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YTTERSPALTEN

KLÖVERBLADET

LEDAREN

ANNICA NILSSON

Hejsan Alfavänner!

V6:an har fungerat fint i vinter, alltid startat utan problem
och lätt att ratta på slippriga isgator. Däremot har den
”knorrat och gnisslat” lite i karossen, men då var det faktiskt -24 grader kallt så jag förstår att den klagade.
Har haft det ganska hektiskt här sen jul, V6:an har fått vara
”laståsna” då jag åkt runt med mina grejor från butiken och
sålt på olika musikevenemang och festligheter, det är ett
jädra packande, bärande av kartonger och körande fram och
tillbaka här om helgerna och imorgon bär det iväg igen. Då
ska jag norrut några mil till en stor MC-klubb som har sin
årliga vårfest. Har varit där och sålt prylar i 6 år på deras
fester och det är ett trevligt gäng killar som har klubben.
Innan festen kör de ett mopperally på em, de trimmar och
bygger egna moppar och rejsar med dem på isen. Förra året
var det en snubbe som hade tagit en toalett och satt hjul och
motor på! Riktigt roligt att titta på. Första året jag åkte dit
hade jag min svarta Alfetta GTV, killarna i MC-klubben kom
ut och mötte mig när jag dundrade in på gården. Sen stod de
och kliade sig i huvudet och kunde inte förstå hur jag hade
fått plats med allt i sportbilen och dessutom en person med
mig i passagerarsätet som skulle hjälpa till under kvällen.
Ett annat år fick jag låna Rikards 75:a då Alfettan var såld
och året efter hade jag köpt 33:an, så nu började de tycka
det var spännande att se vilken Alfamodell jag skulle dyka
upp i. För det är ju naturligtvis alltid en Alfa jag kör. De vet
förstås att jag är Alfatokig vid det här laget...(märkligt!)...
så de blev inte så förvånade när jag förra året kom i 156:an.
-Va, har du köpt ny bil, skrek de och kom springandes, -vad
är det för nåt? sa någon, -jamen det fattar du väl att det är
en Alfa Romeo, sa en annan, -hon kör ju inget annat förstår

SEKRETERARE
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du väl! Visst, så är
det. Brukar dessutom
ha på mig en tröja
med Ducati tryckt
över hela bröstkorgen
när jag jobbar där,
tänkte att det är nog
lite uppkäftigt bland
HD-åkarna, men det
skulle visa sig att det alltid kommer fram någon och berättar att de har ägt en Ducati och att de älskade den hojen,
men de passar på att säga det när vi är ensamma och ingen
av de andra hör....man ska ju inte svära i kyrkan!

Välkomna ombord till sommaren 2009! I skrivande stund
snöar det, men när du läser detta ska förhoppningsvis
någon stackars tussilago ha hittat fram. Ett par veckor
till Skottorp och Skokloster betyder att det är vår.
Egentligen har jag inte så mycket att komma med, förutom en efterlysning. Vi har haft platsannons ute i de
senaste numren av Klöverbladet. Vi söker några personer
som var och en är intresserad av ett specifikt område.
Gillar du modellbilar kanske du kan ta på dig att producera en sida till varje KB? Kanske kan du skriva en krönika? Är du olivolje-, vin- och matkunnig kanske du kan

STAFFAN ERLANDSSON
tänka dig att medverka med recept eller liknande? En
teknisk spalt med mektips? Kort sagt, saknar du något i
KB och känner för att bidra med detta är du mer än välkommen. Hör av dig till mig för vidare info. Vi behöver
hjälp för att kunna upprätthålla bredd och kvalité.
Ditt bidrag skickar du senast den 25:e i varje jämn månad
till nyheter@alfaromeo.org. Då finns det möjlighet att få
med det i nästa nummer. Vi förbehåller oss dock rätten
att publicera din artikel i ett senare nummer.
HA EN GOD SOMMAR!

För ett par veckor sedan hade vi filmkväll här, Gunnar
Sundgren hade ordnat både filmen och en plats att vara
på med stor duk till filmvisningen. Tack för detta Gunnar!
Det blev en helkväll med film om gammelalfor och fika,
trevligt.
Som ni kanske sett är Aktiviteslistan på hemsidan fylld med
allehanda klubbträffar. Bl.a. så ordnas två 1:a maj träffar,
ett som vanligt på Skokloster och det andra i södra delen av
landet på Skottorps Slott, hoppas de blir välbesökta av glada
Alfistis. Banträffarna kör igång med Gelleråsen 2:a maj och
sen ska vi till min glädje köra på Mittsverigebanan den 30:e
maj, glöm inte att anmälan skall vara inne senast två veckor
innan banmötet. Stora Bilmässan i Stockholm blev tyvärr
inställd i år, men i Malmö håller man flaggan högt och satsar på motormässa den 16:e april, lycka till Björn & Co. Sen
är det Olivolje- och Balsamvinägerprovning, Garageträff,
Tjolöholm, Vårträff, Reservdelsträff, GoKart, förarkurser
mm, massor av trevligheter att umgås på med andra ord.
Hoppas ni hänger med!
Full fart mot fri asfalt, sol, värme och gröna gräsmattor...

MANUSSTOPP

POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD

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

KVALITET MED EN UPPLÖSNING PÅ MINST 500 DPI. JPEG-BILDER

25 APR, 25 JUN OCH SÅ VIDARE). REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM

MÅSTE VARA MINST 1,5-2,5 MB STORA FÖR ATT BLI BRA I TRYCK.

MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR

SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING.

EN VÄLDIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM

REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FRITT ÄNDRA I

ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT.

MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET
PUBLICERAS I.

MANUSANVISNING

MATERIAL SKICKAS PER E-POST TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG.

BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER

VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSREDAKTÖRENS HEMADRESS

MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖREDRA MEN VANLIG

Ha det gott allihopa!

SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.

CIAO / FRK ORDFÖRANDE
MICHA FORSGREN

KLUBBMÄSTARE ÖST

INGENJÖRSVÄGEN 12,
117 59 STOCKHOLM,
MOBIL: 070-316 25 78,
MAIL: MICHA.FORSGREN@WIDRIK.SE

ÅKE NYBERG

STEFAN WERNER

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

KLUBBMÄSTARE VÄST

STEFAN SWEDBRATT

STEFAN SWEDBRATT

TALGOXEVÄGEN 4, 429 33 KULLAVIK
MOBIL: 0708-10 25 16
MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

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

MIKAEL KAHLIN
TEL: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350
KAHLIN@WEKUNET.SE

BÄCKMANS VÄG 2
444 55 STENUNGSUND
MOBIL: 0733-58 36 57
MAIL: FREDRIK.MALMBERG@UTKLIPPAN.SE

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM
ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN
ADRESS:

KLÖVERBLADET
ATT: STAFFAN ERLANDSSON
MOBIL: 0707-38 03 67

WWW.ALFAROMEO.ORG

FORNMINNESVÄGEN 40,
540 16 TIMMERSDALA
TEL: 076-128 78 00
MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

ÖSTRA KOLHAMMAR
195 92 MÄRSTA
TEL: 073-984 91 21
MAIL: BOCKSCAR@TELE2.SE

ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

FREDRIK MALMBERG

BANMÖTESREDAKTÖR
JÖRGEN ERIKSSON

NYHETSREDAKTÖR
STAFFAN ERLANDSON

STEFAN WERNER

BANMÖTESANSVARIG

REDAKTÖR
THOMMY LEHRGRAFVEN

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

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

KORREKTUR
VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA 234 43

PRODUKTION: THOMMY LEHRGRAFVEN
TRYCK: GRAFIKERNA LIVRÉNA
I KUNGÄLV AB

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

Foto: Björn Sandberg

Äntligen är det vår! Så skönt det skall bli att byta till sommardäck, ta bort rattmuffen (näe, skojade bara...har ingen
sådan) och slippa all snö, kyla och salt. När jag skriver detta
är det fortfarande massor av snö och minusgrader här i
Umeå, snödrivorna är så höga att man inte ser vare sig andra
bilister eller fotgängare bakom, men om en månad skall väl
det mesta vara borta hoppas jag.

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR

#2 2009
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RAPPORT FRÅN KANSLIET
Så är vi på väg i ett nytt år. I år har starten varit knepigare än vanligt. Först försvann ett 100-tal
Klöverblad
i hanteringen i december. Det innebar att jag dagligen
besökte företagsposten för att få ut de försvunna tidningarna. Sedan har motorn som kollar betalningarna
också hackat en del. Vi har, tyvärr, skickat påminnelsebrev till sådana som redan betalat. Jag ber om ursäkt för
det. Det innebar ändå fler resor till företagsposten där
de numera hejar glatt på mig som en gammal bekant……
Det är tråkigt när sådant här inträffar och vad det gäller betalningarna så gör det mig bara mer övertygad om
att vi måste skaffa bättre, mer lätthanterliga rutiner för
detta.
Tillsammans med Torbjörn Wulf har jag lagt ned tid
på att skaffa fler och bättre medlemserbjudanden. Det
känns viktigt att ladda medlemskapet med fler förmåner. Idag kan alla ta del av kompetensutbyte via internet,
så fördelen av att vara med i klubben för att tala med ”de
som vet” har minskat radikalt. ”De som vet” är alltid
uppkopplade och svarar på frågor såväl till medlemmar
som andra. Rabatt på bankörning lockar en del, men
klubbens medlemmar behöver engagera sig också i andra

ROLF CARSTENS
typer av träffar. Styrelsen stöttar mycket gärna de uppslag som kommer in. Avtalet med Alfa Romeo Försäkring
är ett ovanligt lyckat exmpel där båda parter har stor s k
syneregieffekt av avtalet.
Antalet medlemmar i klubben minskar alltid så här års
då en del väljer att inte förnya sitt medlemskap. Trots
världsekonomins sönderfall så kan jag inte se att vi
skulle vara speciellt drabbade. Antalet medlemmar är
ungefär detsamma som förra året vid den här tiden.
Nu siktar vi på våren och påställning av våra avställda
ögonstenar. Min är på lack. Enligt mail från Museo
Storico var den gul (Giallo 105) från början, men mailet kom för sent, de hade stängt ett tag. Vi hade redan
bestämt Alfa Rosso för bilen.
Medlemsnummer. Det finns angivet på varje adressetikett/tryck på Klöverbladet. Titta där och skriv in det på
ditt medlemskort.
Adressändring meddelas kansliet medlem@alfaromoe.org
eller adress Tågvägen 7. 133 44 Saltsjöbaden.

Redaktionsmöte Klöverbladet
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

17 januari 2009 samlades ett gäng glada gubbar hemma
hos redaktör Erlandsson. Kassör Rolf Carstens, reklamintäktsjagare och tillika styrelseledamot Torbjörn
Wulf samt redaktör Thommy Lehrgrafven. Det var idel
positiva tongångar, dels gällande ekonomin på tidningen, dels förändringar i form av ändrad layout.
Förhoppningsvis kan vi se tillbaka på 2009 som det första år då Klöverbladet inte belastar klubbens ekonomi,

det vill säga blir självfinansierande. Visserligen brukar
tider av svår lågkonjunktur inverka negativt på annonsering, men med arbetsmyran Torbjörn Wulf bakom
telefonen är det inte alldeles otroligt att det går vägen.
Ett visst ansvar vilar även på redaktörerna då budget
är gjort på 48-sidiga utgåvor. 56 sidor kostar ett stort
antal tusenlappar mer att trycka och distribuera, så om
ni undrar över sidantalet vet ni varför.

Club Alfa Romeos
Renoveringsutmärkelse
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.
Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bakhjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES
30 samt Alfasud modellerna.

Alfa Romeo

och mera italienska modellbilar

• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt
helt eller delvis samt så kallad köperenovering kvalificerar
• ORIGINALSKICK – Som bilen såg ut då
den var ny, tidstypiska modifieringar är OK.
Jämför med det som krävs för att
kvalificera för MHRF-Försäkring

kolla in vår hemsida för fler modeller och märken
beställ via e-post på sales@brommahobby.se

• 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

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

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

Auktoriserad för

SERVICE • RESERVDELAR
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

på

Samma bil kan endast delta en gång.
Pristagarna och deras bilar presenteras i artiklar i Klöverbladet påföljande år.
Sänd ditt förslag med dokumentation till sekreterare Bo M Hasselblad, Hjälmsätergatan 2 C,
582 17 LINKÖPING alternativt sekreterare@
alfaromeo.org.

Fr.v. Thommy Lehrgrafven, Staffan Erlandsson, Torbjörn Wulf och Rolf Carstens.
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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
I detta fullmatade Klöverblad nöjer jag mig med att konstatera att vi står inför ytterligare ett spännande år. En
lyckad start på styrelsearbetet med en givande visionsdag, som du kan läsa om på annan plats. Många idéer och
förslag och det smids spännande planer och med våren i
antågande känns det riktigt uppåt!
Och det kan behövas i dessa tider då det mesta annars
är pest och pina. Vi hoppas att fortsätta bjuda medlem-

BO M. HASSELBLAD
marna på tillräckligt värde för att medlemskapet skall
kännas värt insatsen, även nu.
Själv jobbar jag med Mattias på Forza-satsningen och
det är glädjande att så många redan finns med. Men
ännu är det inte för sent – läs Mattias artikel!
Hoppas vi ses vid någon träff!
BO, SEGRETARIO

EN VISION FÖDS!
En kulen och snöig vinterdag i slutet av januari kunde en
liten grupp människor ses anlända till ett avfolkat hotell
i Nacka i utkanten av Stockholm. I den blöta morgonen
kom de, med kragarna uppfällda som skydd mot vinden
och den blöta snön! Med lite fantasi kunde man tänka sig
att det kunde vara deltagare i ett hemligt möte med onda
avsikter på en avskild ort. Nu var det i stället Club Alfa
Romeo Svezias styrelse som samlades för att ägna en dag
med att diskutera klubbens vision!
VARFÖR BEHÖVDES ETT MÖTE?

En berättigad fråga är ju varför det behövdes en särskild
dag för att diskutera och komma fram till en vision! Det
låter ju lite pretentiöst, abstrakt och flummigt och det
hade det säkert kunnat vara. I just detta fall var mötet
resultatet av diskussioner som förra årets styrelse haft
vid olika tillfällen. Vi som då arbetade med styrelsearbetet kände många gånger att vi aldrig fick tid att
diskutera en del av de mest grundläggande frågorna
– sådant som vad klubben har för övergripande syfte,
vad motsvarar bäst våra medlemmars förväntningar,
vad kan vi göra för att bättre möta dessa förväntningar.
Normala styrelsemöten är hektiska sammanträden med
en diger dagordning och snäva tidsramar. Tiden att ägna
åt andra diskussioner är alltid begränsad. Därför tyckte
vi att det nu skulle passa bra att inleda styrelseåret med
att avsätta en dag för just dessa diskussioner. Det var
anledningen att vi beskrev och fick stöd för ett sådant
möte vid årsmötet. Mötet skulle också fungera som en
grund för det fortsatta arbetet under 2009 och framåt.
DAGENS MÅL

Efter att lite inledande samtal medan dagens första kopp
kaffe värmde oss bestämde vi oss för att sätta upp målet
för dagen – Vi skulle inte sluta förrän vi hade kommit
fram till en enkel och lättbegriplig ”vision” för klubben!
En vision vi alla kunde skriva under på. En vision som
också ger en riktlinje för styrelsearbetet och klubbens
utveckling. Ett rättesnöre när nya idéer och förslag kommer upp.
KLUBBENS ARV

För att förstå vart vi är på väg behövde vi också veta
var vi varit. Vi började därför med att titta på klubbens
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historia, från de allra första dagarna. Rolf hade ställt
samman en summering där han, med glimten i ögat,
beskrev de tidiga förutsättningarna som en herrklubb,
med ärtsoppa på Den Gyldene Freden på torsdagar och
med få medlemmar.
Innehavet av mustasch gav ordförandepost och damer
gjorde sig ej besvär att ansöka om medlemskap. Innehav
av en Alfa Romeo var en förutsättning och bara privatägda bilar kvalificerade för medlemskap. I Sverige i mitten
på 50-talet, då totala antalet bilar var mindre än en sjättedel av dagens och då bilarnas tillförlitlighet överlag
gjorde att både välutrustad verktygsväska och diverse
reservdelar var en nödvändighet, innebar ju bilägandet
något annorlunda än det gör idag. Det kan ju också anas
i ingressen till klubbens stadgar som berättar:
”Club Alfa Romeo Svezia har till ändamål att hjälpa
medlemmarna till ökade kunskaper om Alfa Romeos
historia, bilarnas konstruktion, funktion och rätta handhavande, samt att samverka till nytta och nöje för medlemmarna. Det skall vidare vara klubbens strävan att
göra varje medlem till en skicklig och ansvarskännande
bilförare.
Föreningen ska ge medlemmarna en värdefull fritidssysselsättning, utbilda funktionärer och aktiva, verka för
höjande av trafikkulturen samt stimulera den fordonstekniska utvecklingen.”
GEMENSAMT SYNSÄTT

Vi enades om att försöka komma fram till ett gemensamt
synsätt för det fortsatta arbetet under dagen. Efter lite
samtal och diskussioner så stod det klart att det som
förenar klubbmedlemmarnas värderingar när det gäller
klubben står i överensstämmelse med det som vi generellt anser attraherar oss till bilmärket Alfa Romeo. För
att bygga basen fick var och en av oss skriva ned de tre
ord eller tankar som symboliserar Alfa Romeo för oss.
Man skulle kunna tänka att det skulle vara en väldigt
spridd uppsättning attribut men när vi sedan samlade in
lapparna och summerade dem på blädderblocket så var
det tre punkter som fanns med på nästa allas lappar.
De var;
• Sportighet och körglädje
• Design
• Individualism

Dessutom nämndes märkets historik och Alfa Romeos
teknik på några av listorna. Det var med andra ord inte
så svårt att finna de faktorer som influerat valet av bilmärke och därmed det värden som bör utgöra grunden
för arbetet.
ÖVERSÄTTA URSPRUNGSIDÉEN TILL NUTID

Diskussionen fortsatte med att, mot bakgrund av de
grundläggande värdena ställa klubbens ursprungliga
syfte. Det blev en livlig diskussion där vi faktiskt hittade möjliga aktiviteter som både motsvarade klubbens
bakgrund och historia men samtidigt passade ihop med
de tre grunderna. I denna diskussion kom vi också fram
till att de värden som förenar oss i vårt val av fordon
faktiskt kan utsträckas till att definiera en bredare
samsyn som råder bland klubbmedlemmar. De är alla
livsstilsrelaterade kvaliteter som kan appliceras inom
områden som inte är direkt kopplade till bilinnehavet
och klubbmedlemskapet. Den sociala aspekten av vår
verksamhet är kanske den viktigaste. Chansen att träffa
andra individer som delar värderingar och intressen
i sociala sammanhang är ju också fullt förenligt med
den ursprungliga idéen. Ärtsoppan på Den Gyldene
Freden kanske inte känns helt modern, men den faller
ju helt klart inom ramen för klubbens sociala funktion.
Det breddar ju delvis de aktiviteter som kan inrymmas i klubbens berättigade verksamheter till sådant
som förenar oss utan att vara direkt kopplade till bilen.
Samtidigt är det bilen och det som ”Alfa Romeo” står för
som förenar.

utveckla medlemmar till skickliga och ansvarskännande
bilförare kan ju också betyda både kurser i aktiv halkkörning till ecodriving. Allt detta skulle ju också passa
in under paraplysyftet med visionen.
Sätten vi kan uppfylla den förväntningen är många
men viktigast av dem alla är nog den sista punkten -”FRAMFÖRALLT SKALL VI HA ROLIGT!”
VAD HÄNDER NU?

Det vi i styrelsen nu formulerat är avsett att ligga till
grund för en dialog med klubbens medlemmar. Det skall
ses som ett förslag som kan förändras och förbättras.
Som ett led i detta kommer vi under våren och sommaren att planera och genomföra en eller flera medlemsundersökningar för att se om vi hamnat rätt och för att
se om det finns justeringar som behöver göras för att få
en bättre passning mellan visionen och medlemmarnas
varierande önskemål.

VISIONEN FORMULERAS

Efter denna intensiva dag sammanfattade vi slutligen
vårt samtal och kom fram till den vision som du ser här
intill.
Vi testade den mot olika möjliga aktiviteter och tyckte
att den gav just den vägledning som vi sökt. Den är
enkel, tydlig och lättförståelig. Klubben skall vara samlingspunkten för alla med intresse av och hjärta för Alfa
Romeo är ju naturligt. Den del av visionen som kan sägas
vara en missionsförklaring ger utrymme för aktiviteter
som ger ett mervärde för medlemmarna. Dessutom ger
det ett utrymme för att i praktiken tillämpa många av
de syften som finns beskrivna i våra stadgar. ”Fordonet
rätta handhavande” kan ju, inom ramen för visionens,
tolkas som en några kvällar där grundläggande underhåll och vård av våra bilar står i fokus. Verka för att

BLI MEDLEM I

Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och är en av landets äldsta
och största märkesklubbar med cirka 2100 medlemmar utspridda över
hela landet. Klubbens medlemmar äger idag ca 50% av landets totala
Alfa-bestånd.
Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra distrikt, Öst, Nord,
Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå, Göteborg och
Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare driver aktiviteterna.
Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det får man bland annat
sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på reservdelar hos valda

samarbetspartners och en mängd olika aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månadsträffar och inomhusgokart.
Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 60 45 40-5 och
skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer och om du
äger en Alfa Romeo kan du skriva vilken modell.
Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Rolf på kansliet på
telefon 073-642 48 70. Du når kansliet enklast via e-post, medlem@
alfaromeo.org
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KOMPLETT RACESYSTEM
TILL BERTONE I ROSTFRITT

PRISVÄRDA SERVICEPAKET
EX: TS 16v

599,-

Rolf Carstens

INFO@ALFISTIRACING.COM

0705-812341 EFTER 17

Bo M Hasselblad

Torbjörn Wulf

Mikael Kahlin

service • underhåll • reparationer
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.

Åke Nyberg

Micha Forsgren

10

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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Italienska Alfa-klubben R.I.A.R får specialutgåva av MiTo
Enligt tidningen Bilsport byggs 46 exemplar av en specialupplaga på MiTo till den italienska Alfa-klubben RIAR
(Registro Italiano Alfa Romeo).
Detaljer som förändrats är bland annat fälgar som på
8C, mörkgrå metalliclack, motoreffekten
höjd från 155
till 170 hk, nytt bakparti med diffusor och en hel del mer
kosmetika.

Tidningen Auto Motor & Sport har under
14 år låtit läsare i Europa, Kina och
Brasilien kora vinnare i olika segment
och klasser. Årets upplaga lockade 225
000 läsare, varav 4000 i Sverige, att
rösta. Glädjande för Alfa var att både
MiTo och 8C fick många röster.

Läs mer på www.riar.it som även är engelskspråkig.
Undrar när fabriken upptäcker åldern på vår klubb samt
hur de avser uppmärksamma oss?

Alfaklubb skänker staty till Milano
Italienska Alfa-klubben R.I.A.R (Registro
Italiano Alfa Romeo) donerar en bronsskulptur till staden Milano med anledning av
Alfa Romeos 100-årsfirande 2010.
Bolaget som uppstod ur det konkursade bolaget Darraq
och trots alla finansiell kriser, fackliga strider, frekventa strukturförändringar, statligt ägande, två världskrig, sabotage och attacker, politiska påtryckningar och
satsningar konstigt nog fortfarande lever.
Vad har inte Alfa Romeo skänkt oss? Designers och
konstruktörer som Merosi, Jano, Satta Puliga, Chiti som
skapade mästerverk åt Campari, Nuvolari, Fangio och
många fler. Som inspirerade karossbyggare som Zagato,
Touring, Castagna, Pininfarina, Bertone och Giugiaro.

Alfa Romeo attraherar

RIAR firar 46 år som märkesklubb i år, därav den
begränsade och numrerade upplagan.

Enzo Ferrari nämnde alltid Alfa Romeo som en av grundarna till hans framgång.
Centro Stile Alfa Romeo i Arese svarar för designen med
klara drag av den legendariska Disco Volante 1900 från
1952. Sockeln till monumentet designas av den milanesiske arkitekten Monica Mariani. En plakett på sockeln
låter oss inte glömma viktiga årtal i Alfa Romeos historia, ej heller vilka som ligger bakom monumentet.
En begränsad serie om 99 exemplar i skala 1:10 kommer
att säljas via konsthandlare.
Club Alfa Romeo Svezia har blivit ombedd att delta i
det hela genom att donera 60 Euro vilket vi kommer att
göra.
Källa: www.riar.it

Omröstningen sker godtyckligt såtillvida att var och en
röstar efter eget hjärta. Inga gemensamma mallar över
vägda betyg som miljö, försäkring, växellåda förekommer. Varje läsare röstar efter sin övertygelse.
Glädjande är att Alfa Romeo MiTo kniper förstaplatsen
i småbilsklassen både bland internationella och svenska
röstande. I klassen cabrioleter tar Ferrari California
förstaplatsen före Alfa 8C Spider bland de svenska röstande, internationellt är resultatet det omvända med
Alfa före Ferrari.
Koncernsyskonet Fiat 500 placerade sig på andra plats
bakom Mini Cooper i klassen minibilar bland de svenska
röstande och på första plats före Mini Cooper bland de
internationella röstande.
Källa: Auto Motor Sport 5/2009
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och ventiltider) kan man optimera motorns prestanda.
Motorn kan med mycket stor noggrannhet definiera tider
och vinklar för ventilöverlappning i syfte att generera ett
extra luftflöde från insug till avgas och därmed aktivera
turbon extremt snabbt. Resultatet är en renspolning av
förbränningsrummen samtidigt som turbon håller varvet uppe för en snabb gasrespons. Resultatet är enastående; vridmomentet vid 1500 v/min ökar med 70 procent
jämfört med en konventionell turbomotor samtidigt som
gasresponstiden halveras.

och det vid relativt lågt varvtal, 4750 v/min. Effekten ligger konstant upp till 5500 v/min. Motsvarande siffra för
vridmoment är 185 Nm/l motorvolym. Detta är mycket
bra siffra och bland de bästa av dagens motorer. Motorns
höga effektivitet gör att gränsvärdena för avgasvärden
(Euro 5) med en relativt liten katalysator vilket är positivt för motorns prestanda.
Källa: Alfa Romeo

DUBBEL VARIABEL VENTILSTYRNING (VVT)

159 SEDAN Bred, aggressiv och med ett utseende som drar blickarna till sig.

Modellen är tre år gammal men känns fortfarande mycket fräsch.

Klassisk modellbeteckning på ny motor
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Alfa Romeo är en känslosam bil med levande historia. Sköna linjer och tekniskt avancerade motorer har kännetecknat märket
under snart 100 år. 1750 –motorn, en av
Alfas stora klassiker, har nu återuppstått i
modern form.
1742 cc och 200 hk med 320 Nm tillgängligt vid 2000 v/
min. Lägg till detta en förbrukning på 6,0l/100 km vid
landsvägskörning och det låter som data för en modern
turbomatad dieselmotor. Denna drivs dock av bensin och
hamnar i både Brera, Spider och 159 från april 2009.
Teknologin i motorn tillhör de mer avancerade på

De båda variatorerna på insugsventilernas och utblåsventilernas kamaxlar optimerar faserna vid alla varvtal
och motorbelastningar vilket ger lägre förbrukning
och utsläpp. Genom att ”koppla” de två variatorerna
till turboaggregatet åstadkoms renspolnings-effekten
genom att definiera det korrekta överlappet. När föraren önskar mera vridkraft och trycker på gasen är det
därför möjligt att snabba upp motorns respons snabbt
och även från mycket låga varvtal. Enkelt beskrivet kan
man säga att motorn har förmåga att leverera effekt och
vrid på ett sätt som en gammal Nordmotor hade behövt
byta kamaxlar för att uppnå; en vridmomentskam och
en effektkam.
PRESTANDA

marknaden. Direktinsprutning, kontinuerligt variabla
ventiltider (VVT), turbo och ett avancerat styrsystem för
motorn resulterar i att motorns prestanda är jämförbar
med en konventionell treliters-maskin.
Tack vare något Fiat Powertrain (FTP) kallar för renspolnings-teknologi (eng. scavenging) lyckas motorn
leverera mycket vrid på låga varv med en otroligt snabb
gasrespons.

Med denna motor hävdar FTP att de uppnått nya riktlinjer för bensinmotorer. Ett sätt att jämföra trimningsgraden av motorer är litereffekt, där 100 hk/l slagvolym
anses vara en vass motor. 1750-motorn levererar 115 hk/l

Tekniska data Alfa 159 TBi 1750
MOTOR

Tvärställd rak 4-fyrcylindrig med 1742 cc. 200 hk
(147 kW) vid 5000 v/min, 320 Nm vid 2000 v/min.
VÄXELLÅDA

Sex-växlad manuell
FÖRBRUKNING

Landsväg 6,0 l/100 km, blandad 8,1 l/100 km, stad
11,8 l/100 km
PRESTANDA

0-100 km/t 7,7 sek
Toppfart 159 sedan 235 km/h, 159 SW 233 km/h

Alfa Romeo i Målsryd!

INGEN KETCHUP-EFFEKT

Genom att kontinuerligt avläsa en rad parametrar i
motorn
(bränsleflöde,
tändning,
insprutningstider

Alfa Romeo 156 2,0 TS Sportwagon -01

Pris 69.900:-

9885 mil, 18” alufälgar, klimatanläggning, farthållare, svart
läderklädsel stereo/CD, elhissar, elspeglar, fjärrstyrt C-lås m.m.

Alfa Romeo 147 2,0 TS Black Line

Pris 179.900:-

Fabriksny, klimatanläggning, antispinn, antisladd, farthållare.
färddator, stereo/CD, 17” alufälgar m.m. Finns även som metallic
+4000:-. Ordinarie kampanjpris 209.500:-

omsorg om dig & din bil
målsryd • 033-23 66 70 • mån–fre 8–18, lör 10–13
www.tagejohanssonbil.se
159 SW Kombimodellen med rails och nya fälgar. Kanske en

linjeskön bil vinner på att levereras utan rails?
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Auktoriserad fullserviceanläggning för Alfa Romeo
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MEDLEMSFÖRMÅNER
En inte helt känd förmån i ditt medlemskap är de förmåner vi lyckats få till stånd. Detaljerad information finns på klubbens hemsida under klubbinfo. Kom ihåg att medlemskort/medlemsnummer alltid
skall uppvisas/anges när ni vill ha klubbrabatt.

Alfa Romeo Försäkring och Club Alfa

Romeo Svezia inleder samarbete

Alfa Romeo Försäkring som ingår i If-ko
ncernen, Nordens ledande skadeförsäkrin
gsbolag, och Club Alfa
Romeo Svezia har inlett ett samarbete som
ger förmåner till klubbmedlemmarna. Avta
let är precis klart vid
denna tidnings pressläggning så här ger vi
en kortfattad information om förmånerna:
-

6 % rabatt på bilförsäkringen i Alfa Rom

eo Försäkring
10 % rabatt på bilförsäkringen i Alfa Rom
eo Försäkring om villa/hem- eller hemförsä
kringen finns
hos If
15 % rabatt på villa/hem- eller hemförsäkring
en i If om bilförsäkringen finns hos Alfa
Romeo
Försäkring

-

Ovanstående rabatter gäller utöver eventuell
If-plusrabatt

Läs gärna mer på Alfa Romeo Försäkrings

hemsida för ytterligare detaljer: www.alfa

romeoforsakring.nu

Några av fördelarna med Alfa Romeo
-

Försäkring
Alla reparationer sker på auktoriserade verk
städer med originalreservdelar. Det är en
säkerhet för
bilägaren.

Vid totalskada värderas bilen som ny i två
år (om bilen gått max 4 000 mil). Är bilen
äldre än två år
ersätts 20 % över marknadsvärdet.

-

Ingen övre beloppsgräns när vi ersätter däck

-

Förmånlig Prova-på försäkring om bil köps

-

, fälgar och fabriksmonterad stereo.

av auktoriserad Alfa Romeo återförsäljare
.
Alltid kostnadsfritt grönt kort som kan vara
bra att ha med på utlandsresan.
Snabb och smidig skadereglering. De flest
a skador löses direkt vid första telefonsamtal
et.
Öppet alla veckans sju dagar.

Kontaktperson hos Alfa Romeo Försäkrin
Mail: christoffer.wilten@if.se

g är Christoffer Wiltén, tfn 08-541 707 15,

Du ska kunna uppge ditt medlemsnummer
när du ska få rabatt på försäkringarna, om
du har gömt det så står det
på tidningens adressetikett.

Rolf Carstens
Kassör

Camilla Sevä
Affärsansvarig Alfa Romeo Försäkring

Alfa Rosso i Göteborg
Ger rabatt både på reservdelar och arbete
Autoexperten
Ger rabatt
i Bromma-butiken. Lokala avtal kan knytas
genom att fråga innehavaren, då varje butik är sin egen i
franschisingsystem.
Biltuning Webshop,
www.biltuning.se
Classes Garage Sollentuna
Ger rabatt på Tefcar lackbehandling samt stereo/multimedia
www.classesgarage.se
Ejes Racing/ Kemidepån
Rabatt på kemikalier, kampanjer varje månad
www.kemidepan.se
Fordonsförädling i Linköping
Ger rabatt på bilvård.
www.fordonsforadling.se
Meca Haninge
10% rabatt på delar, endast i butiken
www.mecahaninge.se

Klubben tecknar
avtal med Alfa
Romeo Försäkring
rabatt på alla
försäkringar!
Club Alfa Romeo Svezia
och Alfa Romeo Försäkring
håller på att slutföra diskussioner om ett avtal som
ger medlemmar förmånliga
villkor på försäkringar. Alfa
Romeo Försäkring ingår
i
gruppen märkesförsäkringar och är ett självständigt
dotterbolag till If.

Proffsens smörjmedel
sedan 1926.

Förutom rabatt på bilförsäkringen,
även andra
märken, så får medlemmar
också rabatt på försäkringar
hos If avseende: Villa, Hem,
Fritidshus, Lätt lastbil, MC,
Båt,
EU-moped,
Husbil,
Barn, och Vuxen/liv.
Dessutom: för dem som
redan har Plus-bonus på
If-försäkringar så får man
ytterligare 15% rabatt utöver plusbonus!
I skrivande stund är avtalet
inte helt klart men vi räknar med att det är det när
detta Klöverblad kommer
ut. Vi försöker få med en
mer renodlad entusiastförsäkring också.
Titta på hemsidan, där kommer vi att visa information
när det är klart.
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Hotell; Scandic och Choice
Ordentliga rabatter på hotellrum om du uppger Sv
Bilsportförbundet eller Riksidrottsförbundet.
LM Motorsport
Rabatt på racingtillbehör
www.lmmotorsport.se
MDS ljudbutiker
15% i butiker Stockholm: Arninge samt Hägersten,
Helsingborg, Malmö, Göteborg
MHRF-försäkring
Förmånliga avtal för entusiastbilar
www.mhrf.se
Momotillbehör och Quaife diffar
www.stigkristianssonbilab.se
MyMoney, bilfinansiering
Kräver kampanjkod, se hemsidan.
www.mymoney.se
PBZ
mappning, trimning m m
www.pbz.se

Importör och distributör:

Tel 046 - 37 95 00 | fax 046 - 37 95 41 | e-mail info@ndi.se
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HÖSTLIG SEMESTERRESA MED BESÖK PÅ SPEEDMUSEET
Tio motorcyklar och tjugotalet mopeder var uppställda
där det fanns plats lite här och där i lokalen tillsammans
med ett antal gamla fina trampcyklar. Allt var inte nyrenoverat utan mycket var i fint bruksskick vilket förhöjde
upplevelsen.
Bruksskick kan man inte säga om den Bond Minicar som
legat i vatten närmare trettio år.
Konturen gick att skönja likaså
den intressanta konstruktionen. Sett framifrån satt längst fram en tvåtakts
mc- motor fast i en styranordning som gick upp till
torpeden, bakom den driv- och styrhjulet. Allt följde
med vid en svängrörelse. Förstår om det inte blev någon
storsäljare.
I fint skick var däremot den renoverade Heinkel Perle
-56 mopeden som tillverkades i 27000 exemplar av trehjuls tillverkaren Heinkel i Tyskland.
Skåne ligger visserligen ocentralt till för norrlänningar
men någon gång kanske ni har ärende dit, besök då
Österlen som är oerhört växtrikt och naturskönt. Där
ligger den lilla orten Ravlunda med detta intressanta
Speedmuseet, absolut värt ett besök. Några av er sörlän-

ningar har kanske gjort ett besök där, om inte är det värt
en utflykt dit. Drygt 3000 besökare per år borde garantera att ni inte behöver känna er ensamma.
Senare delen av vår resa besökte vi bokmässa i Göteborg.
Där fick jag förmånen att vid ett kort seminarium lyssna
på Bosse Bildoktorn som berättade inlevelsefullt om sin
nya bok. Han utstrålade en stor mängd energi, den mannen ,när han for fram på scenen likt en “iller”. Halva den
mängden skulle räcka långt för att jag skulle få mycket
mer utfört jämfört med idag.
Oftast fint väder, medhavt trangiakök som vi lagade
både lunch och middag på, boende på vandrarhem och en
trogen Alfa som skjutsade oss 300 mil runt halva Sverige,
vad mer kan man begära. Inte ens den kvällen när vi sent
anlände till vandrarhemmet och värdinnan frågade, hur
kan ni köra nercabbat, fryser ni inte det är ju bara två
grader varmt inte ens då klagade Alfan eller vi. En trevlig semester behöver inte alltid innebära Thailand eller
Florida det går bra med södra Sverige på hösten också .
MEDLEM HÅKAN NORDIN
ÖRNSKÖLDSVIK

TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN

Senare halvan av september månad -08 utgick ett
påbud från hustrun. Nog skulle vi väl kunna ta en av
gammelbilarna och åka på en semestertripp. Det kan
vi väl om det är nödvändigt svarade jag typiskt lite
motsträvigt. Det blev som hustrun ville.
Onsdag 17 sept. äntrade vi en fullpackad Alfa Romeo
Spyder -85 års modell, med fronten riktad mot Skåne
och Ystad. Målet var att besöka en nyligen ditflyttad
ungdomskamrat. Resan dit tog hela tre och en halv dag i
anspråk. Detta på grund av ett antal besök hos bekanta
efter vägen. Resans första dagar med duggregn och kylig
luft kördes “uppcabbat” därefter var vädrets makter
med oss och cabben nerfälld. Många bilar vi mötte och de
som körde om oss vinkade och morsade på alla sätt och
vis, om det var för att vi åkte Alfa eller nercabbat i denna
sena höst vet jag inte, troligtvis en kombination.
Vid tankuppehåll i Växsjö stod en herre lite på sidan om
oss och tittade intresserat. Tillslut kom han fram och
undrade vilken årsmodell det var på bilen, jag svarade
att det var en -85 a. Jag trodde att den var äldre sade
han, för den påminner mycket om de c:a 400 Alfa och
Fiat Spider som vi lastade på en fraktbåt i Italien med
destination Australien i slutet på -60 talet Vi kom in i en
fruktansvärd orkan och ingen av oss ombord trodde att
vi skulle komma ur äventyret med livet i behåll. Under
tre dygn försökte vi som han uttryckte det vända i bukten, så småningom upphörde orkanen och vi kunde andas
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ut. På min fråga hur det gick med lasten, bilarna, svarade han, det var tragiskt att skåda denna stora plåthög i
lastrummet av en gång så fina bilar, allt var förstört.
Innan vi anträdde resan hade jag en förhoppning om ett
museibesök i Ravlunda som jag visste låg i Skåne. Inte
exakt var.
Väl framme i Ystad kollades kartor och även Internet där
ju det mesta går att uppbringa.
Mycket riktigt; öppettider och
vägbeskrivning hittades
där.
Ägare till Speedmuseet är den icke helt okände Peter
Haventon. Ni vet han som skriver mycket kunnigt i tidningen Nostalgia om allehanda gamla ting under rubriken “Annat var det förr”. Dessutom har han skrivit ett
antal bilböcker, målar tavlor samt samlat på sig ett helt
museum. Kort sagt en mångsidig och duktig man.
Museet är inrymt i en fin gammal tegelbyggnad där
Ravlunda Bränneri drevs mellan åren 1907- 1971. Där
tillverkades råsprit som fraktades till Åhus och förädling där åstadkom diverse godsaker som Renat, m.m.
Små smala gångar och rum skapade en trång och intim
känsla. Delvis var väggarna klädda som husfasader med
stora skyltfönster som rymde en stor mängd modellbilar
av olika storlekar och märken. En glasmonter full med
flygplansmodeller en annan med massor av kameror.
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”GRILLFEST” HOS LORD MARCH JULI 2008
TEXT: BJÖRN SANDBERG. FOTO: FÖRFATTAREN OCH LARS SÄÄF

med den brantaste delen mot slutet. Den som registrerar
kortast tid vinner sin klass, men inte alla deltagare bryr
sig, utan stannar och gör piruetter, ”donuts” och ”burnouts” efter vägen!
Redan möjligheten att få betrakta och avlyssna en bil i
taget, vore anledning nog att besöka evenemanget, men
det finns ett ännu starkare skäl: Alla har fri tillgång till
depåerna! Här är man välkommen att studera bilarna
i detalj, fotografera med makroobjektivet på, lyssna på
motorerna då de värms upp, lida med dem vars fordon
krånglar. Ingen (praktiskt taget) hägnar in sin bil, och
ingen tar inte illa upp om man blir lite närgången – man
får känslan av att vara del av en jättelik familj av entusiaster!

Charles Henry Gordon-Lennox, Earl of
March and Kinrara hade en stormig uppväxt. Han lämnade Eaton, där han studerade, efter ”ömsesidig överenskommelse” med skolans ledning. Femton år
gammal tillbringade han fyra månader
på sjukhus, efter att ha kört av vägen
med sin mors MG.
Han började arbeta som stillbildsfotograf för filmskaparen Stanley Kubrick (2001: A Space Odyssey m fl). Här
lärde han sig värdet av noggrannhet, och lade grunden
till den strävan efter perfektion och omsorg om detaljerna, som blivit hans varumärke långt senare. Charles
övergick snart nog till fotografi i egen regi, och blev
en duktig och eftersökt fotograf under namnet Charles
Settrington.
Sedan 20 år tillbaka leder Lord March The Goodwood
Estate, en expanderande affärsverksamhet med många
aktiviteter. På de 48 kvadratkilometer, som tillhör
Goodwood, ligger bland annat det gamla krigsflygfältet, som blev tävlingsbana efter krigsslutet. Där finns
hästkapplöpningsbana, golfbana, en ekologisk farm, den
BMW-ägda Rolls Royce-fabriken mm. Goodwood House,
det pampiga familjehemmet används även för konferensverksamhet mm.
Intresset för bilar och motortävlingar har the Earl of
March kvar, och hans engagemang och envishet har producerat två av de förnämsta evenemangen för oss som är
intresserade av bilar, tävlingar och deras historia. Sedan
1998 går ”The Goodwood Revival” av stapeln årligen,
som tidigare beskrivits i KB. Redan 1993 startade dock
the ”Goodwood Festival of Speed”, och det är denna festival, som är ämnet för detta reportage.
F of S är en backtävling, där fordonen ett i taget körs en
sträcka på knappt två kilometer från ”Startallén” förbi
Goodwood House, passerar Stenmuren och når målet
efter ca 1 minuts körning. Höjdskillnaden är måttlig,
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Transport från parkeringen till entrén är inkluderad i
biljettpriset – en välkommen service med tanke på de
många steg som krävdes inne på det stora festivalområdet.

Framför Goodwood House uppförs vid varje Festival of
Speed en ”installation”. Detta år firades Land Rovers
60-årsjubileum med denna osannolika ”skrotskulptur”.
Observera att det är full-skale-bilar som hängts upp i
balkarna, högt över gräsmattan och besökarna.
Festival of Speed har vuxit år från år, och 2008 rapporteras fler än 140 000 besökare under de tre dagar festivalen
pågår. Fantastiskt är att man trots denna enorma tillströmning lyckas få allt att flyta perfekt, utan besvärande köer varken till parkering, entré, depåer, matställen
eller toaletter – en i sanning enastående prestation. Visst
var det massor med människor, men det blev aldrig jobbigt. Årets festival gynnades av regnfritt väder, till stor
glädje för alla, inte minst för de många funktionärerna.
Trångt,
men
ingen
trängsel
– alla verkade
vara äkta entusiaster! I det
stora marknadsområdet kunde
man
handla
allt från en 8C
Competizione
till
”handrullade
Kubanska
Cigarrer” (!)

Översiktsvy av större delen av festivalområdet. Starten
sker i allén nedtill i bilden, och efter två snabba högerkurvor (som deltagande rallybilar tog med bredsladd!)
passerar tävlingsekipagen förbi slottet, där the Earl of
March och inbjudna VIP-gäster kan beskåda allt från
husets altan. Först efter att banan passerat kurvan upptill i bilden börjar det luta uppför.

Redan i början av förra seklet försökte organisatörerna
begränsa tävlingsbilarnas fart med hjälp av konstiga
regler. Man lyckades lika dåligt då som FIA gör nu. 1908,
då denna Mercedes GP byggdes, var max tillåten cylinderdiameter 155 mm (!). Konstruktörerna kontrade med
slaglängd på 200 mm, och vips hade man en 4-cylindrig
motor med 15.1 liters slagvolym och nära 160 hp! - Tänk
efter nu, varje cylinder motsvarar nästan två st. tvålitersmotorer! Segrande Mercedes fluffade uppför backen på
77 sekunder, och passerade fartkontrollen med nära 110
km/h. Instrumenteringen kräver nog att man tar en titt i
instruktionsboken…
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Läcker motor, synd att den aldrig kom i drift.
Trippelförgasare på den större kompressorn, dubbla
magneter för tändning. På Goodwood visades bilen
endast som en ”static display”.

Motorn var ett litet mekaniskt underverk. Rak 8 på 1.5
liter, som med kompressormatning gav 165 hp vid 7000
rpm. För att maximera motorns hållbarhet sparade man
inte på något – enligt uppgift innehöll den mer än 200
rullningslager av olika typer! Återkommande regeländringar och ekonomiska bekymmer ledde dock till att de
tre tillverkade bilarna efter några få år såldes till en
italiensk förare, Enrico Platè. Han fortsatte att utveckla
bilarna under många år, och ”signerade” sitt verk genom
att låta gjuta upp egna kamkåpor, som syns på fotografiet.

Under 1920-talet koncentrerade sig många tillverkare av
tävlingsbilar på den s k ”Voiturette”-klassen, lätta bilar
med mindre motorer än de giganter, som dominerat före
första världskriget. Slagvolymen var först 2 liter, men
reducerades sedermera till 1.5. En av de läckra farkoster
som konstruerades för denna formel var Talbot-Darracq
GP som härstammar från 1927. Talbot var en engelsk
firma, som hade ett samarbete med franska Darracq.
Bilen var banbrytande på flera sätt, med en sidoförskjuten motor och transmission, något som medgav att föraren satt lågt, bredvid kardanaxeln i stället för ovanpå
den, något som tidigare varit vanligt.

En representant för de fantasiska ERA-bilarna fanns
också på plats. Här värmer föraren Mac Hulbert upp sin
D-Type R4D från 1935. Den speciella förväljarväxellådan från Wilson måste ha arbetstemperatur före start,
därav de muntert roterande bakhjulen, som omtänksamt
nog fått fotgängarskydd.
English Racing Automobiles (ERA) grundades 1934 av
Raymond Mays, och bilarna var trots sitt medeltida utseende förvånansvärt snabba och framgångsrika. Motorn
baserades på en Bristol-maskin, försågs med kompressor,
ibland framför motorn, ibland vid sidan av den. Wilsonväxellådan medger att man väljer nästa växel man tänker sig använda, med hjälp av en liten spak. Ingenting
händer sedan förrän man trampar till på kopplingspedalen, då förvald växel blixtsnabbt hoppar i, utan att
föraren behöver släppa vare sig ratten eller gaspedalen.
Skribenten har inte lyckats leta fram antalet tillverkade
ERA, men det var inte speciellt många, kanske ett dussin. Intressant är att de flesta fortfarande är aktiva i
tävlingar, 70 år efter att de byggdes!

Denna fina bild, som är tagen av fotografen Wouter
Melissen och lånad från Internet, visar bilen i aktion på
Goodwood, och illustrerar väl hur låg bilen är.
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I slutet av 1930-talet utvecklade Alfa denna GP-bil, tipo
512, för den nya F1-klassen som föreskrev 1.5 liters slagvolym med överladdning, 4.5 liter utan. Konstruktörerna
tycks ha sneglat en del på de framgångsrika stallen norr
om Alperna, och fastnat för en mittmonterad 1.5-liters,
180-graders 12:a, överladdad med tvåstegskompressor.
Man har nogsamt undvikit Auto Union:s misstag med
svängaxlar i bakvagnen och satsat på DeDion, precis
som Mercedes. Den platta motorn bör ha givit låg tyngdpunkt, bättre än tyskarnas raka eller V-motorer. Andra
världskriget kom i vägen, och då tävlandet återupptogs
i slutet av 40-talet satsade Alfa på den utprovade tipo
158/159. Tipo 512 blev ett museiföremål.

Detta är den bil Alfa Romeo satsade på, och tog hem VM
med, år 1950 och 1951. Tipo 158 från 1930-talet fick två
seriekopplade Roots blåsmaskiner som gav 2.5 bar överladdning, mer än 425 hp och en ny beteckning, tipo 159.
Bränslet bestod av metanol, aceton och lite andra kryddor. Förbrukningen var hårresande, ca 15 liter/10 km!
”Attention to detail”: När helst det var möjligt fick fordonen ett startnummer kopplat till modellbeteckningen!
Detta är följdriktigt startnummer 159, trevligt!

Mac Hulbert avverkade banan i sin ERA på 59.07 sekunder och passerade hastighetskontrollen med 111 mph,
alltså nära 180 km/h! Detta är inga leksaker…

”Kontoret” i 512:an var spatiöst jämfört med nutida formelbilar, men detta var på den tid då däcken var smala
och förarna tjocka, inte tvärtom…

Motorn i den riktiga Alfettan, tipo 159, görs klar för
start. Observera det klassiska italienska verktyget, som
används för att skruva fast luftintaget! Detta leder som
synes till sittbrunnen, och bör ha bidragit till en god ventilation. Lägg också märke till dekalen på ”vindrutan”!
Heder åt Alfa Romeo, som inte låter museibilarna samla
damm i Arese, utan tar ut dem på grönbete då och då!
Startmotorn är separat, och görs här klar att dra igång
vilddjuret.
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Företaget Lola firade 50-årsjubiléum år 2008, och var ett
av de speciellt uppmärksammade märkena på festivalen.
Här är en Lola-Ford T90, som deltog i Indy 500 år 1967,
körd av Jackie Stewart. Jodå, ljudet levde upp till löftet
avgassystemet förmedlade!

We have ignition! En hälsosam dimma av finfördelad
vegetarisk smörjolja sprider sig över depån, ackompanjerat av ett förtroendeinjagande waaroom!, waaroom! från
de väl tilltagna avgaspiporna. Lycka!

Sir Stirling Moss inväntar sin starttid i en Aston Martin
DB3S årsmodell 1954. Inte vilken bil som helst, den
har kommit två i Le Mans 1955 och 1958, och körts av
förare som Salvadori, Bira, Collins, Frère, Brooks och
Whitehead. Dessutom körde Moss den själv på 50-talet.
Historiens vingslag var tydligt hörbara.

Apropå vingslag… Förutom en överflygning av en Airbus
A380 (gigantisk!) trakterades vi med en uppvisning av
The Red Arrows.
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Muskelbil från 50-talet! Denna Ferrari 375 MM
Berlinetta har (givetvis) en V12:a på 375x12=4500 cc, men
saknar fullständigt antispinn, antisladd, antilås och
andra hjälpmedel, liksom servo för broms eller styrning.
Förmodligen saknar den i stor utsträckning även väghållning… Bland de oförvägna piloterna märks Farina,
Phil Hill, Ascari och Hawthorn.

På gräsmattan vid sidan av slottet hade man även samlat ett gäng finbilar, som deltog i ett slags skönhetstävling. Skribenten hävdar envist att Alfa Tipo 33 Stradale
är den vackraste bil som någonsin tillverkats, inte bara
av Alfa Romeo, utan över huvud taget. - Men av okänd
anledning greps juryn av vansinne och korade en tysk
bil vid namn ”Mercedes Någonting” till vinnare. – En
sådan fadäs!

En av Scuderia Portellos TZ:or väntar
lilla 1600cc-motorn noterade den på
tid uppför backen, 67.61 sek, än den
kraftfullare McLaren M8F, alltså en
liters V8…

Nu har vi nått 60-talet, och tävlingsbilarna börjar se
riktigt moderna ut. – Varför kan inte FIA förbjuda alla
aerodynamiska hjälpmedel på moderna F1:or? Då skulle
de sladda mer och kunna vara lika vackra som denna
Lola Mk4 från 1962. Den drivs av Coventry Climax fina
1.5 liters V8.

på start. Trots den
lördagen en bättre
mångfalt större och
CamAm-bil med 8

Can-Am-serien i Canada och USA hade sin storhetstid på 60- och 70-talen, och såg några av de hårigaste
tävlingsbilarna någonsin. Bilarna klassades i Grupp 7,
vilket i stort sett var ”formula libre”, där fanns ingen
begränsning på motorstorlek, och överladdning var til�låten. Bilar från Lola var i början mycket framgångsrika
i denna serie och tack vare jubiléet fanns även sådana
bilar att beskåda på Goodwood. Lola T310 byggdes 1972,
och lär vara den bredaste tävlingsbilen någonsin.

För att repa eld på 8.1-liters-åttan krävs extrabränsle,
här tillfört med en blomspruta.
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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

Höll i mål gjorde däremot i allmänhet Porsches Can-Ambilar, här 917/30 från 1973. Med uppemot 1500 hp från
den turboladdade 5.4-liters platta 12:an, gjorde Porsche,
Penske och Donohue processen kort med övriga deltagare, och tog mer eller mindre död på hela serien.

Det fanns ingen tvekan om vad som hänt då Chevroletmotorn vaknade, det registrerades som drygt 6 på
Richterskalan. Inte direkt vackert, men mäktigt!

ta och bana
bar för ga

rammer
nyhet! prog

nysydd ”fin-redning” bertone

h alfetta
bertone oc
passar till

Nå vem var snabbast? – Jo denna Le Mans-vinnande
Jaguar XJR12 från 1990, som körd av Justin Law som
stormade uppför backen på 44.19 sek, och passerade
fartkontrollen i 240 km/h. Bilen har en 7-liters 12:a och
gott om ”downforce”, något som säkert bidrog till segern,
en hårsmån snabbare än en Williams FW07, alltså en
modern F1-bil.
En synnerligen radikal Can-Am-bil var denna Shadow
Mk1. Tag en gokart, montera 8 liters Chevrolet V8, samt
försök hitta en förare, tillräckligt galen att köra ekipaget. Bilen, som kom 1970, var enligt uppgift 30 km/h
snabbare på raksträckorna än konkurrenterna, men höll
sällan ända fram…

Detta var ett axplock av allt som fanns att uppleva vid
Goodwood Festival of Speed 2008. Och så har vi ju dessutom Goodwood Revival, en helt unik bantävling.

ultraljudstvätt av förgasare
helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

Vilken skall man åka till? - Frågan är fel ställd, man
måste besöka båda...

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

KLÖVERBLADET

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...

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

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 25:e varje jämn 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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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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AUTODELTA SPIDER J6 3.2 C ON THE ROAD
PHOTO CREDIT: AUTODELTA
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NYHETER

Diffusor, odiskutabelt stöddiga avgasrör som avlivar japsdämparna jämns med fotleden dominerar
bakpartiet som många kommer att få se vid rödljusen.

MITO GTA-KONCEPT I GENÈVE
© 2008 Exxon Mobil Corporation. Mobil och Mobil 1 logotypen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

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.

Nu får Mini John Cooper Works se upp. På
Genève-salongen visade Alfa Romeo ett MiTo
GTA-koncept som kan ge en fingervisning om
en kommande högprestandamodell, antagligen
under 2010. Med hjälp av en massiv effektökning, sänkt vikt och ett lågt pris ska Alfa MiTo
GTA nå ända fram. 240 hk ur den nya turbomatade 1750-motorn lovar gott.
Konceptbilen visades i vad vi kan kalla banmötesutförande; två sportstolar med fyrpunktsbälten kramar
om de åkande och bakom dessa finns speciella fack för

hjälmar och brandsläckare. Fyrpunktsbälten, såväl som
lastnätet som håller koll på eventuellt bagage, är fästa i
den bakre störtbågen.
Utvändigt märks en helt ny grill, där Alfa-loggan placerats ovanför grillen. Massiva luftintag och nya bixenonstrålkastare ger bilen ett bestämt och aggresivt
utseende. Framskärmarnas 8C-influerade luftutsläpp
gömmer sidoblinkersen.
Fälgarna mäter våldsamma 19 tum. Innanför dem sitter
nya bromsskivor som består av ett aluminiumnav med
stålskiva, sammangjutna med ny teknik. Fyrkolvsoken
från Brembo är även de av den mer avancerade sorten
då de gjutits i ett stycke. Skivor och ok har på detta sätt
minskat mellan 15 och 20 procent i vikt, helt i linje med
modellnamnet GTA - Gran Turismo Alleggerito.
TYillsammans med Magneti MArelli har Alfa Romeo
utvecklat ett aktivt fjädringssytem. Som exempel kan
nämnas att systemet motverkar lastväxling vid kraftig
acceleration genom att styva upp bakvagnen. Samma
system arbetar med bromssystemet för att ge bästa
möjliga grepp. Med hjälp av DNA-systemet styr föraren
vilket läge som önskas. D för dynamsikt och sportigt, N
för vardagskörning och A för all-weather, det vill säga
vinter eller regn med halka.

Stora luftintag, ny grill med loggan flyttad till plåten och
bi-xenonlampor. Ful eller snygg får vara osagt, men stöddigt kan nog de flesta hålla med om.

Det återstår att se vad som kommer på produktionsbilen. Konceptet väcker dock ett enormt ha-begär, och
förhoppningsvis kan den svenska kronkursen förbättras
drastiskt till bilen bilens premiär.

31

ENTUSIASTBILEN

ENTUSIASTBILEN

Giulia Sprint 1300 GTA Junior
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Efter ett par årtionden av letande dök plötsligt en 1300 GTA
upp i annonserna. Inte på en exklusiv auktionsbyrås hemsida som man kan förvänta sig utan på Blocket!
LG Landelius trodde att annonsen var ett skämt, men ringde
säljaren omgående. Samtalet gav vid hand att det rörde sig
om en äkta GTA. Det var inte vilken bil som helst, utan
en i stort sett orörd vit originalbil med drygt 4000 mil på
mätaren som dessutom stod i Sverige. – Jag satte mig i bilen
direkt. För mig var affären redan klar, jag bestämde mig
direkt, avslöjar LG Landelius. Oddsen att hitta en GTA till
försäljning i det skick som beskrevs är närmast obefintliga.
Ett sådant tillfälle dyker bara upp en gång per livstid.

Bilens historia är tämligen kort. Förste ägaren hette Silvano
Boaretto. Under åren 1970-72 tävlade han med bilen i
Italien. Därefter ställdes vagnen undan för att vila fram till
1986, då den andre ägaren Francesco Pedoja från Treviso
köpte bilen. Enligt LG:s efterforskningar nyttjades bilen till
historiska rallyn och stadslopp. Under tidigt 2000-tal fick
en svensk rockartist nys om bilen och importerade den. Den
kördes därefter sparsamt innan LG Landelius under våren
2008 köpte bilen.
Bilen fraktades till erkänt skickliga Power Car i Årsta
för översyn. Vätskor och förgasargummin byttes, ventiler
justerades, allt utfört med varsam hand av Mori och Boris.
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Hälsning från Mattias

Hälsning från Mattias
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Därefter bar det iväg till Ferrita i Köping för avgasbygge i
rostfritt innan LG Landelius var redo att börja köra med
bilen.
Premiärturen skedde till Mantorp i samband med klubbens
banmöte. En lagom transportsträcka från Strängnäs till
Mantorp med en lågt växlad och högvarvig 1300-kubikare.
Banmötet genomfördes i regn, men upplevelsen var total. –
Klippet efter 4000 varv är otroligt. Gurglandet vid gasuppsläpp är makalöst, det är en sanslös känsla att köra denna
bil, säger LG Landelius. För er som hade möjlighet att höra
bilen på plats är det bara att gratulera. Det är racinghistoria
som strömmar ur avgasröret på denna bil.
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Under resans gång har LG Landelius haft mycket god hjälp
av Mats Hallén, Axel Lind, Arne Allard, Bengt Sjöberg,
Björn Sandberg och inte minst förre ägaren. LG Landelius
vill rikta ett stort tack till dem för all hjälp.
Klöverbladet återkommer med utförligt reportage då vädret
medger en åktur på lämplig krokig landsväg. Även LG:s
GTA, GTA-seriens historia, olika modeller och motorer
behandlas då närmare, bland annat beskrivs hur Autodelta
fick 1300 GTA att lämna över 160 hk. På 60-talet!
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inte
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vara mindre viktigt den
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Jag ser fram emot en givande säsong och hoppas träffa er vid tävlingarna!

PS: Det har kommit några förfrågningar om företagsmedlemskap i Forza Mattias. Vi funderar på att utforma ett
sådant där ett företag, mot faktura, kan bidra med ett större belopp än det vanliga medlemskapet. Beroende på intresset
kan vi fundera på ett upplägg för detta och vad som i så fall skulle ingå. Är du intresserad av ett företagsmedlemskap,
PS: Det
kommit till
några
förfrågningar
om företagsmedlemskap så
i Forza
Mattias.
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vi dig Vi
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att diskutera
det.utforma ett
sådant där ett företag, mot faktura, kan bidra med ett större belopp än det vanliga medlemskapet. Beroende på intresset
kan vi fundera på ett upplägg för detta och vad som i så fall skulle ingå. Är du intresserad av ett företagsmedlemskap,
skicka ett meddelande till Bo Hasselblad (sekreterare@alfaromeo.org) så kontakter vi dig för att diskutera det.
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Multiair – en ny era för bensinmotorn
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Fiat satte ribban med sin commonrail-teknologi
för dieselmotorer. Nu görs samma sak för bensinmotorn genom multi-airteknologin enligt Fiat
själva. Mer effekt och körglädje med kraftigt
reducerad förbrukning och utsläpp låter för bra
för att vara sant.
För att bibehålla en ledande roll även inom bensinmotorområdet satsade Fiat Group på samma typ av forskning,
helt inriktad på genombrott i teknologi för bensinmotorer. Målet var att erbjuda motorer med mycket låg förbrukning med bibehållen körglädje.
Då det gäller att styra en dieselmotors effekt, utsläpp
och förbrukning är nyckeln mängden bränsle och det sätt
som det sprutas in i cylindern. Commonrailteknologin
löste detta på ett smidigt sätt.
Motsvarande nyckel för en bensinmotor är mängden och
det sätt luft kan tillföras förbränningsrummet. Något
förenklat kan man påstå att i en konventionell bensinmotor kontrolleras mängden luft som tillförs cylindrarna
genom en kontinuerlig likformig öppning och stängning
av ventilerna där luftens tryck och flöde (och därigenom
massflödet) styrs med hjälp av ett gasspjäll.
Viss utveckling har skett på detta område. Redan på
Alfas twinsparkmotor från 80-talet fanns variabel kamaxel på insugssidan följt av JTS-teknologin. Multiairmotorerna löser detta problem genom att mycket exakt
mäta luftmassan direkt vid insugskanalen genom avancerade – och för mig obegripliga – elektroniskt styrda
och kontrollerade insugsventiler och samtidigt ha ett
konstant tryck i insuget.
Forskningen på detta område har pågått alltsedan mitten av 1990-talet på Fiat. Målet var att kunna kontrollera insugsluften cylinder för cylinder och i varje slag
på motorn. Fiat hävdar att de nått målet med Multiairteknologin.

Fördelarna med multi-air är många. Effekten höjs
med ungefär 10 procent tack vare en vassare kamaxel.
Vridmomentet på låga varv kan ökas upp till 15 procent
genom god kontroll av insugsventilerna. En turbomatad
multi-airmotor kan enligt Fiat uppnå en 25-procentig
minskning av bränsleförbrukningen med bibehållen
effekt jämfört med konventionella sugmotorer. Detta
med betydligt mindre slagvolym.
Genom en optimal styrning av ventiltider och ett finurligt återcirkuleringssystem för avgaser (EGR) där insugsventilerna öppnas under avgastakten kan utsläppen
av bland annat kolväten och koldioxid minskas med 40
procent och kväveoxid med 60 procent.
Återstår att se vad motorn presterar i verkliga livet.
MiTo får ta del av denna teknologi till hösten 2009.
Förhoppningsvis kan vi återkomma med en provkörning.
Stort tack till Mats Strandberg för granskning och teknisk förståelse i samband med arbetet på artikeln.

Din bil är värd en bra försäkring.

Helt nytt utseende på ett topplock med ventilmekanism.

Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så får du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på köpet. Komplettera med Alfa Romeo Försäkring och du får ett mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet och snabb och smidig
skadereglering. Alfa Romeo Försäkring är en god affär, den också.
Alfa Romeo Försäkring garanterar att din Alfa Romeo alltid lagas på en märkesverkstad och med originaldelar. Vi har
ingen övre belopppsgräns när vi ersätter däck, fälgar och fabriksmonterad stereo. Första året betalar du heller ingen
självrisk vid djurkollision. Går det riktigt illa och din Alfa Romeo inte går att reparera ersätter vi dig med en helt ny om
din bil inte är äldre än två år/4.000 mil. Efter det blir ersättningen 20 procent över marknadsvärdet. Vi reglerar de
flesta skador direkt över telefon och du får snabbt hjälp med det praktiska. Vår skadejour har öppet dygnet runt, kundservice vardagar 08-21 samt lördagar och söndagar 10-16.
För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns från 1 april 2009 ett extra förmånligt erbjudande. Du hittar det på
vår hemsida www.alfaromeoforsakring.nu. Ring 08-541 702 09 om du vill veta mer om vår försäkring.

Ett brett område, från lågvarvsegenskaper till höga varvtal kan optimeras
tack vare den avancerade tekniken.
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ALFA ROMEO ARNA
Berlina är ett exempel på lyckad och äkta Alfa Romeo.
ARNA är motsatsen.

Linjal och vinkelhake ligger bakom både hus och bil.

ARNA gör sig bra mot räta linjer i betong.
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Under tidigt 80-tal skulle Alfasud avlösas.
Alfa flirtade med Nissan som ställde upp
med råmaterialet i form av Nissan Cherry,
Alfa stod för mekaniken. Än idag undrar bilhistorikerna varför detta tilläts ske.
Målet med samarbetet var att ta fram en billig ersättare
för Alfasud, vilket låter sig göras då mansamarbetar om
bottenplatta och dessutom, som i det här fallet, kaross.
Grunden för bilmodellen blev Nissan Cherry som efter
smärre modifieringar döptes till Alfa Romeo ARNA, en
förkortning av Alfa Romeo Nissan Autoveicoli (it: autoveicoli motorfordon).
Italiensk design och temperament parat med japansk
kvalitet borde ha givit ett lysande resultat. Dessvärre
hade man blandat ihop rollerna. Japanerna stod för
design och italienarna för elsystem samt mekanik. Alfa
Romeo ARNA blev en på gränsen till straffbart ful bil
med tveksam byggkvalité och konstanta elproblem.
Debuten skedde 1983 under bilutställningen i Frankfurt.
Alfister världen drabbades av panikångest och depressioner.
Kaross, inredning och bakvagn skeppades från Japan
till den nybyggda fabriken i Pratola Serra strax öster om
Neapel. Motor, växellåda och framvagn från Alfasuden
monterades tillsammans med en del kosmetiska detaljer
som ratt och emblem vilka skulle göra detta till en riktig
Alfa Romeo. Under de år som bilen byggdes erbjöds fyra
olika motoralternativ, samtliga boxer, från 1,2 liter med
61 hk och 68 hk, 1,3 liter med 86 hk till den våldsamt
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starka 1,5 TI med 95 hk med den för tiden aktningsvärda
toppfarten 175 km/h.

Väl synlig fyrklöver på luftrenaren. Motorn sitter ett par
våningar längre ner.
Italienskt hjärta; yster boxerfyra från Alfasud.

Det är alltid kul när Alfa Romeo placerar sig i topp
på någon lista. ARNA lyckades dock med bedriften att
ta förstaplatsen på MSM:s lista ”Top ten disastrous
cars” tillsammans med modeller som DeLorean, Austin
Allegro, NSU RO80 och Ford Edsel.

FAKTA
Alfa Romeo ARNA 1,2 SL 1986

1987 upphör produktionen efter 53047 tillverkade exemplar. Den modernare och något större Alfa 33 som lanserades samtidigt med ARNA fick ta över försäljningen.
1986 såldes Alfa Romeo till Fiat som bildade Alfa Lancia
S.p.a, där både Alfa Romeo och Lancia huserar än idag.
Visserligen fick man då basera en del modeller på FIATplattformar, men det var ändå ett stort steg framåt. Att
göra något värre än ARNA var svårt.

Motor: Fyrcylindrig boxer med två remdrivna kamaxlar, två ventiler per cylinder. Volym 1186 cc. Max
effekt 68 hk DIN vid 6000 v/min, max vridmoment 90
Nm vid 3200 v/min.
Kraftöverföring:
Boxermotor,
växlad låda, golvspak.

framhjulsdrift,

fem-

Mått:
Axelavstånd
242
cm,
längd/bredd/höjd
400/165/137 cm. Spårvidd fram 139 cm, bak 140 cm.
Tjänstevikt 900 kg, tank 50 liter.
Chassi:
Skruvfjädring fram och bak, fram fjäderben
och triangellänkar, bak stel axel. Hydrauliska stötdämpare fram och bak.
Styrning: Kuggstång, ingen servo, vändcirkel 10,8 m.
Hjul: Plåtfälgar fem tum, 165/70/13
Bromsar: Skivor fram ,trummor bak, servo.

Ratt och spak från Alfa, resten från Nissan inklusive exklusivt
kvartsur.

Äkta japansk formgivning. Enda italienska inslaget på
bilden är den (från fabrik) snett monterade modellbeteckningen. Äkta Alfa skymtar i bakgrunden.

Fartresurser: Toppfart 155 km/h
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Entusiasten Hoffa
köpte en ARNA
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

I Haninge strax söder om Stockholm
finns en ny-importerad Alfa Romeo
ARNA. Ägaren Claes Hoffsten ringde
och undrade om jag var intresserad av
en provtur. Sådant erbjudande kan inte
missas - bilmodellen är så udda att till
och med Subaru Tribeca framstår som
en dussinbil.

Hoffstens bil är tillverkad 1986. Den köptes ny av en
äldre dam som bara hunnit köra 5600 mil under 23
år. Inredningen är i nyskick med skyddsplast från
fabriken intakt både på passagerarstol och delar av
golvet. Ratt och växelspak är Alfa Romeo, inredningen
i övrigt kommer från Nissan. Instrumenteringen är
enkel. Varvräknare saknas, nyckeln på vänster sida om
rattstången som i Alfasud, chokereglaget sitter väl dolt
under rattstången. Stolklädsel i grått tillsammans med
en gråblå instrumentbräda röjer undan alla tvivel om att
detta är något annat än en 80-talare.

Claes Hoffsten är något så ovanligt som bilhandlare till
yrket och alfist till vardags. Många i klubben känner
till familjen Hoffsten (pappa Ola med sönerna Claes och
Jonas). Tillsammans med sin far äger Claes ett tiotal Alfa
Romeo, bland annat tre Alfettor, en GTV6 och två tävlingsbilar i form av en fyrhjulsdriven Alfa 155 Q4 samt
en Bertone GTA-replika som bägge används flitigt i Club
Alfa Romeos tävlingsserie Challenge.

Under huven är det gott om plats. Den lilla boxerfyran huserar långt ner i motorrummet. Luftfilterburken
dominerar synintrycket med Alfas fyrklöver ingjuten.
Lätt åtkomligt sitter både generator och termostat, en
placering som borde ge många pluspoäng för service och
åtkomlighet. Bromsvätskehållaren är samma som på
Alfa 75.

– ARNA är det sjukaste som Alfa Romeo någonsin tillverkat, hävdar Claes Hoffsten. Jag håller med till fullo.
Under större delen av sin tid som biltillverkare har Alfa
Romeo alltid tillverkat vackra, förföriska bilar med det
där lilla extra. Att sen klämma ur sig något som ARNA
visar bara hur allvarligt läget var. Ungefär som om BMW
gått ihop med Renault och gjort samma sak med Renault
5 och döpt den till BMW BRW (BMW Renault Wagen).
Claes Hoffsten försöker (bort-)förklara varför han importerade en ARNA. – Jag letade efter en sen Alfa Spider när
just den här bilen dök upp på internet. Jag kunde inte
motstå den. Ett spontanköp helt enkelt, berättar Claes
Hoffsten.
Att importera bilar från Italien har länge varit problematiskt trots EU-medlemskap. Enligt Claes Hoffsten är
det lättare idag, men bara om du handlar på bilfirma. –
Det var hur smidigt som helst. Bilfirman hjälpte mig med
exportskyltar och en tre-dagars försäkring. Att handla
privat är svårare då du själv måste lösa alla kontakter
med italienska myndigheter, avslöjar Claes Hoffsten.
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Claes Hoffsten
Namn
Ålder
Familj
Bor
Aktuell

Claes Hoffsten
32 år
Sambo och dotter
Dalarö
Importör av ett
stycke Alfa Romeo
ARNA

Claes Hoffsten, Bertoneförare och ARNA-ägare.

Hemresan från Italien gick smärtfritt. Drygt 200 mil
avverkades med god komfort. – Vi höll en marschfart
på 130 km/h genom Italien, en fart som passade bilen
ypperligt. Vi tog till och med en omväg över Alperna på
hemvägen, säger Claes Hoffsten.

LENNANDIA

Bilen fanns i Haninge på familjens bilfirma. Jag lämnar
bostadsområdet i Haninge och kör in på ett industriområde. Bilar, lastbilar, maskiner på hjul och annat som
rullar står parkerat överallt. Inklämd i denna massa
av fordon står en silvermetallic Alfa Romeo ARNA.
Till skillnad från då jag såg Alfa MiTo på riktigt första
gången ändras ingenting; Alfa Romeo ARNA är precis
lika ful som på de bilder jag sett.

Fakta

Så är det dags för provkörning. Bilen är lättstartad trots
förgasare och choke. Precis som på 116-serien är synkringarna en spännande del av vardagen. Denna ARNA
är inget undantag.
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Fjädringen är väl avstämd; mjuk och behaglig.
Boxermotorns silkesmjuka gång är en behållning. Inte
världens starkaste maskin, men att det är en Alfa går
inte att missa. Varvvilligheten är påtaglig. Avsaknaden
av servostyrning tar mig tillbaka till ungdomen, då jag
är så pass gammal att jag kört servolösa bilar till vardags
i många år. Det är helt enkelt en småbil från 80-talet med
en något mer inspirerande motor än originalet.
Efter en kortare provtur med fotografering är det dags
att avbryta. Alfa ARNA är fortfarande en nödlösning,
men under provturen har den ändå vuxit. Det är inte
längre enbart en nödlösning utan ett stycke charmigt
80-tal med morrande boxermotor. Idag är den en kultbil
i vissa kretsar.
Claes Hoffsten tänker använda sin ARNA för att åka på
bilträffar med familjen i framtiden. Risken att det blir
ARNA på banmöte är mikroskopisk. Stort tack till Claes
Hoffsten för tips och lån av bil.

När du köper en begagnad bil privat finns det nästan
aldrig någon dokumentation över bilens skick.

MRF-handlarna, www.mrf.se

I trygga händer
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DRÖMBILEN GIULIETTA SPIDER
Mindre än en vecka efter att jag beställt plåten hade jag
den hemma i garaget. Det var snabba svar på alla mail
jag skickade och passformen var väl OK. Lite modifiering krävdes men slutresultatet blev i alla fall riktigt
bra.

När demonteringen väl börjat så fascinerades jag över
detaljkvalitén. Strömbrytare, instrument och flera andra
smådelar är mer eller mindre små konstverk. Väldigt
långt från de plastiga delar som sitter på nyare bilar.
Cabställningen var delvis i delar när bilen köptes och
vid provmontering visade det sig att den inte räckte ända
fram till vindrutan. De delar som inte var från orginalcabben var till en 750-Giulietta och den har ju en kortare
coupé. Stötfångarna var kompletta men alla nio delarna
hade små eller större repor och bucklor. I övrigt verkade
bilen relativt komplett.

TEXT & FOTO: MAGNUS HOLM
BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

Precis som förra gången drabbas jag av den
klassiska renoveringssjukan. Jag tänkte
börja försiktigt i ena hörnet med en detalj,
helt plötsligt ligger bilen i molekyler på
garagegolvet. Tidsplaner och budgetramar
spricker omgående .
Så började mitt förra reportage i Klöverbladet om en
helrenovering av en Alfetta sedan -77. Efter att ha slickat
såren, glömt slitet och kostnaderna så är det nu tid för
ytterligare ett projekt. Abstinensen över att inte ha ett
projekt i garaget tog helt enkelt över.
Efter att ha besökt klubbens 50-årsjubileéum i Stockholm,
fått pris för Alfettan och en riktigt trevlig helg startade
funderingarna över vad som skulle förgylla garaget härnäst. Cab stod högt på önskelistan. I samband med
Giuliettans 50-årsfirande för ett par år sen upptäckte jag
bilmodellen Giulietta eller Giulia Spider som hamnade
högt på önskelistan.
Frågan var bara vart man får tag på en. I Sverige finns
endast 10-12st och ingen verkade vara till salu. I alla fall
fanns ingen bil i min prisklass. Fram på hösten -06 dök
det upp en annons på klubbens hemsida (var annars) om
en USA-importerad Spider av 1960 års modell. Priset
var satt till högstbjudande och jag ringde för att kolla
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läget. Bilen verkade ganska komplett och i skäligt skick.
Frågade om det fanns några bud och det gjorde det, men
i samma mening hörde jag mig för om det inte fanns ett
”Buy it now” pris på bilen. Den stod ju faktiskt 50mil
hemifrån. Efter lite betänketid i telefonen fick jag ett
pris som jag inte kunde motstå. Jag köpte den osedd och
la handpenning på bilen i väntan på lämpligt tillfälle att
hämta den.

När bakaxeln togs loss från karossen hördes ett olycksaligt ljud från slutväxeln. Något var löst. Tog loss inspektionskåpan och förutom olja ramlade två skruvskallar ut.
Jag lurade ut att de kommer från fastsättningen av kronhjulet och därmed sprack tanken att lämna bakaxeln
orörd under renoveringen. Locket sattes dock tillbaka
och axeln lades undan eftersom karossen var den del som
skulle prioriteras först.

Väl hemma i garaget börjad en analys över vad jag köpt.
Spidern hade en 1300cc 750 motor med tillhörande växellåda som satt på bilar före -59. Denna motor är idag
mer sällsynt än den 101-maskin som det skall vara original. Enligt vad jag hört fick många äldre Giulietta 101maskiner isatta eftersom de ansågs lite driftsäkrare.
Min hade av någon anledning fått motsatsen. En korrekt motor/växellåda står alltså högt på inköpsagendan.
Klädseln var svart och i mycket gott skick.

Karossen var hyfsat rostfri med relativt få hål tills jag
hittade diverse tre mm stora borrhål i karossen. Ett känt
amerikanskt sätt att få spackel att sitta ordentligt fast.
Måste vara den amerikanska ”bondon” som kräver dessa
tilltag.

Efter kontroll hos Alfa Romeos gammalbilregister framkom följande:
According to our documentation files, the chassis number
AR 1495.09006 originally corresponds to an Alfa Romeo
Giulietta Spider (yes, wrong engine), manufactured on
the 16th February 1960 and sold on the 2nd March 1960
to Hoffman Motor Car Co. from New York. The body colour is red, with black or beige/grey interiors.

Yttertrösklarna köptes via E-Bay från England. Övrig
plåt bockade jag till på egen hand i garaget. Vill bara
berätta att om man har en Spider med dåliga trösklar
skall man nog förbereda sig på att innertrösklarna och
förstärkningsplåten däremellan antagligen också är slut.
Konstruktionen är sådan att det är näst intill omöjligt att
rostskydda dem på ett riktigt sätt. Modifierade mina nya
delar med ett par extra rostskydds- och dräneringshål
för att problemet aldrig mer ska uppstå på min bil. Detta
är första gången som jag rostlagar en bil där rostangreppen till stor del börjat inifrån och gått utåt i stället för
tvärt om, ett cabrelaterat problem skulle jag tro.
Att ha bilen upphängd i en karossnurra är ett privilegium. Tänk att kunna byta trösklar stående på bekväm
arbetshöjd istället för att ligga under och få svetsloppor
i kläderna. Snurran underlättade även underredsmasseskrapning samt spacklingsjobb.
Var lite konfunderad över att det var så liten springa
mellan dörrar och kaross i höjd med ytterhandtaget. När
jag monterade förstyvningsstaget i dörrhålet för att jag
skulle kunna snurra karossen utan att riskera att den
vek sig tog jag en rövare. Staget hade en stor skruv med
mutter så längden kunde justeras. Med staget på plats i
dörrhålet spände jag ytterligare ett par varv på skruven
lite på måfå. Resultatet visade sig sedan när jag monterade dörrarna: mellanrummet var nu perfekt!
Förardörren var rostangripen undertill med hålen bristfälligt lagade. Det blev en tidsödande operation då
jag inte hittade ekonomiplåt som såg tillräckligt bra
ut. Istället fick jag knacka till egna plåtbitar. Dörrens
ytterplåt är för övrigt det enda stället på karossen där
lagningen inte skedde kant i kant hela vägen runt. Plåten

Hela underredet renskrapades från underredsmassa och
färg. Den rost jag hittade begränsades till trösklar och
lite golvplåt, en bit under batteriplatsen i bagaget samt
ytterligare några små hål. Golvplåten som jag behövde
verkade omöjlig att uppbringa. AlfaStop i England ville
inte svara på mina mailfrågor, Heinbrand i Tyskland
kunde inte få kontakt med sin leverantör och från Biondi
Lamerierati i Italien var mailsvaren obefintliga trots
flera påstötningar. Jag tror att det är samma ställe som
Heinbrand handlar sina plåtdelar. Nu återstod bara Wolf
Steel i Canada/USA. Jag har hört att passformen på
delar från andra sidan Atlanten lämnar mycket övrigt
att önska men jag kände att jag inte hade något val.
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är falsad och överlappar ca en centimeter. Var rädd att
det skulle slå sig något fruktansvärt annars. Men med
tennspackel och senare lite spackel blev resultatet riktigt bra.
Av någon outgrundlig anledning var hela karossen
antingen bredspacklad eller mycket tjockt sprutspacklad. Problemet löstes med varmluftspistol och färgskrapor. Diverse lagningar och skarvar tennades och bilen
fick sitt första lager rostskyddsfärg. Valde på anmodan
av lackfirman Lackman i Uddevalla att grunda med
Hagmans CA-primer.
Sommaren 2008 blästrades karossens underrede, bagageutrymme, coupé och motorrum. Endast ett par ytterligare rostangrepp uppdagades. De lagades och även de
blästrade ytorna målades med CA-primer. Spacklade
sedan innergolvet, bagaget och underredet. Inte för att
uppnå stora släta ytor utan bara för att minimera synligheten av mina svetsskarvar samt de nu renblästrade
gravrostporerna.

sade borrhål och ett antennhål samt de få lagningar jag
gjort på karossen. Efter dragspacklingen lades ett lager
slipgrund på hela bilen. Mer slipning och mer slipgrund,
sedan slipning igen. Alla som provat vet att mycket jobb
är det. Bilen lämnades till den lokala lackfirman Obelix
Billackering i Munkedal som var mycket tillmötesgående. De besökte vid ett par tillfällen mitt garage för
att inspektera projektet. Daniel från lackfirman gav ett
riktigt bra intryck och sa sig se fram emot att lacka bilen.
Efter att ha sett ett par bilar han lackat och även hans
kunnande i form av motivlackering så var valet enkelt.

inspektion av resultatet visade Daniel på ett par mycket
små svackor på främst dörrarna och vi kom överens om
att han skulle fixa dem och sedan färdiglacka bilen.
Efter att andra lagret röd lack var lagd så mellanslipades hela bilen innan klarlacken lades på. Resultatet av
arbetet var enligt mig helt fenomenalt. Min Alfetta som
jag tycker är fin framstod som garagelackad i jämförelse.
Det är svårt att hitta lackerare som vill ta sig an denna
typ av lackeringar. Försäkringsskador genererar i allmänhet mer pengar än entusiastlackeringar men Obelix
billackering kan jag verkligen rekommendera.
Är det någon som har delar på hyllan till min Spider
eller information om var man kan finna originaldelar
eller reproducerade delar av hög kvallitet får ni hjärna
höra av er. En 1300 101 motor står överst på inköpslistan
Helst en motor med motornummer mellan 00102.14385
och 00102.23835 men jag inser att jag kanske får nöja mig
med en 1300 101-maskin, vilken som helst. En fyr- eller

femväxlad låda står också högt på önskelistan. Alla tips
är av intresse. Jag har en 750- motor med tillhörande
låda att byta med om så önskas. En erfaren bakaxelrenoverare som vill ta på sig att se över min axel kan kanske se fram emot lite arbete mörka vinterkvällar eller på
arbetstid om det känns bättre.
En fortsättning på renoveringsbestyren kommer förhoppningsvis nästa år vid den här tiden. Att bilen skall
vara klar till 100-årsjubileet ser jag som realistiskt mål.
Hoppas även att jag kan inspirera till att fler bidrar med
renoveringsreportage i KB. Jag vet att det pågår flera
intressanta renoveringar. Var nu inte så egoistiska utan
dela med er av renoveringsglädjen!
MAGNUS HOLM
0524-133 42
IRUS@SWIPNET.SE

Botten på karossen målades sedan med Temadur 50
avsedd för lastbilsramar. Valde en grå nyans eftersom jag
tror att det såg så ut original. Om nu detta händelsevis
inte stämmer spelar det ingen större roll eftersom jag
tänkt underredsbehandla bilen efter lackering.

När det nu kommer till färgvalet var allt inte självklart.
Bilen skulle bli röd igen men färgkoden var inte självklar. Enligt www.alfabb.com och www.veloceregister.
net gäller antingen Cardinal Red eller Farina Red, den
senare lite ljusare. Min bil var lackad ganska ljusröd,
typ Porscheröd men jag hittade originalkulören under
en plåt i framkant av dörrhålet. Den var ganska mörkt
röd så jag antar att min bil var lackad Cardinal Red. Jag
hittade ingen sådan färgkod till nya färgkodssystemet
så det blev för lackfirman att försöka hitta en passande
nyans med min plåtbit som mall. De hittade till sist en
Fiatfärg som stämde riktigt bra; Fiat 147 Rally Rosso
Brasil. Den användes på Fiatbilar tillverkade i Brasilien,
mellan 1980 och -81. En klart godtagbar historia på
kulören.
Efter bottenmålningen tog arbetet vid att spackla till
karossens utsida. Ett tidsödande jobb eftersom det fanns
ett ganska stort antal små bucklor, några nu igensvet-
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Efter det att Daniel gått över bilen och justerat det som
jag inte hade fixat lackades bagage, motorrum och kupé.
Även karossen fick ett första lager lack. Vid en första
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Italiensk fordonsträff 1 maj
vid Skottorps slott i Halland
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.
Slottets kor släpps ut på vårbete samma dag vilket
brukar vara ett sevärt evenemang. Som ett komplement 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.
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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.
De som vill sälja delar eller annat kan göra detta
efter kontakt med Mikael, se nedan.
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.
För mer information vänligen kontakta Mikael
Kahlin, 0709 – 722 350 eller via e-post kahlin@
wekunet.se
Länkar:
www.skottorpsslott.se
www.laholm.se/turist
www.bastad.com
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Torsångsträffen 2009
-05-03 kl. 14:00
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Robin Appelqvist
JTCC 2009

Racing

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: TURID APPELQVIST

JTCC-kalender 2009
MANTORP PARK
KARLSKOGA
GÖTEBORG CITY RACE
RING KNUTSTORP
FALKENBERGS MOTORBANA
KARLSKOGA
RING KNUTSTORP
MANTORP PARK

1-2 MAJ
22-23 MAJ
5-6 JUNI
26-27 JUNI
10-11 JULI
14-15 AUGUSTI
11-12 SEPTEMBER
25-26 SEPTEMBER

JTCC-säsongen 2009 står för dörren.
Appelqvist Racing och Team Alfa Romeo
är redo med förbättrad bil och ännu klokare chaufför.
TÄVLINGSBILEN
Bilen har fått sig en rejäl översyn. Under finalen 2008 tillkom en del blessyrer, varför bilen skruvats ner i molekyler.
Motorn har setts över i hopp om att hitta ytterligare några
hästkrafter inom det smala reglemntet i JTCC. Även avgassystemet byggs om inför 2009.
Den inte helt obekanta Sellholm Tuning renoverar och testar stötdämparna. Säsongen 2008 drogs bilen med en envis
understyrning, varför de främre stötdämparna mjukas upp
en aning för att komma tillrätta med problemet. För att få ett
distinkt chassi byts också samtliga bussningar i chassit.
Som bekant är viktminskning ett billigt sätt att förbättra
varvtider, varför en intensiv viktreduceringsjakt pågår. Till
sist ses även växellåda och bromsar över.
JTCC-REGLER 2009
Reglementet för JTCC föreskriver slicks och regndäck.
Minimihöjden sänks från 100mm till 80mm, vilket teamet
tror är tillfördel för 147:an.
Viktklassningen har ändrats. Den baseras nu även på vridmoment och bilen storlek. Alfan skall enligt nya klassningen
väga 4kg mer än tidigare vilket inte spelar någon större roll,
då bilen ligger 20 kg över minimivikten.
JTCC kommer att köra minst 16 race uppdelat på 8 tävlingshelger. Viasat Motor kommer att direktsända STCC under
lördagen och som det ser ut i skrivande stund kommer även
ett av JTCC-heaten att sändas.

Idel glada
miner i garaget. Torbjörn
Backström torkar händerna.
Inne i bilen
skymtar Bengt
Appelqvist.
besöka Bosön för fysisk och mental träning, men även lära sig
om idrottspsykologi och föredrag om sponsring. En yrkesutbildning till racerförare helt enkelt.
Sponsorsjakten har pågått sen säsongen 2008 tog slut.
Lågkonjunkturen är kännbar vilket märks tydligt då det är
vanskligt att få tag i sponsorer. Budgeten är långtifrån säkerställd, men det finns pengar nog för att komma till start. Det
fattas dock en hel del, varför alla bidrag uppskattas.
TEKNISK ASSISTANS
En inte helt okänd herre i Alfa-Sverige är inkopplad som
sakkunnig. Torbjörn Backström från gamla MT Motor har
mycket erfarenhet och rutin att bidra med. Motorn ställs
i ordning av Markus Johansson, även han före detta MT
Motor. Till vardags arbetar Marcus Johansson hos den svenska Lamborghini-återförsäljaren von Braun, så erfarenhet av
italienska skönheter finns. Som väghållningsguru fungerar
Fredrik Jansson, FEKE Engineering.

CHAUFFÖREN
Robin Appelqvist går fortfarande på Riksidrotts-gymnasiet
för Racing i Mjölby. Som en del av undervisningen får eleverna

Klöverbladet hoppas säsongen 2009 ska leda till många nya
sköna poäng i kampen på racerbanorna!

Som synes en rejäl översyn. Helgen 1-2 maj är det säsongsstart på Mantorp tillsammans med STCC och övriga klasser.

En del vitala delar på språng, snart är det dock en färdig
tävlingsvagn.

49

KLUBBSHOPPEN

KLUBBSHOPPEN
6

1

10

12/13

32
25

33
30
2

16

17

29
3

22

8

7

27
28

19

4

18

9

20

21

5

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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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					

						

SKOTTORPS SLOTT
ITALIENSK FORDONSTRÄFF

5982 ANDREASON

JENS

HÖRBY				

5978 BOHMAN

PETER

UPPSALA		

156		

5992 CARRASCO

TINO

HELSINGBORG

164 3,0

1990

ROSSO

5994 EDVARDSSON

CHRISTER

STOCKHOLM		

164

1989

RÖD

					

164 V6

1995

RÖD

5986 FISCHER

BRUNO

UMEÅ

GYD716

164Q4

1994

MÖRKGRÅ

5987 HALLDAN

PATRIC

PÅLSBODA

KKM901

156

1999

5985 HOFSTÄDTER

RAINER

RÖNNINGE				

5991 HÅKANSSON

ROBIN

LUND		

5981 LARSSON

CARL

ENSKEDE				

5989 LEHTO

WESA

UPPLANDS-VÄSBY		

5983 LUNDHOLM

CLAES

VÄSTERÅS				

5995 NILSSON

ALEXANDER

KARLSKOGA		

Familjedag hos Mattias i
go‐carthallen

5980 NORIN

CATARINA

STOCKHOLM				

5979 NORMAN

BERIT

ÖSTERSUND

5990 PETERSSON

MIKAEL

Väck familjen, packa bilen och kom till Linköping söndagen den 26 april för en
dag som ingen av kommer att glömma i första taget! Innan STCC‐säsongen drar
igång och Mattias kommer att jaga viktiga mästerskapspoäng ville vi ta tillfället i akt
att ha en trevlig dag för hela familjen. Tillsammans har vi planerat en aktivitet som är
mer än en vanlig go‐carttävling.

5993 SAARIMAA

KENNETH

MAJ

1					

MAJ

2				

MAJ

30				

JUNI

15			

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

OCG809

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

TBD782

147 GTA

156 2,0 SW

2003

RÖD

159 3,2 JTS 2006

2002

147 2,0 SELESP

2002

RÖD

SUNDBYBERG		

147 2,0 SELESP

2001

ESKILSTUNA

KKF019

156 2,0

1998

MÖRKBLÅ

5988 SCUZZARELLO DANIEL

GÖTEBORG

XEF469

147 1.6 TS

2003

SILVER

5984 UDÉN

INGEMAR

GÖTEBORG

JNT138

156

1998

AMAZONGRÖN MET

5977 ÅSBACKA

JENS-AXEL

MARIEHAMN		

166 2,0

1999

RÖD

Givetvis kommer det att finnas tillfälle att träna på
bankörning men vi kommer också att ha flera klasser som
ger möjlighet för alla i familjen att delta. Klasser kommer att
finnas för de yngre, för de som hellre koncentrerar sig på att
köra med precision och kontrollera sitt tempo. En ”regularity”‐tävling på go‐
cartbanan. Exakt hur dagen planeras beror på hur många och vilka som kommer och
alla detaljer är inte klara. Vi kör igång klockan 11 och håller på till 14. Klubben
subventionerar deltagarpriset så det inte bränner alltför stort hål i hushållskassan.
Förfriskningar finns och med lite tur kanske det också finns en
chans att följa med Mattias in i garaget där hans Alfa kommer att
stå färdig för STCC‐säsongen och han kan berätta lite om den
kommande säsongen. Så boka in dagen och anmäl ditt deltagande i
aktivitetslistan på vår hemsida. Där hittar du också uppdaterad
information om evenemanget.
Väl mött i Linköping för en kul dag på go‐cartbanan!
Go‐carthallen finns på adressen Regelgatan 5 i Hackefors Industriområde i Linköping. Från Linköping
kör du mot Åtvidaberg på väg 35 innan du tar höger på Landrydsvägen och höger igen på
Låskolvsgatan och följer skyltarna till hallen.
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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

