om det denna gång ser ut
som det kan dröja ett tag.
Bilbranschen är ju en av de som drabbats hårdast av den
härdsmälta som finansmarknaderna råkade ut för och
allteftersom det blev svårare och dyrare att finansiera
bilköpen så sjönk försäljningsvolymerna runt om hela
världen. Vad det kommer att innebära för Alfa Romeo,
och i ett större sammanhang Fiat-gruppen, kan väl ingen
förutspå i dagsläget. Detsamma gäller ju på närmare
håll även SAAB och Volvo. En kvalificerad gissning är
att bilbranschen som helhet om några år inte kommer att
se ut som den gör idag. Sammanslagningar och nedlagda
verksamheter kommer säkerligen att bli resultatet och
då kan vi ju bara hoppas att Fiat överlever och dessutom
ser det värde som finns i märket Alfa Romeo.
En fråga som ligger oss närmare är ju givetvis vad detta
kan innebära för Club Alfa Romeo Svezia. Det är väl
ingen tvekan om att en och annan kanske kommer att
prioritera bort medlemskapet om familjens ekonomi blir
alltför hårt ansträngd. Samtidigt så är ju kostnaden inte
större än att den kan rymmas även i det fallet. Däremot
så kommer det säkert att innebära att förväntning-

BO M. HASSELBLAD

WWW.ALFISTIRACING.COM

arna om vad medlemskapet ger kommer att stiga. När de
pengar man lägger ned på att vara medlem trängs med
andra utgifter så gäller det ju också att värdet motsvarar
kostnaden. Där ser jag en utmaning som klubben står
inför och som kommer att vara ett prioriterat område för
styrelsen under det kommande året.

9995,-

De som deltog i det lyckade årsmötet i Göteborg hörde
lite om det arbete som vi kommer att driva och som rör
visionerna för den framtida Club Alfa Romeo. Det är
svåra frågor och det finns säkert nästan lika många uppfattningar om vad klubben skall syssla med och lägga
resurser på som det finns medlemmar. Därför gäller det
för oss i styrelsen att ta initiativet för att driva dessa
frågor. När du läser detta har vi redan inlett arbetet
genom att avsätta en dag för att diskutera visionsarbetet.
Det kommer förhoppningsvis att ge en plattform för det
fortsatta arbetet, men där kommer också en dialog med
medlemmarna att vara viktig. Och som alla dialoger
så kräver den en insats från båda sidor. Vi kommer att
inleda arbetet med att genomföra en enkät på internet
för att få en bas. Jag är också övertygad om att vi senare
kommer att använda den möjligheten att genomföra
undersökningar för att stämma av det fortsatta arbetet.
Men det är bara ett sätt att hålla kontakten!

KOMPLETT RACESYSTEM
TILL BERTONE I ROSTFRITT

PRISVÄRDA SERVICEPAKET
EX: TS 16v

599,-

INFO@ALFISTIRACING.COM

0705-812341 EFTER 17

Vi alla i styrelsen ser fram emot att höra av er medlemmar och om du har förslag, idéer, funderingar eller
klagomål – hör av dig. Det kan vara vid någon av våra
träffar, via vår webbplats eller genom att skicka ett brev
eller lyfta luren och ringa. Klubben är ju inte någon
självgående organisation och den kräver ju också att
vi får reda på vad medlemmarna tycker klubben skall
användas till. Det gäller med andra ord att vi får reda
på vad du tycker!

BLI MEDLEM I
service • underhåll • reparationer

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

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika

landets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 med-

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

lemmar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger

träffar och inomhusgokart.

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

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

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 ventillyftare eller kamvariator.

reservdelar • tillbehör

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.

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer
och om du äger en Alfa Romeo kan du skriva vilken modell.

driver aktiviteterna.
Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Rolf på

8

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

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

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på

e-post, medlem@alfaromeo.org

RING ELLER MAILA. DU HAR 10% KLUBBRABATT PÅ DE FLESTA AV VÅRA DELAR.
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
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Alfa Romeo i Målsryd!

Alfa Romeo GT 2,0 JTS DISTINCTIVE

Pris 229.900 kr

650 mil. Klimatanläggning, antisladd, antispinn, lejongult
läder, farthållare, stereo-CD, fjärrstyrt centrallås, färddator,
elhissar, elbackspeglar, sportstolar, 17” aluminiumfälgar.

Alfa Romeo 156 2,4 JTD S/W

Pris 139.900 kr

9.800 mil. Klimatanläggning, glastaklucka, Bose-ljud, farthållare,
färddator, fjärrstyrt centrallås, elhissar, elbackspeglar, ljusgrå
läderklädsel, antispinn, antisladd, elvärmare inkl. grenkontakt,
delbar dragkrok, kjolsats, nivåreglering, 17” aluminiumfälgar,
träratt+vxlknopp, FULLSERVAD.

omsorg om dig & din bil
målsryd • 033-23 66 70 • mån–fre 8–18, lör 10–13

Auktoriserad fullserviceanläggning för Alfa Romeo
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Italiensk fordonsträff 1 maj 2009 Skottorps Slott, Halland
De som vill sälja delar eller annat kan göra detta efter kontakt med Mikael, se nedan.
Samma dag blir slotttets kor glada; det är våren stora
kosläpp då korna släpps ut på bete. En manskör kommer
dessutom att från slottets trappa sjunga in våren.

Som ett sydligare alternativ till Skoklosters traditionella
träff den 1 maj arrangerar vi samma datum en träff för
italienska fordon i södra Halland.
Inbjudan går till samtliga syskonklubbar med italienska
fordon, även MC.
Även Alfa Romeo Klub Danmark bjuds in eftersom träffen
sker så nära vårt grannland.
Var: Skottorps Slott, beläget mellan Laholm och Båstad
endast några minuter från E6. Skottorps Slott anses som
Sveriges bäst bevarade empireslott, kanske mest berömt
för att Karl XI gifte sig här den 6 maj 1680 med Ulrika
Eleonora av Danmark. Slottet är vackert beläget i ett storslaget öppet landskap vid foten av Hallandsås.
De vackra grönytorna kommer att fyllas av italienska
skönheter och i parken kan man avnjuta sin picknick. Som
ett komplement kommer erbjuds servering på slottet under
dagen.
Se även www.alfaromeo.org för fortlöpande information
under fliken aktiviteter
När: klockan 10 – 15 och vi ser helst att så många som möjligt kommer i anslutning till träffens början.

Vägbeskrivning
E6 avfart nr 40: Skottorp/Skummeslöv. Kör mot Skottorp
och rakt genom byn. Vid fyrvägskorsning kör rakt fram
mot Skottorps Slott som ligger på höger sida efter allén.
GPS Koordinater
Latitud N 56° 26´9´´
Longitud E 12° 58´45´´

AKTIVITETER

Club Alfa Romeo kommer att ha försäljning av klubbprylar
på plats. Guidade turer i slottet erbjuds mot avgift. Tips på
besöksmål samt en enkel roadbook med förslag till trevliga
turer på och kring Hallandsås finns i klubbtältet.

Avstånd
Göteborg 162 km
Malmö 110 km
Växjö 156 km
Kristianstad 128 km
För mer information vänligen kontakta Mikael Kahlin, 0709 – 722 350
e-post kahlin@wekunet.se
Länkar:
www.skottorpsslott.se
www.laholm.se/turist
www.bastad.com

Alfa Romeo

och mera italienska modellbilar

kolla in vår hemsida för fler modeller och märken
beställ via e-post på sales@brommahobby.se
i butiken har vi ännu fler modeller än de vi hunnit lägga ut på nätet

Abrahamsbergsvägen 2, 168 30 Bromma. Tel. 08-410 208 08
vid T-banestation Abrahamsberg - Gröna Linjen

www.brommahobby.se

Långlopp Go-kart Stockholm 7 mars
Samling 16.00 på NYA Go-kartbanan i Hammarby hamnen. Där har vi Sveriges absolut längsta och ballaste
inomhusbana för Go-kart. Tidigare inomhus banor har vi
vanliga haft varvtider på c:a 27 - 30 sekunder, här ligger
vi närmare 37 - 40 sekunder på varvet, så den är rejält
mycket längre.

Utrusta bilen för säsongens körningar!

Detta evenemang borde stilla den värsta abstinensen i
gasfoten inför säsongsstarten. Vi kör långlopp i en timme
(kanske mer) med förarbyten i lag. Lämpligt är tre-fyra
personer per bil som bildar lag. Sen kör vi flygande förarbyten under loppets gång med signalering från laget i
depån till föraren. Kostanden för ett lag/bil är 1200 kronor och betalas kontant på plats.
Club Alfa Romeos långlopp i Go-kart är legendariska
och ärofyllda att vinna. Det har förekommit att man hyrt
in STCC-, S60 Challenge- och CAR Challengeförare till
lagen - allt för att stå högst på pallen. Det viktiga är dock
att alla – såväl glad amatör som proffs – ska ha en kul dag
i gokarthallen.
För att vinna är det dock mycket som skall stämma.
Många gånger har vi kört över 200 varv innan målgång
och skillnaden mellan första och andra laget har varit 10
-15 sekunder vissa år. Detta efter en hel timmes körning!
Mycket rafflande.
Ta chansen och kom med och åk tillsammans med övriga
klubbmedlemmar!
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Anmäl dig själv - eller ett helt lag på mail till Micha
(e-post, se nedan). Är du ensam att anmäla dig sätter vi in
dig tillsammans med något lag som behöver en gubbe eller
två till för att klara av att ställa upp på denna utmaning!

Vi har utrustning från alla stora märken & orginal
delar från Alfa Romeo.
Välkommen in på vår sida www.alfastumper.dk

Tid och datum: Klockan 16.00 lördag 7:e mars
Adress: Heliosvägen 10 i Hammarby
(Gott om parkeringsplatser utanför)
Anmäl dig själv eller helt lag till:
micha.forsgren@widrik.se
  

VI HOPPAS PÅ ETT BRA RACE !
HÄLSNINGAR FRÅN RACEARRANGÖRERNA
STEFAN ATTERHALL, MICHA FORSGREN
OCH ÅKE NYBERG

Zeatek Custom Parts, 4281 Gørlev, Danmark. CVR: DK28409427, Tlf: (+45) 2335 7495 / (+49) 151 5339 4289
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ITALIEN ÄR VACKRAST FRÅN EN SPIDER
Den röda Spidern
glider fram på de
smala slingrande
vägarna, mödosamt
uthuggna ur de branta
bergsväggarna.
Långt därnere
glittrar ett azurblått
Medelhav. Bredvid dig
sitter den vackraste
av kvinnor med håret
böljande i den
svalkande, citrondoftande vinden.
Mmm... livet leker...
La dolce vita...

”Man skall faktiskt in på den där lilla kullerstensbelagda
vägen utan skyltar, strax före den trånga smutsiga tunneln” tipsade Wille och Stina.

Naturligtvis körde vi längs de hisnande vackra vägarna med vinden i håret...

Väl framme såg vi längst fram i kön en mörkbrun Spider,
stiligt dekorerad med CAR-logga. Det visade sig att det
unga paret som körde bilen hade nästan samma resmål
som vi. Vilket sammanträffande! I synnerhet som det
faktiskt var en av de få Spidrar vi såg under hela resan.
Middag, vin och andra nödvändigheter köpte vi på stationen innan det var dags att köra ombord på tåget och
förskansa oss i vår lilla kupé. Trångt var det som attan
men detta måste nog vara det bästa sättet att börja sin
bilsemester på; tänk dig att i lugn och ro få äta middag
och njuta av ett gott vin medan Rhendalen visar upp
sina allra vackraste sidor utanför fönstret, sedan sova
sig förbi de oändliga Autobahn-sträckorna och slutligen
vakna i ett strålande Alplandskap. Underbart.
I Verona gick det förvånansvärt snabbt att lasta av
bilarna och vi hittade genast ut till A22an med sikte
på Siena. Redan utanför Modena ledsnade vi dock på
att i 40 graders hetta ligga inklämd mellan de oändliga lastbilskaravanerna så vi svängde resolut av från
Autostradan och tänkte försöka oss på en improviserad
genväg genom bergen mot Firenze. Vi hade ju Astrid,
vår navigator. Efter en knapp timme på diverse trevliga
småvägar började bergsklättringen på allvar.

Vi avnjöt en förstklassig lunch på Locanda Bellavista, en
restaurang som verkligen gjorde skäl för sitt namn, men
var den låg har vi inte en aning om. Byns namn liksom
många av de småvägar Astrid ledde oss på saknades helt
på våra kartor. Fyra timmar senare med begynnande
blåsor i händerna och en alltmer mörknande uppsyn
hos min fru var det med stor lättnad vi fick syn på skyltarna till de populära skidorterna i Abetone-trakten. De
var ju i alla fall utmärkta på kartan och nu borde det
inte vara så långt kvar till Pistoia och motorvägen på
andra sidan Apenninerna. Vi skulle ju trots allt ända till
Buonconvento söder om Siena.
Lagom till solnedgången anlände vi till det bildsköna
Agroturismo Piampetrucci, mitt ute bland de Toscanska
kullarna.

Agroturismo Piampetrucci visade sig vara en mycket välskött gård med oerhört gästvänliga människor och med en
fantastisk utsikt över solrosfälten.

Synen från fönstret av ett solförgyllt Montalcino på kullen som i fjärran krökte horisontlinjen etsade sig fast på
näthinnan. Synd bara att bilen blivit helt täckt av ett
tjockt vitt damm från alla dessa stradale biance. Det är
inte bara på kartan de är vita och det ser betydligt värre
ut än lite svenskt regn skall jag säga. Jag som putsat så
inför RIARS Spiderträff, Spider Alfa Romeo sul Gran
Sasso d’Italia, uppe i Abruzzerna följande dag.

TEXT: MARCUS BOMAN

- Pappa! Pappa! Vakna nu, jag vill ha välling!
En resa runt Amalfikusten i en Alfa Spider har varit en
dröm för oss ända sedan vi tillbringade vår bröllopsresa
där nere för sju år sedan. Drömmar är till för att förverkligas och med Spidern inköpt sedan ett par år tillbaka
kände vi att det verkligen började bli dags att göra något
åt saken. Men barnen då? Hur gör man när det finns
bara två stolar i bilen? Jo, så här: hyr en tillräckligt stor
lägenhet, boka resan och övertala sedan dina svärföräldrar att flyga ner med barnen. Det borde väl inte vara så
svårt! Vem kan motstå ett sådant erbjudande?
Nu var det alltså äntligen dags och hela midsommarhelgen ägnades åt att packa och putsa bilen. Att allt blev
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finare än någonsin resulterade naturligtvis bara i att
det regnade hela vägen till Nyköping där vi gjorde första
stopp. Finns det något mer förgängligt än en biltvätt?
Följande dag förgylldes av ett, vid det här laget, traditionsenligt besök hos de alltid lika generösa Wille och
Stina Roos i Limhamn. Förutom en utsökt lunch bjöds
vi på massor med goda råd vilket sparade oss mycket
besvär redan nästa dag.
I Lübeck följande morgon försökte vi vänta ut den värsta
morgonrusningen in mot Hamburg men vi fick ändå en
rejäl försmak av den tyska specialiteten Stau* innan vi
på allvar kunde börja söka oss till tågstationen i Altona.

Vi var otroligt exalterade över de kurviga vägarna i det
allt brantare bergslandskapet och tyckte att det här verkligen var en lyckad chansning. I alla fall de första timmarna då vi ännu visste var vi var

Stradale Bianche - Jag som putsat så inför RIARS
Spiderträff, Spider Alfa Romeo sul Gran Sasso d’Italia,
uppe i Abruzzerna följande dag.
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För att ta oss till L’Aquila hade vi tänkt åka via Viterbo
på Via Cassia eller SS2, så Montalcino låg perfekt till
för ett besök. I Montalcino fyllde vi på vårt vinförråd
med lite Brunello och blev dessutom rekommenderade
en Grappa di Brunello di Montalcino som visade sig
vara utom denna världen. Att hitta ut ur stan igen var
däremot inte det lättaste med alla enkelriktningar som
bara ledde in mot centrum. Astrid erbjöd ingen hjälp och
när vi äntligen hittat ner igen var hon totalförvirrad och
kände överhuvudtaget inte till någon SS2a. Vi kom alltså
inte alls till Viterbo utan hamnade rakt österut mot
Montepulciano och Chiusi varifrån vi fick ta motorvägen
ner till Terni istället. Visserligen var det ett fantastiskt
landskap med roliga vägar men den här gången blev det
lite stressigt eftersom vi skulle hinna till L’Aquila till
eftermiddagen. Det handlade ju om bergsklättring igen
och visa av gårdagen tog vi Astrids tidsberäkningar med
en nypa salt.
Allt gick dock bra men strax innan vi kom fram mulnade
det till och vi hann bara säga ”det doftar regn” innan en
störtskur som med samma effekt som en högtrycksspruta sköljde bort allt damm från bilen. När vi sedan på väg
till mötesplatsen på Piazza del Duomo, med urskuldande
axelryckningar kom körande på stans finaste gågata,
sken solen igen på vår nu åter blanka bil.

RESEREPORTAGE
Kvällen avslutades med en middag där våra bordsgrannar faktiskt kom från Pistoia, alltså där vi kom ner efter
vår första bergsklättring. Deras reaktion var intressant
när vi berättade att vi genat genom bergen; inte med
skratt utan de såg rent av generat förskräckta ut. Hm,
vad de nu menade med det?

Efter uppställning körde vi i kortege till Hotel Campo
Imperatore uppe på Gran Sasso, alldeles vid foten av
Corno Grande. Vilken miljö! Vilken utsikt! Vilka vägar!
Och vilka bilar!

Äntligen framme! Det här var ju bättre än vi kunnat drömma om. Eller somnade jag om...

RIARs spiderträff lockade skönheter från hela Italien

Vi fick ett hjärtligt mottagande och många trevliga
bekantskaper gjordes: Massimiliano, Francesco di Napoli,
Motogigio, Luciano med flera som jag redan chattat med
på DCIs hemsida men nu för första gången fick träffa på
riktigt. Tack Wille och Timo Jaatinen för hjälpen med alla
kontakter; det här var en resa för livet! Foto Luigi Mattera

Medan de andra styrde kosan mot vidare äventyr uppe
i bergen var vi tvungna att redan nästa morgon sätta
kurs på Amalfikusten. Vi tog motorvägen till Cassino
där vi besökte det halvvägs till himlen belägna klostret
Montecassino. På italienarnas rekommendation valde vi
att köra via Salerno och vek därför av från Strada del
Sole redan i Caserta och hamnade på en ödsligt tom A30
öster om Vesuvius innan vi till slut nådde vi de legendariska kringelikrokarna S163 med början i Vietri sul
Mare.
Med en Alfa Romeo Freccia d’Oro 6C 2500 SS från 1949
är man välkommen till alla Spidermöten. AR 6c 2500 SS
Freccia d’Oro
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Vår lägenhet, Villa Rosa, låg i bergen ovanför Atrani,
havlvägs upp mot Ravello och var alldeles så fantastisk
som utlovats. Vi hann precis ställa allt i ordning innan

den övriga familjen dök upp med taxi från flygfältet i
Neapel. Trots de 400 trappstegen ner till Atrani undersökte vi flitigt de vackra trakterna, badade och njöt
av god mat och trevliga människor. Och naturligtvis
körde vi längs de hisnande vackra vägarna med vinden i
håret... Nog var det en vecka vi sent skall glömma.
Hemfärden startade vi på den beryktade A3an längs
Neapelbukten men det var hur lugnt som helst på de otroligt välskötta och välskyltade vägarna. Efter alla otaliga
möten med stressade busschaufförer och kamikazepiloter på Vespor på de trånga kustvägarna var det ganska
skönt att få sträcka på sig lite och innan vi visste ordet av

hade vi passerat både Neapel och Rom. I Orte svängde vi
av för att köra den legendariska Mille Miglia-sträckan på
SS2an från Viterbo mot Siena. Astrid vägrade även den
här gången att erkänna vägens existens så den gamla
hederliga papperskartan fick komma till heders. Efter
ett välbehövligt dopp i Lago di Bolsena fortsatte vi med
sikte på Sirmione vid Gardasjöns sydspets. Visserligen
en lång resa på en och samma dag men den här gången
tog vi i alla fall Autostradan genom bergen.
Resan genom det hisnande Alplandskapet stördes av ett
regnväder som plötsligt på väg mot München övergick
i ett våldsamt skyfall med orkanbyar. Tyvärr höll det
kalla och regniga vädret i sig hela vägen hem så äventyret slutade lite snopet med suffletten i uppfällt läge.
Resan var ändå en otrolig upplevelse som med råge
uppfyllde våra drömmar. Bilen fungerade helt bekymmersfritt under de 6 000 km vi avverkat på dessa två
veckor. Två liter olja var allt damen önskade och bränsleförbrukningen stannade på måttliga 0,7 liter milen.
Inte illa med tanke på de förhållanden vi kört i. Det som
förvånade mig ännu mer var dock de otroligt komfortabla stolarna. Trots mina 190 cm blev jag aldrig trött i
kroppen, säg den moderna bil som slår det. Nu längtar
jag bara till nästa resa.
* stau, tyska för trafikstockning. På italienska enligt
babelfish: ingorgo stradale.
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ALFA ROMEO 2900C BEST OF SHOW I PEBBLE BEACH
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Vid den 58:e upplagan av Pebble Beach Concours
d´Elegance tog en Alfa Romeo 2900 C från 1938
hem den kanske mest åtråvärda utmärkelsen Best
in Show.

krävs helt enkelt det bästa av elegans, stil, flärd och
proportioner. Den här bilen har allt. Enastående vackra
linjer, balans och all upphetsning som endast en Alfa
Romeo 8C kan erbjuda, säger Sandra Karsky Hutton.

Fakta

PEBBLE BEACH
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Ägaren Jon Shirley från Medina i delstaten Washington
har ägt bilen sedan 2004. Den fullständiga modellbeteckningen är Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta.
Endast 33 exemplar byggdes för vägarna, de flesta med
kaross från Carozzeria Touring.

20 mil söder om San Fransisco ligger Pebble
Beach på Monterey-halvön. Ytterligare en bit
söderut ligger Carmel-by-the-Sea, en liten stad
känd för sin kända före detta borgmästare Clint
Eastwood.

– Just detta exemplar vann sin första tävling i Watkins
Glen 1948. Den har använts flitigt, men aldrig skadats.
Jag har alltid varit en Alfa-fantast, så det kan inte bli
mycket bättre än att vinna här vid Pebble Beach, säger
en lycklig Jon Shirley.

Lite kortfattat kan man säga att Pebble Beach
huvudsakligen är ett golfimperium där det spelats
golf sedan 1919, då. Som kuriosa kan nämnas
att den ursprunglige grundaren Samuel Finley
Brown Morse är en avlägsen släkting till den mer
kända Samuel Finley Breese Morse, känd för just
morsealfabetet. Miljön är oerhört vacker med ett
råbarkat hav på ena sidan och lite slättland nedanför en bergskedja på andra sidan.

Tilläggas kan att Jon Shirley varit styrelseordförande för
Microsoft. Det kan behövas lite inkomster för att äga en
Alfa Romeo av denna dignitet.
Även utställningens ordförande Sandra Kasky Hutton
var lyrisk över bilen. – Det krävs en enastående nivå
av elegans för att vinna detta pris med en täckt bil. Det

1950 hölls det första Pebble Beach Concours
d´Elegance. Endast de vackraste och mest sällsynta av bilar bjuds in till den prestigefyllda
utställningen som avhandlas på den 18:e fairwayen av Pebble Beach Golf Links. Genom åren
har samtliga mer och mycket mer berömda bilar
ställts ut, till årets utställning fanns dessutom en
världspremiär då Bugatti valde att premiärvisa
sin Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport.
En stor del av intäkterna går till välgörande ändamål, både lokalt, nationellt och internationellt.
Genom åren har totalt $11 miljoner samlats in.

Jon and Mary Shirley, från Medina, Washington, firar sin
vinst Best of Show vid den 58:e upplagan av Pebble Beach
Concours d’Elegance.
Copyright © 2008 by Ron Kimball Studios
Used by permission of the Pebble Beach Concours
d’Elegance. All rights reserved.

1938 års Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta vann det
prestigefyllda 2008 års Pebble Beach Concours d’Elegance
Best of Show.
Copyright © 2008 by Ron Kimball Studios
Used by permission of the Pebble Beach Concours
d’Elegance. All rights reserved.
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Nya Multi-airmotorer
för Alfa Romeo
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

I dagsläget ställs allt större krav på biltillverkarna gällande förbrukning och utsläpp, från såväl konsumenter
som myndigheter. Fiat-koncernens svar på detta heter
Multi-air, en motor med ny teknologi som styr och
kontrollerar luftmängden vid förbränningen. Tekniken
nyttjar både oljetryck och elektronik som möjliggör variabelt ventillyft beroende på hur mycket luft som behövs.
Kanske kamaxeln snart är ett minne blott.
Fördelarna är många. Givetvis påverkas förbrukning
och utsläpp positivt, men även effekt, vridmoment och
inte minst gasrespons förbättras. Bli inte förvånade om
större bilar typ Alfa 159 får allt mindre motorer i framtiden. Slagvolymer under två liter med ny teknologi och
överladdning överträffar med råge dagens maskineri.
Som exempel på denna ”down-sizing” kan nämnas Fiats
nya två-cylindriga 900 cc stora turbomaskin som levererar hela 80 hk i Fiat Panda.
Premiären för Multi-air sker under 2009. Enligt uppgift
först i MiTo, tätt följd av nya 149:an. Även 159:an står
inför en ny motorfamilj. Detaljerna är dock inte klara
ännu, så vi får vänta med närmare besked om detta.
Enligt ingenjörer på Alfa Romeo ska Multi-airteknologin
göra samma sak för bensinmotorn som common rail gjorde för dieseln. Framtiden bådar gott.

Ny chef för Alfa Romeo
Efter en kort tid på posten som VD går Luca De Meo enligt uppgift till
VW-koncernen. Eftertrådaren heter Sergio Cravero, tidigare marknadschef.

2008 års affisch för Pebble Beach – nostalgi och historia på
hög nivå.
Used by permission of the Pebble Beach Concours
d’Elegance. All rights reserved.
Copyright © Pebble Beach Concours d’Elegance, artwork by
Barry Rowe

Den 48-årige Sergio Cravero har en lång karriär inom koncernen. Med
examen i både mekanik/teknik samt företagsekonomi började Sergio
Cravero 1986 på försäljningsavdelningen där han arbetade som produktchef för varumärket Fiat.
1991 gick han över till produktavdelningen där han ansvarade för utvecklingen av bland annat Fiat Barchetta. 1999 blev han varumärkeschef på
försäljningsavdelningen där han var inblandad i framtagandet av Alfa
Romeo 147. 2002 övertog han ansvaret för utvecklingen av E-plattformen
för Fiat och Lancia. Sedan 2005 har han varit chef för Alfa Romeos marknadsföring.
Fiat har i dagarna offentliggjort en omorganisation där nya varumärkesöverskridande funktioner tillkommit. Som en följd av detta är Sergio
Cravero inte bara VD för Alfa Romeo utan även ansvarig för att koordinera produktutveckling av individuella modeller samt fastställa produktinitiativ för Fiat, Lancia och Alfa Romeo.
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MATS ANDERSSON OCH HANS ALFOR

är en Alfa 75 2.0 T.S. 1988 som Mats köpte ny. Sedan
dess har den gått endast 4.465 mil. Jag vågar påstå att
antagligen är en av Sveriges finaste Alfa 75. Ni som var
till klubbens 50-års träff på Gärdet i Stockholm hade
chansen att se den där.

I min artikel om De sista Alfa-entusiasterna (KB nr
2008) nämndes att Mats Andersson i Färila Hälsingland
hade flera fina Alfor. En del av dessa kan du läsa om
nedan.

Ja, det var dessa bilar jag tyckte vi kunde bjuda
Klöverbladets läsare på. Det är inga 1900 kupé eller
2900 Spiders, eller något annat fint utan helt vanliga
bruks-Alfor som de flesta i klubben har eller haft, men
just därför är det kul att visa att vanliga Alfor också kan
vara jättefina efter många år, vare sig dom är renoverade
eller orenoverade.

TEXT & FOTO: JAN-ERIC LINDBLOM
REDIGERING: STAFFAN ERLANDSSON

Mats Andersson som är en noggrann herre har flera
renoveringar på gång, och dessutom några som är färdiga. En Alfa 90 2.0 1987 är under renovering, med bland
annat lite karossjobb. Ytterligare en 90 är nyligen såld
till Skåne, ett objekt står ute på gården.
Inne i garaget står två Alfasud. En 1,5 från1983 är under
helrenovering. Både kaross och motor är färdiga så det
är dags för ihopsättning. Motorn skäms inte för sig i ett
finrum med spotlights. Mats har även en racing-sud,
ursprungligen från Gnesta, som står på annan plats.
Fotot på den tog jag redan 1999 på Färilaträffen.
Mats har även en mycket fin metallicgrön 164 3.0 V6
från 1990. Den har fått rost vid huvgångjärnen åtgärdat
samt lackats under stötfångaren bak, annars har det inte
behövts gjorts något mer.
Den silverfärgade 164 2.0 V6 Turbo 1996:an som på
bilden står mellan undertecknads före detta 2000 GTV
-75, och Lasse Jonssons Spider 1990, köptes med skuren
motor som sedan renoverats. Det är den ena av Mats två
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Italien-Alfor. 2.0 V6 Turbo säljs inte i Sverige, den här
snygga 164:an körs till vardags av sambon Gunilla.
I artikeln från KB4 nämdes även en 166 2.0 V6 Turbo
från 1999. Den köpte Mats med trasig motor och allmänt
slitet utseende. En renoverad motor som stod i garaget
stoppades i, och tygklädseln byttes mot beige läderinredning. Vindrutan var dålig och en ny alldeles för dyr
med ett pris på uppemot 6-7000:-. Mats ringde runt för
att försöka få tag på en begagnad, men nu vet ju de flesta
att ta bort en limmad ruta är stört omöjligt. Nu bar det
sig inte bättre än att en skrot utanför Hudiksvall fått
hem en 166:a med fin vindruta Gubbarna på skroten sa
på telefon att det går inte att ta bort den utan att den går
sönder....då kände dom inte Mats, han lånade verktyg av
en glasmästare i Färila, tog en kompis med ner till Hudik
och tog bort rutan utan problem! Rutan kostade en spottstyver jämfört med en ny. Ja, sån är Mats. Som grädde
på moset lackerades bilen om och nu är den som ny med
snygga aluminiumfälgar och allt.
Den trots allt finaste bilen har jag sparat till sist. Det

Mats har några till ändå. På frågan nån ställde en gång
varför han har så många Alfor svarade Mats att ”-Ja,
det är väl en väldans tur att det finns så mycket dumt
folk som inte fattar att dom ska köra Alfa Romeo...det är
tack vare dom som beg-bilarna äro billiga så att man kan
köpa många.” Bra sagt tycker jag!
Sedan kan man ta den rolige britten Jeremy Clarksons
citat när han testade nya 166:an efter en väg i England.
Han satt där och njöt av bilen så till den grad att han
skrek åt mötande som kom körandes i sina Audis
och BMWs....DET ÄR JU EN SÅN HÄR BIL NI SKA
KÖRA....!
Orsaken där liksom i Sverige är väl att nya Alfor är på
tok för dyra, de skulle ligga en bra slant under både Audi
och BMWs motsvarande modeller, åtminstone nåt år till
att börja med, sen är ju serviceställena väldigt få här i
Sverige,och ingen reklam göres heller till skillnad mot
nyss nämda märken.
För att återgå till Mats och hans gelikar i garagen runt

om i landet. Alla garageänkor har det kanske inte så lätt
alla gånger, men Mats har i alla fall hunnit med att ordna
för Alfaåterväxten i form av lille John, snart fyra år.
Ber härmed att få tacka för besöket i garaget, och känner
jag Mats rätt så dyker det nog upp nån Alfa till vad det
lider. Jag såg och hörde att han kastade ögon på ett par
Alfa GT när vi var ner till Taxinge;
”en sån där borde man ha…”
Alfahälsningar från Hälsingland.
Jan-Erik Lindblom
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VEM ÄR TORBJÖRN WULF?

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
ta och bana
bar för ga

rammer
nyhet! prog

nysydd ”fin-redning” bertone

h alfetta
bertone oc
passar till

Från årsskiftet 2008-2009 har jag fått förtroendet att bli
medlem i Club Alfa Romeos styrelse.
Under 2008 har jag jobbat med att sälja annonser för
Klöverbladet vilket har lett till några nya annonsörer
som ni kanske sett under året som gått.

svenska och finska rally- och racingförare som kördes
sommaren 2006 på Solvalla travbana i Stockholm.
Några av dem som var med var Tony Gardemeister,
Kenneth Hansen, Alx Danielsson, Patrik Sandell, Daniel
Carlsson, Sebastian Hohenthal med flera.

Redan från barn var det nog ganska klart att mitt bilintresse skulle finnas med under livet eftersom min farfar
var bilimportör för Borgward och sedan även FIAT.
Kanske några av er minns Wulf & Co?

Sedan 2006 jobbar jag som egenföretagare inom sponsring och events. Redan år 2000 fick jag kontakt med Alx
Danielsson. Jag har följt honom alltsedan dess, så när
han startade sitt Danielsson Motorsport 2007 och jag fick
frågan om jag ville samarbeta var beslutet inte svårt.
Under 2007 var det Porsche Carerra Cup som gällde och
under 2008 inkluderades även JTCC.

Min far följde i fotspåren genom att jobba med farfar
men framförallt köra rally, banracing och isracing med
Borgward Isabella, Hansa 1100, Skoda Octavia, Fiat i
tävlingar som bland annat Monte Carlo Rallyt. Kanske
inte så konstigt att jag rätt tidigt blev intresserad av
bilar även om jag inte kört rally, racing eller backe som
min far.
Alfa Romeo har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta.
Märkligt att det kan bli så. Min första egna bil var faktiskt en Bertone Coupe 1300 -69 och sen har det blivit
två 75:or, en 33, en 164 samt tre Spider. Just nu är det
en Spider V6 från 1996 - min tredje Spider - som är min
pärla. Den avnjuts under sommarperioden och jag har
svårt att se att det är den sista Alfan jag har, det blir
säkert tillökning framöver.
Jag har länge varit intresserad av motorsport. 2005 fick
jag en möjlighet att vara med att jobba med arrangemanget Finnkampen Motor, en rallytävling mellan
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ultraljudstvätt av förgasare
helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

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...

Med en grund som diplomerad marknadsekonom och
erfarenhet från media i 15 år innan jag började som egen
samt genom att arbeta med sponsring mm. inom motorsport hoppas jag kunna tillföra något till styrelsearbetet
och Club Alfa Romeo. Även under 2009 kommer jag att
försöka jaga annonsörer och se hur klubben kan få in en
del nya vägar för nya medel vilket jag hoppas gynnar alla
medlemmar.
Mina två söner som är 8 och 11 år blir naturligtvis indoktrinerade med Alfa Romeo så vi får väl se om det blir fler
inbitna Alfa fantaster i familjen, det har ju börjat bra.
Både min far och syster kör Alfa Romeo och är självklart
med i klubben.
VÄL MÖTT
TORBJÖRN WULF

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.
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VEM ÄR MIKAEL KAHLIN?
Jag heter Mikael Kahlin och
är sedan årsmötet 2008 ledamot i styrelsen för CAR.
44 år gammal och bor sedan
4 år i Laholm – en härlig
liten stad i södra Halland
beläget mellan Båstad och
Halmstad. Jag är utbildad
Sommelier och jobbar som
säljare av vin, öl & sprit till
restauranger. Håller dessutom diverse vin, öl & spritprovningar genom mitt egna
företag Dryckeskonsult.

© 2008 Exxon Mobil Corporation. Mobil och Mobil 1 logotypen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

Mitt hängivna intresse för
Alfa Romeo började med ett
kraftigt intresse för bilar
och då amerikanska bilar i
synnerhet - främst 50-tals
bilar och muskelbilar från
60- och 70-talet. Ett antal
Hot Rod Shows i Stockholm
och Sko Uno Dragrace på
Mantorp
besöktes
åren
1975-1980.

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.

Uppväxt i Karlskoga med en motorintresserad far blev det
många besök på Gelleråsen, så banracing var även det ett
stort intresse under ungdomen.
Jag såg det mesta på den banan under 70-talet. En höjdpunkt var Ronnie Petersson i F2 1973 och 1974 då jag även
fick hans autograf. I vuxen ålder har några F1 lopp ute i
Europa hunnits med.
1978 berättade en klasskamrat om att han skulle bli upphämtad efter skolan av sin morbror i dennes fräna Italienska
sportbil. Nyfiket följde jag med ut till parkeringen för att
kolla på den lilla fjantiga bilen och håna dem med tillrop om
muskelbilarnas förträfflighet och min självsäkra vetskap
om att INGET slår en amerikansk muskelbil.
När vi kom ut stod den där i vårsolen – en Alfa Romeo 1600
GT Junior – tre år gammal med blank röd lack och trevligt
puttrandes på tomgång. Rätt stuk på den – lagom uppkäftigt
sittandes på bakfjädrarna.
Jag rördes lätt till sinnet av uppenbarelsen – är det så en
Italiensk sportbil kan se ut?
Efter en kort provtur var jag omvänd – en Alfa Romeo SKA
jag ha när jag blir stor.
Så sköna linjer som bara ber om att få bli körda hårt och
bestämt, ett aggressivt stuk som betvingar varje tänkbar
kurva och en varvvillig motor beredd på allt föraren begär.
Insikten var brutal för en 14-åring – så ska en bil se ut och
vara om man vill nå den frihet varje tonåring drömmer om
bortom småstadens tristess.
1985 var jag nyss hemkommen efter en långseglats till Kina
med flottans långresefarttyg Carlskrona. Jag hamnade inne
hos Kronegårds Motor i Stockholm.
Framför mig står en Alfa Romeo GTV6 och skapade begär.
En så´n vill jag ha men tyvärr blev det ingen affär - det
skulle dröja 20 år innan GTV6-drömmen blev sann.
1989 köptes en Alfa 33 för att sedan snabbt följas av Alfa 90
och 75 3,0 i början av 90-talet. Viruset hade drabbat mig och
jag insåg redan då att det inte fanns någon bot.
Efter många år utan Alfa och ett slumrande virus tog allt
fart i början av 2000-talet.

Efter ett kraftigt utbrott av viruset och ett hastigt sjukdomsförlopp som inte ens Dr House skulle finna bot på finns
för tillfället fyra rullande Alfa Romeo i familjen:
- GTV6 1984 som putsbil. En otroligt fin bil med fullständig historik, 13 500 garanterade mil sedan ny och en
kraftig uppgradering av bland annat motor och chassi för
100 000:- år 1996. Väntan från 1985 var lång men värd varje
sekund – nu är hon min – och jag släpper henne aldrig!
- 75 3,0 ”R” 1988 som banmötesbil. En bus- & banmötesbil
med trevlig spec. som utvecklas efterhand. Bilen är i lätt
sleeper-utförande som långsamt ska fulländas.
- 147 2,0 TS 2002. Familjens andrabil till vardags. En och
annan runda till Båstad och småvägarna på Hallandsås när
andan faller på.
- 159 2,2 SW Ti 2008 / 09. Köptes ny i september 2008 som
tjänstebil. Utmärkt bil!
Drömmen och kanske planen är att få köra racing någon
gång men tillsvidare duger vanliga banmöten alldeles
utmärkt.
Mitt engagemang i Alfa Romeo har nu fört mig in i styrelsen
och jag kommer i mitt arbete verka för mer aktiviteter och
stöd till er som vill arrangera lokala aktiviteter. Jag kommer
dessutom engagera mig i planeringen inför 100-års jubileet
2010.
Vidare vill jag verkligen vara lyhörd för vad medlemmarna
efterfrågar: vilka mervärden till ägandet av Alfa Romeo
skall medlemskap i CAR ge?
Jag vill även vara en röst i styrelsen för alla medlemmar i
södra Sverige; Småland, Blekinge, Halland & Skåne.
Ni är alltid välkomna att kontakta mig om idéer, tips, frågor
eller annat som rör vår härliga klubb.
MED VÄNLIG HÄLSNING,
MIKAEL
0430 – 133 60, 0709 – 722 350
KAHLIN@WEKUNET.SE

29

REPORTAGE

REPORTAGE

MINNESVÄRD DAG PÅ BLOMS BILSKROT
13 (E4:an) och gissa på bilar. Vi satte oss i dikesrenen
och försökte vara först med att se vilket märke som kom
från antingen vänster eller höger. På den tiden kunde det
dröja minuter mellan bilarna. Den som hann säga rätt bil
först fick poäng, och så höll vi på tills vi tröttnade, men
kul var det minns jag. Vem som var bäst på att säga rätt
bilmärke först överlåter jag till er att gissa.
Ibland gick vi även upp till vägen när det var mörkt, då
blev det svårare att gissa när man gick efter strålkas-

Sommaren 2007 kom undertecknad och den gode
Erne Wiström att följa med vår andra bilklubb Dellenbygdens Motorveteraner (DMV) - till Bloms
Bilskrot i Söråker.
TEXT & FOTO: JAN-ERIC LINDBLOM
BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

Vi åkte en lördag i augusti och hade laddat upp med
kaffetermos o mackor, samt förväntningar på att få se
lite gamla bilar som man inte ser nu förtiden, det skulle
nämligen finnas lite äldre 50- och 60-talare där.
Det första vi mötte efter skogsvägen upp till skroten var
en äldre man med lien på ryggen!? Ja, nu var det inte
faan själv som var ute och gick. Efter att ha pratat med
sonen till skrotägaren visade det sig att det var hans
far, som trots att han var blind skulle ut på åkern och
slå gräs! Trots sitt handikapp jobbade han fortfarande.
Vilken man.

Sonen som idag stod för skroten lovade oss att vi fick
gå upp i skogen och gotta oss så mycket vi ville, och det
ville vi ju. Det fanns mycket riktigt 50- och 60-talare,
men även lite ännu äldre. Den äldsta jag såg var en
35:ans/36:ans Ford, men den var det inte mycket kvar
av. Som gammal 40-talist såg jag många av min barndoms bilmärken fladdra förbi. Det var Fordar i massor; Anglia, Prefekt, Taunus, Consul och Zephyr. Där
fanns Morris, Vauxhall, Vanguard och Austin, lyxbilar
i form av Jaguar och Mercedes, naturligtvis fransoser
som Peugeot 403 och Renault Dauphine, samt massor av
vanliga bilar som VW Bubbla, Volvo PV men även mycket
jänkare som Chevy II, Ford Falcon, Studebaker och Ralf
Naders sorgebarn Chevrolet Corvair, (den som var så
farlig att krocka med).
Men… vad tror ni vi hittade långt där inne i skogen om
inte två Alfa Romeo. De två utgjordes av dels en äldre
Alfetta, dels en AlfaSud. Tyvärr fanns det inte mycket
att ta/köpa av dem. Motorn var kvar i Alfettan men trä-
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tarna och ljudet, men på den tiden såg ju alla bilar olika
ut mot i dag, så det var inte så svårt.
Med många gamla minnen i huvudet och ett saligt leende
på läpparna lämnade vi Bloms Bilskrot för den här gången. Vi kommer nog tillbaka då det inte finns så många
äldre bilskrotar kvar i Sverige. De borde bevaras som en
kulturgärning för framtiden!
Skrothälsningar från Jan-Eric Lindblom i Glada Hudik

ratten var borta, och som ni ser av bilderna hade skogen
tagit över ägandet. Synd på så rara ärtor.
Att gå på en bilskrot är speciellt. Minnesbilder från
barndomen på 50-talet dyker upp, då jag som biltok
(redan då) tog till mig alla nya modeller som kom varje
år. Jag minns mycket väl när Enångers Taxi varje år fick
nya bilar. Då gick man dit och kollade så ögonen blödde.
De körde jänkare hela bunten. Plymouth, De Soto,
Chevrolet och Ford var vanligast.
Ett år när vi gick till skolan hade en ny bil kommit hem
utanför taxistationen som låg längs vägen till skolan.
Givetvis stod vi där och njöt av den nya De Soto 56:an
(om det nu var den?) så vi glömde bort att vi skulle till
skolan… Inte förrän en städerska cyklade förbi och
skrek att ”det har ringt in pojkar” fick vi fart till skolan.
Straffet för att vi kom för sent blev att vi fick läsa morgonbönen själva. Jo, det var sånt på den tiden.
Ibland när vi slutat skolan för dagen kunde vi få följa
med i en taxijänkare ut i byarna med varor. Konsum
använde sig av taxi för att kunder som gjorde storköp
en gång i veckan skulle få sina varor hemlevererade.
De kördes med släpvagn bakom bilen och vi - kompisen
och jag - fick sitta i framsätet hos John, Kalle eller nån
annan av chaufförerna och mysa med V8:an mullrande
där fram. Det är sådant jag aldrig kommer att glömma.
Ett annat bilminne från 50-talet var att när vi grabbar
inte hade nåt annat för oss brukade vi gå upp till Riks

KLÖVERBLADET

OFFICIELLT ORGAN FÖR CLUB ALFA ROMEO MOTORSPORT

SÖKER MEDARBETARE
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 teknik, förgasare, vin, fotografering eller annat som kan
platsa i vår eminenta klubbtidning. Tanken är att du

ska ansvara för några sidors textinnehåll i varje nummer 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.

VÄLKOMMEN!
Staffan Erlandsson
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MUSEO STORICO
TEXT & FOTO: PER-INGVAR KOPP
BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

I Arese utanför Milano, på Alfa Romeos industriområde, ligger Alfa Romeos historiska skattkista
Museo Storico. Opretentiöst, anonymt och föga känt
utanför Alfakretsar är det en pärla som väntar på att
upptäckas. Per-Ingvar Kopp har varit där. Läs reportaget nedan och boka biljett till Milano.
De senaste två somrarna har min hustru och jag bilat
ner till Italien. Det första året besökte vi Ferrari-museet
i Maranello, i somras blev det Alfa Romeo-museet i
Arese utanför Milano. Dessa två museer är varandras
diametrala motsatser. Medan Ferraris museum var hårt
exploaterat med mycket personal, välskyltat, hög inträdesavgift, massor med folk och nästan tomt på bilar, var
Alfas museum dåligt skyltat, låg på undantag bakom en
nedlagd fabrik där trädgårdsmästaren av allt att döma
hade pensionerats, gratis entré, tomt på besökare och
fullt med härliga rariteter.
Vid vårt besök var de enda övriga besökarna ett franskt
par med intresse enbart för avdelningen med flygplansmotorer.
I mitt tycke är det 60-talets design som står på topp
hos Ferrari. Vid vårt besök på Ferrari-museet tror jag
det fanns endast en 50-60-tals Ferrari, men däremot
många F1-bilar, vilket kan vara roligt för de gillar F1.
För egen del tycker jag väl inte F1-bilarna ändrat sig
speciellt mycket på 40 år. Det som fanns att beskåda var
ett antal 80- och 90- tals bilar som är ganska vanliga på
de svenska vägarna varje fin sommarhelg. För att fylla
upp utrymmet hade museet till och med tagit sig till att
ställa ut en ny Fiat 500, visserligen fantastisk charmig
och Ferrariröd, men ändå - i ett Ferrarimuseum? Då får
jag en större upplevelse att åka väg 47 förbi von Brauns
i Skene. Deras utställningsfönster innehåller som regel
väsentligt mer spännande bilar än museet i Maranello.

Andra spännande designer är sena 30-tals och tidiga
40-tals kupémodeller som 8C 2900 från 1938, 6C 2500
från 1939, 6C 2500 Villa dÉste från 1950 och 6C Super
Sport från 1947.

Alfa Romeos museibyggnad ligger vid sidan om Alfas
designavdelning i ett område som mycket väl kunde ha
använts i en 60-tals Bondfilm som center för Spectres.
utvecklingsavdelning för raffinerade metoder att förinta
världen. Mycket modern 60-talsdesign, men intresset för
området hade tydligen försvunnit och allting var i ett
stilla förfall. Det skulle hjälpa mycket om gräset klipptes, sly och ogräs rensades bort.
Dock blev det väsentligt bättre när man väl hade kommit in genom entrédörrarna. Museet har stora glasytor
och är byggt med våningarna i halvtrappor vilket ger ett
intryck av ljus och luftighet.
Just innanför dörrarna möts man av ur-Alfan. En bil
från början av 1900-talet som i sin rustika grovhuggenhet ger ett intryck av att vara en förstorad Dinky
Toysmodell. Rustik och primitiv, men bilen är charmig.
Kunde man redan här ana Alfas vurm för design? Hur
det än förhåller sig med detta är det definitivt så bara
några år senare. Alfas bilar från tidigt 20-tal har en tydlig inriktning på skönhet, något som riktigt blommade
ut under 30-talet med många spektakulära modeller.
Jag tänker i första hand på en tävlingsbil från 1938 - 8C
2900 Le Mans – vars skönhet och linjer inte står att finna
hos något annat märke. Jag vill minnas att just en sådan
betingade det högsta auktionspriset i världen för bilar
för några år sedan.

En bil som speciellt fångade mitt intresse var en vit
öppen sportvagn från 30-talet. Även om bilen var mycket
läcker var det inte själva bilen som jag fann mest intressant, utan emblemet i dess nos. Det typiska Alfa Romeo
märket var förändrat. Där det normalt skall stå Milano
stod det istället Paris. Hur kommer detta sig? Är det
någon som vet?

Det som jag vanligtvis brukar finna mest intressant att
se på ett bilmärkes museum är prototyper som aldrig
kom i produktion. På Alfa museet finns det åtskilliga
exempel på modeller som man nog skall vara glad att
de aldrig kom längre, men där finns också exempel på
motsatsen.
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20000 Sportiva som ses ovan är enligt mitt förmenande
en av de vackraste modellerna på hela museet, om inte
den vackraste.

En annan synnerligen tilltalande design är Guigaros
Gulia Sprint Speciale från 1965 som påminner en mindre variant av Iso Grifo. Där finns också en prototyp
som i fronten är snarlik Maserati Bora med luftintag
vid C-stolpen, något som Guigiaro senare använde på
Lamborghini Countach.

Exempel på inte fullt så lyckade bilar 2600 de Luxe från
1965. Det verkar som museet tycker detsamma, eftersom
de gömt halva bilen bakom en pelare och avgränsat med
rep för att besökaren inte skall kunna komma för när
att se bedrövelsen. För att kunna ta detta foto måste jag
gränsla repet och gå innanför.

33

RESEREPORTAGE

BILTRÄFF

BILTRÄFF PÅ ITALIENSKA
TEXT & FOTO: GUNNAR WULF

Från vår korrespondent Gunnar Wulf, boende i
San Remo, kommer denna rapport om hur bilintresserade umgås på sydligare breddgrader.

Roadbooken var ambitiöst gjord men någon större
användning för den hade vi inte. Därefter åkte vi i samlad tropp tillbaka till Ventimiglia.
En sen lunch väntade på den utmärkta restaurangen
Roma Antica. Det serverade en femrätters meny av
genuin romersk kokkonst. Måltiden avslutades med en
espresso. Utsökta luncher bidrar förstås till det stora
intresset för bilträffar.

Alfa Romeos attityd till sitt museum tycks mig vara detsamma som dom har till sin brand. Man gör mycket lite
för att exploatera och skapa intresse för båda. I München
har BMW en shop på flygplatsen där du kan köpa allt
möjligt med BMW-loggan på. I Galeria Viktor Emanuel
i Milano finns en Mercedesshop med exklusiva saker till
vansinnespriser. Husgeråd, möbler, kläder, mat, ja allt
upptänkligt med Mercedeslogga på. Om man tar det till
det extrema tror jag faktiskt man skulle kunna klara dig
med endast denna affär för att överleva.
När det gäller Alfa Romeo har jag inte hittat något ställe
där man ens kan köpa en nyckelring, om man bortser
från låssmedens nyckelringsställ.

Utmärkelsen museets värsting tycker jag bör gå till något
patetiskt som heter Tipo 103 från 1954. Den skulle ha en
900 cc motor på 52 hk. Ett i och för sig imponerande
effektuttag vid denna tid, men knappast något jag skulle
vilja ha. Den ser ut som en mindre kopia av Renault R8,
storleksmässigt verkar den konkurrera med NSU Prinz.
Ett avgränsat rum innehöll prototyper där jag kände igen
ett flertal från olika bilutställningsreportage. Intressant
är att se första utkastet på Montreal (Montreal Expo)
från 1967, likaså den prototyp som lånat designelement
till förra generationen av GTV och Spider.

På samma sätt är det med museet. Dom har en trevlig
hemsida om det, men det är också allt.
För även om Alfaledningen inte tycks inse dess värde, så
tycker jag det är det bästa märkesmuseum jag varit på.
Om ni har möjlighet rekommenderas ett besök starkt.
Har ni tidsbrist skippa då hellre Ferrarimuseet.

Vi samlades sedan på samma parkeringsplats som starten för prisutdelning. Pris utdelades för äldsta bil, bäst
renoverade bil, äldsta motorcykel samt till den deltagare
som kommit längst ifrån. Priserna bestod av silverfärgade pokaler.
Den 16 november förra året deltog jag och min hustru
i 2˚ AUTOMOTO CLASSIC TURISTICO INTEMELIO i
Ventimiglia.

Priset för dessa sammankomster, vi har deltagit i flera, är
mycket rimligt. Dagen kostade 22 € per person plus 10 €
för bilen.

Vädret var enastående, strålande sol och 19-20 ˚C varmt.
Vi samlades redan 08:30 – 09:30 för att skriva in oss och
få karta, ”roadbook” med mera.
Starten med ett deltagarantal begränsat till 60 stycken
skulle ske klockan 10:00. Det kom 69 fordon, varför starten blev försenad. Ett mindre kaos infann sig, med ett
livligt italienskt agerande fyllt av improvisationer. Och
det fungerade!
Utöver alla bilar deltog även ett 15- tal gamla motorcyklar och vespor. Den äldsta motorcykeln från 1927
var från Frankrike, varifrån många deltagare kom då
Ventimiglia är gränsstad mellan Italien och Frankrike.
Vi deltog med min Alfa GT 1600 Junior-75. Starten skedde med ett tidsprov, en sväng runt parkeringsplatsen på
22 sekunder. Det var inte så lätt. Jag, Gunnar, tyckte att
22 sekunder var en lång tid men det visade sig halvvägs
att det var ganska kort så det blev extra gas på slutet med
23 sekunder som resultat.

Fiat Abarth i förgrunden. Många intressanta bilar fanns på
parkeringen. En Opel Kadett Coupé är nog betydligt mer
sällsynt än den Alfa Giulia som syns i bakgrunden.

Vi defilerade genom Ventimiglia och körde några kilometer och innan det blev tvärstopp. Vi undrade om
det var någon av deltagarna som fått motorstopp, men
det visade sig vara uppsamling av alla då vi skulle få
poliseskort till närmaste by (Latte, nära kusten och
den fransk-italienska gränsen). Där tog vi av och körde
sedan genom småbyar en bit upp i de Liguriska bergen.
Människor stod utefter vägen och vinkade glatt.
Efter 13 km upp i bergen anlände vi till den lilla byn
Torri, som blev vårt första etappmål. Vi samlades utanför
kyrkan. Prästen välsignade bilarna och vår biltur samt
bjöd på en liten pizza bit och ett glas vin eller Coca Cola.
Vi åkte vidare genom flera småbyar innan vi anlände till
Airole, ytterligare ett stycke norrut, där kommunen bjöd
på en aperitivo. Vi snackade bil, bilverkstäder, reservdelar med mera.
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Priset för bästa franska deltagare gick till denna mycket
välskötta Alfa Spider.
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TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

För vissa började säsongen 2009 redan
hösten 2008. Vinterhalvåret är fyllt av
vedermödor för deltagarna i klubbens
tävlingsserie CAR Challenge. Snart står
dom på startlinjen.
I mitten av januari var det närmare 20 stycken
deltagare anmälda. Challenge-serien består av
fyra klasser, där förhållandet mellan vikt och
effekt är en vital del i klassningen. Den vassaste
klassen (klass I) har imponerande 2,15-4,49 kg/
hk, emedan klass IV tillåter bilar med 7 kg/hk
eller mer. Som jämförelse kan nämnas att den
erkänt rappa Alfa Romeo 156 GTA ligger på
ungefär 5,6 kg/hk.
Redskapen består av allt från Bertone-kupéer,

Arbetsplatsen i Mats Forsséns kompressormatade Alfa 156 Twinspark.
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Alfa 156, 155 Q4, Alfasud Sprint och 164 Turbo
till arbetshästarna från 116-serien i form av Alfa
75 och Alfetta GTV. En spännande nyhet för året
är den Alfa 156 med kompressormatad twinspark-motor som Mats Forssén anmält. Bilen
började byggas av Sargon Issa, ni som sett bilen
på våra banmöten vet vad jag talar om.
Helt klart blir det en intressant säsong. En nyhet
som kan utöka startfältet är att våra norska
vänner eventuellt kommer att delta med ekipage
från sin serie Corsa Italiana. Tävlingarna körs
i samband med klubbens ordinarie banmöten,
så även om du inte åker banmöte själv finns det
alltså ytterligare skäl att besöka dessa tillställningar. Tät racing med mycket spänning i allas
vårt favortimärke. Premiären sker på Gelleråsen
den 2 maj. Kommer du dit?

BENNY STEEN.

HANS BJURMAN.

CLAES HOFFSTEN.

JÖRGEN MÄLARGÅRD.
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GUSTAV SANDLER.

KRISTOFFER EDSTRÖM.

MICHA FORSGREN.

STEFAN ATTERHALL.

CANIEL ALMKVIST.

MATS FORSÉN.

JOHAN MOBERG.

MARKUS MOBERG.

MATS STRANDBERG.

RICHARD ELIASSON.

NIKLAS ROSENGREN.
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Club Alfa Romeo Challenge – nummer 7 – Säsongen 2008
En artikel av Markus Moberg som tillsammans med
sin bror Johan kör Challenge i var sin likadan ”LM
Motorsport specade” Alfa 156 Challenge. Här berättas kort om säsongen 2008!

mycket jobb och det känns mer angeläget att testa på
bana med 205hk än att få ut ytterligare 20 hk och inte
hinna i tid…

MANTORP 2008 – VÅTT IGEN!!
GELLERÅSEN 2008 – HISTOREN UPPREPAR SIG

Följer här upp artikeln som beskrev när jag hämtade
min 156 Challenge från Holland för ett par år sedan.
Säsongen 2007 i CAR Challenge blev inte som jag hoppats på, men det är en annan historia. Helt kort kan
man säga att mycket gick sönder, allt från brott på orginalventil till rasad koppling till trasig Viscokopplig till
sprucket växellådshus. Inget att skriva hem om… Därför
berättar jag hellre om säsongen 2008 som gick betydligt
bättre, även om det till en början såg mörkt ut!
Vi avslutade säsongen 2007 med förhoppningar om att
bilen nu var fixad från ”struntfel” av typen som nämns
ovan och att vi behövde mer effekt!
Alla förhoppningar om effekt med trimprom, luftfilter,
avgassystem, extra dyra oljor glömmer vi, där kommer
inte hästkrafterna i tjog utan snarare enstaka krakar
och företrädelsevis i varianten ponny…! Skämt åsido,
här behövdes både ny hårdvara och mjukvara för att ge
den effektökning på 40-50 hk som önskades för att gå
från cirka 180 hk till 220-230 hk. Förutsättningarna för
klassningen i CAR Challenge är max 2 liter cylindervolym, 16v och ingen överladdning. Motorerna som körs
enligt S2000 reglementet i STCC lämnar cirka 290+ hk
med enkelt gasspjäll. Utav kostnadsskäl håller vi oss till
den setupen, det vill säga ett gasspjäll, ny motorstyrning,
nya kamaxlar (mekanisk lyftare) i bearbetat topplock
och bättre kolvar.
Kolvar och kamaxlar hittade vi snart leverantör på och
LM Motorsport blev på köpet ÅF för CatCams (kamaxlar med mera) och Motorsprint (kolvar, packningar och
dylikt). Lite efterforskning och läsning i listorna från
dessa leverantörer gav oss kolvar och kammar vilka
borde funka ihop. Verkade enkelt och efter att ha läst
på verkade all data på delarna bra, beställning lades.
Motorstyrning levererades av Civinco AB i Göteborg,
något som vi inte ångrar. Gott att ha kompetent support
i ”kvarteret”!
Efter att ha grottat runt i topplockets kanaler och
matchat in övergångarna mot nytt plenum kunde montage påbörjas. Även nya grenrör gjordes, efter ideér från
Mattias Anderssons S2000 Alfa 156. Mätningar och en
cad-modell gav vinklar och längder och färdigkrökta
rörbitar beställdes, kapades och sammanfogades enligt
cadmodellen.
En rullande landsväg gav i april månad cirka 205 hk i
motorn. Inte riktigt i mål men ett undertryck i plenum
från 4000 rpm och uppåt ger fler möjliga hästkrafter
med ett större gasspjäll. Detta innebär dock ganska
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totalt med Kristoffer bakom och Johan därefter. Åkte
alltså hem med 18 glada poäng.

Efter test på Kinnekulle kördes premiär på Gelleråsen
i vanlig ordning för CAR Challenge. Mötet i klubbens
regi följde invanda mönster och allt löpte smidigt med
bra arrangemang! För mig var det annorlunda, visst
liknade det förra året men det innebär ju att det gick allt
annat än smidigt... Var bra med i första passet och även
kvalet gick bra, åtminstone tidsmässigt. Var tvåa efter
Emil Löveryd men motorn känns inte kry, misstänkte
läckage på avgassystemet efter lite för hårt körning över
curbsen. Ganska snart visade det sig dock att plenumboxen hade spruckit med följden att dessa två första tävlingarna 2008 inte kunde fullföljas. Med stor besvikelse
lastades bilen, noll poäng även detta år på åsen. Skulle
denna säsongen bli en repris av den förra??

Mantorp bjöd i år på riktigt busväder, regn och väta ger
i och för sig spännande tävlingar men det blir samtidigt
mer riskabelt. Vattenplaning är svårt att rå på, något
som bla Micha fick erfara på kvalet. För egen del gick det
som på räls, bilen är otroligt lättbalanserad så länge man
håller sig i skinnet. Kunde åka på långsladdar genom
Parisern bara för skoj skull, roligt värre!! Tidsmässigt
gick det också kanon i jämförelse med de andra, med ett
bra kval och första ruta i tävling 1. De bakhjulsdrivna

bilarna är omöjliga att rå på i starten men efter ett par
böjar var ordningen återställd och jag kunde ta målflagg
före samtliga bilar, rätt häftig känsla! Även andra tävlingen går bra och dagen slutar med full pott!
AVSLUTNING – ÅRSMÖTE CLUB ALFA ROMEO

Prisutdelningen hölls som vanligt i samband med årsmöte för klubben. Skön känsla att ta emot prispokal för
klass 2 tillsammans med Niclas Rosengren i klass 1 och
Patrik Ragnmark i klass 3. En rolig kväll får avsluta
denna korta beskrivning av min säsong 2008! Vi ses på
Gelleråsen i maj!

KNUTSTORP 2008 – ÅTER I TOPP!

Anlände till vackert belägna Knutstorp kvällen innan
tävling och ställde upp bilarna i depån för att sedan ha
en go kväll på banan. Hade nu uppdaterat plenumboxen,
även på Johans bil för säkerhets skull. Ett lager kolfiber
ytterst gjorde att det nu kändes rejält stabilt utan att
vara allt för tungt. Jag gillar Knutan, har alltid gjort
det. Det finns några rejält svåra partier men det brukar
gå bra och så även denna gång. Johan var snabbare efter
första passet men därefter gick det min väg. Förra året
gick det också bra men det toppades med två segrar i år!
Vilken skön känsla!!
ANDERSTORP 2008 – WET RACE!

För första gången med CAR Challenge på Anderstorp
och jag skulle få ytterligare en makalös tävlingsdag.
Snabb på kvalet, och när regnet började droppa under
line-upen kändes oddsen bra inför inbromsningen efter
långrakan! Racet gick kanon, låg totalt etta länge innan
Claes kom i sin 155 AWD och sladdade förbi ut ur en böj.
Ingen chans att hålla emot där, dessutom åker vi olika
klass så målet var redan nått för min del. Tog med mig
full pott även från Anderstorp och jag började nu tro på
bilen.
KINNEKULLE 2008 – FAVORITBANAN I VÅTT OCH TORRT

Denna gång fick vi både och, vått och torrt! Blöt bana
på morgonen med långsamma varvtider men upptorkande lagom till racen. På träningen på morgonen gick
det knackigt men lagom till kvalet blixtrade det till och
jag knep andra rutan framför Johan på tredje. Gjorde en
dålig start och ramlade ner ett par platser. Kunde ganska
snabbt komma igen och tog målflaggan efter Johan på en
tredje plats totalt med Niclas som etta.
Andra tävlingen startades då från tredje ruta och det
blir ett händelserikt lopp. Lyckades knipa tredjeplatsen
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Hjulnötterna 2008: Utnötningskriget avgjort, nötmästarna
oknäckta av frågorna!
6
Denna gång hade Nöt-Red verkligen lagt sig vinn om att sålla nötterna från skalen, genom att försöka
”Google-säkra” frågorna. –Men vad blev resultatet? Jo, ännu en gång blev det trångt högst upp på prispallen,
med två fullpoängare! Alla deltagare är värda en stor applåd, men störst grattis går till Claes Hedemo och
William Hardie, som skickligt lyckats undvika alla listigt gillrade frågefällor, och som får dela på de priser vilka
Italienska Bil bidragit med.

Här är den fullständiga prislistan:
Claes Hedemo & William Hardie
Bengt Dieden, Alf Hansson, Jan-Åke Höög & Kenneth Winberg
Magnus Annerfalk, Per Liss-Daniels & Lars Ryefalk
Gunnar Christoffersson & Martin Tranlöv
Anders Thillman

En enkel Alfa-fråga, utbrast kanske en och annan? Men, enbart ”Berlina” räcker inte som
svar! Den första bilen har samma storlek på alla lyktorna fram, alltså är det en Berlina
4
7
2000, precis som nr 2, med sina vita instrumenttavlor – en ”finess” som en tysk
Alliterera, verbet till alliteration, en form av rim, där
16-cylindriga motorer för tävlingsbruk har sällan varit
tillverkare av sportbilar introducerade
30 år senare, som dyr extrautrustning givetvis.
varje ord börjar på samma bokstav. Våra nötknäckare
framgångsrika. Men den som hört en BRM 1.5-litersmoBakpartiet tillhör en Berlina
1750, vars bakljus skiljer sig från 2000-modellens.
har bidragit med flera exempel, Jan-Åke t ex, påminner
om det lätt tveksamma Volvos Värde Varar, som numer
väl borde skrivas Volvos Värde Varierar?

5
Kan inte låta bli att citera Claes: ”Caparo, till viss
del skapad av folket bakom McLaren F1. Båda med
härstamning från ett fuktigt land fullt med oätlig
mat, plusjord, vänstertrafik och UNF-gängor, så vem
bryr sig?” Nöt-Red tycker sig ana vissa fördomar här?
Caparo, som är laglig att köra på vanlig väg, åtminstone i
Storbritannien, krossade Top Gears banrekord, satt med
en Königsegg CCX, men diskvalificerades för otillräcklig markfrigång…
7

15 rätt
14
13
10
4

Och så över till svaren:

16-cylindriga motorer för tävlingsbruk har sällan varit framgångsrika. Men den som hört
en BRM 1.5-litersmotor från 50-talets början, med 16 st. 49.5 mm kolvar och nära 5 bars
laddtryck, varva ur till 11000 rpm struntar lätt i petitesser som hållbarhet och
tävlingsresultat. BRM tog inte lärdom av problemen med V16 utan byggde en 3-liters H16 då 3-litersformeln introducerades i Formel 1 år 1966, bilden nedan. Den blev början
till slutet för British Racing Motors i F1.
Coventry Climax producerade framgångsrika 4- och 8-cylindriga motorer, men deras
flata 16-cylindriga 1.5-litersmotor kom aldrig längre än till testbänken,
där
den
inte gav
BRM
P83
med
mer effekt än deras egen V8:a. Ferrari har så vitt Nöt-Red känner till3-liters
aldrigH-16provat fler
än 12 cylindrar i någon motor.
motor.

1
Motorn satt i tipo 159. Gunnar anfaller direkt och påstår att redan
första nöten innehöll en slamkypare, att motorn fanns i både tipo 158
& 159. Så är inte fallet, slamkryparen kommer senare! Endast i 159:an
hade motorn tvåstegskompressor, där en större kompressor matade
en seriekopplad mindre. Det gav möjlighet till högre laddtryck, så att
Farina fick över 400 hp att leka med i sin Alfetta tipo 159. I föregångaren, tipo 158, nöjde man sig med en enkel Rootskompressor, se bild!

2
Roots-kompressor kallas den ju i allmänhet, men den korrekta benämningen är
blåsmaskin. I en kompressor trycks gasen
hop medan den passerar apparaten, medan
en blåsmaskin bara förflyttar en oförändrad volym luft från inlopp till utlopp.
Illustrationerna visar dels en Roots blåsmaskin, dels en kolvkompressor av enklaste
typ, en cylinder med kolv som rör sig upp
och ned, samt två backventiler: En som släpper in luft då kolven rör sig nedåt, samt en
som släpper ut luften först då den uppnått
ett högt tryck under kolvens uppåtrörelse.
(Fjäderbelastad ventil i enklaste fall)

tor från 50-talets början, med 16 st. 49.5 mm kolvar och
nära 5 bars laddtryck, varva ur till 11000 rpm struntar
lätt i petitesser som hållbarhet och tävlingsresultat. BRM
tog inte lärdom av problemen med V16 utan byggde en
3-liters H-16 då 3-litersformeln introducerades i Formel
1 år 1966, bilden nedan. Den blev början till slutet för
British Racing Motors i F1.
Coventry Climax producerade framgångsrika 4- och
8-cylindriga motorer, men deras flata 16-cylindriga
1.5-litersmotor kom aldrig längre än till testbänken, där
den inte gav mer effekt än deras egen V8:a. Ferrari har
så vitt Nöt-Red känner till aldrig provat fler än 12 cylindrar i någon motor.

6
En enkel Alfa-fråga, utbrast kanske en och annan? Men,
enbart ”Berlina” räcker inte som svar! Den första bilen
Coventry
har samma storlek på alla lyktorna fram, alltså är det en
Climax flat
Berlina 2000, precis som nr 2, med sina vita instrument16-cyl, 1.5 liter.
tavlor – en ”finess” som en tysk tillverkare av sportbilar
P83 med 3-liters H-16-motor
Coventry Climax flat 16-cyl, 1.5 liter
introducerade 30 år senare, som BRM
dyr extrautrustning
givetvis. Bakpartiet tillhör en Berlina 1750, vars bakljus
skiljer sig från 2000-modellens.
Generalbas, vad är nu detta? William anser det vara en
barock (!) fråga, och Alf överväger om det kan vara ÖB:s
fru. Sanningen är att alternativ X, ett slags notskrift, är
det svar som ligger närmast sanningen.

8

De rörliga delarna och principen för en
Roots blåsmaskin.

En enkel kolvkompressor.

9
3
Bilden visar den lägsta punkten på Nürburgrings Nordschleife, just där
banan passerar bron vid Adenau. Här nedan syns Adenau ”Stadtmitte”
eller centrum, som ligger inom hörhåll från Nordslingan.

42

Arkimedes,
”mannen
som uppfann vattnet”
(Claes) sägs ha konstruerat denna skruv,
som än i dag används
för att flytta vatten,
säd, plastkulor, pellets mm. Jodå, redan
de gamla Grekerna kunde ett och annat. Tänk om han
lyckats ta patent på skruven…
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Fel, fel, fel! Så skulle Brasse utbrustit om många av svaren avseende vilken som skulle bort, Porsche 917, Jowett
Javelin eller Ferrari Berlinetta Boxer. Nu finns det givetvis många svar, och Nöt-Red har varit mycket generös
i sin tolkning. –Men att Porschen ska bort bara för att
den inte är röd, det är att göra det alltför enkelt för sig!
Följande svar har godkänts:
Berlinetta Boxer skall bort, den har aldrig vunnit Le
vingt-quatre heures du Mans, men det har 917 och,
märkligt nog även Jowett Jupiter, som klassegrade år
1950, –51 och -52!
917 skall bort, ty dess motor är luftkyld, till skillnad från
de andra.
Jowett skall bort, det är den enda som har en riktig
boxermotor, de andra två har 180 graders V12:or, i vilka
alltså två vevstakar delar på en tapp på vevaxeln! –Detta
är Nöt-Red:s favoritsvar, något som Kenneth listigt resonerat sig fram till…

Den påpälsade kompositören är Bedrich Smetana, som
under senare halvan av 1850-talet lämnade Böhmen
och bodde några år i Göteborg. Mycket tyder på att
han under sin vistelse i Sverige hört folkvisan ”Ack
Värmeland du sköna”, och helt fräckt stulit dess mest
kända toner. Lyssna på ”Moldau”, ur hans stora verk
”Mitt Fosterland” (Ma Vlast) så är svaret givet! Rätt svar
är alltså Värmland, inte ”Brudköpet” vilket en nötsvarare hävdar. Flera har satsat på Dalarna, med hänvisning till en för Nöt-Red okänd opera ”Dalibor”, men det
är alltför långsökt för att ge poäng!

Så har vid tre fordon som skulle kombineras med kylarprydnader. Spitfire hade som bekant en Merlin V12-motor
från Rolls Royce. Den har enligt Claes en slagvolym som
en ”kraftigt överfylld jeepdunk”, närmare bestämt 27
liter. En mängd varianter byggdes, de tuffaste på över
2000 hp. Merlin licensbyggdes även i USA av Packard,
och William påstår sig kunna se att bilden föreställer en
”Spit” med Packard Merlin! Hur som helst, Rolls Royce
leder till bilarnas kylarmaskot, Spirit of Extacy, och
alltså till svaret 1B.

Jowetts boxer-fyra.

917-motorns vevhus.

13

Nu har Nöt-Red föga förtroende för Mr. Bond då det gäller bilar, sedan han sett honom i sin DB5 misslyckas att
köra från bovarna, som åkte i en gammal sur Mercedes.
(Goldfinger) Därför är det långt från säkert det var just
dessa bilar:

11

Slutligen gör Alf följande observation: Mannen till vänster, som har en kroppshållning som om någon dragit
bort hans stol utan att han märkt det, ger en association
till 50-talets internationella motorsport. Han verkar
nämligen ha samma skräddare som Mercedes-Benz
legendariske tävlingsledare Alfred Neubauer.

Tippetoppsnurror. Mittbilden strax efter ”start”, längst
till höger i jämviktsläge!
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Totallängd:
Hjuldiameter:
Vikt:
Motor:

4.3 m, obetydligt kortare än totallängden hos en Alfetta Berlina
>6 m
24”
3.2 ton
Rak 8 cyl, 12.7 liter, 300 hp @ 3000 rpm,
785 Nm

Bilen introducerades vid sämsta tänkbara tidpunkt,
under den stora recessionen i början av 30-talet, vilket delvis förklarar den blygsamma produktionen. Det
gjordes dock betydligt fler motorer än bilar, vilka i lätt
modifierat skick hamnade i franska rälsbussar, fyra st. i
varje! Svar 2A!

Shaken, not stirred! I Ian Flemings bok Moonraker kör
007 sin supercharged Bentley, blir omkörd, men tar det
som en man. Claes har grävt fram följande citat ur boken:
”Bond grinned in admiration as he raised a hand to the
driver. Alfa Romeo Supercharged Straight-8, he thought
to himself, must be nearly as old as mine. 32 or 33 probably, and only half my cc, Targa Florio in 1931 and did
well everywhere after that.”

Jämförelse
mellan
vevaxlar för V-motor och boxer.
V-motorkonfigurationen möjliggör en kraftigare vevaxel, jämför dimensionerna på skivorna/
motvikterna mellan lagren!

Slamkrypare? Njae! Svårt? –Ja, men flera av nötknäckarna har inte bara identifierat danske Niels Bohr som
den snurrbetraktande nobelpristagaren, utan även funnit att hans lekkamrat är Wolfgang Pauli, som likaledes
fått Nobelpriset! Båda fick för övrigt priset i fysik, vilket
möjligen kunde vara en förklaring till att de så fascinerades av ”tippetoppsnurran”, och göra det mindre listigt
att satsa på en Fredspristagare, som en av deltagarna
gjort. (Snurran finns för övrigt att köpa på Tekniska
Muséet)

Axelavstånd:

SM, en riktig Citroën, full av galna lösningar. Claes igen:
”Citroën, som alltid på ett lysande sätt lyckats lösa de
tekniska problem, ingen annan uppfattat att de ens funnits, gick in som ägare till Maserati. Jag undrar verkligen
om någon under beslutande styrelsemöte, antar att man
har sådana även i Frankrike, ställde sig frågan varför?
På köpet fick man en halvfärdig V6 som var känsligare
än något man tidigar lyckats åstadkomma själva. Bara
det en bedrift. Runt denna motor byggde man upp ett
konstverk på hjul. Citroën Sport Maserati, något av det
läckraste som tillverkats. Underbar framifrån, fantastisk
från sidan, hemsk bakifrån. Ekonomer måste ha varit
lätträknade hos Citroën under denna period, vilken
otrolig tur!” Just det, Maseratis treudd hör ihop med SM,
alltså svaret XC.

Nej, chauffören är inte en dvärg, han bara ser så ut bredvid denna Coupé Napoléon!

Vinstutdelning Hjulnötter
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Vinnarna av Björn Sandbergs årliga kraftmätning
har inte bara ära att kvittera ut. Från klubbens sida
meddelar kassör Rolf Carstens att Hjulnötsvinnarna
erhåller ett års gratis medlemsskap i klubben. Genom
Torbjörn Lundgren på Italienska Bil AB har vi även
fått möjlighet att dela ut två exemplar av boken
Solens smak författad och signerad av den trevlige
Bo Hagström, samt ett par manschettknappar och ett
stycke slips.
Vi tackar Björn Sandberg för arbetet med
Hjulnötterna, Itlalienska Bil för vinsterna samt gratulerar herrar Hedemo och Hardie för deras enorma
kunskaper.

14
Den skönsjungande f d mobiltelefonsäljaren Paul Potts
blev kändis på ett ögonblick i ett TV-program i England.
Enligt Claes heter programmet ”Britain´s got talent”.
En Guldstjärna i tredje storleken går till Anders för hans
svar: ”Olle Olsson, f d Alfa-importör”. (-;
Någon mer än Nöt-Red som grips av fasa vid åsynen av
SM:s motorrum?
Elefanten stod på kylaren till Bugattis mest extravaganta bil, typ 41 Royale, ett nog så passande val till denna
bil. Sex stycken tillverkades, och såldes som chassi, så
köparen fick själv låta tillverka en passande kaross. Det
medför att data kan variera, så dessa värden är ungefärliga:

William Hardie belönas med bok samt slips, Claes
Hedemo med bok samt manschettknappar, Hoppas de
kommer till nytta!
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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.

STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVERALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

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

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.
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4 FICKLAMPA MED DYNAMO 95:-

10 KLUBBSTREAMER, GUL

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.

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

5 BÄLTE MED VERKTYGSSPÄNNE
295: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: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 sömmar. Klubbtext i vitt på bröstet.

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

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.

16 TYGMÄRKE CLUB ALFA ROMEO

23 PARAPLY (EJ PÅ BILD)

8 CM 40:med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan
strykas fast.

Stort rött paraply med Alfa Romeo-loggan i
vitt. Trähandtag och röd handlovsrem.

17 TYGMÄRKE ALFA ROMEO

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.

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!

15 KLUBBDEKAL, 3ST. STORA
(EJ PÅ BILD) 45:-

22 NYCKELBAND

Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på
bilen, datorn, cykeln mm.

som håller reda
som mobilen.

40:på såväl

nyckelknippan

230:-

24 BILKUDDE MED PLÄD (EJ PÅ
BILD) 190:-

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 Romeotryck på bröstet.

27 MEKOVERALL MECHA TOP
S-XXL 795:Mekoverall som kan användas som heltäckande 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 bankörning. 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 färgerna 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 komfort. Finns i färgerna röd, blå eller svart.
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NOSTALGIA&BÖCKER

NOSTALGIA&BÖCKER

2

3

11

13

14

1

6

5

15
16

7

10

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.
HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgängligt 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 övervägande 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 innehåller 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, bilder i svartvitt.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ
GT & GTA
AV JOHN TIPLER		
PRIS 475:- PLUS FRAKT
Den kompletta historiken över en av de populäraste 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 väghållning också.Text på engelska, bilder och diagram 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

17
18

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 svartvitt. 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

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 svartvitt 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 lysningsvärt. Se och hör Alain de Cadenet köra och
prata om ett antal klassiska Alfa Romeos.
Mycket intressant. 98 minuter lång.
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INFO&NYA MEDLEMMAR

INFO&NYA MEDLEMMAR

AGENDA 2009 CLUB ALFA ROMEO SVEZIA
MÅNAD

DAG

STYRELSE-MÖTEN

PRESSTOPP KB

UTGIVNING KB

BANMÖTEN OCH ALFA CHALLENGE

TRÄFFAR OCH RALLYN

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL
ÖVRIGT

JANUARI							
FEBRUARI

15			

FEBRUARI

25		

APRIL

15			

APRIL

25		

MAJ

KB 1

KB 2				
KB 2			

KB 3				

1					

						
MAJ

1					

MAJ

2				

MAJ

30				

JUNI

15			

SKOTTORPS SLOTT
ITALIENSK FORDONSTRÄFF
SKOKLOSTER

GELLERÅSEN		
MITTSVERIGEBANAN		

KB 3

JUNI

25		

JUNI

28				

KB 4				
KNUTSTORP* (PREL)		

JULI							
AUGUSTI

1				

KINNEKULLE DAG 1		

AUGUSTI

2				

KINNEKULLE DAG 2		

AUGUSTI

15			

AUGUSTI

25		

SEPTEMBER
OKTOBER

KB 4

KB 5				

5				
15			

OKTOBER

25		

DECEMBER

15			

DECEMBER

25		

MANTORP		

KB 5

KB 6						
KB 6			

KB 1 2010

							
* BEKRÄFTELSE AV BANMÖTEN PÅ KNUTSTORP 28 JUNI KOMMER ATT GES DELS PÅ HEMSIDAN, DELS I KOMMANDE KLÖVERBLAD.			
			
SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, AKTIVITETER M.M. TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG

Rapport från Marcus Boman
om Frankfurt-träff
Alfa-träffen i Frankfurt har nu fått lite fastare form. Träffen blir fem dagar, onsdagen den 23 till söndagen den 27 september och har (tillsvidare) följande program:
Dag 1 onsdag 23 september
Samling i Kassel-trakten på förmiddagen. Rundkörning
i bergen nordost om Frankfurt. Övernattning på något
trevligt och prisvärt värdshus.
Dag 2 torsdag 24 september
Rundturen fortsätter öster om Frankfurt (finfina
Silvaner-viner) och dagen avslutas med en visning av
Klassikstadt och träff med lokala Alfister. Övernattning
strax utanför Frankfurt.
Dag 3 fredag 25 september
Fredagen är tänkt att tillbringas på Bilsalongen och
förhoppningsvis kan vi beundra nya 149an på denna
salong.
Dag 4 lö 26 september
Vi kör norrut genom Rhen/Mosel-distriktet och besöker
vingårdar. Lunch på Kloster Eberbach. Övernattning
på värdshus strax söder om Koblenz
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Dag 5 sö 27 september
Träffen avslutas efter frukost och vi åker hemåt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 MAJ 2009
Med utgångspunkt från Malmö blir det totalt sju dagars
bortavaro, då det är ungefär en dagsresa från respektive
till Malmö.
Upplevs träffen som för lång kan jag tänka mig att banta
bort den första dagen med tanke på att det inte är normal
semestertid. I så fall slår vi ihop programmet för de två
första dagarna. Observera att programmet säkert kommer att justeras när jag lyckats ta reda på alla intressanta aktiviteter som pågår i trakterna. Efter Skoklosterträffen kör jag ner Spidern till Frankfurt för att provåka
rutterna och kontrollera avstånd, körtider, boende och så
vidare. Räkna alltså inte med något definitivt program
med exakta kostnader förrän i mitten av maj.
KOM GÄRNA MED SYNPUNKTER. JAG NÅS ENKLAST
VIA MAIL: MARCUS.BOMAN@ALAND.NET
VÄLKOMNA!
MARCUS BOMAN

5975 ANDERSSON
LEIF
VETLANDA		
64 TS
1990
					
1750 GTV
1970
					
SPIDER
1972
5964 ANDERSSON
MATTIAS
LINKÖPING
				
5951 ARVIDSSON
MATS
UPPSALA
				
5962 BERGEHALL
PER
BORÅS		
164 TS		
1989
5953 BERZELIUS
ROBIN
NORRKÖPING
				
5963 CARLSSON
ANDRÉ
MALMÖ
SLY147
147 2.0 SELESPEED 2001
VINRÖD
5954 ELIASSON
ANDERS
ÄLVÄNGEN
				
5976 ENGVALL
JENS
LUDVIKA		
75 3.0		
SVART
5958 ERIKSSON
MARTIN
KUNGSBACKA KSD173
SPIDER
1985
RÖD
5971 GATTI
ROBERTO
SOLLENTUNA
FDG484
SPIDER
1984
SVART
5967 GUSTAFSSON CALLE
LINKÖPING		
156 GTA SW
2003
SVART
					
155 2,0
1996
RÖD
5965 HANSSON
LARS
ÄNGELHOLM
SNK946
SPIDER
1992
GUL
5952 HELLSTRÖM
ULF
MALMÖ
JFN112
90 QV 2,5
1987
SILVER
				
DBW773 75 MILANO 2,5
1987
SVART
				
GJF578
GIULIA SUPER 1750 1942
BLU OLANDESE
5956 JAKOBSSON
BERNT-INGE NYKÖPING
DMT408 GIULIA SPRINT
1963
5959 JÖNSSON
MARKUS
SKIVARP
OYP566
164
1990
VIT
				
PAN655
GTV6
1985
RÖD
OLE
KOSTA
BLL108
BRERA 3,2 JTS Q4		
GRÅ
5949 KJÄRHOLM
5960 MATTSON
LARS
MALMÖ		
GTV
1977
5969 RHAWI
JAKOB
SPÅNGA
EXU850
GTV6
1985
MÖRKGRÅ
5974 SAMUELSON
LENNART
STUREFORS		
156 2,5
2002
					
145TS
1999
164TS
1989
					
					
GIULIETTA SPRINT 1958
5966 SCHAGER
SUSANNE
VÄSTERLJUNG		
SPIDER
1985
RÖD
				
5973 SERS
BARBRO
VÄSTERÅS
5970 SWANTESSON SUSSANNE
SKÖVDE		
SPIDER 3,0
2002
SVART
					
GT
2007
RÖD
5968 SVENSSON
BO
VINSLÖV
OMX359 SPIDER
1988
RÖD
				
TEE242
166 3,0
2002
SVART
5957 SVÄRD
STEFAN
SÖDERALA
				
5948 THORELL
NICLAS
RÖNNINGE		
155 2,5
1993
5972 TORNEVIK
PATRIC
VÄRMDÖ 		
75 2,5
1986
RÖD
				
NXP931
75 3,0 AMERICA
1988
SVART
5950 WALTARI
RONERT
LULEÅ
MGX494 ALFETTA GTV 2,0
1986
RÖD
5955 VALVE
				
ARNE
MÖNSTERÅS
5961 ÅKESSON
GÖRAN
ALINGSÅS
WKT711 GT
2005
STROMBOLI GRÅ

Har ni era bilar korrekt införda i klubbens bilregister?
Vi har planer på en ny medlemsmatrikel och kansliet tar tacksamt emot uppdateringar
på medlem@alfaromeo.org eller per brev.
Det som skall finnas per bil är registreringsnr, modell (ex 164 TS), årsmodell och färg.
Vi kan nu också registrera chassinr, motornummer och ”modifiering”.
Det är intressant för äldre bilar bilar tex en Bertone 1600 J med 2000 motor.
Glöm inte att tala om vem du är t ex medlemsnummer!
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PO S T T I D N I N G B
CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS,
TÅGVÄGEN 7, 133 44 SALTSJÖBADEN

www.alfaromeo.se

Nya Alfa GT 1.9 JTD

Alfa GT 1.9 JTD Progression: 299.900:- | Distinctive 309.900:- | Black Line 329.900:1,9 JTD Progression/Distinctive: ACC klimatanläggning 2-zons, läderklädsel (ej Progression), BOSE ljudsystem med subwoofer (ej Progression), CD-spelare, infocenter, farthållare, fjärrstyrt centrallås, sportstolar fram,
16” alu.fälgar, ytterbackspeglar lackerade i karossens färg, dimljus fram, läderklädd ratt, pollenﬁlter.
1,9 JTD Black Line utrustning utöver Distinctive: 18” fälg, tioekrad / fem dubbelekrar (8Jx18 med däck
225/40 18”), alu.pedaler, ytterbackspeglar i sidenmatt alu.effekt, tygmattor med GT-logo i aluminium,
strålkastarhus med svarta detaljer, svartgrå läderklädsel med Alfa-logo broderad i nackstöden fram, svarta
mätartavlor med röd dekor i ytterkant och vita siffror, listerna i fronten och grillen i sidenmatt alu.effekt.
Bränsleförbrukning blandad körning 6,2 l/100 km. CO2 165 g/km. Miljöklass 2005 PM. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen
prissättning. 3 års Vagnskadegaranti • 2 års Nybilsgaranti • 3 års Lackgaranti • 8 års Rostskyddsgaranti. Bilen på bilden är extrautrustad.

Alfa GT
1.9 JTD

