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

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

MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR 

EN VÄLDIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM 

ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT. 

MANUSANVISNING
BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER 

MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖREDRA MEN VANLIG 

POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD 

KVALITET MED EN UPPLÖSNING PÅ MINST 300 DPI. JPEG-BILDER 

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

SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING. 

REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FRITT ÄNDRA I 

MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET 

PUBLICERAS I.

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

VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSREDAKTÖRENS HEMADRESS 

SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.

Ha det gott allihopa, vi kanske syns på någon 

träff framöver!

CIAO / FRK ORDFÖRANDE
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LEDAREN ANNICA NILSSON NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Våren är här och jisses vad fort det går nu. Häromdagen var 
det stora snöhögar runt om i staden, nu är de snart borta och 
gräsmattor och blommor börjar växa så det knakar. Det är 
stor skillnad häruppe i norr mot södra delen av landet där 
det händer lite i taget, här smäller det bara till så är det vår, 
nästan från en dag till en annan. Stackars alla pollenaller-
giker, det blir en riktig pollenbomb och bilar och allt annat 
är täckt av ett fint gult dam. Hittade första Tussilagon förra 
helgen och fotade lyckligt detta och sms:ade till brorsan i 
Norrköping om tilldragelsen, fick svar: Det var värst...här 
blommar jordgubbsplantorna! Jahaja, här kan vi fortfa-
rande göra snöbollar.
 
Kunde inte åka ner till Skokloster i år på 1:a majträffen, 
men läste intresserat inläggen och kollade på bilderna på 
hemsidan, kul att så många kom. Såg att Mickes 1:a majträff 
i syd blev en succé, jätteskoj att så många besökte den, hop-
pas det blir en årlig tradidition av detta.
 

Ikväll blev jag, Benny och Palle intervjuade och fotade av 
en lokal nöjestidning. De skulle göra ett reportage om bil-
körning som njutning. Tänk så rätt de gjorde i att kontakta 
oss, det var ju precis rätt personer till detta, som vi njuter 
så av våra fordon! Undrar just om vi kommer få ”onda ögat” 
nu i trafiken från förare av BMW, Subaru mfl, fniss. Eller 
så framstår vi som riktiga nördar, som bara tjatar om våra 
Alfor och inget annat duger, om körglädjen, väghållningen 
och designen mm. Hur som haver går budskapet alldeles 
säker fram, att Alfa Romeo är det bästa som finns!
 
En annan trevlig aspekt med våren är att alla racingserier 
sätter igång. Blev tvungen att skaffa Viasat Motor då det 
mesta av sändningarna har flyttat dit. Varenda helg är det 
något spännande att se och dessutom kör de många repriser 
ifall man missat något. Ingen annan i bekantskapskretsen 
har kanalen, så nu träffs vi här hemma hos mig och ser 
STCC, JTCC, Formel 1, Moto GP och fikar gott. Trevligt!
 

Tyvärr fick jag bekymmer med V6:an, fästet 
till fjädern på bakre stötdämparen hade 
murknat sönder och bitar av detta har skurit 
in i däcket när fjädern tryckts ner, såg inte 
bra ut...kunde fått punktering vilken sekund 
som helst. Hade varit förskräckligt illa om 
det hade hänt i hög fart på motorvägen, blev 
faktiskt lite chockad då jag såg eländet, så 
jag är ändå glad att jag upptäckte det innan 
det small. Sitter nu och väntar på beställda 
fjädrar och dämpare till bakvagnen, kom-
mer väl imorgon om jag har tur. Så till nästa 
vecka ska de nog vara bytta och vi rullar 
lyckliga på vägarna igen! Hade planerat att 
köra ner till Mittsverigebanan (om två veck-
or) så jag hoppas allt ärr fixat tills dess.

Då leker livet igen. Eller åtminstone så borde det leka 
med sommar och fyra Alfor i garaget. Problemet är att 
bara att de sitter fast i just garaget. GTV6:an går att köra 
utan problem, men för att göra sig på banan behövs syn-
kringar och nytt växellänkage. Att åka och handla mjölk 
i den känns fel, ungefär som att lägga en ocean-gående 
lustjakt i Siljan. Gammel-GTV:n står fortfarande med 
trasig casterpotta, 75:an är avställd och obesiktigad och 

156:an har sedan 
tre veckor stått 
med demonte-
rad framvagn 
i väntan på 
nya stötdäm-
pare. Beställde 
ett kit från 
S t o r b r i t a n n i e n 
som var otroligt 
billigt - 2000 
kr +frakt. Efter 
m o n t e r i n g e n 
visade sig bilen 
vara okörbar då 
den bottnar och 
slår i underredet 
i alla hastighe-
ter överstigande 
40 km/h, alltså 

betydligt sämre än de jag demonterade. Av med grejerna 
igen, retur till firman och i skruvande skrivande stund 
väntar jag på det nya coilover-kitet. Fördelen är att jag 
lärt mig riva en framvagn på 156:an med förbundna ögon 
samt hunnit lacka en del framvagnsdetaljer. Tack till 
Robert för lån av Fiat under tiden! 

Träffarna har dock kommit igång med besked. Första 
dagarna i maj var en knock-out med Skottorp, Skokloster, 
Gelleråsen och Torsång. Reportage finns att läsa i detta 
nummer.

Vi har även tänkt börja med ett återkommande fototema 
i tidningen, där du kan visa upp dina bilder under val-
fritt tema så länge det är vackert. Detaljer om detta samt 
första omgången bilder hittar du på sidan 30 och framåt. 
Dina alster är välkomna!

För övrigt efterlyser jag kritik av alla de slag. Saknar ni 
något eller är det för mycket av något? Konstruktiv kritik 
av alla de slag mottages tacksamt. Vi vill att tidningen 
ska utvecklas och bli bättre och för det behövs synpunk-
ter från läsarna. Tveka inte utan hör av er på nyheter@
alfaromeo.org - det är högt i tak.

Bifogar en bild tagen av Niclas Dahlgren som på ett bra 
sätt sammanfattar sommaren; Alfa Spider och sol. Kör 
och njut!
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Club Alfa Romeos 
Renoveringsutmärkelse

Instiftad vid årsmötet 2005.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pristagare utses, meddelas och premieras på 
årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

Pristagarna och deras bilar presenteras i artik-
lar i Klöverbladet påföljande år.

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

RAPPORT FRÅN KANSLIET ROLF CARSTENS

Proffsens smörjmedel 
sedan 1926.

Importör och distributör:

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

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17

115 57 Stockholm/Gärdet

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

Precis vid förra KB´s pressläggning fick vi klart med 
avtalet med Alfa Romeo Försäkring. Jag har fått en del 
kommentarer runt detta, nästan bara positiva. Kostnad 
för försäkring tycker jag påminner om nån slags ”börs” 
där priserna går upp och ned beroende på konjunkturen. 
Hoppas att det avtal som vi fått fram för medlemmarna 
i de flesta fall är bättre än andra alternativ. Vi har gått 
med i Italienska Handelskammaren. Om en vecka är det 
årsmöte där. Klubben tänker deltaga för att knyta kon-
takter för annonser sponsring m m. Antalet medlemmar 
har ökat igen. Vi har fått återbud på en del annonser i 
KB p g a generalagentens avhopp, men Torbjörns idoga 

arbete har gett oss en del nya.  Totalt verkar inte vi få 
så stora negativ ekonomisk utveckling som vi fruktat av 
en ekonomiska härdsmältan. Flera möten har ordnats 
mer eller mindre spontant ute i landet. Mycket bra! Den 
sociala delen i klubben mår bra av dessa möten.

Vi ses under sommaren. 
EDER BÖNRÄKNARE

P.S. 2600:an börjar bli färdigmonterad. Med litet tur är 
den på vägarna i sommar. D.S.

 

I år blir det 8-9 augusti. Vi tänker upprepa fjolårets 
succé med möte på det vackra Österlen. I år har vi 
beställt solsken! 

Muséet Besöker vi 8:e augusti. Det har utökat sin samling 
med bortåt 25 exemplar. Bl a Facel Vega, Lancia, Singer, 
Rolls, HD V8 (Vedette). Dessutom har man kommit över-
ens med Nisse Nlsson (Porschehandlare från Malmö) att 
visa ”Nisse Nilsson Collection” med ett 25-tal ur hans 
samling. Muséet har utökats med 400 kvadratmeter! 
Titta gärna in på www.autoseum.se

För att göra det hela litet roligare har vi planerat in 
middag (inget speciellt dyrt) med vinprovning i spann-
stallet på Kronovalls slott på kvällen den 8:e. Kostnad 
ca 1.300/person ink uppehälle på enklare lokal typ B&B 

och transport ToR Kronovall ca 2.300/person för sovrum 
i Slottet! Slottet har info på http://www.petripumpa.se/
index_slott.htm

Med hänsyn till måltidsdrycken har vi bett att få rum på 
slottet eller i närheten. Slottet vill gärna ha reda på hur 
många rum de skall reservera. Det är hårt tryck så års 
med bröllop med mera.

Alltså: Vill du komma och festa med oss 8:e augusti 
2009? Hör då av dig senast 30/6! Maila till medlem@
alfgaromeo.org eller ring på 073 642 48 70 och tala om 
var du vill bo. Avser alltså de som vill deltaga i middag 
och vinprovning! Anmälan i träffen kan också göras på 
klubbens hemsida under aktiviteter.
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  SEKRETERAR-REFLEKTIONER BO M. HASSELBLAD

Skokloster är avklarat, liksom banmötet på Gelleråsen. 
I Skåne hade Mikael Kahlin arrangerat ett evenemang 
på Skottorps Slott som enligt allas utsago var strålande. 
Samtidigt som våra egna Alfor och de som deltar i 
Challenge-serien piskade sin bilar runt bana i Värmland 
begick STCC sin säsongpremiär på Mantorp. I år finns 
det inte mindre än tre Alfa Romeo-team att besöka vid 
en promenad runt depåområdet. Givetvis Mattias i sin 
nylackerade vit-blå 156:a, Claes Hoffsten i sin satsning 
i Semcon Cup för privatförare med en annan 156:a samt 
Robin Appelqvist i JTCC med sin 147:a. Alla med klubb-
loggan stolt någonstans på bilen. Att Claes dessutom 
tävlar som representant för Club Alfa Romeo gör ju inte 
saken sämre. Undrar om det är första gången klubben 
officiellt finns med i startlistorna för en nationell mäs-
terskapsserie?
Första maj är med andra ord verkligen en kickstart på 
säsongen med träffar, utflykter, banmöten och allt annat 
som Alfa-sverige har att bjuda. Det är kul och att döma 
av klubbens kalender så kommer det att finnas gott om 
tillfällen att träffas under sommaren. Tag tillfälet i akt 
och häng med på någon aktivitet eller besök någon av de 
träffar och möten som går av stapeln runt om i Sverige.
När du läser detta har vi i Östergötland klarat av vår 
Östgöta-touring som i år kommer att ha gått från smal-
spårsjärnvägen i Lakvik utanför Åtvidaberg till hamnen 
i Valdemarsvik. Vi hoppas en tur med tåget, ett stopp för 
outletshopping och vattnet i vår lokala fjord lockade en 
varierande skara deltagare. Det är ju vår ambition från 

styrelsen att bredda de arrangemang som genomförs så 
att även de som inte är så hemma på trimkammar eller 
förgasarsynkronisering kan ha utbyte av träffarna och 
klubbmedlemskapet. Det ena behöver inte utesluta det 
andra!
Det finns ju många saker som kan göras som dels ger 
det mervärde som ett medlemskap bör ge och samtidigt 
faktiskt uppfyller en del av de ursprungliga tankarna 
bakom klubben. Det kan röra sig om mer grundläg-
gande informationsmöten om bilvård och bilomsorg till 
program eller kurser i ecodriving eller säker bilkörning. 
Allt detta ligger, som sagt, till grund för klubbens bild-
ande en gång i tiden och det ligger dessutom lika rätt i 
tiden nu. Alla kan ju ha nytta av kunskap om ett ekono-
miskt körsätt samtidigt som man kan hitta tillfällen att 
kanske utnyttja de speciella egenskaper som alla Alfa 
Romeo kommer med som standardutrustning. Körglädje, 
vägegenskaper och den känsla som finna i bilen. Det ena 
behöver ju inte utesluta det andra!
Men, som alltid, så händer ju inte mycket om det inte 
också finns eldsjälar som är villiga att ta initiativet och 
sätta igång. Hela klubbens verksamhet är ju beroende av 
våra medlemmars insatser och utan sådana blir det inga 
aktiviteter. Styrelsen och andra som traditionellt dragit 
stora lass med arrangemang kan bara räcka till så långt. 
Har du en idé till någon aktivitet, hör av dig så kan vi 
hjälpa dig både med goda råd och dessutom kan klubben 
ställa upp med bidrag till kostnaderna!

KLUBBENS VISION: 
Samlingspunkten 

för människor med hjärta 
för Alfa Romeo. 

Vilket innebär att vi skall initiera aktiviteter och 
tillhandahålla kanaler och information som 

tillfredställer medlemmarnas engagemang och 
nyfikenhet kring företeelsen Alfa Romeo. 

Allt i syfte att erbjuda mervärden och rekreation. 

Framförallt skall vi ha roligt. 

Nr. Ärende
Anteckningar/Noteringar

5 § Ekonomisk rapport RC  presenterade föreningens balans- och resultaträkning per 2009-04-03 och beskrev det ekonomiska läget, som är 

tillfredsställande och motsvarar föregående år. Ingen förändring av medlemsantalet kan märkas. Konjunkturläget kan 

påverka annonsförsäljningen i KB under 2009. 

SW väckte frågan om rimligt kapital och frågan diskuterades. Den potentiella, oförsäkrade riskexponeringen vid olika 

arrangemang är en faktor och SW fick uppdraget att undersöka den och rapportera till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen noterade också att ett uppdrag tidigare givits till RC att utarbeta en långsiktig, strategisk plan för klubbens 

ekonomi.

Den ekonomiska rapporten noterade och lades till handlingarna.

6 §
   6.i

Årsmöte 2009

   Status

Årmötesplanering för 2009 diskuterades. RC presenterade den offert som inkommit från Quality Hotel Nacka och. Offerten 

diskuterades och styrelsen beslutade att årsmötet skall förläggas till föreslaget hotell. RC slutför förhandlingar med hotellet 

och gör bokning. Med rabatt ligger rumspriset för enkelrum på cirka 650 kr/natt.

Årsmötet kommer att hållas 28/11 som tidigare beslutat.

Styrelsen diskuterade lämplig gäst och enades, efter diskussion, om att kontakta Paulo Roberto. MK kontaktar.

En planeringsgrupp bestående av RC, MF, TW och ÅN utsågs för att fortsätta planeringen av årsmötet.

Styrelsen bestämde också att en kortare notis med tid och plats bör publiceras i juninumret av KB och en större presentation 

skall finnas i augustinumret.

6.ii Planeringskalender - 

Årsmöten

Diskuteras i samband med §16 Arbetsordning för styrelsen och tillhörande planeringskalender.

7 §
   7.i

a. Skokloster

ÅN driver denna aktivitet. I år har han dock valt att ta en sekundär roll i planeringen. Denna träff inte officiellt arrangeras 

av klubben utan är ett ”spontanmöte” som successivt utvecklats till den träff för italienska bilar och motorcyklar. 

Planeringsgruppen i Stockholm kommer att träffas för slutplanering.

b. Skottorp

MK berättade om planeringen för mötet. Ett möte med ansvariga på Skottorps Slott och den informella grupp som deltar i 

planeringen skall hållas.

c. Tjolöholm

Mötet genomförs sista söndagen i maj. CAR kommer att närvara med tält och monter.

d. Thulin

MK har diskuterat denna träff med Wille Roos och den informella gruppen ”Fyrklövern” i Skåne som ansvarar för 

deltagande. Diskussion om denna träff skulle finnas kvar som ”officiell” klubbaktivitet. MK nämnde att Sofiero-träffen 

kunde vara ett alternativ och frågan kommer att diskuteras med lokala medlemmar. Styrelsen föreslog att det vore lämpligt 

att en av de två träffarna ingår i de officiella arrangemang klubben deltar i.

e. Taxinge

Planeringen fortsätter enligt plan för denna höstträff.

f. Autoseum

RC rapporterade att träffen nu är fastställd och kommer att hålla 8 augusti. Kringarrangemang som inkluderar aktiviteter 

på Kronovalls Slott är ännu inte klara. Klubben subventionerar inträde på Autoseum för medlemmar med 60 kr/besökare. 

RC fortsätter planeringen.

g. Classic Motor Barkarby (Aug 16)

Inbjudan till träffen diskuterades. Verkar som ett seriöst arrangerat evenemang som firar Classic Motors 40-årsjubileum. 

Styrelsen enades om att det kunde vara intressant för klubben att aktivt delta och gav i uppdrag till TW att undersöka 

förutsättningarna för deltagande.

h. Övriga

Inga övriga planerade träffar diskuterades. Korta rapporter gavs över planerade lokala eller regionala arrangemang.

7.ii Regionala initiativ för 

utvecklad 

Rapport från MF lästes upp. Han har tagit initiativet till, gjort arrangemang och utannonserat dessa. Ett test blir den träff på 

Torsångs Motormuséem som är planerad för maj. Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna.

7.iii Alfa Romeo 100 år - 2010 Wille Roos och MK har diskuterat och MK presenterade de preliminära planer för aktiviteter i Italien för svenska

klubbmedlemmar i anslutning till de officiella Alfa Romeo-arrangemangen vecka 25, 2010 (21-27/6). Samling i Basel. Ger en

möjlighet att antingen köra med eget fordon till samlingen eller använda biltåg. Gemensam körning är möjligt med tanke på

avstånd och antalet deltagande fordon.

Boende på ett hotell i ett mindre samhälle på Lago Maggiores östra strand. Närhet aktivitetscentra i samband med det 

officiella firandet samt närhet till utflyktsmål av olika typ. Goda, skyddade parkeringsmöjligheter. Styrelsen uttryckte sin 

uppskattning för det arbete som lagts ned och uppmuntrade arbetsgruppen, som består av MK och Wille Roos samt Fredrik 

Lavesson, att fortsätta arbetet. 

För Skandinaviska aktiviteter beskrev MK de planer som diskuterats. Samarbete med övriga nordiska Alfa-klubbar är inlett. 

RC skissade en lista på möjliga, sammanhörande aktiviteter som inkluderar en stafett med överlämnande av 

”stafettpinnen” på olika ställen. Det komplementeras av lokala träffar under vägen. En gemensam gåva från de nordiska 

klubbarna tas fram för överlämnande till Alfa Romeo i Italien.

Styrelsen diskuterade också om det i samband med jubiléet vore lämpligt att genomföra ett arrangemang liknande det som 

hölls i samband med klubbens 50-årsfirande. En längre diskussion följde och styrelsen enades om att planera ett sådant 

arrangemang i anslutning till det avslutande banmötet på Mantorp Park. Övernattning i Linköping och busstransporter 

mellan hotell och Mantorp Park. Styrelsen fortsätter att arbeta utefter denna idéskiss. Tills vidare ansvarar 

planeringsgruppen för arbetet.

För deltagare i den italienska arrangemangen kommer klubben att ta fram ett ”paket” med ex.vis tröja, keps, märken, etc. 

som tydligt identifierar den svenska kontingenten i Italien.

På förslag av MK enades styrelsen om att anmälan till de italienska aktiviteterna är bindande vid någon tidpunkt och då 

krävs icke återbetalningsbar anmälningsavgift på 250 kr per deltagare.

SUMMERING - STYRELSEMÖTE 09:02

Jönköping 2009-04-04

Aktiviteter/Evenemang

   Kalender 2009 / 

Officiella 

klubbaktiviteter

a. Donation – Registro Italiano Alfa Romeo monument

RC beskrev den donation som klubben erbjudits att ge för deltagande i den ”uppvaktning” och monument som RIAR 

kommer att överlämna till Alfa Romeo. Kostnaden för medverkan är EUR 60 och denna godkändes enhälligt av styrelsen. 

BH, tillsammans med RC, skickar anmälan till RIAR och ombesörjer betalning.

7.iv Utrustning för möten / 

träffar

RC berättade att klubben har två flaggstänger med tillhörande flaggor. Banderoller och annan utställningsutrustning finns 

också och är för närvarande i förvar hos Björn Nilsson efter Motormässan i Malmö. Utrustningen kommer att transporteras 

till MK för användning vid Skottorp för senare vidarebefordran till Tjolöholm.

I Stockholm finns en flaggstång men för övrigt ingen utrustning.

Under året används de tält som existerar. För framtida behov skall en lista över nödvändig utrustning tas fram av BH, efter 

inhämtande av information från arrangerande medlemmar.

8 §
   8.i

Banmöten

   Statusrapport

BH rapporterade att banmötesplaneringen och bokning av banor fortskrider som planerat. banmötesarrangörerna samlas i 

Linköping påföljande dag i Linköping. Banmötesgruppen fortsätter sitt arbete som tidigare.

8.ii SBF distrikt BH rapporterade att bytet till Stockholms-distriktet av SBF är genomfört.

8.iii Miljöcertifiering RC rapporterade att klubben erhållit certifiering som ”Grön Klubb” av Riksidrottsförbundet, genom Svenska 

Bilsportförbundet.

9 § Alfa Romeo import - 

Olle Olsson Bolagen

Styrelsen diskuterade konsekvenser uppsägningen av avtalet mellan Fiat/Alfa Romeo och Olle Olsson Bolagen (OOB). OOB 

har sagt upp sitt annonsavtal för året. Annonsintäkterna för KB kommer därmed att minska.

Styrelsen diskuterade möjligheterna till samarbete som en ny generalagent med. Genom att agera i ett tidigt skede finns 

förutsättningar för ömsesidig nytta. Styrelsen bevakar situationen och agerar som nödvändigt.

RC nämnde möjligheten att samarbete med OOB om lista för utskick till Alfa Romeo-ägare.

10 §
   10.i

Annonsering / 

Sponsring/Samarbete

   Klöverbladet - Torbjörn 

Wulf

TW rapporterade om annonsförsäljning i KB. Har märkt viss tvekan hos annonsörer. Bilvårdföretaget MrCAP är ny 

annonsör.

10.ii Samarbete - Mattias 

Andersson

BH rapporterade att samarbetet med Mattias Andersson fortsätter och har nu konkreta former. Det drivs som ett projekt 

fristående från klubben, under namnet ”Forza Mattias”.

10.iii Samarbete - Claes 

Hoffsten Semcon Cup / 

STCC

RC rapporterade att Ola Hoffsten varit i kontakt med honom att använda Club Alfa Romeos Svezias namn i den 

teamlogotype de tagit fram. Styrelsen önskade inte att namnet skulle finnas med på teamets märke.

10.iv Italienska 

Handelskammaren - 

Medlemskap

RC berättade att klubben nu är medlem av Italienska Handelskammaren. Medlemskapet och dess möjliga fördelar 

diskuterade. Styrelsen uppdrog till TW att utforska möjligheter till samarbete mellan organisationerna.

11 § Medlemsförmåner RC berättade om arbetet som pågår rörande utvidgning av medlemsförmåner. Detta arbete kommer att fortsätta.

11.i Försäkringar RC har slutit avtal med If rörande rabatterad bilförsäkring för moderna, vanliga modeller av Alfa Romeo. Förhandlingar har 

förts med If angående äldre bilar ”entusiastbilar” som inte uppfyller MHRF:s krav. Inget avtal har kunnat slutas och 

diskussionerna har avslutats.

11.ii Allmän policy Styrelsen diskuterade den typ av förmåner som kan vara av intresse. MK påpekade att alla förmåner måste vara 

kvalitetssäkrade. Medlemsförmåner som erbjuds måste vara individuellt godkända genom styrelsebeslut.

12 § Hemsidan RC relaterade status i utvecklingsprojektet. BH berättade att en utvecklingsinstallation existerar som duplicerar danska Alfa-

klubbens nya webblösning. Arbetet fortskrider med RC och BH som ansvariga. En prioritet är att studera och inkorporera 

ett medlemshanterings- och medlemsavgiftssytem. Existerande webb kommer inte att utvecklas vidare.

13 § Medlemsenkät ÅN hade kortfattat rapporterat till BH att han ansåg att en sådan lämpligen genomförs genom ett insticksblad i en utgåva 

av KB. Ingen ytterligare information fanns och ärendet bordlades till nästa möte.

14 § Matrikel 2009 RC rapporterade att denna kommer att distribueras i samband med KB nr. 3.

15 § Medlemsvärvning Augustinumret av KB kommer att utnyttjas för att beskriva klubben och dess aktiviteter på ett för icke-medlemmar som får 

tidningen tilltalande sätt. RC föreslog och styrelsen godkände att ett specialerbjudande skulle medfölja augustinumret där 

medlemskap som tecknas vid den tidpunkten och gäller under 2010.

16 § Arbetsordning, 

styrelsemöten

BH och MK beskrev det arbetsmaterial som tagits fram. Arbete kommer att fortsätta på den inslagna linjen.

16.i Planeringskalender Ingår som en del av det arbete som beskrevs av BH och MK under föregående punkt.

16.ii Reglemente / 

Sammanställning av 

policies

BH föreslog att policies och riktlinjer som styrelsen antar sammanställs. Styrelsen accepterade förslaget.

17 § DVD-produktion - AR 

100-årsjubileum

MF hade rapporterat att han utforskar möjligheten gymnasiumelever med mediainriktning för att 

dokumentera klubbens aktiviteter i samband med AR:s 100-årsjubileum.

18 § Klubbgrappa MK redogjorde för de kontakter han haft med potentiella producenter i Italien. Styrelsen noterade informationen.

19 § Nästa styrelsemöte Nästa reguljära styrelsemöte är planerat för 29/8. Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsemöte per telefon 2009-05-31 kl 

19:00 för att speciellt diskutera Klöverbladets augustinummer samt planeringen inför Alfa Romeos 100-årsjubileum.

20 § Övriga frågor Försäkringsstatus i samband med klubbens banmöten diskuterades och SW fick i uppdrag att utreda frågan och rapportera 

till styrelsen.

SW - Stefan Werner

TW - Torbjörn Wulf

EJ NÄRVARANDE:

MF - Micha Forsgren

ÅN - Åke Nyberg

AN -  Annica Nilsson

BH - Bo M Hasselblad

MK - Mikael Kahlin

RC - Rolf Carstens

SS - Stefan Swedbratt

STYRELSENS LEDAMÖTER:

Nr. Ärende
Anteckningar/Noteringar

5 § Ekonomisk rapport RC  presenterade föreningens balans- och resultaträkning per 2009-04-03 och beskrev det ekonomiska läget, som är 

tillfredsställande och motsvarar föregående år. Ingen förändring av medlemsantalet kan märkas. Konjunkturläget kan 

påverka annonsförsäljningen i KB under 2009. 

SW väckte frågan om rimligt kapital och frågan diskuterades. Den potentiella, oförsäkrade riskexponeringen vid olika 

arrangemang är en faktor och SW fick uppdraget att undersöka den och rapportera till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen noterade också att ett uppdrag tidigare givits till RC att utarbeta en långsiktig, strategisk plan för klubbens 

ekonomi.

Den ekonomiska rapporten noterade och lades till handlingarna.

6 §
   6.i

Årsmöte 2009

   Status

Årmötesplanering för 2009 diskuterades. RC presenterade den offert som inkommit från Quality Hotel Nacka och. Offerten 

diskuterades och styrelsen beslutade att årsmötet skall förläggas till föreslaget hotell. RC slutför förhandlingar med hotellet 

och gör bokning. Med rabatt ligger rumspriset för enkelrum på cirka 650 kr/natt.

Årsmötet kommer att hållas 28/11 som tidigare beslutat.

Styrelsen diskuterade lämplig gäst och enades, efter diskussion, om att kontakta Paulo Roberto. MK kontaktar.

En planeringsgrupp bestående av RC, MF, TW och ÅN utsågs för att fortsätta planeringen av årsmötet.

Styrelsen bestämde också att en kortare notis med tid och plats bör publiceras i juninumret av KB och en större presentation 

skall finnas i augustinumret.

6.ii Planeringskalender - 

Årsmöten

Diskuteras i samband med §16 Arbetsordning för styrelsen och tillhörande planeringskalender.

7 §
   7.i

a. Skokloster

ÅN driver denna aktivitet. I år har han dock valt att ta en sekundär roll i planeringen. Denna träff inte officiellt arrangeras 

av klubben utan är ett ”spontanmöte” som successivt utvecklats till den träff för italienska bilar och motorcyklar. 

Planeringsgruppen i Stockholm kommer att träffas för slutplanering.

b. Skottorp

MK berättade om planeringen för mötet. Ett möte med ansvariga på Skottorps Slott och den informella grupp som deltar i 

planeringen skall hållas.

c. Tjolöholm

Mötet genomförs sista söndagen i maj. CAR kommer att närvara med tält och monter.

d. Thulin

MK har diskuterat denna träff med Wille Roos och den informella gruppen ”Fyrklövern” i Skåne som ansvarar för 

deltagande. Diskussion om denna träff skulle finnas kvar som ”officiell” klubbaktivitet. MK nämnde att Sofiero-träffen 

kunde vara ett alternativ och frågan kommer att diskuteras med lokala medlemmar. Styrelsen föreslog att det vore lämpligt 

att en av de två träffarna ingår i de officiella arrangemang klubben deltar i.

e. Taxinge

Planeringen fortsätter enligt plan för denna höstträff.

f. Autoseum

RC rapporterade att träffen nu är fastställd och kommer att hålla 8 augusti. Kringarrangemang som inkluderar aktiviteter 

på Kronovalls Slott är ännu inte klara. Klubben subventionerar inträde på Autoseum för medlemmar med 60 kr/besökare. 

RC fortsätter planeringen.

g. Classic Motor Barkarby (Aug 16)

Inbjudan till träffen diskuterades. Verkar som ett seriöst arrangerat evenemang som firar Classic Motors 40-årsjubileum. 

Styrelsen enades om att det kunde vara intressant för klubben att aktivt delta och gav i uppdrag till TW att undersöka 

förutsättningarna för deltagande.

h. Övriga

Inga övriga planerade träffar diskuterades. Korta rapporter gavs över planerade lokala eller regionala arrangemang.

7.ii Regionala initiativ för 

utvecklad 

Rapport från MF lästes upp. Han har tagit initiativet till, gjort arrangemang och utannonserat dessa. Ett test blir den träff på 

Torsångs Motormuséem som är planerad för maj. Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna.

7.iii Alfa Romeo 100 år - 2010 Wille Roos och MK har diskuterat och MK presenterade de preliminära planer för aktiviteter i Italien för svenska

klubbmedlemmar i anslutning till de officiella Alfa Romeo-arrangemangen vecka 25, 2010 (21-27/6). Samling i Basel. Ger en

möjlighet att antingen köra med eget fordon till samlingen eller använda biltåg. Gemensam körning är möjligt med tanke på

avstånd och antalet deltagande fordon.

Boende på ett hotell i ett mindre samhälle på Lago Maggiores östra strand. Närhet aktivitetscentra i samband med det 

officiella firandet samt närhet till utflyktsmål av olika typ. Goda, skyddade parkeringsmöjligheter. Styrelsen uttryckte sin 

uppskattning för det arbete som lagts ned och uppmuntrade arbetsgruppen, som består av MK och Wille Roos samt Fredrik 

Lavesson, att fortsätta arbetet. 

För Skandinaviska aktiviteter beskrev MK de planer som diskuterats. Samarbete med övriga nordiska Alfa-klubbar är inlett. 

RC skissade en lista på möjliga, sammanhörande aktiviteter som inkluderar en stafett med överlämnande av 

”stafettpinnen” på olika ställen. Det komplementeras av lokala träffar under vägen. En gemensam gåva från de nordiska 

klubbarna tas fram för överlämnande till Alfa Romeo i Italien.

Styrelsen diskuterade också om det i samband med jubiléet vore lämpligt att genomföra ett arrangemang liknande det som 

hölls i samband med klubbens 50-årsfirande. En längre diskussion följde och styrelsen enades om att planera ett sådant 

arrangemang i anslutning till det avslutande banmötet på Mantorp Park. Övernattning i Linköping och busstransporter 

mellan hotell och Mantorp Park. Styrelsen fortsätter att arbeta utefter denna idéskiss. Tills vidare ansvarar 

planeringsgruppen för arbetet.

För deltagare i den italienska arrangemangen kommer klubben att ta fram ett ”paket” med ex.vis tröja, keps, märken, etc. 

som tydligt identifierar den svenska kontingenten i Italien.

På förslag av MK enades styrelsen om att anmälan till de italienska aktiviteterna är bindande vid någon tidpunkt och då 

krävs icke återbetalningsbar anmälningsavgift på 250 kr per deltagare.

SUMMERING - STYRELSEMÖTE 09:02

Jönköping 2009-04-04

Aktiviteter/Evenemang

   Kalender 2009 / 

Officiella 

klubbaktiviteter

a. Donation – Registro Italiano Alfa Romeo monument

RC beskrev den donation som klubben erbjudits att ge för deltagande i den ”uppvaktning” och monument som RIAR 

kommer att överlämna till Alfa Romeo. Kostnaden för medverkan är EUR 60 och denna godkändes enhälligt av styrelsen. 

BH, tillsammans med RC, skickar anmälan till RIAR och ombesörjer betalning.

7.iv Utrustning för möten / 

träffar

RC berättade att klubben har två flaggstänger med tillhörande flaggor. Banderoller och annan utställningsutrustning finns 

också och är för närvarande i förvar hos Björn Nilsson efter Motormässan i Malmö. Utrustningen kommer att transporteras 

till MK för användning vid Skottorp för senare vidarebefordran till Tjolöholm.

I Stockholm finns en flaggstång men för övrigt ingen utrustning.

Under året används de tält som existerar. För framtida behov skall en lista över nödvändig utrustning tas fram av BH, efter 

inhämtande av information från arrangerande medlemmar.

8 §
   8.i

Banmöten

   Statusrapport

BH rapporterade att banmötesplaneringen och bokning av banor fortskrider som planerat. banmötesarrangörerna samlas i 

Linköping påföljande dag i Linköping. Banmötesgruppen fortsätter sitt arbete som tidigare.

8.ii SBF distrikt BH rapporterade att bytet till Stockholms-distriktet av SBF är genomfört.

8.iii Miljöcertifiering RC rapporterade att klubben erhållit certifiering som ”Grön Klubb” av Riksidrottsförbundet, genom Svenska 

Bilsportförbundet.

9 § Alfa Romeo import - 

Olle Olsson Bolagen

Styrelsen diskuterade konsekvenser uppsägningen av avtalet mellan Fiat/Alfa Romeo och Olle Olsson Bolagen (OOB). OOB 

har sagt upp sitt annonsavtal för året. Annonsintäkterna för KB kommer därmed att minska.

Styrelsen diskuterade möjligheterna till samarbete som en ny generalagent med. Genom att agera i ett tidigt skede finns 

förutsättningar för ömsesidig nytta. Styrelsen bevakar situationen och agerar som nödvändigt.

RC nämnde möjligheten att samarbete med OOB om lista för utskick till Alfa Romeo-ägare.

10 §
   10.i

Annonsering / 

Sponsring/Samarbete

   Klöverbladet - Torbjörn 

Wulf

TW rapporterade om annonsförsäljning i KB. Har märkt viss tvekan hos annonsörer. Bilvårdföretaget MrCAP är ny 

annonsör.

10.ii Samarbete - Mattias 

Andersson

BH rapporterade att samarbetet med Mattias Andersson fortsätter och har nu konkreta former. Det drivs som ett projekt 

fristående från klubben, under namnet ”Forza Mattias”.

10.iii Samarbete - Claes 

Hoffsten Semcon Cup / 

STCC

RC rapporterade att Ola Hoffsten varit i kontakt med honom att använda Club Alfa Romeos Svezias namn i den 

teamlogotype de tagit fram. Styrelsen önskade inte att namnet skulle finnas med på teamets märke.

10.iv Italienska 

Handelskammaren - 

Medlemskap

RC berättade att klubben nu är medlem av Italienska Handelskammaren. Medlemskapet och dess möjliga fördelar 

diskuterade. Styrelsen uppdrog till TW att utforska möjligheter till samarbete mellan organisationerna.

11 § Medlemsförmåner RC berättade om arbetet som pågår rörande utvidgning av medlemsförmåner. Detta arbete kommer att fortsätta.

11.i Försäkringar RC har slutit avtal med If rörande rabatterad bilförsäkring för moderna, vanliga modeller av Alfa Romeo. Förhandlingar har 

förts med If angående äldre bilar ”entusiastbilar” som inte uppfyller MHRF:s krav. Inget avtal har kunnat slutas och 

diskussionerna har avslutats.

11.ii Allmän policy Styrelsen diskuterade den typ av förmåner som kan vara av intresse. MK påpekade att alla förmåner måste vara 

kvalitetssäkrade. Medlemsförmåner som erbjuds måste vara individuellt godkända genom styrelsebeslut.

12 § Hemsidan RC relaterade status i utvecklingsprojektet. BH berättade att en utvecklingsinstallation existerar som duplicerar danska Alfa-

klubbens nya webblösning. Arbetet fortskrider med RC och BH som ansvariga. En prioritet är att studera och inkorporera 

ett medlemshanterings- och medlemsavgiftssytem. Existerande webb kommer inte att utvecklas vidare.

13 § Medlemsenkät ÅN hade kortfattat rapporterat till BH att han ansåg att en sådan lämpligen genomförs genom ett insticksblad i en utgåva 

av KB. Ingen ytterligare information fanns och ärendet bordlades till nästa möte.

14 § Matrikel 2009 RC rapporterade att denna kommer att distribueras i samband med KB nr. 3.

15 § Medlemsvärvning Augustinumret av KB kommer att utnyttjas för att beskriva klubben och dess aktiviteter på ett för icke-medlemmar som får 

tidningen tilltalande sätt. RC föreslog och styrelsen godkände att ett specialerbjudande skulle medfölja augustinumret där 

medlemskap som tecknas vid den tidpunkten och gäller under 2010.

16 § Arbetsordning, 

styrelsemöten

BH och MK beskrev det arbetsmaterial som tagits fram. Arbete kommer att fortsätta på den inslagna linjen.

16.i Planeringskalender Ingår som en del av det arbete som beskrevs av BH och MK under föregående punkt.

16.ii Reglemente / 

Sammanställning av 

policies

BH föreslog att policies och riktlinjer som styrelsen antar sammanställs. Styrelsen accepterade förslaget.

17 § DVD-produktion - AR 

100-årsjubileum

MF hade rapporterat att han utforskar möjligheten gymnasiumelever med mediainriktning för att 

dokumentera klubbens aktiviteter i samband med AR:s 100-årsjubileum.

18 § Klubbgrappa MK redogjorde för de kontakter han haft med potentiella producenter i Italien. Styrelsen noterade informationen.

19 § Nästa styrelsemöte Nästa reguljära styrelsemöte är planerat för 29/8. Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsemöte per telefon 2009-05-31 kl 

19:00 för att speciellt diskutera Klöverbladets augustinummer samt planeringen inför Alfa Romeos 100-årsjubileum.

20 § Övriga frågor Försäkringsstatus i samband med klubbens banmöten diskuterades och SW fick i uppdrag att utreda frågan och rapportera 

till styrelsen.

SW - Stefan Werner

TW - Torbjörn Wulf

EJ NÄRVARANDE:

MF - Micha Forsgren

ÅN - Åke Nyberg

AN -  Annica Nilsson

BH - Bo M Hasselblad

MK - Mikael Kahlin

RC - Rolf Carstens

SS - Stefan Swedbratt

STYRELSENS LEDAMÖTER:

Nr. Ärende
Anteckningar/Noteringar

5 § Ekonomisk rapport RC  presenterade föreningens balans- och resultaträkning per 2009-04-03 och beskrev det ekonomiska läget, som är 

tillfredsställande och motsvarar föregående år. Ingen förändring av medlemsantalet kan märkas. Konjunkturläget kan 

påverka annonsförsäljningen i KB under 2009. 

SW väckte frågan om rimligt kapital och frågan diskuterades. Den potentiella, oförsäkrade riskexponeringen vid olika 

arrangemang är en faktor och SW fick uppdraget att undersöka den och rapportera till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen noterade också att ett uppdrag tidigare givits till RC att utarbeta en långsiktig, strategisk plan för klubbens 

ekonomi.

Den ekonomiska rapporten noterade och lades till handlingarna.

6 §
   6.i

Årsmöte 2009

   Status

Årmötesplanering för 2009 diskuterades. RC presenterade den offert som inkommit från Quality Hotel Nacka och. Offerten 

diskuterades och styrelsen beslutade att årsmötet skall förläggas till föreslaget hotell. RC slutför förhandlingar med hotellet 

och gör bokning. Med rabatt ligger rumspriset för enkelrum på cirka 650 kr/natt.

Årsmötet kommer att hållas 28/11 som tidigare beslutat.

Styrelsen diskuterade lämplig gäst och enades, efter diskussion, om att kontakta Paulo Roberto. MK kontaktar.

En planeringsgrupp bestående av RC, MF, TW och ÅN utsågs för att fortsätta planeringen av årsmötet.

Styrelsen bestämde också att en kortare notis med tid och plats bör publiceras i juninumret av KB och en större presentation 

skall finnas i augustinumret.

6.ii Planeringskalender - 

Årsmöten

Diskuteras i samband med §16 Arbetsordning för styrelsen och tillhörande planeringskalender.

7 §
   7.i

a. Skokloster

ÅN driver denna aktivitet. I år har han dock valt att ta en sekundär roll i planeringen. Denna träff inte officiellt arrangeras 

av klubben utan är ett ”spontanmöte” som successivt utvecklats till den träff för italienska bilar och motorcyklar. 

Planeringsgruppen i Stockholm kommer att träffas för slutplanering.

b. Skottorp

MK berättade om planeringen för mötet. Ett möte med ansvariga på Skottorps Slott och den informella grupp som deltar i 

planeringen skall hållas.

c. Tjolöholm

Mötet genomförs sista söndagen i maj. CAR kommer att närvara med tält och monter.

d. Thulin

MK har diskuterat denna träff med Wille Roos och den informella gruppen ”Fyrklövern” i Skåne som ansvarar för 

deltagande. Diskussion om denna träff skulle finnas kvar som ”officiell” klubbaktivitet. MK nämnde att Sofiero-träffen 

kunde vara ett alternativ och frågan kommer att diskuteras med lokala medlemmar. Styrelsen föreslog att det vore lämpligt 

att en av de två träffarna ingår i de officiella arrangemang klubben deltar i.

e. Taxinge

Planeringen fortsätter enligt plan för denna höstträff.

f. Autoseum

RC rapporterade att träffen nu är fastställd och kommer att hålla 8 augusti. Kringarrangemang som inkluderar aktiviteter 

på Kronovalls Slott är ännu inte klara. Klubben subventionerar inträde på Autoseum för medlemmar med 60 kr/besökare. 

RC fortsätter planeringen.

g. Classic Motor Barkarby (Aug 16)

Inbjudan till träffen diskuterades. Verkar som ett seriöst arrangerat evenemang som firar Classic Motors 40-årsjubileum. 

Styrelsen enades om att det kunde vara intressant för klubben att aktivt delta och gav i uppdrag till TW att undersöka 

förutsättningarna för deltagande.

h. Övriga

Inga övriga planerade träffar diskuterades. Korta rapporter gavs över planerade lokala eller regionala arrangemang.

7.ii Regionala initiativ för 

utvecklad 

Rapport från MF lästes upp. Han har tagit initiativet till, gjort arrangemang och utannonserat dessa. Ett test blir den träff på 

Torsångs Motormuséem som är planerad för maj. Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna.

7.iii Alfa Romeo 100 år - 2010 Wille Roos och MK har diskuterat och MK presenterade de preliminära planer för aktiviteter i Italien för svenska

klubbmedlemmar i anslutning till de officiella Alfa Romeo-arrangemangen vecka 25, 2010 (21-27/6). Samling i Basel. Ger en

möjlighet att antingen köra med eget fordon till samlingen eller använda biltåg. Gemensam körning är möjligt med tanke på

avstånd och antalet deltagande fordon.

Boende på ett hotell i ett mindre samhälle på Lago Maggiores östra strand. Närhet aktivitetscentra i samband med det 

officiella firandet samt närhet till utflyktsmål av olika typ. Goda, skyddade parkeringsmöjligheter. Styrelsen uttryckte sin 

uppskattning för det arbete som lagts ned och uppmuntrade arbetsgruppen, som består av MK och Wille Roos samt Fredrik 

Lavesson, att fortsätta arbetet. 

För Skandinaviska aktiviteter beskrev MK de planer som diskuterats. Samarbete med övriga nordiska Alfa-klubbar är inlett. 

RC skissade en lista på möjliga, sammanhörande aktiviteter som inkluderar en stafett med överlämnande av 

”stafettpinnen” på olika ställen. Det komplementeras av lokala träffar under vägen. En gemensam gåva från de nordiska 

klubbarna tas fram för överlämnande till Alfa Romeo i Italien.

Styrelsen diskuterade också om det i samband med jubiléet vore lämpligt att genomföra ett arrangemang liknande det som 

hölls i samband med klubbens 50-årsfirande. En längre diskussion följde och styrelsen enades om att planera ett sådant 

arrangemang i anslutning till det avslutande banmötet på Mantorp Park. Övernattning i Linköping och busstransporter 

mellan hotell och Mantorp Park. Styrelsen fortsätter att arbeta utefter denna idéskiss. Tills vidare ansvarar 

planeringsgruppen för arbetet.

För deltagare i den italienska arrangemangen kommer klubben att ta fram ett ”paket” med ex.vis tröja, keps, märken, etc. 

som tydligt identifierar den svenska kontingenten i Italien.

På förslag av MK enades styrelsen om att anmälan till de italienska aktiviteterna är bindande vid någon tidpunkt och då 

krävs icke återbetalningsbar anmälningsavgift på 250 kr per deltagare.

SUMMERING - STYRELSEMÖTE 09:02

Jönköping 2009-04-04

Aktiviteter/Evenemang

   Kalender 2009 / 

Officiella 

klubbaktiviteter

a. Donation – Registro Italiano Alfa Romeo monument

RC beskrev den donation som klubben erbjudits att ge för deltagande i den ”uppvaktning” och monument som RIAR 

kommer att överlämna till Alfa Romeo. Kostnaden för medverkan är EUR 60 och denna godkändes enhälligt av styrelsen. 

BH, tillsammans med RC, skickar anmälan till RIAR och ombesörjer betalning.

7.iv Utrustning för möten / 

träffar

RC berättade att klubben har två flaggstänger med tillhörande flaggor. Banderoller och annan utställningsutrustning finns 

också och är för närvarande i förvar hos Björn Nilsson efter Motormässan i Malmö. Utrustningen kommer att transporteras 

till MK för användning vid Skottorp för senare vidarebefordran till Tjolöholm.

I Stockholm finns en flaggstång men för övrigt ingen utrustning.

Under året används de tält som existerar. För framtida behov skall en lista över nödvändig utrustning tas fram av BH, efter 

inhämtande av information från arrangerande medlemmar.

8 §
   8.i

Banmöten

   Statusrapport

BH rapporterade att banmötesplaneringen och bokning av banor fortskrider som planerat. banmötesarrangörerna samlas i 

Linköping påföljande dag i Linköping. Banmötesgruppen fortsätter sitt arbete som tidigare.

8.ii SBF distrikt BH rapporterade att bytet till Stockholms-distriktet av SBF är genomfört.

8.iii Miljöcertifiering RC rapporterade att klubben erhållit certifiering som ”Grön Klubb” av Riksidrottsförbundet, genom Svenska 

Bilsportförbundet.

9 § Alfa Romeo import - 

Olle Olsson Bolagen

Styrelsen diskuterade konsekvenser uppsägningen av avtalet mellan Fiat/Alfa Romeo och Olle Olsson Bolagen (OOB). OOB 

har sagt upp sitt annonsavtal för året. Annonsintäkterna för KB kommer därmed att minska.

Styrelsen diskuterade möjligheterna till samarbete som en ny generalagent med. Genom att agera i ett tidigt skede finns 

förutsättningar för ömsesidig nytta. Styrelsen bevakar situationen och agerar som nödvändigt.

RC nämnde möjligheten att samarbete med OOB om lista för utskick till Alfa Romeo-ägare.

10 §
   10.i

Annonsering / 

Sponsring/Samarbete

   Klöverbladet - Torbjörn 

Wulf

TW rapporterade om annonsförsäljning i KB. Har märkt viss tvekan hos annonsörer. Bilvårdföretaget MrCAP är ny 

annonsör.

10.ii Samarbete - Mattias 

Andersson

BH rapporterade att samarbetet med Mattias Andersson fortsätter och har nu konkreta former. Det drivs som ett projekt 

fristående från klubben, under namnet ”Forza Mattias”.

10.iii Samarbete - Claes 

Hoffsten Semcon Cup / 

STCC

RC rapporterade att Ola Hoffsten varit i kontakt med honom att använda Club Alfa Romeos Svezias namn i den 

teamlogotype de tagit fram. Styrelsen önskade inte att namnet skulle finnas med på teamets märke.

10.iv Italienska 

Handelskammaren - 

Medlemskap

RC berättade att klubben nu är medlem av Italienska Handelskammaren. Medlemskapet och dess möjliga fördelar 

diskuterade. Styrelsen uppdrog till TW att utforska möjligheter till samarbete mellan organisationerna.

11 § Medlemsförmåner RC berättade om arbetet som pågår rörande utvidgning av medlemsförmåner. Detta arbete kommer att fortsätta.

11.i Försäkringar RC har slutit avtal med If rörande rabatterad bilförsäkring för moderna, vanliga modeller av Alfa Romeo. Förhandlingar har 

förts med If angående äldre bilar ”entusiastbilar” som inte uppfyller MHRF:s krav. Inget avtal har kunnat slutas och 

diskussionerna har avslutats.

11.ii Allmän policy Styrelsen diskuterade den typ av förmåner som kan vara av intresse. MK påpekade att alla förmåner måste vara 

kvalitetssäkrade. Medlemsförmåner som erbjuds måste vara individuellt godkända genom styrelsebeslut.

12 § Hemsidan RC relaterade status i utvecklingsprojektet. BH berättade att en utvecklingsinstallation existerar som duplicerar danska Alfa-

klubbens nya webblösning. Arbetet fortskrider med RC och BH som ansvariga. En prioritet är att studera och inkorporera 

ett medlemshanterings- och medlemsavgiftssytem. Existerande webb kommer inte att utvecklas vidare.

13 § Medlemsenkät ÅN hade kortfattat rapporterat till BH att han ansåg att en sådan lämpligen genomförs genom ett insticksblad i en utgåva 

av KB. Ingen ytterligare information fanns och ärendet bordlades till nästa möte.

14 § Matrikel 2009 RC rapporterade att denna kommer att distribueras i samband med KB nr. 3.

15 § Medlemsvärvning Augustinumret av KB kommer att utnyttjas för att beskriva klubben och dess aktiviteter på ett för icke-medlemmar som får 

tidningen tilltalande sätt. RC föreslog och styrelsen godkände att ett specialerbjudande skulle medfölja augustinumret där 

medlemskap som tecknas vid den tidpunkten och gäller under 2010.

16 § Arbetsordning, 

styrelsemöten

BH och MK beskrev det arbetsmaterial som tagits fram. Arbete kommer att fortsätta på den inslagna linjen.

16.i Planeringskalender Ingår som en del av det arbete som beskrevs av BH och MK under föregående punkt.

16.ii Reglemente / 

Sammanställning av 

policies

BH föreslog att policies och riktlinjer som styrelsen antar sammanställs. Styrelsen accepterade förslaget.

17 § DVD-produktion - AR 

100-årsjubileum

MF hade rapporterat att han utforskar möjligheten gymnasiumelever med mediainriktning för att 

dokumentera klubbens aktiviteter i samband med AR:s 100-årsjubileum.

18 § Klubbgrappa MK redogjorde för de kontakter han haft med potentiella producenter i Italien. Styrelsen noterade informationen.

19 § Nästa styrelsemöte Nästa reguljära styrelsemöte är planerat för 29/8. Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsemöte per telefon 2009-05-31 kl 

19:00 för att speciellt diskutera Klöverbladets augustinummer samt planeringen inför Alfa Romeos 100-årsjubileum.

20 § Övriga frågor Försäkringsstatus i samband med klubbens banmöten diskuterades och SW fick i uppdrag att utreda frågan och rapportera 

till styrelsen.

SW - Stefan Werner

TW - Torbjörn Wulf

EJ NÄRVARANDE:

MF - Micha Forsgren

ÅN - Åke Nyberg

AN -  Annica Nilsson

BH - Bo M Hasselblad

MK - Mikael Kahlin

RC - Rolf Carstens

SS - Stefan Swedbratt

STYRELSENS LEDAMÖTER:

Nr. Ärende
Anteckningar/Noteringar

5 § Ekonomisk rapport RC  presenterade föreningens balans- och resultaträkning per 2009-04-03 och beskrev det ekonomiska läget, som är 

tillfredsställande och motsvarar föregående år. Ingen förändring av medlemsantalet kan märkas. Konjunkturläget kan 

påverka annonsförsäljningen i KB under 2009. 

SW väckte frågan om rimligt kapital och frågan diskuterades. Den potentiella, oförsäkrade riskexponeringen vid olika 

arrangemang är en faktor och SW fick uppdraget att undersöka den och rapportera till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen noterade också att ett uppdrag tidigare givits till RC att utarbeta en långsiktig, strategisk plan för klubbens 

ekonomi.

Den ekonomiska rapporten noterade och lades till handlingarna.

6 §
   6.i

Årsmöte 2009

   Status

Årmötesplanering för 2009 diskuterades. RC presenterade den offert som inkommit från Quality Hotel Nacka och. Offerten 

diskuterades och styrelsen beslutade att årsmötet skall förläggas till föreslaget hotell. RC slutför förhandlingar med hotellet 

och gör bokning. Med rabatt ligger rumspriset för enkelrum på cirka 650 kr/natt.

Årsmötet kommer att hållas 28/11 som tidigare beslutat.

Styrelsen diskuterade lämplig gäst och enades, efter diskussion, om att kontakta Paulo Roberto. MK kontaktar.

En planeringsgrupp bestående av RC, MF, TW och ÅN utsågs för att fortsätta planeringen av årsmötet.

Styrelsen bestämde också att en kortare notis med tid och plats bör publiceras i juninumret av KB och en större presentation 

skall finnas i augustinumret.

6.ii Planeringskalender - 

Årsmöten

Diskuteras i samband med §16 Arbetsordning för styrelsen och tillhörande planeringskalender.

7 §
   7.i

a. Skokloster

ÅN driver denna aktivitet. I år har han dock valt att ta en sekundär roll i planeringen. Denna träff inte officiellt arrangeras 

av klubben utan är ett ”spontanmöte” som successivt utvecklats till den träff för italienska bilar och motorcyklar. 

Planeringsgruppen i Stockholm kommer att träffas för slutplanering.

b. Skottorp

MK berättade om planeringen för mötet. Ett möte med ansvariga på Skottorps Slott och den informella grupp som deltar i 

planeringen skall hållas.

c. Tjolöholm

Mötet genomförs sista söndagen i maj. CAR kommer att närvara med tält och monter.

d. Thulin

MK har diskuterat denna träff med Wille Roos och den informella gruppen ”Fyrklövern” i Skåne som ansvarar för 

deltagande. Diskussion om denna träff skulle finnas kvar som ”officiell” klubbaktivitet. MK nämnde att Sofiero-träffen 

kunde vara ett alternativ och frågan kommer att diskuteras med lokala medlemmar. Styrelsen föreslog att det vore lämpligt 

att en av de två träffarna ingår i de officiella arrangemang klubben deltar i.

e. Taxinge

Planeringen fortsätter enligt plan för denna höstträff.

f. Autoseum

RC rapporterade att träffen nu är fastställd och kommer att hålla 8 augusti. Kringarrangemang som inkluderar aktiviteter 

på Kronovalls Slott är ännu inte klara. Klubben subventionerar inträde på Autoseum för medlemmar med 60 kr/besökare. 

RC fortsätter planeringen.

g. Classic Motor Barkarby (Aug 16)

Inbjudan till träffen diskuterades. Verkar som ett seriöst arrangerat evenemang som firar Classic Motors 40-årsjubileum. 

Styrelsen enades om att det kunde vara intressant för klubben att aktivt delta och gav i uppdrag till TW att undersöka 

förutsättningarna för deltagande.

h. Övriga

Inga övriga planerade träffar diskuterades. Korta rapporter gavs över planerade lokala eller regionala arrangemang.

7.ii Regionala initiativ för 

utvecklad 

Rapport från MF lästes upp. Han har tagit initiativet till, gjort arrangemang och utannonserat dessa. Ett test blir den träff på 

Torsångs Motormuséem som är planerad för maj. Styrelsen noterade informationen och lade den till handlingarna.

7.iii Alfa Romeo 100 år - 2010 Wille Roos och MK har diskuterat och MK presenterade de preliminära planer för aktiviteter i Italien för svenska

klubbmedlemmar i anslutning till de officiella Alfa Romeo-arrangemangen vecka 25, 2010 (21-27/6). Samling i Basel. Ger en

möjlighet att antingen köra med eget fordon till samlingen eller använda biltåg. Gemensam körning är möjligt med tanke på

avstånd och antalet deltagande fordon.

Boende på ett hotell i ett mindre samhälle på Lago Maggiores östra strand. Närhet aktivitetscentra i samband med det 

officiella firandet samt närhet till utflyktsmål av olika typ. Goda, skyddade parkeringsmöjligheter. Styrelsen uttryckte sin 

uppskattning för det arbete som lagts ned och uppmuntrade arbetsgruppen, som består av MK och Wille Roos samt Fredrik 

Lavesson, att fortsätta arbetet. 

För Skandinaviska aktiviteter beskrev MK de planer som diskuterats. Samarbete med övriga nordiska Alfa-klubbar är inlett. 

RC skissade en lista på möjliga, sammanhörande aktiviteter som inkluderar en stafett med överlämnande av 

”stafettpinnen” på olika ställen. Det komplementeras av lokala träffar under vägen. En gemensam gåva från de nordiska 

klubbarna tas fram för överlämnande till Alfa Romeo i Italien.

Styrelsen diskuterade också om det i samband med jubiléet vore lämpligt att genomföra ett arrangemang liknande det som 

hölls i samband med klubbens 50-årsfirande. En längre diskussion följde och styrelsen enades om att planera ett sådant 

arrangemang i anslutning till det avslutande banmötet på Mantorp Park. Övernattning i Linköping och busstransporter 

mellan hotell och Mantorp Park. Styrelsen fortsätter att arbeta utefter denna idéskiss. Tills vidare ansvarar 

planeringsgruppen för arbetet.

För deltagare i den italienska arrangemangen kommer klubben att ta fram ett ”paket” med ex.vis tröja, keps, märken, etc. 

som tydligt identifierar den svenska kontingenten i Italien.

På förslag av MK enades styrelsen om att anmälan till de italienska aktiviteterna är bindande vid någon tidpunkt och då 

krävs icke återbetalningsbar anmälningsavgift på 250 kr per deltagare.

SUMMERING - STYRELSEMÖTE 09:02

Jönköping 2009-04-04

Aktiviteter/Evenemang

   Kalender 2009 / 

Officiella 

klubbaktiviteter

a. Donation – Registro Italiano Alfa Romeo monument

RC beskrev den donation som klubben erbjudits att ge för deltagande i den ”uppvaktning” och monument som RIAR 

kommer att överlämna till Alfa Romeo. Kostnaden för medverkan är EUR 60 och denna godkändes enhälligt av styrelsen. 

BH, tillsammans med RC, skickar anmälan till RIAR och ombesörjer betalning.

7.iv Utrustning för möten / 

träffar

RC berättade att klubben har två flaggstänger med tillhörande flaggor. Banderoller och annan utställningsutrustning finns 

också och är för närvarande i förvar hos Björn Nilsson efter Motormässan i Malmö. Utrustningen kommer att transporteras 

till MK för användning vid Skottorp för senare vidarebefordran till Tjolöholm.

I Stockholm finns en flaggstång men för övrigt ingen utrustning.

Under året används de tält som existerar. För framtida behov skall en lista över nödvändig utrustning tas fram av BH, efter 

inhämtande av information från arrangerande medlemmar.

8 §
   8.i

Banmöten

   Statusrapport

BH rapporterade att banmötesplaneringen och bokning av banor fortskrider som planerat. banmötesarrangörerna samlas i 

Linköping påföljande dag i Linköping. Banmötesgruppen fortsätter sitt arbete som tidigare.

8.ii SBF distrikt BH rapporterade att bytet till Stockholms-distriktet av SBF är genomfört.

8.iii Miljöcertifiering RC rapporterade att klubben erhållit certifiering som ”Grön Klubb” av Riksidrottsförbundet, genom Svenska 

Bilsportförbundet.

9 § Alfa Romeo import - 

Olle Olsson Bolagen

Styrelsen diskuterade konsekvenser uppsägningen av avtalet mellan Fiat/Alfa Romeo och Olle Olsson Bolagen (OOB). OOB 

har sagt upp sitt annonsavtal för året. Annonsintäkterna för KB kommer därmed att minska.

Styrelsen diskuterade möjligheterna till samarbete som en ny generalagent med. Genom att agera i ett tidigt skede finns 

förutsättningar för ömsesidig nytta. Styrelsen bevakar situationen och agerar som nödvändigt.

RC nämnde möjligheten att samarbete med OOB om lista för utskick till Alfa Romeo-ägare.

10 §
   10.i

Annonsering / 

Sponsring/Samarbete

   Klöverbladet - Torbjörn 

Wulf

TW rapporterade om annonsförsäljning i KB. Har märkt viss tvekan hos annonsörer. Bilvårdföretaget MrCAP är ny 

annonsör.

10.ii Samarbete - Mattias 

Andersson

BH rapporterade att samarbetet med Mattias Andersson fortsätter och har nu konkreta former. Det drivs som ett projekt 

fristående från klubben, under namnet ”Forza Mattias”.

10.iii Samarbete - Claes 

Hoffsten Semcon Cup / 

STCC

RC rapporterade att Ola Hoffsten varit i kontakt med honom att använda Club Alfa Romeos Svezias namn i den 

teamlogotype de tagit fram. Styrelsen önskade inte att namnet skulle finnas med på teamets märke.

10.iv Italienska 

Handelskammaren - 

Medlemskap

RC berättade att klubben nu är medlem av Italienska Handelskammaren. Medlemskapet och dess möjliga fördelar 

diskuterade. Styrelsen uppdrog till TW att utforska möjligheter till samarbete mellan organisationerna.

11 § Medlemsförmåner RC berättade om arbetet som pågår rörande utvidgning av medlemsförmåner. Detta arbete kommer att fortsätta.

11.i Försäkringar RC har slutit avtal med If rörande rabatterad bilförsäkring för moderna, vanliga modeller av Alfa Romeo. Förhandlingar har 

förts med If angående äldre bilar ”entusiastbilar” som inte uppfyller MHRF:s krav. Inget avtal har kunnat slutas och 

diskussionerna har avslutats.

11.ii Allmän policy Styrelsen diskuterade den typ av förmåner som kan vara av intresse. MK påpekade att alla förmåner måste vara 

kvalitetssäkrade. Medlemsförmåner som erbjuds måste vara individuellt godkända genom styrelsebeslut.

12 § Hemsidan RC relaterade status i utvecklingsprojektet. BH berättade att en utvecklingsinstallation existerar som duplicerar danska Alfa-

klubbens nya webblösning. Arbetet fortskrider med RC och BH som ansvariga. En prioritet är att studera och inkorporera 

ett medlemshanterings- och medlemsavgiftssytem. Existerande webb kommer inte att utvecklas vidare.

13 § Medlemsenkät ÅN hade kortfattat rapporterat till BH att han ansåg att en sådan lämpligen genomförs genom ett insticksblad i en utgåva 

av KB. Ingen ytterligare information fanns och ärendet bordlades till nästa möte.

14 § Matrikel 2009 RC rapporterade att denna kommer att distribueras i samband med KB nr. 3.

15 § Medlemsvärvning Augustinumret av KB kommer att utnyttjas för att beskriva klubben och dess aktiviteter på ett för icke-medlemmar som får 

tidningen tilltalande sätt. RC föreslog och styrelsen godkände att ett specialerbjudande skulle medfölja augustinumret där 

medlemskap som tecknas vid den tidpunkten och gäller under 2010.

16 § Arbetsordning, 

styrelsemöten

BH och MK beskrev det arbetsmaterial som tagits fram. Arbete kommer att fortsätta på den inslagna linjen.

16.i Planeringskalender Ingår som en del av det arbete som beskrevs av BH och MK under föregående punkt.

16.ii Reglemente / 

Sammanställning av 

policies

BH föreslog att policies och riktlinjer som styrelsen antar sammanställs. Styrelsen accepterade förslaget.

17 § DVD-produktion - AR 

100-årsjubileum

MF hade rapporterat att han utforskar möjligheten gymnasiumelever med mediainriktning för att 

dokumentera klubbens aktiviteter i samband med AR:s 100-årsjubileum.

18 § Klubbgrappa MK redogjorde för de kontakter han haft med potentiella producenter i Italien. Styrelsen noterade informationen.

19 § Nästa styrelsemöte Nästa reguljära styrelsemöte är planerat för 29/8. Styrelsen beslutade att hålla ett extra styrelsemöte per telefon 2009-05-31 kl 

19:00 för att speciellt diskutera Klöverbladets augustinummer samt planeringen inför Alfa Romeos 100-årsjubileum.

20 § Övriga frågor Försäkringsstatus i samband med klubbens banmöten diskuterades och SW fick i uppdrag att utreda frågan och rapportera 

till styrelsen.

SW - Stefan Werner

TW - Torbjörn Wulf

EJ NÄRVARANDE:

MF - Micha Forsgren

ÅN - Åke Nyberg

AN -  Annica Nilsson

BH - Bo M Hasselblad

MK - Mikael Kahlin

RC - Rolf Carstens

SS - Stefan Swedbratt

STYRELSENS LEDAMÖTER:
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0705-812341 EFTER 17INFO@ALFISTIRACING.COM

9995,-

KOMPLETT RACESYSTEM
TILL BERTONE I ROSTFRITT

     

WWW.ALFISTIRACING.COM

PRISVÄRDA SERVICEPAKET

599,-EX: TS 16v

Auktoriserad fullserviceanläggning för Alfa Romeo

omsorg om dig & din bil

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

Alfa Romeo i Målsryd!

Alfa Romeo 147 2,0 TS Black Line           Pris 169.900:-
Fabriksny, klimatanläggning, antispinn, antisladd, farthållare.
färddator, stereo/CD, 17” alufälgar m.m. Finns även som metallic 
+4000:-. Ordinarie kampanjpris 209.500:-

Alfa Romeo 159 1,9 JTD Festival SW -08 Pris  259.900:-
Fabriksny Festivalpaket, Automat, 17” alufälgar, klimatanlägg-
ning, farthållare, beige, läderklädsel, stereo/CD, elhissar, el-
speglar, fjärrstyrt C-lås m.m. Ordinarie kampanjpris 319.400:-

www.tagejohanssonbil.se

SFRO – Sveriges 
Fordonsbyggares 
Riksorgansiation
Lagom till sommaren har SFRO släppt sin nya bygg-handbok för alla bilbyggare. Kan man stoppa i en 3,0 V6 24V från Alfa 164 i en Alfetta? Vilka bromsar måste jag ha? Svaret hittar du i denna bok som bör läsas innan bygget påbörjas för att undvika eventu-ella problem med besiktning och regelverk i slutet av bygget.

Boken kostar 427 kr plus postens avgifter. Mer info på hemsidan www.sfro.com

Novitec på hugget

TuLesto är inte enda nyheten. Den kritikerrosade 

Maserati Gran Tourismo S begåvas med kompressor 

och ytterligare 165 hk för att landa på respektabla 

600 hk. Sportfjädring från KW, större hjul och kol-

fiber resulterar i 0-100 km/h på 4,5sek med en topp-

fart på 315 km/h, allt förpackat i en av bilvärldens 

läckraste GT-vagnar.

Novitec Alfa-styling 
ger sig in i bilbranschen
För att fira sina 20 år som tillverkare av efter-marknadsprodukter slår Novitec till rejält; 777 hk och dryga 350 km/h utlovas i företagets första bil Novitec TuLesto. Det blir dock ingen dussinbil då endast elva exemplar skall tillverkas.

Statistik från Svensk Bilprovning – 

vart hamnar Alfa?

Nyligen släppte SBP sin besiktningsstatistik. 

Intressant läsning, speciellt för de fördomsfulla. 

Alfa 156 från 2004 som besiktigades 2007 hamnar 

på delad 25:e plats i samma sällskap som Subaru 

Forester, BMW 1-serie och  MB SLK.

Autoduo i Malmö tillbaka
Efter konkurs och dåliga tider kommer herrarna bakom Autoduo tillbaka. Konkursboet köptes till-baka och portarna har redan slagit upp. En inte helt okänd klubbmedlem – Rickard Bergh – har dessutom fått anställning i verkstaden.

Alfa säkraste bilen
För tolfte gången presenterar Folksam fakta om olika bilmodellers säkerhet. 105000 verkliga olyckor ligger bakom resultatet där samtliga inblandade fordon och människor noga dokumneterats gällande skador och utgång av olyckan. Både Alfa MiTo och 159 till-delades epitetet säkrast val i sin klass, vilket är ett mycket gott betyg. Några av grundförutsättningarna för att få denna klassning är bland annat att bilen ska ha säkerhetsbetyg grön eller grön + (baserat på verkliga olyckor) eller minst fyra stjärnor i Euro NCAP (småbilar kräver fem stjärnor) samt godkänt whiplash-skydd och antisladdsystem.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSONNOTISER

Gasol i husvagnen

Även om kontroll av gasol inte längre ingår i hus-

vagns- och husbilsbesiktning erbjuder Bilprovningen 

detta ägarna som separat tjänst. Prata med din 

besiktningstekniker i samband med besiktningen 

eller boka tid via Bilprovningens telefonbokning 

0771-600 600. Kan vara tänkvärt även vid hyra av 

husbil eller husvagn då 5 procent av de tidigare 

besiktade underkändes.

Efter kontrollen får du ett protokoll med eventuella 

brister samt om vagnen blir godkänd ett märke att 

fästa på vagn eller gasolanläggning. Kostnaden 

för kontrollen är 150 kr, resultatet är endast rådgi-

vande.
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TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO & KÄLLA: ALFA ROMEO

Alfa 159 1750

Med nyutvecklad motor tar Alfa 159 på 
sig en tung roll som Alfa 159 1750 TBi – 
den klassiska modellen Alfa Romeo 1750 
Berlina har återuppstått.

Vid bilsalongen i Genève presenterades ett intressant 
motoralternativ till Alfa 159; 1750 TBI. Databladet på 
motorn lovar mycket gott; 200 hk och ett maximalt vrid-
moment på 320 Nm redan vid 1400 v/min låter mycket 
intressant. Ursprungligen utvecklad av Fiat powertrain, 
det vill säga ingen modifierad GM-produkt, är den full 
av moderna hjälpmedel som direktinsprutning, vari-
abla kamaxlar och avancerad styrning av tändning. 
Resultatet är enligt Alfa själva prestanda motsvarande 
en treliters-maskin med förbrukning och utsläpp som 
från en kompakt fyrcylindrig motor. En närmare studie 
av databladet visar siffror som styrker detta; framtidens 

bensinmotor är liten och överladdad, även i bilar som 
traditionellt tarvar stora motorer.
Traditionstyngda Alfa Romeo knyter gärna an till sin 
historia. Beteckningen 1750 introducerades i januari 
1968 med modellen 1750 Berlina, då den lanserades med 
en 118 hk stark motor. Accelerationssiffrorna (0-100 km/h 
på 10,2 sek) var i klass med vassa sportvagnar. Betänk 
även att femväxlad helsynkroniserad låda var mycket 
ovanligt på den tiden. Att producera en bil med samma 
prestandamässiga överlägsenhet idag låter sig knappast 
göras, då även tillverkare som säkerhetstänkande Volvo 
insett att prestanda är ett krav. Kanske om man kunde få 
en 159 Berlina med BMW M3-prestanda till en kostnad 
som låg 10-20 procent över konkurrenternas. 

MOTORNS UPPBYGGNAD I KORTHET

Alfa Romeo kallar det för scavenging technology, på 
svenska får vi kalla det för spolning (med luft) då sys-

Motortyp Rak 4-cyl, turbo, dubbla överliggande kamaxlar,  tvärställd

Borr x slag (mm) 83.0 x 80.5

Volym (cc) 1742

Kompression 09.05.01

Max effekt (kW) hk (147) 200

vid varvtal 5000

Max vridmoment Nm (kgm) 320 (32.7)

vid varvtal 1400

Kamdrivning Kamrem

Emissions control EU5

CO2 (g/km), stadskörning 273

CO2 landsväg(g/km) 140

CO2 blandad körning (g/km) 189

Elsystem (12V)

Batteri: capacitet (Ah) 90

Generator (A) 120

Hjul och däck

Däck 225/50R17 - 235/45R18 - 235/40ZR19

Styrning

Steering system Servoassisterad kuggstångsstyrning

Vändcirkel 11.01

Hjulupphängning

Fram Individuell

Bak Individuell fyrlänk

Bromsskivor diameter

Front: Ø (mm) 330 x 28 mm ventilerade skivor, aluminiumok med 4 x 42 mm kolv.

Rear: Ø (mm) 292 x 22 mm ventilerade skivor, flytande ok 

Kaross - mått

Längd / bredd (mm) 4660 / 1828

Höjd olastad (mm) 1417 (1422 med 17” däck)

Hjulbas (mm) 2700

Front/rear track, empty (mm) 1578 / 1555 med 17” däck

Kapacitet bagageutrymme VDA (dm³): 405

Alfa Romeo 159 1750 TBI

VOLYM - VIKTER

BRÄNSLETANK (L) 70

TJÄNSTEVIKT (KG) 1430

PRESTANDA - FÖRBRUKNING

TOPPFART (KM/H) 235

ACCELERATION 0-100 KM/H (1 PERSON + 30 KG) (SEC): 7,7

STÅENDE KILOMETER (1 PERS + 30 KG) (SEK) 28,9

FÖRBRUKNING ENL EU-DIREKTIV 1999/100 (L/100 KM):

STAD/LANDSVÄG/BLANDAD KÖRNING 11.8 – 6.0 – 8.1

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELL / ÅRSMODELL 1750 BERLINA (1968) ALFA 75 TURBO (1986)

MOTORTYP RAK 4 CYL, DUBBLA ÖVERLIGGANDE KAMAXLAR, LÄNGSMONTERAD RAK 4 CYL, TURBO, DUBBLA ÖVERLIGGANDE KAMAXLAR, LÄNGSMONTERAD

VOLYM (CC) 1779 CC 1779 CC 

MAX EFFEKT HK 118 HK VID 5500 V/MIN 155 HK VID 5800 V/MIN

TOPPFART ÖVER 180 KM/H 210 KM/H

LÄNGD 4390 MM 4330 MM 

HJULBAS  2570 MM 2510 MM 

VIKT 1060 KG 1130 KG 

temet bygger på att motorn 
tillåter ett direkt flöde av luft 
från insug till grenrör och 
därmed håller varvet uppe på 
turbo-aggregatet. Resultatet 
är bland annat att vridmo-
mentet vid 1500 v/min är 70 
procent högre än konventio-
nella turbomotorer. Påståendet 
kommer visserligen från Alfa 
Romeo själva, men tekniska 
data visar ett närmast diesel-
mässigt vridmoment ur en nätt 
bensinmotor, vilket får anses 
vara imponerande.
Motorns specifikationer i övrigt 
påminner mycket om att läsa 
Ny Teknik. Direktinsprutning 
och variabel kamaxel både på 
insug och avgas är bara några 
av nymodigheterna. Lägre 
friktion i motorns rörliga delar, 
nyutvecklat turbo-aggregat 
och ett gasflöde i topplocket 
som tagit många timmar av 
utveckling och forskning att 
nå fram till några andra nyhe-
ter.
Resultatet är bland annat ett 
“litermoment” på 185 Nm/l, 
med det maximala vridmomen-
tet 320 Nm tillgängligt redan 
vid 1400 v/min. En stilla und-
ran infinner sig om inte hus-
vagnsfolket får en ny dragfa-
vorit i denna bil. Litereffekten 
stannar på 115 hk/l, tillgäng-
ligt mellan 4750 och 5500 v/
min.
1750-motorns vridmoment 
motsvarar vad du hittar i en 
icke överladdad V6, som dock 
väger 100 kg mer.  1750-mo-
torns 100 kg lägre vikt ger 
förutom lägre utsläpp även 25 
procent bättre accelerations-
siffror.

Tekniska data i övrigt på den 
nya bilen är mycket impone-
rande läsning. I tabellerna 
nedan finns även vissa data 
från 1750 Berlina men även 
Alfa 75 Turbo som anses vara 
en förfader då även nya motorn 
är turbo-matad. 159:an väger 
ungefär 200 kg mer än en Alfa 
75, men har avsevärt högre 
effekt, lägre utsläpp och inte 
minst fem stjärnor i det gamla 
Euro/NCAP-testet. Fick vi 
bara en generalagent så kunde 
vi börja beställa bilar också.
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Att det är lågkonjunktur har knap-
past undgått någon. Motormässan i 
Stockholm ställdes in redan på pla-
neringsstadiet. I Malmö var man dock 
modig och satsade på en full mässa. 
Resultatet blev en riktigt bra mässa och 
vi hoppas det gick ihop för arrangörer-
na med nära 30 000 besökare i Malmö. 

Club Alfa Romeo Svezia var naturligtvis på plats. Vi 
visade ett par medlemsbilar, spred information om klub-
ben, värvade nya medlemmar ( tio stycken), sålde ur 
postordersortimentet samt informerade om Skottorps-
träffen.

Bilarna i montern var Wille Ros tämligen välkända röd 
1750 Spider Veloce från 1967. Wille har haft ett kärleks-
förhållande med sin Spider sedan 1972 och hitintills har 
det varat sådär 33.000 mil! Tror du på långa förlovningar 
Wille? 

Även Lennart Perssons otroligt fina prugna-färgade 
(plommonlila) 2000 GTV från 1974 fanns på plats i mon-
tern. Lennart köpte sin GTV ny hos Habil i Helsingborg 
till det facila höstpriset utav 32.000 (normalpris 37.900) 
och har hitintills njutit sin bil 16.500 mil.

På väggen i montern visade vi film från diverse klubb-
träffar med italienska duettoklubben och från Mille 
Miglia. Stort tack till Wille R för filmerna!

Intresset från publiken för vår monter var stort. Spidern 
var en klar magnet bland de kvinnliga besökarna. 
Otroligt många besökare hade en relation till Bertonen;  
”en sån har jag haft, en sån hade kompisen, sån har jag” 
och så vidare. Publiken var både kunnig och intresserad 
vilket gör det hela roligare för alla som jobbade i klubb-
montern. Tack till alla som ställde upp!

Vi lade ner en hel del energi på att promota träffen på 
Skottorp och hade fått in en artikel om denna träff i 
Mässtidningen. Intresset var stort och vi hoppas att alla 
intresserade verkligen kommer till Skottorp. Utförligt 
reportage kommer i KB.

Ur vår synvinkel erbjöd mässan Fiats modellprogram 
som den nye återförsäljaren i Malmö, BILAB, ställde 
ut. Lani Bil från Helsingborg visade upp en röd och en 
vit Alfa Romeo MITO vilka man kan erbjuda svenska 
kunder för strax över 200.000:-. MITO:n är klart tuffare 
i verkligheten än på bild.

Ur allmän synvinkel erbjöds tillfälle att frottera sig 
med Kenny Bräck, titta på Mercedes snygga monter med 
bara vita bilar, isbar och vattenkammade säljare eller 
känna på en ny Ducati Desmosedici 16RR. Bland övriga 
utställare syntes Biltema med sin nya dumpventil, Audis 
vassa R8 V10, Ferraris vackra California, världens bästa 
läderfett, Maserati Quattroporte Sport GTS, BMW Z4 
Roadster samt alldeles för många för många telefonbolag 
med frågan ”vem ringer du med idag?”.

Övriga när varande entusiastklubbar var 
MalmöSportsCarClub (ex MGCC), Golf GTI-klubben 
och Classic Mc Moped Club. Var fanns alla andra, hade 
ni inget att visa upp?

Hungrigast på mässan var 
Maserati Granturismo S, ser 
man den grillen i backspegeln 
kliver man åt sidan innan man 
blir uppäten.

Racigast på mässan var antin-
gen en topfuel dragster med 
baksäte eller Ronnie Petersons 
March 721X som Ronnie täv-
lade med F1 säsongen 1972. 
Marchen är nu renoverad 
och ägs utav duktige bilre-
noveraren Magnus Ahlquist i 
Rydaholm. Mycket snygg och 
vilket ljud ur Cosworth åttan.
 
Väl mött i Malmö 2012 när det 
är dags nästa gång.

MOTORMÄSSAN I MALMÖ 2009
TEXT: BJÖRN NILSSON

Fr.v Wille Ros, Björn Nilsson, Ulf Bergman, Jane Ison och Josef Vizin.
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Från Italien kommer följande reportage 
om hur man använder historiska bilar 
på rätt sätt. Inte helt ovanligt med att 
bilarna används även vintertid. Se bil-
derna, läs texten och begrunda om du 
bor i rätt land.

I början av april kördes det 24:e historiska rallyt i 
Sanremo. Dryga 30 mil varav hälften specialprov ledde 
till en spännande tävling.
I klassen Rally Storico deltog 94 ekipage med 46 utlän-
ningar. I Coppa Dei Fiori
deltog 51 bilar varav 19 utlänningar. Sanremo Rally 
Storico ingår i Europeiska mästerskapet för FIA Historic 
Rally. Deltagarna i Coppa Dei Fiori kör samma bana men 
körs som en regularity-tävling.
Regularity går ut på att hålla en given medelhastighet 
som kontrolleras vid ett antal kontroller. Om idealtiden 
inte hålls prickbelastas ekipaget och de med minst antal 
prickar vinner. 
Andra välkända tävlingar enligt detta regelverk är 
Mille Miglia, Gran Premio Nuvolari och Monte Carlo 
Historique.

Startfältet samlade 14 nationaliteter, merparten från 
Schweiz, Tyskland och Frankrike, men inte mindre än 
fem deltagare var från Finland. Antalet svenska delta-
gare var noll. 
Tävlingen är öppen för bilar äldre än 1981 års modell, 
klassindelningen är Touring- och GT-bilar men i stort 
sett före och efter 1961. 
Totalt deltog 18 olika märken. Bilmodeller som Lancia 
Stratos, Ferrari Dino, Renault Alpine, Lotus Elan, Fiat 
124 Abarth, Lancia Fulvia HF, Ford Escort, Alfa Romeo 
GT Junior, Alfetta och en Volvo 122 som kördes av Joan 
Wiklund och Björkqvist från Finland klingar vackert. 
Vanligaste bilen var Porsche 911 med 52 exemplar, varav 
de flesta från 70-talet.
Den äldsta bilen var en Alfa Romeo Giulietta Sprint 1955 
som deltog i Coppa Dei Fiori.

En av deltagarna var Carlos Sainz bror Antonio Sainz 
som vid starten nämnde att hans bror 
som vunnit de flesta av rallyn aldrig hadet Sanremo 
Rallyt, och därför hoppades vinna för att kunna slå sin 
broder.

Efter första dagen ledde dock en italienare från Sicilien i 
en Porsche 911,  22 sek före en fransman i en Porsche 911. 
Andra etappens startfält var decimerat då en del del-

TEXT & FOTO: GUNNAR WULF
BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

SAN REMO RALLY STORICO
tagare tvingats bryta.Totalsegrare blev Salvatore Riolo 
från Sicilien i en Porsche 911. Fransmannen som låg 2:a 
efter 1:a etappen låg 12 sek efter Riolo på sista specialen 
Monte Ceppo men körde av och bröt.
Coppa dei Fiori vanns av Silvano Chiesa i en Alfa Romeo 
Giulia TI 1965.

GUNNAR WULF
SANREMO, ITALIEN

Lancia Stratos, en legend från förr. När ska Lancia bygga något lik-
nande?

Giulia i läcker gul färg på väg mot 30 mil av tävlan.

Att kantigt är fult visar Volvo 240 med all önskvärd tydlighet. Fiat 
131 Abarth är undantaget.
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Mikael Kahlin låter sig inspireras och skapar 
träffhistoria i södra Sverige. En idé som resul-
terade i 1400 besökare med 260 fordon.
 
Efter ett flertal besök på Skokloster 1 maj har jag inspi-
rerats av alla italienska fordon och alla de människor 
som tagit macchine italiane till sina hjärtan. Våren 2008 
fick jag en idé om att arrangera en träff motsvarande 
Skokloster i västra / södra delen av landet. Kriterierna 
var enkla: trevliga omgivningar med god plats för for-
donen, gratis entré och frihet att komma och gå som 
man vill. Allt detta till i princip ingen kostnad. Gärna 
med servering och aktiviteter för medföljande familj. 
 
Eftersom Monica och jag bor i Laholm sedan fyra år till-
baka och därmed ganska exakt mitt i triangeln Göteborg-
Kristianstad-Malmö började vi titta efter alternativ i 
närområdet. I Laholm fann vi Skottorps slott, en plats 
med närhet till E6 samt på norra sidan av Hallandsås. 
Efter en vårtur 2008 till slottet föll allt på plats. Här ska 
vi ha en träff! Min tanke är att det är lättare att få göte-
borgare och övriga norrifrån hit ned om vi är norr om 
åsen, då Hallandsås historiskt sett har utgjort en bar-
riär och sydlig utpost som varit svår att ta sig över både 
fysiskt men också mentalt för många. Även i modern tid 
ter sig Hallandsås svårforcerad – betänk tunnelbygget!  

En viktig fråga var datumet – skulle vi våga genomföra 
träffen den 1 maj eller var det datumet för tid och evighet 

förbehållet Skoklosterträffen? Jag visste att jag var den 
som kom längst söderifrån på Skokloster 2007 och 2008 – 
alltså fanns förmodligen en dold potential i väster / söder 
för en motsvarande träff på ”hemmaplan”.
 
Med durumvete i ryggen ( eller råg som man säger i 
Sverige ) tog jag tag i det hela. Hösten 2008 kontaktades 
slottsfrun Ingmarie Müller-Uri om det kunde tänkas gå 
bra att samla några italienska fordon på ägorna den 1 
maj 2009? 

Jo, det kunde väl gå för sig – hur många bilar rör det sig 
om? Jag tog i ordentligt – nog skulle vi väl kunna bli ett 
30-tal bilar och 10 motorcyklar om jag ringde runt lite 
och la ut info på klubbens hemsida och Klöverbladet? 
Det skulle visa sig vara en rejäl underskattning – i 
slutändan dök 260 fordon upp.

Den 5 december 2008 lade jag ut första tråden om träffen 
på klubbens hemsida – platsen var inte klar fullt ut men 
en träff skulle det bli. Responsen kom direkt – några var 
starkt för, några var starkt kritiska till bland annat kol-
lisionen med Skokloster.
Men, beslutet att köra den 1 maj stod kvar och tur var väl 
det - responsen har varit otrolig!

Jag bjöd genast in så många märkesklubbar för italien-
ska fordon som jag kunde hitta och responsen från dem 
var mycket positiv. Flera av dem hade aldrig ens hört 

SKOTTORP 
– en ny tradition föds?

TEXT: MIKAEL KAHLIN

FOTO: STEFAN BÅGING.

FOTO: STEFAN BÅGING.

FOTO: STEFAN BÅGING.

FOTO: STEFAN BÅGING.

FOTO: STEFAN BÅGING.

FOTO: ROBERT ROTARSKI.
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talas om Skoklosterträffen än mindre besökt den. Så, 
farhågorna om en ”kannibalisering” var obefogade.
 
Grovplaneringen gick snabbt – jag fick bra kon-
takt med klubbmedlemmar i närområdet som 
varit till bra stöd vid planering och genomförande. 
 
Inför träffen har jag varit lätt nervös på grund av det stora 
intresset samt hur allt skulle fungera rent praktiskt med 
alla fordon och personer med mera? Osäkerheten kring 
antalet deltagare som verkligen kommer är nog det som 
varit jobbigast, främst beroende på att vi bara har en 
begränsad yta tillgänglig i direkt anslutning till slottet, 
ett fåtal ordinarie toaletter samt att serveringen behöver 
en prognos att gå efter. Vidare behövs funktionärer som 
hänvisar alla bilar till rätt plats med mera.
Vi lät vissa bitar medvetet ha en stor framtida utveck-
lingspotential – bland annat servering och övrig service 
samt logistik. Mitt mål med träffen var, förutom en trev-
lig dag för alla som var där, att bevisa att det går att göra 
en träff med förhållandevis enkla medel.

Jag sov dåligt de två nätterna innan träffen – men det 
berodde även på att min banbil Alfa 75 inte var riktigt 
klar inför banmötet på Gelleråsen. Min plan var att 
direkt efter Skottorp åka raka spåret till Gelleråsen och 
köra där på lördagen – ett banmöte jag inte vill missa!

Dagarna innan träffen förstod vi att det skulle bli bra 
väder och därmed ett stort intresse. Jag fick väldigt 
många samtal dagarna innan träffen om det var ok att 
komma. 

Nu när jag skriver dessa rader är träffen genomförd – 
dagen bjöd på strålande väder från tidig morgon till sena 
kvällen och Halland visade sig från sin bästa sida. En 
ljum vind, härlig grönska samt ett slottsområde fullt med 
bilar och människor gjorde det till en prefekt dag.

Mer än 200 bilar, över 60 motorcyklar samt uppemot 
1400 personer besökte Skottorp. Dagen gav två speci-
ellt starka minnen, dels när den första vågen av bilar 
vid halvtio-tiden kom körandes genom slottsallén, dels 
när Ducatiklubbens karavan bestående av 40 stycken 
mullrande Ducatis körde fram til uppställningsplatsen 
framför slottstrappan.
 
Maseratiklubben och Ducceklubben var så positiva att vi 
tillsammans kan bilda en grupp för planering av nästa 
års träff om den blir av.

Efter att alla lämnat gick vi en städrunda – det fanns 
nästan inget skräp att plocka och alla ytor såg fräscha 
ut. 

Stort tack till alla ni som tog ut era pärlor, fyllde dem med 
familj och vänner och gjorde detta till en fantastisk dag!  
 
Och, inte minst, tack till gänget som hjälpte till och fick 
dagen att fungera så väl.
Vem vet, kanske vi tillsammans har startat en ny tradi-
tion för alla oss den 1 maj?

Hur gick det med 75:an? Jodå, Gelleråsen avnjöts på lör-
dagen – snacka om Alfa-helg!

FOTO: STEFAN BÅGING.

FOTO: ROBERT ROTARSKI.
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TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

En stillsam fika framför vacker Alfetta GTV på Skokloster. 
Fr. vänster i bild Tomas Gunnarsson, Johan Lindgren 
(bilens ägare), Ulrika Hiller, Magnus Andersson och 
Camilla Andersson.

Glädjande att även senare modeller börjar dyka upp på 
träffar i större omfattning.

Stefan Atterhall vid sin Alfasud Sprint ämmad för stordåd 
i Challenge-serien.

Förfadern till närmare ett halvsekel av Alfa-motorer, den 
anrika Nord-motorn. Här visas den i gott skick monterad i 
en Giulietta Sprint.

Åke Nyberg dirigerar ankommande trafik. Kommunikation över 1,5 meters avstånd skötes lämpligen medelst bat-
teri-driven gormtrut (sv. Megafon). Dodge Viper á 800 000 kr. förvisas till besöksparkeringen emedan Alfetta kör 
rakt in till avdelningen 116-bilar.

SKOKLOSTER 1 MAJ
Lyckad träff återigen – men var vädret FÖR bra?

Klarblå himmel och varmt nog för kortärmad tröja gav en mycket njutbar 
dag vid Skokloster. Kassör Carstens kan inte låta bli att räkna ens på bil-
träffar, åtminstone inte Alfa Romeo. – Strax före lunch räknade jag in 257 
Alfa Romeo, samt ett stort antal övriga italienska märken. Jag avvek tidigt 
från träffen och mötte många bilar som var på väg dit, så det totala antalet 
var högre än så, berättar Rolf Carstens.

Arrangemanget har svällt kraftigt under senare år. 
Ursprungligen var Skokloster en blygsam träff med 
något tiotal deltagare som ville lufta entusiastbilen 
och få sig en kopp kaffe med trevlig samvaro. Bara för 
fem-sex år sedan fick samtliga deltagare plats fram-
för värdshuset. Nu fyllde vi åkerlappen som tidigare 
varit tom med enbart Alfa Romeo, framför värdshuset 
trängdes motorcyklar, mopeder, Lancia, Fiat, Maserati, 
Lamborghini, Maserati och dessutom – sent på dagen – 
en Bizzarini 3500 GT. Tillsammans med Skottorp lycka-
des vi få ut närmare 400 Alfa Romeo på klubbträff denna 
helg. Lägg Gelleråsen till detta så närmar vi oss tio pro-

cent av klubbmedlemmarnas bilar på samma helg. – Det 
var en succé som vanligt när vädret är vackert. Helt klart 
en av de bästa Skoklosterträffarna hittills, summerar 
klubboraklet Åke Nyberg.
Närmast DC-3:an parkerades de äldsta bilarna till-
sammans med tävlingsbilar. Tre Giulietta Spider, fyra 
Giulietta Sprint och tre 2600 Sprint parkerade på rad 
är en mäktig syn. Ett flertal av deltagarna i klubbens 
tävlingsserie Challenge hade ställt ut sina bilar. Alfa 164 
Turbo, 156 Kompressor, 75 Turbo och Alfasud Sprint 
visar att i stort sett samtliga Alfa-modeller är lämpliga 
för race-bygge, Alfa Sei undantaget.

Från klubbtältet rapporterades stor aktivitet. Sortimentet 
har utökats med kylväska samt en fräsch jacka, bägge 
givetvis i röd färg. Även ett flertal nya medlemmar 
anslöt sig till klubben under dagen.

Rundflyg med helikopter var en populär aktivitet. 
Förhoppningsvis störde inte helikoptern alltför mycket, 
då de lade flygvägarna med start och inflygning utanför 
utställningsområdet. För barnen hade ponny-ridningen 
gjort en populär återkomst efter några års frånvaro.

Från värdshuset rapporteras som vanligt om en bra dag. 
– Från klockan 10.00 hade vi en strid ström av gäster hela 
dagen. Det tog liksom aldrig slut, säger Jonas Andersson, 
platsansvarig Skoklosters Värdshus. 

Till nästa år kan värdshuset erbjuda utställningshallar 
i den del som tidigare innehöll bilmuseet. Kanske någon 
olivoljeförsäljare eller rentutav nye återförsäljaren vill 
presentera sig närmare i dessa lokaler nästa år?
Väl mött 2010!

Östen Bengtssons Giulietta SS. Vackert mörkblå framför 
entusiastisk flygmaskin.
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Bertone och Giulia i tät formation efter kortege-körning till Skokloster. 
Foto: Jörgen Bergfors.

Alfa Montreal i ypperligt skick. Vem hade inte velat vara 30 år och italiensk läkare 
bosatt i Milano när den debuterade? Foto: Jörgen Bergfors.

Östen Bengtssons Giulietta SS i förgrunden. 
Giuliettor och 2600 Sprint i bakgrunden. DC-3:an var 
gammal redan när dessa vagnar var nya.

Varför åkte 
du hit?

PETER OCH MONA LINDER, 
KARLSTAD

– Vi har åkt hit under de 
senaste tio åren. 1 maj på 
Skokloster är ett vårtecken!
Vi har faktiskt åkt nedcab-
bat från Örebro. Genom 
åren har det blivit en hel 
del Alfor. Bertone, Giulia, 
Sprint och Bertone GTV är 
några som passerat.
I dag åker vi 916 Spider.

BO M HASSELBLAD, 
LINKÖPING

– Dels är jag här som funk-
tionär för att hjälpa till, 
men det är också kul att 
se och träffa alla bilar och 
människor som är här. Jag 
är en återfalls-Alfist. Efter 
en Alfa-period på 70-talet 
kom utlandsjobb mellan, 
men sedan fyra år är jag 
tillbaka i Alfa-världen. 
Köpte en 155:a av Harald 
Kronegård som jag fortfa-
rande använder.

MAGNUS OCH ELIAS 
SÄFSTRÖM

– För att se alla italienska 
bilar. Det är tionde året 
jag är här. Har en Alfasud 
Sprint hemma som ska 
renoveras och förhopp-
ningsvis komma ut på 
vägarna igen.

THOMMY LEHRGRAFVEN, 
TIMMERSDALA

–  För att se alla vackra 
bilar och träffa alla trevli-
ga människor. Jag har kört 
Alfa de senaste tre åren så 
det är tredje året i rad jag 
är här.

DANIEL HOLM, SKEPPTUNA

– Skokloster är en höjdare, 
det är sjunde året i rad jag 
är här. Trevligt att träf-
fa alla människor och få 
inspiration till mitt eget 
Alfa-bygge.

Stefan Alexandersson, Sara Törnqvist och 
lilla Elsa njuter vårsol i avdelning 916-serien.

En man och hans maskin. Juno Falcks vackra 
2600 som varit hans ägo alltsedan tidigt 60-tal.

Monstret Alfa SZ berör än idag. Mikael Söderström 
äger och nyttjar den sommartid.

Björn Ek riggar parkeringsrutor på morgonen.

Även på besöksparkeringen 
fanns entusiastbilar. Ägaren 
till denna VW har ännu ej 
hunnit vaxa.

Själ, design och arbets-
kostnad ligger bakom detta 
arrangemang. Jämför gärna 
med den fyrkantiga blaffan 
som satt på senare Alfettor 
under 80-talet.
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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

Efter initiativ av Micha Forsgren planerades 
en prov-träff i Torsång den 3 maj. Annonsering 
lades ut på klubbsidorna samt i Klöverbladet 
med åtta deltagare som resultat. Denna helg 
erbjöd mycket för de Alfa-intresserade, med både 
Skokloster, Skottorp, banmötespremiär samt 
även Torsångsträffen under loppet av tre dagar. 
Deltagarna var Göran och Britt Wester i sin Berlina 
-73, Rolf Steinbach med Berlina -73, Sten-Inge 
Örtlund med Spider -97, Magnus Örtlund i sin Spider 

TORSÅNGSTRÄFF 3 MAJ
-83, Daniel Eriksson med träffens enda V8 i Montreal 
-73, Per Andersson med GTV, Sven-Erik Mases i  GTV 
-97 och träffens mest långväga besökare John Ingvar 
Johansson  i en 164 3,0 -92 från Uddevalla.
Nytt datum planeras bli den 7 juni, efter detta num-
mers utgivning. Vi önskar lycka till och hoppas att 
fler semesterfirare i Dalarna tar med sig Alfan.

Tack till Göran Wester för rapportering från träffen!
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TURTLE WAX EXTREME 
När du väljer Turtle Wax Extreme bilvårdsprodukter får du produkter 
som är utvecklade för att möta framtidens krav. Du får alltid ett 
extremt bra resultat. Turtle Wax ger dig en renare och blankare bil 
som håller sig snygg längre.

Blankaste bilen på gatan!

Extreme Halv Liggande.indd   1 09-04-23   13.53.37

Italiensk samling med mycket varierande flora av Alfa Romeo.
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 
27 29

Peter, Petra

30

Elof, Leif

1

Aron, Mirjam

2

Rosa, Rosita

3

Aurora

4

Ulla, Ulrika

5

Laila, Ritva

v. 
28 6

Esaias, Jessika

7

Klas

8

Kjell

9

Jörgen, Örjan

10

André, Andrea

11

Eleonora, Ellinor

12

Herman, Hermine

v. 
29 13

Joel, Judit

14
Kronprinsessans 
födelsedag, Folke

15

Ragnhild, Ragnvald

16

Reine, Reinhold

17

Bruno

18

Fredrik, Fritz

19

Sara

v. 
30 20

Greta, Margareta

21

Johanna

22

Madeleine, Magdalena

23

Emma

24

Kerstin, Kristina

25

Jakob

26

Jesper

v. 
31 27

Marta

28

Botvid, Seved

29

Olof

30

Algot

31

Elin, Helena

1

Per

2

Kajsa, Karin

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
v. 
31 27

Marta

28
Botvid, Seved

29
Olof

30
Algot

31
Elin, Helena

1
Per

2
Kajsa, Karin

v. 
32 3

Tage

4
Arne, Arnold

5
Alrik, Ulrik

6
Alfons, Inez

7
Denise, Dennis

8
Drottningens namnsdag

Silvia, Sylvia

9
Roland

v. 
33 10

Lars

11
Susanna

12
Klara

13
Kaj

14
Uno

15
Estelle, Stella

16
Brynolf

v. 
34 17

Valter, Verner

18
Ellen, Lena

19
Magnus, Måns

20
Bernhard, Bernt

21
Jon, Jonna

22
Henrietta, Henrika

23
Signe, Signhild

v. 
35 24

Bartolomeus

25
Louise, Lovisa

26
Östen

27
Raoul, Rolf

28
Gurli, Leila

29
Hampus, Hans

30
Albert, Albertina

v. 
36 31

Arvid, Vidar

1
Samuel

2
Justina, Justus

3
Alfhild, Alva

4
Gisela

5
Adela, Heidi

6
Lilian, Lilly

Augusti

SKOKLOSTER 2009
FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Giulietta Berlina, bilen som tog Alfa Romeo till folkhemmet.
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Visst är det skönt när allt bara funkar? Hos din MRF-verkstad får du

vår omfattande MRF-garanti på service,reparation och reservdelar. 

Det är en av många orsaker till att du får en tryggare resa med din bil. 

Vill du ha fler argument? Gå in på www.mrf.se/verkstad

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad
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Resegaranti

I trygga händer

     www.brommahobby.se

    
    

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

Alfa Romeo

 i butiken har vi ännu fler modeller än de vi hunnit lägga ut på nätet

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

och mera italienska modellbilar

NY MEDLEMSFÖRMÅN
Vi har uthyrning av Stuga och lägenheter 

i Fjällbacka på västkusten.

Alla Alfa medlemmar erbjuds 

15% rabatt på priset.

Gå gärna in på vår hemsida 
www.saltanlogi.se 

och titta.

Tina & Ulf Larsson (Spider-84 ägare)

FOTOGALLERI – BIDRAG SÖKES
Ett av många gemensamma intressen bland klubbens medlemmar verkar vara fröjd för ögat. 

Om det så är att titta på den egna kelgrisen i garaget eller åka på bilträff för att 
se andras verkar inte spela någon roll – allt vackert är vackert. 

Exakt vad som är vackert kan diskuteras, men för att bekräfta påståendet 
att skönheten ligger i betraktarens öga lanserar vi den nya avdelningen 

studio della foto – fotostudion.

Denna avdelning är avsedd att bereda plats åt medlemmar som gärna ställer sig 
bakom kameran och fotograferar vad de tycker är vackert. 

Vill du dela med dig av dina fotografiska alster är du mer än välkommen att höra av dig 
för ett par sidors exponering i kommande nummer av Klöverbladet. 

Temat är hyfsat fritt bara du tycker det är vackert 
och anknyter till vårt italienska (bil-)intresse.

Premiärfotograf blir skicklige fotografen Stefan Båging från Lidköping. 
En del av hans bilder återfinns i artikeln om Skottorp-träffen, andra under fotostudion. 

Titta och njut.

Kontakta Staffan Erlandsson på nyheter@alfaromeo.org för mer info.  

Välkomna med bidrag!

Ålder: 22 eller 48 år beroende på om jag eller sam-
bon svarar.
Yrke: eget företag i mc-branschen (www.mek1.se).
Civilstånd: sambo med Carola.

Fordonsinnehav: 1750 GTV -70, 75 2,5 V6 -87, 
några båtar, en Mustang Mamba samt förhopp-
ningsvis snart en 166 3,0.

Okänd talang: Placerar mig bra i simracing 
samt har hyfsad framgång i online-spelet Red 
Orchestra.

Fritidssysslor: Fotograferar, fiskar – vilket är ett 
mycket bra sätt att varva ner efter jobbet, samt 
reser på alla möjliga sätt. 

Vad är utmaningen i att fotografera?
Jag har alltid gillat färg och form. Utmaningen 
måste väl bestå i att hitta den ”där” vinkeln 
eller den ”där” grejen som lyfter bilden som man 
tänkt sig. Ungefär.

Varför Alfa Romeo-intresse? 
En sväng med 75:an räckte, sen satt man i träsket 
som alla andra som läser den här tidningen. 

Några synpunkter på just de bilder du valde? 
Nja, det är väl helt enkelt ett par av dom jag gil-
lar lite bättre än alla andra…. Mycket av Alfa-
känslan finns där för mej i alla fall. Färger, 
former och känsla av fart redan i stillastående 
bilar…

Stefan Båging, fotograferande 
bilintresserad mc-skruvande resenär

Se Stefans bilder på nästa uppslag
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Foto: Stefan Båging, Lidköping. Se mer på www.flickr.com/photos/baging/sets/72157617839940134/
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Nämn bröderna Harjunpää för en 
svensk Alfa-ägare och många får något 
tacksamt i blicken. Fast egentligen är 
det deras svåger vi ska tacka. Hade inte 
han köpt en Alfetta i början av 80-talet 
hade bröderna kunnat hamna i Volvo-
träsket. 

I början av 80-talet var Ari och Marco Harjunpää som 
alla andra bilintresserade tonårsgrabbar. Det fanns 
många intressanta bilar, allt från trimmade Volvo till 
små tyska bilar där firmor som Kamei tillverkade enor-
ma mängder plastdelar som skulle monteras på bilen för 
att den skulle se ut att gå fort. I den världen levde bröder-
na lyckligt utan att ana vad som väntade runt hörnet.

En dag berättade svågern Roger Fahlström att han skulle 
byta bil. Nyförvärvet var en Alfa Romeo Alfetta. Det 

sade egentligen inte bröderna så mycket förutom att det 
var något italienskt och ganska sportigt med ett klumpigt 
utseende. – Efter att ha åkt i svågerns Alfetta bleknade 
allt annat. Jag minns speciellt hur läckra instrumenten 
var i bilen. Därefter har Alfa Romeo legat mig varmt om 
hjärtat, berättar Ari Harjunpää. Marco har en liknande 
upplevelse i samma bil. Marco, som är något år äldre än 
Ari, fick dessutom övningsköra i Alfettan.

– Efter att ha kört den bilen var det kört på riktigt. Alfa 
Romeo var märket som gällde, säger Marco Harjunpää 
instämmande. – Ganska lustigt hur Alfettans klumpiga 
utseende efter en tid blev både snyggt och sportigt, läg-
ger Ari Harjunpää till.

I början av karriären arbetade både Ari och Marco i loka-
lerna som ligger i Avesta. Kända Avesta-personligheter 
som Erik Axel Karlfeldt, Tony Rickardsson och Niklas 
Lidström må ursäkta; Ari och Marco, tillsammans med 

ortens andre reservdelsgigant Gunnar Dahlberg, är det 
första många alfister förknippar med Avesta. 
Bröderna Harjunpää startade verksamheten tillsam-
mans. 
Ari sålde bland annat Momo Corse Racing och Zender 
stylingprodukter samtidigt som Marco mest höll till i 
verkstaden bredvid där han, förutom att montera vad Ari 
sålde i tillbehörsväg, lagade och demonterade bilar till 
glädje för Alfa-ägare. 1996 började Ari på numer saligen 
insomnade MT Motor i Uppsala, innan han 1998 fick 
anställning som säljare på NDF i Mölndal, också det ett 
företag i tillbehörsbranschen.

Till en början var det Alfetta och Giulietta som demon-
terades, men även uppköp av nya delar från olika reserv-
delslager breddade utbudet på hyllorna. I Aris arbete som 
resande säljare hittades ibland gamla Alfa-återförsäljare 
och verkstäder med gamla delar som de ville bli av med. 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

AVESTA – SVENSKA ALFISTERS CENTRALLAGER

En gång kom han hem från Orsa med bilen full av plåt-
delar till Alfetta och Alfasud.
Allteftersom åren gick och bilarna åldrades började det 
dyka upp Alfa 33, 75, 164, 155 och på senare tid även Alfa 
156. Nästa steg blir Alfa 159, men dit är vägen lång.
 
Bröderna Harjunpää har även uppmärksammats utanför 
Alfa-kretsar. 1989 var deras första bygge - baserat på 
Alfa 33 - klart. En illgrön skapelse som gav stora rub-
riker i dåtidens motorpress. Utöver denna har även Fiat 
126, ett flertal Alfa 75, Alfetta GTV, BMW 3-serie cab 
och slutligen (?) Alfa GTV6 masserats rejält av Avesta-
grabbarna. Starka rykten i Avesta gör dock gällande 
att deras systersons gamla Audi Coupe står på tur att få 
rejält breddad plåt över skärmarna…

Alla vi som handlat av dessa herrar eller fått hjälp med 
kniviga frågor om bland annat fälgbredd och bultcirkel 
stämmer upp i ett stort tack!

En senare modell av Alfa 164 som parkerats för gott. 
Utblommade hjulvinklar inför sista resan till en kaross-
press.

Marco övert, Ari underst bakom brödernas kraftigt ombyggda Alfetta GTV6.

En välbekant syn för de flesta som handlat av Marco 
Harjunpää. Här serveras kaffe och diskuteras pris.

Denna syn ger många ägare av 116-seriebilar mardröm-
mar, gåshud och ångest; säkringsdosa och styrenhet från 
helvetet.

Ett sista stopp för demon-
tering innan bilarna åter-
föds som en lyktstolpe eller 
Volvo. Vet inte vad som är 
värst av dessa två alter-
nativ.

Egentligen en tragisk syn. 
Vem undrar inte hur bubblan-
de lycklig förste ägaren måste 
ha varit då bilen hämtades 
ut som ny? Idag glädjer bilen 
ägare till andra GTV i behov 
av delar.
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Avesta lockar mången Alfa-fantast att 
åka tiotals mil för reservdelar. Ari och 
Marco Harjunpää slog upp portarna till 
gömmorna en vacker vår-lördag i slutet 
av april – besökarna kom i en stadig 
ström hela dagen.

Den 25 april bjöds det in till träff hos bröderna Harjunpää 
i Avesta. Att svänga förbi där för att bara hämta en 
reservdel och åka vidare är dömt att misslyckas. Allt 
som tar 10 minuter tar minst en timme hos Marco och 
Ari. Inte för att de är slöa, lata eller obstinata utan för 
att det är så förbaskat trevligt att strosa runt bland 
gamla Alfor, reservdelshyllor och högar av tillbehör. 
Både Marco och Ari bjuder dessutom på sig själva och 
sin tid på ett sätt som är ovanligt idag. Som extra bonus 
finns dessutom många likasinnade på plats, varför man 
lätt fastnar i en diskussion om någon gammal bil eller 
bärarm eller kamaxel eller…

I vackert vårväder med sommar-temperatur bjöds det på 
grillad korv, kaffe och kakor. Besökarna kom från vida 
omkring, dock företrädesvis Dalarna, Västmanland och 
Mälardalen. Från Sala dök Urban Berg upp med sonen
Niklas Nelson Berg. Det visade sig att Urban var en före 
detta Alfa-ägare vars son axlat manteln som alfist och 
nu är stolt ägare av en Alfa 156 i behov av bakspoiler 
samt fönsterlist. 
Efter en stunds samtal kröp det fram att även Urban var 
på väg tillbaks in i Alfa-dimman.
– Tidigare åkte jag Alfa 164. Nu har jag gjort ett riktigt 
ladfynd, en Alfetta GTV 2000 som varit avställd sen 1998 
då ägarinnan blev gravid och ställde av bilen, berättar 
Urban Berg. Tydligen ska det sitta Weber 45 mm-förga-
sare på den. Kan vi bara komma överens om priset så 
slår jag nog till på en Alfa igen, fortsätter Urban.

Från Stockholm kom Håkan Andersson uppkörandes, 
också han i sällskap av sin son letade delar till sin Alfa. 
Håkan, som är en vis man, förklarade för sonen varför 
man inte skulle köpa en tom kaross att börja bygga på 
utan nöja sig med reservdelar till de bilar familjen redan 
äger.

Gamle klubbmästarinnan Tina Bergman dök upp med 
make i en läckert rödmetallic Alfa 166. Några veckor 
innan hade paret Bergmans Alfa 75 TS efter 32000 mil 
hamnat hos Marco för demontering, så idag letades det 
inte bland begagnade delar utan bland nya tillbehör för 
Alfa 166.

Efter ett par timmars minglande och nya bekantskaper 
var det dags att styra hemåt. Jag hade rest upp enkom 
för detta reportage, men likt förbaskat åkte en mittkon-
sol samt taklist till GTV6-an med hem. Så är det varje 

Öppet hus Harjunpää Design
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

gång. Jag svänger in för att hämta en enstaka del, Marco 
slår upp en kopp och kaffe och Alfa-snacket sätter igång. 
Rätt vad det är glömmer jag bort mig och jag slänger ur 
mig frågan om ”du har händelsevis inte en sån där grej” 
och sen är det kört. Stall-tipset är att aldrig ge en exakt 
tidsangivelse för hemkomst till nära och kära. Rätt vad 
det är står du bland några dussin rattstänger från olika 
Alfor och givetvis vill du jämföra dem med varandra. 
Att veta varför 75:an har justerbar ratt i djupled emedan 
Alfetta och GTV inte har det är en sak, men att ha sett 
dessa rattstänger demonterade bredvid varandra samti-
digt är riktigt stort. Då vet man ju också varför.

Från vänster Urban Berg, Marco Harjunpää och Rikard 
Nelson Berg. Skrotad Alfa 156 får bidra med bakspoiler till 
Rikards 156:a.

Marco hjälper Göran Wester från Borlänge leta delar till 
sin Berlina -73.

Från vänster Ari Harjunpää, Carin Rönnholm och Tina 
Bergman som diskuterar diverse farthöjande tillbehör. Far 
och son Berg/ Nelson Berg i bakgrunden. 

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Italienska Bil AB och 
If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.

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 Försäk-
ring är en god affär, den också.
 För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns nu 
ett extra förmånligt erbjudande. Du hittar det på vår 
hemsida www.alfaromeoforsakring.nu. Om du vill veta 
mer om vår försäkring, ring 08-541 702 09.

Din bil är värd 
en bra försäkring.
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Kylväska
Läcker picnic-korg med kylfunktion, 
perfekt att ha med sig på träffen! 
Handtaget är tillverkat i 
racerlätt aluminium och 
korgen är ihopfällbar 
vilket gör att den passar i 
vilken räser som helst.

Alfa-loggan i tryck på locket!

320:-

Allvädersjacka
Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot vind och regn men samtidigt transpor-

terar ut fukt och överskottsvärme.

Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, bröstficka, armficka, 2 sidorfickor 
och 3 innerfickor. Finns i storlekar från small till X-large.

Röd med Alfa-loggan tryckt på bröstet.

695:-

NYHETER FRÅN POSTORDERBUTIKEN
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Elegante Sportivo Quattro Porte - bästa fyrdörrars bilen.
Peter Olanders minst sagt orörda Alfa Giulietta från 1961. Ett flertal blå nyanser på bilen som tog Alfa Romeo till 
det europeiska folkhemmet. 

Prima Spider Premio - snyggaste öppna bil.
Lars Hedborg i vackert brukad och rullande renoverad Giulia Spider från 
1964. Lars köpte den som sin första bil 1975 och har verkligen använt den. 
Senast 2001 gjordes en långresa till Italien.

                                            R                           ti    M      
H                                                     ,                              -
ti                                    T                                           ti   

                                                                                     
                                                                              

                                                                                 
                    

  

Ny                 återförsäljare i  Malmö

J               4
 13 75 M    
F          :   4  -  43 14   
        :   4  -  18 56 6 

            

Bella Coupe Primavera 
- vårens snyggaste två-
dörrars bil.
Juno Falk, klubbens 
äldste medlem med sin 
2600. Inköpt 1963 då 
Juno bytte sin Giulietta 
Sprint mot denna vagn 
som då gått 900 mil. 
Idag har den gått drygt 
10 000 mil och är i 
ett enastående vackert 
skick – helt original.
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Med sommarväder och löfte från SMHI om sol 
hela dagen är det gott att vara på Gelleråsen, 
och när Aris Stamos med crew levererar ett 
klockrent banmöte, då är man så nära himlen 
som det går att komma. 

En riktig superstart på säsongen 2009 fick vi, med 
ett mycket välarrangerat och välbesökt banmöte på 
Gelleråsen, fullbokat i klass A och B samt i licenskursen 
som för dagen ersatte klass C. 

Och även om Challenge/R inte riktigt fyllde upp antalet 
avsatta platser borgade sjutton anmälda ekipage för ett 
mycket bra startfält. Nytt för i år är att inbjudan gått ut 
till Corsa Italian – den norska Alfaklubbens motsvarig-
het till svenska Alfaklubbens tävlingsserie Challenge. 
Från Corsa Italiana kom tre deltagare. 

Banmötespremiär Gelleråsen
TEXT: JÖRGEN ERIKSSON

Av sjutton anmälda kom fjorton till start i första racet, 
tolv till start i andra racet. Efter lite hård gallring ute på 
banan passerade nio bilar målflaggan i första racet, följt 
av tio bilar i andra. Se resultatlistan bredvid.

Som sammanfattning kan sägas att dagen var väldigt 
lyckad, både för deltagare och besökare. Det finns myck-
et att se, allt från gamla till nya Alfor men även många 
andra intressanta bilmärken som samtliga får bekänna 
färg på banan. Att klubbens racerförare utvecklat sina 
bilar rejält skvallrar varvtiderna om – det är riktigt 
vassa vagnar som deltar. Även om du inte tänker köra 
själv är ett besök på banmöte givande; se, prata, lyssna 
och känn Alfa Romeo!

#44 Richard Eliasson och # 84 Christoffer Haglund på 
väg in i trösen. Foto: Magnus Lindberg.

Björn(-busen) Ek  i alfetta 1.8 med god fart under sulorna.   
Foto: Magnus lindberg.

Niclas rosengren lattjar 
i sanden något som inte 
nämnvärt påverkade slut-
resultatet. Foto: Magnus 
Lindberg.

En sportbil ska vara röd!!  Foto: Chris 
Moliis.

Challengegänget avrullat och redo för 
dagens prövningar. Foto: Sam Helgesson.

Samling kring hjärtat på Challenge #15 Oscar 
Palms 75 turbo.   Foto: Sam Helgesson.

116 racers så olika men ändå så lika #58 Benny Steen i 
alfa 75TS och #72 Jens Roos i en Alfetta GTV. 
Foto: Chris Moliis.

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed

1 9 Nicklas Rosengren 11 14:07.604 1:15.818 5 113.957

2 66 Hans Bjurman 11 14:09.266 1.662 1:15.582 5 114.313

3 164 Micha Forsberg 11 14:40.178 32.574 1:18.256 3 110.407

4 72 Jens Roos 11 14:49.401 41.797 1:18.855 2 109.568

5 99 Claes Hindemith 11 14:51.129 43.525 1:19.674 11 108.442

6 15 Oskar Palm 11 15:04.178 56.574 1:20.521 9 107.301

7 84 Christoffer Haglund 11 15:08.414 1:00.810 1:20.886 4 106.817

8 44 Richard Eliasson 11 15:15.641 1:08.037 1:20.958 9 106.722

9 58 Benny Steen 11 15:24.205 1:16.601 1:22.285 9 105.001

10 45 Kai Erik/Tor Andersson/Staubo 10 14:31.588 1 Lap 1:21.926 4 105.461

DNF 78 Kristoffer Edström 6 7:59.922 1:16.550 6 112.867

DNF 7 Marcus Moberg 2 2:44.830 1:18.897 2 109.510

DNS 106 Jan Robert Sörensen 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 34 Jens Hagen 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 71 Mats Forssén 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 21 Johan Moberg 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 35 Olof Cederberg 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

Not Classified

Race 2

DNF - did not finish (brutit)
DNS - did not start (startade ej)

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed

1 9 Nicklas Rosengren 11 14:21.810 1:17.215 4 111.895

2 164 Micha Forsberg 11 14:24.120 2.310 1:17.439 4 111.572

3 66 Hans Bjurman 11 14:32.492 10.682 1:17.101 3 112.061

4 7 Marcus Moberg 11 14:50.115 28.305 1:18.462 2 110.117

5 99 Claes Hindemith 11 14:57.696 35.886 1:20.327 11 107.560

6 84 Christoffer Haglund 11 15:04.691 42.881 1:20.995 6 106.673

7 15 Oskar Palm 11 15:07.364 45.554 1:20.706 7 107.055

8 72 Jens Roos 11 15:16.097 54.287 1:19.383 2 108.839

9 58 Benny Steen 11 15:21.887 1:00.077 1:22.504 2 104.722

DNF 78 Kristoffer Edström 3 4:02.685 1:17.551 3 111.411

DNF 45 Kai Erik/Tor Andersson/Staubo 3 4:32.727 1:21.808 2 105.613

DNF 106 Jan Robert Sörensen 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNF 34 Jens Hagen 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNF 44 Richard Eliasson 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 71 Mats Forssén 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 21 Johan Moberg 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 35 Olof Cederberg 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

Not Classified

Race 1

DNF - did not finish (brutit)
DNS - did not start (startade ej)
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STCC och JTCC är Alfa-tätt. Mattias Andersson och 
Claes Hoiffsten kör Alfa 156 i stora klassne, Robin 
ASppelqvist Alfa 147 i JTCC. Ta chansen och besök 
tävlingen då Club Alfa Romeo Svezia och Ring 
Knutstorp erbjuder klubbmedlemmar rabatterade 
biljetter till STCC lördag den 27 juni.  Ordinarie pris 
är 240 kr, rabatterat pris 180 kr.
 
Hur gör jag?
Anmälan och betalning till PG 228541-9.
Ange medlemsnummer, namn samt antal biljetter.
Biljetterna skickas till den adress som anges i med-
lemsregistret. 
 
För frågor vänligen kontakta Mikael Kahlin , 0709 – 
722 350 eller kahlin@wekunet.se 
 
Aktivitet efter STCC Ring Knutstorp den 27 juni
Direkt efter STCC på Ring Knutstorp kör vi en 
runda på inspirerande skånska småvägar. Vi börjar 
körningen direkt utanför Ring Knutstorp efter sista 
racet.
 
Körningen är öppen för ALLA - även de som inte sett 
på STCC under dagen.
Det kommer att finnas anslutningsmöjligheter efter 
vägen och vi kommer att köra ungefär en timme. 
 
Rundan avslutas i centrala Helsingborg med middag 
på en trevlig restaurang i mellanprisläge(finns även 
pizza). Middag till självkostnadspris.  
Alla är välkomna till middagen, men skall man 
enbart delta i den så vill jag få ett mail om detta för 
bordsbokning. kahlin@wekunet.se 
Efter middagen är det ”fritt” - de som skall övernatta 
på Knutan tar sig dit o övriga efter egen förmåga.  

ANMÄLAN
Mikael Kahlin, kahlin@wekunet.se , 0709 – 722 350 

Sista söndagen i april samlades vi ”hemma” hos Mattias 
Andersson i hans go-karthall i Linköping. Det var en 
samling förväntansfulla deltagare med varierande ålder, 
kön och erfarenhet som träffades för en trevlig söndag. 
Några hade aldrig suttit i en go-kart tidigare medan 
andra hade harvat runt många varv på någon hemmaba-
na. Dennis Holmström hade med sig sin dotter som fick 
nöjet att känna hur det känns i en ”tävlingsbil”. Som tur 
var hade pappa en bröstficka så turdockan också kunde 
följa med. Det blev en intensiv men godmodig kamp mel-
lan deltagarna, både om snabbaste varv men också om 
jämnaste. 

Under en paus i körandet och tävlandet tog Mattias 
med oss till racinggaraget i samma byggnad. Där fick 
vi en chans att titta på tävlingsbilen när den höll på att 
förberedas för premiären på Mantorp bara några dagar 
bort. Mattias berättade lite om arbetet som gjorts under 
vintern och visade hur hans arbetsplats ser ut. 

Inspirerade av garagebesöket körde vi ytterligare några 
go-kartheat innan den högtidliga prisutdelningen med 
nationalsången strömmande från högtalarna.

Det kommer säkerligen att bli fler tillfällen att träffas 
”hemma hos Mattias” och jag tror deltagarna instämmer 
i ett tack till Mattias för dagen!

Go-kart hos Mattias

STCC på Ring Knutstorp 
27 juni – 25 procents rabatt

TEXT OCH FOTO: BO M HASSELBLAD
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Så är säsongen igång på riktigt! När jag skriver 
detta har vi precis klarat av säsongpremiären 
på Mantorp och det känns skönt att äntligen få 

komma igång. När du läser tidningen har vi dessutom 
klarat av Gelleråsen och troligen också Göteborg.

Premiären gick bra. Efter jobbet med bilen under vin-
tern, både i Italien och hemma i Linköping, så tyckte 
vi att vi hade en konkurrenskraftig bil. Förutom att 
bilen varit nere i Italien, som jag skrev i förra numret, 
så hade vi förmånen att ha två italienska tekniker hos 
oss i garaget några veckor före säsongstarten, däribland 
den ingenjör som ursprungligen byggde bilen. Även om 
vi hade gått igenom alla detaljer både en och två gånger 
var det väldigt nyttigt att kunna diskutera inställningar 
och justeringar med dem. 

Som ni sett så har bilen en ny skrud i år – en vit och blå 
sådan. Efter åren med en röd bil så kanske förändringen 
kan vara välkommen och det är ju en konsekvent färg-
sättning vi har i år. Den nya större bussen, våra hospita-
lity- och verkstadstält, overaller och andra saker är nu 
alla blåa och vita. 

Vid  första tävlingen så fungerade bilen bra vid det 
inledande testet. Kvalet var inte riktigt som vi ville ha 
det, främst  beroende på annan trafik då bilen fung-
erade bra. En elfte plats blev resultatet. Första racet för 
säsongen gav en uppmuntrande sjätteplats och poäng i 
serien redan från början. Att hämta in fem platser i fältet 
kändes bra och det fanns både fart och väghållning som 
räckte till.

I eftermiddagens andra race startade jag i tredje startpo-
sition, med den omvända startordningen för de åtta för-
sta i race ett som gäller under årets tävlingar. Jag fick en 
riktigt bra start och kunde köra om Schie på start- och 
målrakan upp i ledning. Det var en bra känsla att leda 
fältet under de första fyra varven och ytterligare bekräf-
telse att bilen är konkurrenskraftig. Tyvärr blev Janne 
”Flash” Nilsson - som flera gånger tidigare - alldeles för 
aggressiv och trots att jag hade spåret in i sista kurvan 
på femte varvet tryckte han till min vänstra bakskärm. 
Dels tappade jag fart genom sammanstötningen och 
dessutom hamnade högerhjulen i gruset. Sådant kostar 
och jag blev omkörd av Flash, Göransson och Björk. Det 
kändes surt, speciellt då det inte var första gången Flash 

Mattias Andersson
GRAND PRIX 2009 K
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ställer till det för mig! Jag tycker tävlingsledningen 
borde ha utdömt någon form av bestraffning men så blev 
det inte. Lite synd eftersom jag tycker vi alla i fältet tjä-
nar på ren och juste körning, men det var bara att gilla 
läget. Med tanke på det är jag nöjd med femteplatsen, 
men visst hade det varit roligare att stå på pallen. Fullt 
möjligt om bara Flash hade hållit sig i skinnet!

Ni vet hur de följande tävlingarna har gått och givetvis 
hoppas och tror jag att vi kommer att vara med i täten vid 
många tillfällen i år. Min första ambition för säsongen är 
att vinna åtminstone en tävling under säsongen. Jag gil-
lar formatet tävlingarna har i år och det kan komma att 
bli många spännande fighter, speciellt i det andra racet 
med den omvända startordningen.

En del Forza Mattias-medlemmar hittade till tältet och 
kvitterade ut sina VIP-brickor. Det nya tältet med mer 
utrymme, serveringsutrustning, storbilds-TV och bord 

och stolar har en trevlig cafékänsla och är en bra rast-
plats för mina sponsorer och Forza Mattias-deltagare.

Det är fortfarande inte för sent att haka på. För ett 
bidrag på minst 200 kr får du dels de nyhetsbrev som 
kommer att skickas ut via e-post liksom en möjlighet att 
besöka oss i teamtältet under tävlingarna. Skickar du 
400 kr kan du dessutom ta med dig en gäst vid besöket. 
När du sätter in pengarna, (bankgiro 355-4045) glöm inte 
att ange namn, medlemsnummer i CAR och ett telefon-
nummer så vi kan identifiera dig och se till att du kom-
mer med på listan. 

Stort tack till alla er som redan nu kommit med!
Hälsningar,
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I KB 09-2 presenterades Multiair, Fiats 
nya konstruktion för att styra ventilerna i 
motorn, en metod som skall ge mer effekt, 
lägre förbrukning och reducerade utsläpp. 
Förstod alla hur den fungerar? - Tekn. Red. 
gjorde det inte, men har forskat vidare i 
detta intressanta ämne.

Den vanliga metoden
Den gamla hederliga lösningen för att släppa in luft i 
cylindrarna är ju att låta en kamaxel mekaniskt påverka 
ventilerna, så dessa öppnar och stänger vid lämpligt till-
fälle, bild 1. Konstruktionen härstammar från Hedenhös, 
och kan tyckas simpel i dessa digitala tider, men ingen 
alternativ konstruktion har hittills kunnat ersätta den. 
Den styr ventilerna med hög precision, så att de inte 
kolliderar med varandra eller kolvarna, trots de ofta att 
öppnar och stänger mer än 50 gånger per sekund och 
avståndet till kolvarna ibland är mindre än 1 mm... Inte 
nog med det, i en bil som gått 25 000 mil har ventilerna 
öppnat och stängt ca 300 miljoner gånger, utan annat 
underhåll än lite frisk olja då och då, och kanske ett eller 
annat rembyte om motorn är ”modern”. 

Bild 2 visar hur ventilernas lyftkurvor för en Ottomotor 
kan se ut. För att hinna få ut avgaserna i tid öppnar 
avgasventilen innan kolven hunnit till nedre dödpunkt, 
och stänger efter övre dödpunkt. Insugsventilen å sin 
sida öppnar strax före övre dödpunkt, så under en viss 
vinkel är både insug och avgas öppna, ”overlap”. 

Problemen
Alla tillverkare jobbar frenetiskt med att pressa ned 

bränsleförbrukningen, en strävan som olyckligtvis resul-
terat i att dieselmotorn hittat in personbilar, skrämman-
de nog även i Alfa Romeo... Men hoppet är inte ute, det 
börjar komma teknik som förhoppningsvis kan förpassa 
de illaluktande oljebrännarna till arkivet för historiska 
misstag. 

Ottomotorn har lägre verkningsgrad än Diesels, utnytt-
jar alltså bränslets energi sämre. I bästa fall kan Ottos 
motorer utnyttja drygt 30% av bränsleenergin, medan 
dieselmotorer klarar över 40%. Vid dellast, vilket ju 
tyvärr är det driftsätt vi i allmänhet är hänvisade till, 
är verkningsgraden betydligt sämre än så, kanske bara 
10%... Ett tungt skäl till bensinmotorernas sämre verk-
ningsgrad är de s k pumpförlusterna, och hänger hop 
med det sätt på vilket motoreffekten styrs.

Dieselmotorn behöver inget spjäll i insugskanalen, utan 
effekten styrs helt av den mängd bränsle som pumpen 
sprutar in direkt i förbränningsrummet. Vid dellast drar 
motorn utan att besväras av någon strypning i sig mer 
luft än vad förbränningen kräver - dieselprocessen fung-
erar trots stort överskott av luft. Ottomotorn, däremot, 
måste ha ett noggrant anpassat förhållande mellan luft 
och bränsle, ofta angivet med lambda-värdet.  För att för-
bränna 1 kg bensin behövs 14,7 kg luft , λ=1. (Omräknat 
till volym blir det 1 liter bensin och ca 10 000 liter luft). 
Det sitter därför ett spjäll i insugningsrör eller förgasa-
re, och begränsar lufttillströmningen vid allt utom full-
gaskörning. Med konventionell ventilmekanism öppnar 
ju ventilerna lika mycket, oberoende av effektuttaget. 
Då kolvarna rör sig nedåt under insugstakten försöker de 
dra i sig luft genom insugskanalerna, men luftströmmen 
bromsas av spjället. Resultatet blir undertryck i förbrän-

ningsrummet, alltså en tryckskillnad över kolven, som 
bromsar dess rörelse, dvs förbrukar effekt! Detta kallas 
för pumpningsförluster. För att tydligt illustrera detta 
kan man titta på ett s k pV-diagram, bild 3. 

Detta visar tryck p och volymen V i motorns cylinder. 
Från 1 till 2 minskar volymen, och följaktligen ökar 
trycket, vi befinner oss i kompressionsfasen. Vid 2 tänds 
blandningen, varvid trycket följaktligen ökar snabbt, 
och trycker kolven nedåt, 3 till 4, detta är uppenbarligen 
arbetstakten. Från 4 till 5 rör sig kolven uppåt, minskar 
volymen och trycker ut avgaserna, varefter insugstakten 
tar vid, 5 till 1. Ytan inuti den övre slingan representerar 
det nyttiga arbetet motorn presterar.

Om vi hade en idealisk motor, utan strypningar i vare 
sig insug- eller avgaskanalerna skulle kurvan se ut som 
i bild 4, det finns ingen tryckskillnad i den nedre sling-
an. Verkligheten är tyvärr en annan, bild 5, som visar 
kurvan då motorn går på lätt last. Gasspjället stryper 
luftströmmen, och mellan 5 och 1 jobbar kolven mot ett 
ordentligt undertryck. Ytan inuti den nedre slingan är 
rent slöseri, pumpförlusterna. (Även på avgassidan finns 
pumpförluster, men dem bortser vi från i denna artikel, 
precis som Fiat gjort.)

Av detta kan vi dra slutsatsen att en liten motor som job-
bar hårt, har mindre pumpförluster, drar mindre bränsle 
än en stor motor som luffar fram på dellast. Men, hur kul 

MULTI-LUFT?

Bild 1.

Bild 2.

Bild 3.

Bild 6.Bild 5.

Bild 4.
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är det med en motor på 18 hästkrafter, även om den lätt 
kan dra bilen fram i av Vägverket max tillåten hastighet? 
Vad finns det för alternativa metoder, kan man förbättra 
Ottos koncept?

Även om den gamla hederliga ventilmanövreringen, med 
fix kamaxeldrivning och kamnockar, som direkt styr 
ventilrörelsen, fungerar utmärkt, så är den en kompro-
miss mellan tomgångsegenskaper, effektivitet vid dellast 
och maxeffekt. Önskvärt vore att ventilernas rörelser 
kunde varieras beroende på omständigheterna, för att 
optimera motorns egenskaper vid olika belastningsfall. 
Alltså, kamaxlarna skulle styra ventilrörelserna för att 
ge karaktäristiken hos en tändkulemotor på tomgång, 
en Ferguson vid krypkörning, en Prius på dellast och en 
F430 vid maximalt effektuttag!  

Hi-tech ventilstyrning
Först på senare tid har det blivit möjligt styra venti-
lernas rörelser mycket mer flexibelt. BMW t ex har sin 
komplicerade mekaniska lösning, Valvetronic, som gör 
det möjligt att steglöst variera ventillyftet från 0 till 
max. Motorer så utrustade behöver inget gasspjäll, ty 
ventilerna har tagit över uppgiften att styra hur mycket 
luft motorn får dra i sig. Kombinerat med mekanismer 
för att kunna styra när ventilerna skall börja öppna, får 
man ett effektivt, men komplext och dyrbart system. 
Bild 6 försöker återge den komplicerade mekanismen, 
som bygger finmekanik, styrd av en stegmotor.
Många tillverkare har jobbat med ännu mer flexibla 
lösningar, där man helt sonika avskaffar kamaxlarna, 
och styr ventilerna med elektromagneter, tryckluft eller 
hydraulik. Fiat har lagt ned mycket krut på en sådan lös-
ning, men fann till slut att den var alltför komplicerad, 
effektkrävande och inte tillräckligt tillförlitlig. I stället 
har man satsat på den nu presenterade lösningen, av 
någon anledning kallad Multiair. Den lovar att ge betyd-
ligt fler möjligheter att styra gasväxlingen än tyskarnas 
mekaniska underverk, vara billigare och inte minst vik-
tigt, ”failsafe”.

Fiats lösning.
Funktionen hos Multiair är att rörelsen, från kamnocken 
till ventilen, överförs med hjälp av hydraulik. Bild 7 
visar ett datorgenererat snitt genom ett cylinderhuvud 
med Multiair. Avgasventilerna under kamaxeln, styrs 
på konventionellt sätt av kamnockar och kamföljare. För 
varje par av insugsventiler finns en enda kamnock, nätt 
och jämnt synlig bakom den bortre avgasnocken. Den 
påverkar en vipparm med rulle, som överför rörelsen till 
kolven i huvudcylindern högst upp. Oljan i denna kan 
strömma genom den övre gula rörledningen till behål-
laren upp till vänster, och vidare genom ytterligare två 
rörledningar till slavcylindrarna som finns ovanpå de 
båda insugsventilerna. Om behållaren endast var en 
sluten volym fylld med olja, skulle anordningen vara en 
hydrostatisk kraftöverföring, där oljan från huvudcylin-
dern direkt påverkar kolvarna i slavcylindrarna, vilka i 
sin tur öppnar ventilerna. Dessa stängs på vanligt sätt 
av fjädrar, ej utritade på bilden. En kamnock styr alltså 
två insugsventiler.

Oljebehållaren är hjärtat i konstruktionen. Exakt hur 
den ser ut inuti har Tekn. Red. inte lyckats hitta någon 
uppgift på, men den har en elektriskt manövrerbar 
ventil, som kan öppna eller stänga på order av motorns 
styrsystem. Om styrventilen är stängd, blir funktionen 
som beskrevs här ovan, en transmission som överför 
rörelserna hos vipparmen till insugsventilerna. Då el-
ventilen är öppen däremot, kan oljan i stället strömma 
in i behållarens inre del, och inget tryck når fram till 
slavcylindrarna. 

Multipla möjligheter.
Detta ger flera möjligheter, beroende på när, och hur 
länge styrventilen är öppen, se bild 8:

A. Styrventilen alltid stängd: Insugsventilerna öpp-
nar maximalt, styrt av kamprofilen, fullt effektuttag. 
Kamprofilen kan utan nackdel vara tuffare än vad som 
är normalt i en bruksmotor, eftersom man kan reducera 
ventilöppningen vid lägre varv och dellast. 

B. Om den elstyrda ventilen stängs först då kamnocken 
redan flyttat vipparmen ett stycke, får man en kortare 
ventilöppningsvinkel och lägre ventillyft, fördelaktigt 
vid låg belastning. 

C. Här öppnar insugsventilen då kamaxeln så bestämt, 
men efter en stund släpper manöverventilen in olja i 
behållaren, trycket sjunker i slavcylindrarna, och ventil-
fjädrarna stänger insugsventilerna. För att stängningen 
inte skall ske för våldsamt finns en dämpning inbyggd 
i slavcylindrarna, som även fungerar som hydrauliska 
kamföljare och ser till att spelet till ventilerna är det 
korrekta. Detta driftsätt ger möjlighet att reducera 
pumpförlusterna, så att motorn drar mindre bränsle vid 
lätt belastning: I stället för att motorn under hela insugs-
takten drar i sig luft förbi insugets spjäll, släpper man 
bara in den mängd som verkligen behövs för att ge rätt 
blandningsförhållande. Resterande delen av insugstak-
ten är insugsventilen helt stängd, och ingen luft passerar 
in, trots att motorn inte har något bromsande gasspjäll. 

Detta genererar visserligen ett undertryck i cylindern, 
som bromsar rörelsen, men en stor del av denna förlust 
har man tillgodo under kompressionstakten, då under-
trycket istället hjälper till att trycka kolven uppåt! 
Resultatet sägs bli en förbättrad bränsleekonomi, p g a 
minskade pumpförluster.

D. visar hur man kan stänga ventilen tidigare än vad 
kamprofilen egentligen avser, genom att i rätt ögon-
blick öppna förbindelsen till behållaren. Insugsventilen 
stänger tidigt och överlappet minskar eller elimineras. 
Man får en motor med rejält vridmoment på lägre varv, 
trots en ”vass” kamaxel som förmår ge hög litereffekt på 
toppvarv.

E. visar den mest exotiska varianten, där man faktiskt 
öppnar insugsventilerna två gånger per insugstakt. I 
början av insugstakten är elventilen stängd, insugsven-
tilen börjar öppna, styrd av kamxaxeln . Efter en kort 
tid öppnas passgen till behållaren, ventilen stänger igen. 
Så, strax före övre dödpunkt gläntar man på ventilen 
kortvarigt igen! Avsikten med detta är att öka turbulen-
sen i förbränningsrummet, så att man får en effektivare 
förbränning av mager bränsleblandning vid lågt effekt-
uttag.

Framtida fördelar för Fiat!
Sammanfattningsvis kan man säga att Multiair ger helt 
nya möjligheter att styra ventilernas rörelse, både när de 
skall öppna och stänga, och hur mycket. Hur stora förde-
lar detta kan ge, får framtiden utvisa, men nog verkar det 
som om man har hittat en metod med utvecklingspoten-
tial! I Fiats dokumentation nämns även möjligheten till 
”downsizing”, en motor med reducerad slagvolym, lägre 
bränsleförbrukning, men med bibehållen maxeffekt. 
-Detta eftersom en sådan motor kan ges en kamprofil 
optimerad för hög maxeffekt, utan de nackdelar en sådan 
skulle ge i en motor med konventionell ventilmekanism.
I och med att insugsventilerna inte behöver placeras 
i direkt anslutning till kamaxeln, bör systemet också 
ge förbättrade möjligheter till effektiva kanaler och Bild 7.

Bild 8.

förbränningsrum. Bild 9 antyder att man konstruerat 
en motor med modernt liten vinkel mellan insug- och 
avgasventiler, för effektiv gasströmning och ett kom-
pakt förbränningsrum. Inget nämns i Fiat-pappren om 
möjligheten att spara ytterligare bränsle genom att helt 
koppla bort några cylindrar på dellast, men det bör vara 
lätt ordnat, dock knappast i en 4-cylindrig motor...

Svårigheter? 
-Säkert! Hydraulik kräver snäva toleranser för att fung-
era, och om Tekn. red förstått saken rätt, krävs redan 
i en fyra inte mindre än 12 st cylindrar med noggrant 
inslipade kolvar, dyrrt, dyrrt som Bosse Bildoktorn skull 
uttryckt saken. Läckage blir det rimligen hur man än 
gör, så på något sätt måste oljeförlusterna ersättas. Att 
pumpa olja fram och åter genererar också värme och 
effektförlust. 

Man även fundera över hur bra den hydrauliska kraftö-
verföringen blir. För att kunna använda en effektiv 
lyftkurva för ventilerna vill man öppna och stänga 
dem så snabbt som möjligt, något som bl a begränsas 
av fjädringen i mekanismen. Här ersätter man en styv 
kamföljare i stål med flera cylindrar, ledningar och en 
behållare innehållande olja, något som jämförelsevis 
säkerligen är tämligen vekt, speciellt om det uppkommer 
luftinblandning i oljan.

Styrdatorn och dess programvara kommer också att 
kräva oerhört mycket utvecklingsarbete, innan man kan 
dra full nytta av alla nya möjligheter. Kanske är detta 
den största utmaningen som Fiats konstruktörer nu 
ställs inför...

Ett av Fiats argument för den här lösningen är tillför-
litligheten, och det förefaller vara korrekt.  Om styr-
ventilerna fastnar i stängt läge, händer inget värre än 
att motorn beter sig som en hårt trimmad motor, alltså 
går dåligt på lågvarv. Skulle en styrventil i stället vara 
permanent öppen, förblir insugsventilen stängd, motorn 
tappar effekt, men flyger inte i bitar...

Bild 9.
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KLUBBSHOPPEN

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

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

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

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

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

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

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

12/13 10

17

19

18

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

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

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

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

KLUBBSHOPPEN

1

2

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

ORG. Har du inte tillgång till vår hemsida eller 
e-post skickar du din beställning till: CLUB ALFA 

ROMEO POSTORDER C/O HENRIK SELBO, 

JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 SPÅNGA.

Har du frågor om sortimentet ringer du oss på:
070-721 02 07.

STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVER-

ALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

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

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

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

3

6

78 22

5

4

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

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

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

7 T-SHIRT RÖD BARN 
110/120, 130/140, 150/160   100:-
Ny modell! Röd med klubbtext i vitt på bröstet.

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

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

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

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

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

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

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

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

9

25

16

27

28

20 21

29

30

32

33
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13 ALFA ROMEO GIULIETTA 
SPRINT
AV ALFIERI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Den officiella 50-årsjubileumsboken.  Allt 
du måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 
det för till exempel för original tillbehör till 
Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 
instruktionsboken till Sprinten.
Text på Ital/Eng/ Fra, bilder i färg och svart-
vitt. 96 + 60 sidor

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt 
om Giulietta plus intervjuer med folk som 
var med och utvecklade, färgkombinationer 

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 13

interiör-kaross och leveranslistor på bilarna.
Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik 
i färg. 191 sidor

15 DESIGN BY GIUGIARO
AV PETER VANN
PRIS 375:- PLUS FRAKT 
En stor praktbok om Giugiaros 35 åriga 
gärning 1968-2003 som bildesigner. Mycket 
fräcka bilar – bilder är det ju många av.
Text på engelska, lyxbilder i färg. 192 sidor

16 PININFARINA ART AND 
INDUSTRY 1930-2000
AV ANTOINE PRUNET
PRIS 475:- PLUS FRAKT
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. 
Ett rikt illustrerat praktverk.
Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 
sidor

17 BERTONE 90 YEARS
1912 – 2002
AV LUCCIANO GREGGIO
PRIS 475:- PLUS FRAKT (HAR KOSTAT 98 
EURO...)
Lyxbok i två band i en snygg box. Berättar och 
visar allt om Bertone då, nu och imorgon.
Ett samlarobjekt.
Text på engelska och italienska, bilder i svart-
vitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 DVD ALFA ROMEO VICTORY 
BY DESIGN
TONY MAYLAM PRODUCTION
PRIS 250:- PLUS FRAKT
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-
värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 
prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 
Mycket intressant. 98 minuter lång.

NOSTALGIA&BÖCKER

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS 
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.

HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns till-
gängligt så länge lagret räcker. Lagret kom-
mer att fyllas på om och när behov finnes. 
Sortimentet kan också ändras hur som helst. 
Har du några speciella önskemål så hör dig 
till Björn Nilsson 040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn 
Nilsson 040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda 
på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/
Böckerna reserveras då för dig. Sedan har 
du en vecka på dig att betala din order till 
Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna 
är på kontot skickas din order. Räkna med 
1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för 
att slippa outlösta försändelser, efterkrav och 
postförskottsavgifter. Välkommen med din 
beställning eller förfrågan.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH 
PASSION 
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke 
mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på 
bilarna från efter andra världskriget fram till 
156 modellen. Text på engelska, bilder över-

vägande i färg.
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2 ALFA ROMEO-MILANO 
AV MICHAEL FROSTICK
PRIS 400:- PLUS FRAKT
Nytryck av ett klassiskt praktverk. Club Alfa 
Romeo kan exklusivt erbjuda denna i Sverige. 
Beskriver märkets historia i kort och innehål-
ler mycket bilder på udda och okända Alfor 
som man sällan eller aldrig sett. Behandlar 
bilar fram till och med Alfetta Serien.
Även mycket 30 - 50 –tal samt tävlingsbilder. 
Text på engelska, bilder i svartvitt.

3 ALFA ROMEO OWNER´S BIBLE 
AV PAT BRADEN
PRIS 350:- PLUS FRAKT.
Denna Amerikanska bok är vad den säger, en 
Owner´s bible. Mycket tekniska tips varvat 
med historik.
Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 
har Spica Insprutning. Text på engelska, bil-
der i svartvitt.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ 
GT & GTA 
AV JOHN TIPLER  
PRIS 475:- PLUS FRAKT
Den kompletta historiken över en av de popu-
läraste Alforna. Även information om att 
bygga om sin bertone till banbil. Ett kapitel 
handlar om Sverige… Rikt illustrerad i färg 
och svartvitt, text på engelska.

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

Giulietta Spider på femtiotalet går vidare 
med sextiotalets rundhäckar, sjuttiotalets 
flathäckar, åttiotalets ankstjärtar för att sluta 
med nittotalets 916 spider. Text på engelska, 
bilder i färg och svartvitt.

7 HOW TO POWERTUNE ALFA 
ROMEO TWIN-CAM ENGINES
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En klassiker, berättar hur man hittar mer 
kräm i sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på 
förgasarmotorer med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra 
motorer. Kapitel om växellådor och väghåll-
ning också.Text på engelska, bilder och dia-
gram i svartvitt. 112 sidor

10 ALFA ROMEO AR 51
– AR 52 ALFA ”MATTA”
AV CHECCINATO OCH MELOTTI
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Nu i Sverige boken om Alfas jeepar från 50 
talet baserade på 1900-modellen. Mycket udda 
bilder och skisser du inte sett förr…
Text på italienska, bilder i svartvitt. 81 sidor.

11 CAMION ALFA ROMEO
AV CONDOLO
PRIS 425:- PLUS FRAKT
Trodde du att Alfa bara var sportiga bilar ? 
Här presenteras den tunga sidan från 20-talet 
till 1988 då den sista skåpbilen rullade ut. 
Visste du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar 
i Stockholm på 50-talet? Text på engelska, 
unika bilder i svartvitt. 109 sidor
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6041 ANDERSSON PETER GÖTEBORG UZJ275 156 2,0 JTS SW  GRÅMET
6007 ANDERSSON BENGT ELDSBERGA TCO228 156 SW 2,0  RÖD
6040 ANDERSSON KNUT VEJBYSTRAND XXK392 SPIDER 2002 GULDMET
6034 ANDERSSON INGVAR LIMHAMN WRJ704 GT 3,2 2005 
6038 AXMAN MARGARETA GÖTEBORG TPE808 SPIDER 2,0 TS 1995 ROSSO
6024 BAKSAAS TERJE KVELDE
6017 BALSTAD REIDAR MALMÖ  GTV6 1983 SILVER
6001 BERGDAHL JAN-OLOF SUNDBYBERG RRC005 156 2000 MBLÅ
6019 BORG MATS OXIE PMG661 159 2,2 SW 2007 SVART
6033 DIZDAR AYHAN MALMÖ XXS154 SPIDER 2000 1977 SILVER
6037 EMILSSON THOMAS BJÖRKÖBY                       
6008 ERIKSSON BO VASSMOLÖSA GTV6 1987 SVART
5997 FAGERBERG DAVID SUNDSVALL                      
6021 FORSENIUS TOMAS LIMHAMN SEN363 156 SW 2000 RÖD
6013 FRANZON HÅKAN VÄRNAMO                        
5999 GUSTAVSSON MARTIN STOCKHOLM                      
6005 JARLVIK AILA MALMÖ  SPIDER QV 1987 
6011 JONASSON ANDERS LYCKEBY HPX367 159TI 1,9 JTD 2009 NERO
6012 JOSEFSSON NIKLAS HALLSBERG EXX099 75TS  RÖD
6003 KARLSSON HÅKAN BENGTSFORS  155 1996 
     SPIDER 1972 
6002 KLANG JONAS VÄLLINGBY  BGL612 146 TI  SILVER
    JMW801 164 Q4  RÖD
6042 KOHLE VICTOR GLUMSLÖV ATS944 GTV6 1984 RÖD
6014 LACKI KAROL TÄBY PNN746 SPIDER 2.0 1986 RÖD
6027 LARSEN JOHANNES LÅNGARYD                       
6045 LEO MATS HELSINBORG  SPIDER 1992 
6009 LINDGREN HENRIK TORSLANDA  156 2.0 JTS SW 2004 
6023 LJUNGQUIST STEN KULLAVIK                       
5996 LÖFHOLM CONNY ENHÖRNA SLA623 147 1,6  GRÅMET
6026 MALMBERG LARS SIGTUNA  DUETTO 1967 VIT
     GIULIETTA BERLINA T.I 1961 VIT
     GIULIA SUPER 1967 RÖD
6030 MESTERHAZY CHRISTIAN MALMÖ RCO962 156  
6039 NILSSON BO TRELLEBORG MRA928 GTV2000 1975 ROSSO 501
    NRL244 2600 TOURING SPIDER 1965 ROSSO 501
6018 NORLANDER ELSA MALMÖ GSA551 147 2009 RÖD
6032 NYBERG STEVE STOCKHOLM NKB302 75 TS 1988 
6044 OLSSON HÅKAN VALBO PBK705 156 2,0 TS 2000 BLÅMET
6028 PASSANTE BARTOLOMEO ÖDÅKRA  GTV 1996 RÖD
     GTV 1996 SILVER
     1600 GTJ 1975 RÖD
     SPIDER 1978 RÖD
6036 PERSSON JOHAN LUND  155 TS 1997 RÖD
     155 TS 1996 SILVER
6025 PETERSSON STEFAN SKANÖR   GIULIA SPRINT 1963 
6016 PÅHLSSON NICLAS SKANÖR LUG419 SPIDER 2,0 1983 RÖD
6022 RAPP RICCIARDI MAX MÖLNDAL  SPIDER 2004 SILVERMET
6006 SAMARGIU BOGDAN GÖTEBORG  156 1999 SILVERMET
6010 SANDLER KARL UPPSALA  GTV TB 1981 SILVER
     76TB 1988 GRÅ
6043 SANDSTRÖM PER RONNEBY AMB046 SPIDER 2001 
6000 SKOGLUND ROLF GÄVLE  166 2,0 2000 
     164 1993 
6031 STRANDÄNG GUSTAV ÅKERSBERGA AWE749 147 GTA 2003 
6015 SVAHN JARI NORSBORG TMR650 156 2,0 SELSESPEED 2002 SVART
6029 SVENSSON PATRIC VÄNERSBORG GGC293 ALFETTA GTV 2.0 1982 SVART
5998 SÄVBORG MARTIN HARPLINGE PUA916 GTV 2,0 1997 SVARTMET
6004 WARG MARTIN KARLSTAD   GTV2000 1978 
6020 ÖHMAN ÅNBERG ADAM YSTAD WBC732 156GTA 2004 RÖD
6035 ÖSTERLUND HENRIK BROMMA                         
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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 ÖVRIGT

JANUARI       

FEBRUARI 15   KB 1

FEBRUARI 25  KB 2    

APRIL 15   KB 2   

APRIL 25  KB 3    

MAJ 1     SKOTTORPS SLOTT 

      ITALIENSK FORDONSTRÄFF 

MAJ 1     SKOKLOSTER 

MAJ 2    GELLERÅSEN  

MAJ 30    MITTSVERIGEBANAN  

JUNI 15   KB 3

JUNI 25  KB 4    

JUNI 28    KNUTSTORP* (PREL)  

JULI       

AUGUSTI 1    KINNEKULLE DAG 1  

AUGUSTI 2    KINNEKULLE DAG 2  

AUGUSTI 15   KB 4

AUGUSTI 25  KB 5    

SEPTEMBER 5    MANTORP  

OKTOBER 15   KB 5

OKTOBER 25  KB 6      

DECEMBER 15   KB 6   

DECEMBER 25  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

OK – vi anordnar ingen ren Alfa-Romeo-träff, 
men vi vill gärna ha fler Alfa-Romeo på vår träff !

Träffen anordnas årligen i Konvaljparken mellan Kramfors och Sollefteå. 
På träffen samlas fordonsentusiaster kring sina fordon för en trevlig dag 

med sina egna och andras fordon i en vacker miljö. 
Träffen vänder sig i princip till alla entusiastfordon och fordonsentusiaster. 

Detta betyder att vem som helst får bidra med nästan vad som helst. 
Träffen har en tydligt familjebetonad karaktär. 

För mer info: http://www.konvaljparkstraffen.se

Frågor via e-post till admin@konvaljeparkstraffen.se

Välkommen!

Inbjudan till Konvaljparkträffen 2009
Lördagen den 1:a augusti kl 12:00



POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, 

TÅGVÄGEN 7, 133 44 SALTSJÖBADEN

Det kan 
vara rationellt 
att vara 
emotionell

Det fi nns tillfällen i livet när det kan vara klokt att vara väldigt emo-
tionell. Som när man köper en fantastisk bil med hjärtat. Då kan 
det vara bra att veta att det fi nns sätt att behålla bilens värde bättre.
 Till exempel genom vår FormulaUTM-behandling - en unik 
ytbehandling av bilens lack. I många fall blir lacken snyggare än 
nyskick och du får en bil som blir lättare att hålla gnistrande ren. 
Att vaxa den behöver du inte ens tänka på.
 Lacken på en ny bil omfattas dessutom av vår Trygghets-

försäkring SecureTM. Den fi nns bara hos Mr CAP. Eller varför inte låta 
oss ta hand om hela bilen? Vår heltäckande behandling omfattar 
också interiören. Alla kunder får även tillgång till vårt 
förmånsprogram ApperanceClubTM. För mer information om våra 
tjänster kontakta närmaste Mr CAP.

Se www.mrcap.com


