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GiuliETTa | BErTonE | SpidEr | Giulia
MonTrEal | alfETTa | alfETTa GTV | alfa 90
– reservdelar, postorder
– Service, reparationer, renovering
– förgasare, bromsar, avgas
– Topplock, motorrenovering
– Växellådor, bakaxlar, bussningar
– inredningar, fälgar
– plåt, rost, lack, el
– Snygga originaldetaljer
ta och bana
bar för ga

rammer
nyhet! prog

MATTIAS PROVKÖR MiTo SID 18

nysydd ”fin-redning” bertone

h alfetta
bertone oc
passar till

BÅTNYTT SID 22

ultraljudstvätt av förgasare
helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

2.0 TS | 2.5 V6 | 3.0 V6
164 | 155 | 156 GTV | SpidEr | 166
fasta låga priser och fina stämplar i din servicebok
– Kamremsbyten
– Service, olja, tändstift
– Broms-, avgas-, hjullager
– länkarmar, bussningar
– 6.000, 8.000, 10.000, 12.000, 18.000, 20.000,
22.000 mil, välservade alfor brukar hålla längre...

RESEREPORTAGE SID 28

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.

MOTORSPORT SID 34
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YTTERSPALTEN

KLÖVERBLADET

LEDAREN

ANNICA NILSSON

Hösten är här!

Som vanligt dyker hösten bara upp. I år snabbare än
vanligt då vi tillbringade en vecka i mitten av september
i Toscana. Det är en upplevelse att efter några timmars
flygresa byta högsommarvärme mot gula löv och en
temperatur som vilket kylskåp som helst skulle vara nöjt
med. Personligen är jag lagd mer åt det italienska klimatet med höst-temperaturer över tjugofem grader.

Så nu är den sköna sommaren slut, känns lite
sorgset att kylan och mörkret kommer krypande.
Men ändå gillar jag hösten med dess vackra färger. Det är mysigt med långa skogspromenader
bland gulnande lövträd och har man tur kanske man hittar kantareller eller annan svamp
att laga till något gott av hemma sen. Mindre
mysigt är all blåst och regn förstås, men då kan
man ju alltid krypa upp i soffan och mysa med
lite stearinljus, en varm filt, kanske ett glas vin
och titta på en bra film (eller drömma om vad
man vill göra nästa sommar).

Reaktionerna på senaste numret syns tydligast i medlemsmatrikeln. Målsättningen om 200 nya medlemmar ser ut att ha uppfyllts.
Blandningen av de nya medlemmars bilar är total, med
allt från veteranbilar till nya
Alfa MiTo. Förhoppningsvis
är intresseinriktningen lika
spridd så att vår klubb får
fortsätta med det breda
utbud av träffar som finns.
Bredden hoppas jag även sät-

Sommarsäsongen har varit fullspäckad med
aktiviteter och jag hoppas att ni som varit iväg
på någon eller några av dessa hade riktigt kul
och att ni förstås hade kameran med er så vi får
nöjet att se bilder och läsa om träffarna här i
KB framöver.
Planeringen för Årsmötet i slutet av november pågår
för fullt, i år skall vi hålla mötet och middagen i Nacka.
Precis som förra året har vi bokat en buss för klubbmedlemmar, då detta var uppskattat, denna gång transporterar vi från Göteborg och upp till Stockholm T&R för de
som inte vill eller kan köra Alfa till mötet. Mer info om
detta och annat kul som händer finns att läsa i kallelsen.
Hoppas få sig dig på Årsmötet!

Som ni säkert vet fyller Alfa Romeo 100 år 2010 och det
skall vi naturligtvis fira. Bla skall vi ha festligheter här
hemma men även en resa till Italien i juni för de som vill
fira på plats där med entusiaster från andra länder. Sen
kommer en gemensam gåva från de nordiska länderna
att överlämnas till Alfa Romeo i Milano. Mikael Kahlin
håller i trådarna för evenemanget och kommer att ge er
behövlig info om detta och allt som händer framöver.

Valberedningen har bråda dagar nu i höstrusket, behövs
kandidater till både Kassör och Medlemshanteringen,
det letas febrilt efter personer till de posterna. Har vi
några frivilliga där ute i landet som vill ställa upp? Rolf
Carstens vill avgå och han har gjort ett alldeles fantastiskt jobb under de år han suttit som både kassör och
medlemsansvarig, han har med mycket stort kunnande
och enorm entusiasm fått klubbens ekonomi på fötter
igen. Tack Rolf för allt du gjort för vår klubb, en stor
eloge till dig!

Så snart är räkenskapsåret 2009 slut för Club Alfa
Romeo och vi forzar fram mot en ny säsong 2010 med
massor av trevligheter och förstås firandet av vårt kära
bilmärke. Hoppas ni hänger med!

MANUSSTOPP

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,
582 17 LINKÖPING
TELEFON: 013-10 13 30
MOBIL: 0739- 415 301
MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG
CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON,
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2008
ORDFÖRANDE

KASSÖR
ROLF CARSTENS
TÅGVÄGEN 7, 133 44 SALTSJÖBADEN
TELEFON: 08-747 85 34,
MOBIL: 0736-42 48 70
MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ
TELEFON: 090-77 79 26 (19-23)
MOBIL: 0706-66 76 86
MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR
VAKANT
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

STAFFAN ERLANDSSON
ter sina spår i Klöverbladet där drygt 2000 medlemmars läslusta ska återspeglas. Förhoppningsvis har vi
några skribenter bland de nya medlemmarna. Tidningen
består av material som medlemmarna själva producerar.
Kanske du kan skriva om varför du köpte en Alfa Romeo
och gick med i Club Alfa Romeo istället för att köpa en
koreansk eller tysk bil i samma klass? Är du fena på
matlagning med italienska undertoner? Vilka småvägar
i norra Italien eller västra Blekinge är vackrast, vilka är
roligast? Välkomna med bidrag, nya som gamla!

Automobil Sportscar Show
i Rosersberg. Unik SZ i
gott sällskap.

POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD

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

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

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

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

MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR

SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING.

EN VÄLDIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM

REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FRITT ÄNDRA I

Imorgon är det söndag och då blir det nog en lång skön
promenad med hunden i skogen och njuta av hösten.

ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT.

MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET

MANUSANVISNING

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

Ha det gott allihopa!

BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER

VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSREDAKTÖRENS HEMADRESS

CIAO / ANNICA NILSSON, FRK ORFÖRANDE
I VÄRLDENS BÄSTA MOTORKLUBB

MICHA FORSGREN

KLUBBMÄSTARE ÖST

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

ÅKE NYBERG

STEFAN WERNER

KLUBBMÄSTARE VÄST

STEFAN SWEDBRATT

STEFAN SWEDBRATT

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

MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

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

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

MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖREDRA MEN VANLIG

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

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

TORBJÖRN WULF

PUBLICERAS I.

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

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

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

ÖSTUNA LUNDA, 741 94 KNIVSTA
ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM
ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN
ADRESS:

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

WWW.ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESREDAKTÖR
JÖRGEN ERIKSSON

PRODUKTION: THOMMY LEHRGRAFVEN
TRYCK: LIVRÉNA AB, GÖTEBORG
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KORREKTUR
VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA 234 43
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REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)
MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG

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

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

REDAKTÖR MOTORSPORT
BENGT-ÅCE GUSTAVSSON

ANNONSERING
TORBJÖRN WULF

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

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

provkört
båtnytt

resereportage
motorsport

Foto: Marcus Boman

SEKRETERARE

4

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR

#5 2009

5

INFORMATION&AKTIVITETER

INFORMATION&AKTIVITETER

RAPPORT FRÅN KANSLIET

ROLF CARSTENS

Crescendo! Välkomna alla nya medlemmar!
Sensommaren började med en rivstart.
Distributionen
av Klöverbladet till samtliga, enligt vägverket, kända
ägare av Alf Romeo innebar ett snabbt intåg i vardagsrutinerna på kansliet. Det efterlängtade mellanrummet
mellan B&B-jobbet i Östra Tommarp och byggstart på
uthuset hemma försvann raskt. Ett glas vin i sensommarkvällen vid Svens 28 hektar stora åker hann vi i alla
fall med. Jobbarbrallorna är på.
Många var på hugget direkt och sedan har det kommit
en strid liten bäck av nya medlemmar hela tiden. Vår
målsättning var 200 nya medlemmar och när jag skriver
detta, 21/9, har vi fått 176 så målet är inom synhåll.
Min känsla är att vi nått nya kategorier. Antalet kvinnor
har ökat dramatiskt, vi har nu 78 st femininer. Ett arbete
i jämställdhetens tecken. Vi har fått två nya medlemmar, varav av kvinna, som har födelseår på 1920-talet!
Alfakörning befordrar hälsa och ett långt liv.
Det har dykt upp en del Bertonekupéer, en Giulia, en
Giulietta Spider och en hel del 90-talare. Dessutom har
vi fått några 159:or. Kul att se också nybilar här.

Jag har en känsla av att det varit ovanligt många lokala
träffar i år. En tråd på hemsidan: Vi träffas på tisdag
på Affes Kondis har gett 4-20 Alfor som åkt på utflykt
på ett antal ställen i landet. Heders & tack till Micke,
Sven, Roger, Håkan, Micha, Henrik och alla andra som
fixat träffar i Enköping, Jönköping, Torsång, Östersund,
Göteborg, Taxinge med flera ställen.
Vi lovade på förra årsmötet att vi skulle spendera en
del pengar i år. Kassan var litet för stor. Nu kostar
det inte 4 gånger så mycket att trycka 4 gånger så
många tidningar, det blir mest kostnad för mera papper. Distributionskostnaden sjunker också, per tidning
alltså. Så medlemsvärvningen ser ut att gå jämnt ut,
med 200 nya medlemmar. Annonsörerna blir litet färre
och banmötena har dragit en del, så kassan sjunker nog
trots allt.
Nästa gång vi ses är det årsmöte. 2010 har 100-årsjubiléet för Alfa Romeo-fabriken att jobba på. Planeringen
har börjat inom styrelsen. Micke som har huvudansvaret
ser ut att tota till ett riktigt bra program.
TILLS DESS
CIAO!

Club Alfa Romeos
Renoveringsutmärkelse
Instiftad vid årsmötet 2005.

För att uppmuntra till fina ordentliga upprustningar och renoveringar av ”äldre” Alfa Romeo
bilar har klubben instiftat en belöning för väl
utförda insatser.
Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda renovering, till originalskick, utav en klassisk Alfa
Romeo.
Definitioner:
• KLASSISK ALFA ROMEO – Alla bakhjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES
30 samt Alfasud modellerna.
• UTFÖRD RENOVERING – Egenhändigt
helt eller delvis samt så kallad köperenovering kvalificerar

Nu i Lidköping

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

Motorrenovering
MIRA-fräsning, Ventilslipning, Portning, Planing, Foderbyte,
Borrning, Hening, Deckning, Lagerbyte, Balansering, m.m.

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

Bil, Båt, Traktor, Gokart, MC, Vattenskoter m.m.

www.iamotorcenter.se

Utförd renovering skall dokumenteras genom
bilder och beskrivning. För att få deltaga i denna
tävling skall man ha varit fullbetalande medlem
i minst ett helt år. Dokumentation sändes till
styrelsen, som också utgör jury.
Juryn utser ett antal finalister, och tittar själv
eller via ”ombud” på dem som känns hetast.
Pristagare
årsmötet.

utses,

meddelas

och

premieras

0708 - 391 333

Auktoriserad för

SERVICE • RESERVDELAR
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

på

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

Tel. 08-660 22 71

Studentbacken 15–17
115 57 Stockholm/Gärdet

ar-bil@swipnet.se
www.ar-bil.se
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER
Dags igen för några
hösten börjar dra in
sakta börjar minska
kalendern och under
alla fall för en kopp
Alfa-snack.

rader från sekreterarfronten nu när
över landet och träffar och möten
i antal. Några finns ännu kvar på
vintern fortsätter vi ju att träffas i
kaffe eller en pizza, med tillhörande

På nära håll har vi just klarat av årets sista banmöte
på Mantorp som var välbesökt och uppskattat. I år
samarbetade även vädret och vi slapp en upprepning av
förra årets blöta tillställning. Redaktören Staffan själv
var på plats och skriver en rapport som du kan läsa på
annan plats i tidningen. Mattias Andersson var på plats
även i år och med sig hade han en MiTo från AutoItalia i
Linköping. Även Alfa Romeo Försäkringar fanns representerade och svarade på många frågor och lyssnade på
förslag.
Innan dess hade styrelsen möte i Stockholm där planeringen inför årsmötet var ett av huvudämnena liksom
den planering som pågår för nästa års firande av Alfa
Romeos 100-årsdag. Årsmötet kan du läsa mera om i det
separata blad som följer med tidningen. Planera in första
advent i Stockholm redan nu!
Vi söker nu med ljus och lykta efter någon som vill
överta Fredrik Malmbergs ansvar för våra banmöten.
Förhoppningsvis hittar vi en bra lösning så banmötena
kan fortsätta att skötas och utvecklas även när Fredrik
träder tillbaka.

BO M. HASSELBLAD

WWW.ALFISTIRACING.COM
9995,-

Inför årsmötet skulle jag också vilja påminna om att
motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda
senast fyra veckor för årsmötet. I år innebär det att de
skall finnas hos sekreteraren senast 31/10 för att kunna
behandlas på mötet. Så om det finns något du tycker
medlemmarna skall ta ställning till, skicka motionen
till mig så kommer den att finnas med i årsmöteshandlingarna.

KOMPLETT RACESYSTEM
TILL BERTONE I ROSTFRITT

Ett annat område som styrelsen också diskuterat är hur
vi kan öka kommunikationen mellan oss i styrelsen och
du och alla andra medlemmar. Det är både kul och nyttigt att höra av er och få förslag och synpunkter. Du hittar alla våra e-postadresser och telefonnummer längst
fram i tidningen och jag vill uppmuntra dig att kontakta
någon av oss.

PRISVÄRDA SERVICEPAKET
EX: TS 16v

Slutligen vill jag bara notera att det verkar som de lokala
eller regionala träffarna tagit fart. Speciellt glädjande
är det att du nu finns regelbundna sammankomster
på ställen som Jönköping och Östersund. Ni som tagit
initiativen till dessa skall ha ett stort tack och ni kan
säkert intyga att det egentligen inte krävs så stor insats.
Därför vore det ännu roligare om det fortsatta att dyka
upp grupper på olika håll i landet.

599,-

INFO@ALFISTIRACING.COM

0705-812341 EFTER 17

Jag ser fram emot att träffas på årsmötet!

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

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

Klöverbladet utkommer med sex nummer per år. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad.
Materialet skickas då till vår layoutare Thommy Lehrgrafven som sätter ihop tidningen innan den
går till tryck. Förutom dig själv behöver du således en dator och mail.

VÄLKOMMEN!
Staffan Erlandsson
9
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INFORMATION&AKTIVITETER

FalsterboAutoClassic
TEXT & FOTO: JANE ISON

utställningsområdet,

Under dagen tog motorjournalisten Bengt Dieden och
konferenciern Jesper Aspegren fram en del intressanta
bilar på podiet och presenterade dessa och kom med en
hel del kloka ord om bilar och kärleken till dem.
Björn Nilssons GT 1300 Junior hörde till de som presenterades och Björn tog tillfället i akt och presenterade
även klubben samt pratade lite om att Alfa Romeo jubilerar och fyller 100 år 2010. Club Alfa Romeo representerades av bland annat en Giulia 1300 TI, Spider (916),
Duetto, 1750 Spider Veloce och 1600 GTJ.
Våra kompisar i Maserati klubben var också där med ett
10-tal treuddsförsedda vagnar.
Om vädret tillåter kan denna träff rekommenderas för
hela familjen då några av Sveriges bästa sandstränder
ligger mindre än 3 minuter från utställningsområdet.
Vidare finns det inte mindre än sju stycken golfbanor
inom 25 km avstånd. Ett litet mattips: förutom medarrangerande Cafe Kust kan även restaurangen på
Flommens golfklubb rekommenderas för den som inte
tagit fikakorgen med sig.
Vi ser fram mot nästa års utgåva av Falsterbo Auto
Classic som förhoppningsvis blir minst lika trevlig som
denna.
Fr.v. speaker Bengt Dieden, Björn Nilsson samt Jesper
Aspegren.

Uppställning av idel ädla Alfa.
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Alfa Romeo

och mera italienska modellbilar
Tveka inte att ringa oss,
vi kanske har
delen Du behöver
kolla in vår hemsida för fler modeller och märken
beställ via e-post på sales@brommahobby.se
i butiken har vi ännu fler modeller än de vi hunnit lägga ut på nätet

Däck o fälg till Alfa
har vi givetvis också

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

www.brommahobby.se

Tel 046-820 83

Din bil är värd
en bra försäkring.

AR-0905

Utställningsområdet rymde i år cirka 175 bilar samt
några företag som visade upp sig. Besökarantalet beräknades till ungefär 3500 personer. För utställarna började Auto Classic en god bit från Falsterbo (rondellen
i Skanör) där man stackades ihop för kolonnkörning

genom Skanör och Falsterbo till
lite publikfrieri kan man nog kalla det.

2689

Mellan 2003 och 2207 kördes varje år det omtalade
Falsterbo Classic & Sportscar Show. Mycket beroende
på äldre omkringboendes bristande förståelse för racing
mitt i Skanör – Falsterbos gamla stadskärnor är det
antagligen definitivt slut med den typen av arrangemang. Efterträdaren Falsterbo Auto Classic är lugnare
än föregångaren. Racingen i stadskärnan är borta så
även rallybiten som gick över valda delar av sydvästra
Skåne. Utställningen/träffpunkten finns kvar, i år belägen i centrala Falsterbo där man spärrat av centrum
under lördagen den 25:e juli för att låta publiken njuta
av vackra bilar.

Vi har köpt
Alfa-Rossos
konkursplocklager
samt en del
övriga reservdelar
till Alfa och Fiat

Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så får
du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på köpet.
Komplettera med Alfa Romeo Försäkring och du får ett
mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet och
snabb och smidig skadereglering. Alfa Romeo Försäkring är en god affär, den också.
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.

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

Alfa Romeo Brera, Spider och 159 modellår 2010
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
KÄLLA & FOTO: ALFA ROMEO

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
KÄLLA & FOTO: ALFA ROMEO

Utvecklingen av motorer sker i allt
snabbare takt. 1,9 JTDm ersätts av 2,0
JTDm emedan 2,2 JTS kompletteras av
1750 TBi som ger 159, Brera och Spider
alla förutsättningar att bli riktiga läckerbitar.
159 1750 TBI

Nya motorn 1750 TBi har vi skrivit om tidigare. I dessa
tider med oklara generalagenter har vi ännu ej kunnat
provköra men av allt att döma verkar detta bli den motor
som gör 159:an rättvisa.
Det står dock klart att detta är en avancerad motor full
av ny teknologi. Alfa påstår exempelvis att tillgängligt
vridmomentet vid 1500 v/min är 70 procent högre på
1750 TBi jämfört med en vanlig turbomotor. Utöver detta
finns givetvis direktinsprutning och dubbla variabla
kamaxlar. Ingenjörerna har även lagt stor vikt vid att
minimera motorns friktionsförluster och styra luftens
flöde genom insuget. Kort sagt har man filat på samtliga
parametrar och lyckats skapa en lovande motor.
Maximala vridmomentet 320 Nm är tillgängligt redan
vid 1400 v/min emedan toppeffekten 200 hk plockas
ut mellan 4750 och 5500 v/min. Motorn uppfyller Euro
5-normen gällande avgaskrav. Prestandasiffrorna från
fabrik lyder på 7,7 sek i sprinten till 100 km/h samt en
toppfart om 235 km/h.
En spännande provkörning väntar då bilen blir Sverigeaktuell.

UTRUSTNING

Förutom de nya motorerna satsar Alfa på en högre
utrustningsnivå samtidigt som en ny och billigare prislista införs. Exempelvis kostar en Alfa 159 1750 TBi i
Progressive–utförande med klima och ESP 28 360€ på
den italienska marknaden den 1 oktober i år. Som jämförelse kan nämnas att den billigaste BMW 320d med 177
hk kostar 36450€ i Italien. Besked om den svenska marknadens modellflora samt prislista lär bli en av de första
frågorna den nya generalagenten får svara på.
Från fabrik saluförs 159:an i Progression- samt
Distinctive-utförande. Dessa kan kompletteras med tre
olika paket för att passa kundens smak; Sport, Premium
samt TI. För den miljömedvetne finns även en renare
version som med hjälp av bland annat lågfriktionsdäck
och annan utväxling får utsläpp på 136 respektive 138 g/
km för Berlina respektive Sportwagon.
ALFA SPIDER OCH BRERA

Utöver 1750 TBi och 2,0 JTDm blir motoralternativen
till Spider och Brera den 3,2 liter stora V6:an på 260
hk som även erbjuds med Q4-systemet, 2,2 JTS med
Selespeedlåda samt 2,4 JTDm på 210 hk med sexväxlad
låda och 200 hk med Q-tronic växellåda.
Vi väntar med spänning på den nya importörens planer
gällande Alfa Romeo i Sverige. Utbudet känns fräscht
och modernt med en hel del nya modeller som MiTo
Multiair och ersättarna för 147 samt 166 runt hörnet.
Alfa är helt enkelt för bra för att inte sälja i Sverige
såvida inte prisbilden blir helt uppåt väggarna.

Nu är det dags för nya multi–airmotorn
i MiTo. Till en början erbjuds två motorer på 105 respektive 135 hk. Runt hörnet lurar den 170 hästar starka MiTo
Quadrofoglio Verde.
Under en längre tid har vi läst om multi–airmotorn och
alla dess fördelar. För Alfas del sker premiären i MiTo.
Med tanke på bilens storlek och vikt torde 135 hk räcka
mer än väl. Koldioxidutsläppen stannar på 129 g/km
jämfört med 145 g/km i den 120 hk starka 1,4 TB som idag
säljs i Sverige. Bränsleförbrukningen anges till 0,56 l/mil
jämfört med 0,61 l/mil för den befintliga 120–hästaren.
En annan nyhet blir Start&Stop som är standard på
samtliga tre motorer. I tät trafik uppges bränsleförbrukningen minska med 10 procent jämfört med en konventionell bil.
Bilen är även utrustad med en växlingsindikator (GSI
– Gear Shift Indicator) som ytterligare skall hjälpa föraren att köra bränslesnålt om denne så önskar. Fungerar
enbart då DNA–systemet står i läge N (normal) eller A
(all weather).
MOTORDJUNGELN

Sammanfattningsvis erbjuds MiTo med åtta (!) olika
motorer. Dieselvagnarna är 1,3 JTDm på 90 hk, 1,6
JTDm på 120 hk. De ”vanliga” bensinarna är Junior på
78 hk, 1,4 TB på 120 hk samt 1,4 TB med 155 hk. Utöver
detta erbjuds alltså tre nya multiairmotorer.
UTRUSTNING

159 2,0 JTDm

Jämfört med föregångaren
1,9 JTDm har både effekt
och
vridmoment
ökat
samtidigt som utsläppen
minskat.
Föregångarens
koldioxidutsläpp om 159
g/km bräcks av nya 2,0
JTDm som släpper ut
mellan 136 och 142 g/
km beroende på modell.
Bränsleförbrukningen
anges till 5,4 l/100 km vid
blandad körning. Även
denna motor uppfyller
Euro 5.
Serviceintervall om 3500
mil påverkar dessutom
underhållskostnaderna
i
positiv riktning.
Prestandasiffrorna
för
den nya dieseln är respektabla 8,8 sek till 100 km/h
samt 218 km/h i toppfart.
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Även MiTo säljs i Progression– och Distinctive–versioner
där den senare kan kompletteras med antingen ett sportpaket eller ett komfortpaket. Tillvalen i övrigt är även
de en djungel med inte mindre än sju olika stolklädslar

Alfa MiTo Multiair i vit moderiktig nyans.
Trots fem år på nacken känns 159:an fräsch i designen. Nya motoralternativen tillför ytterligare habegär.

samt tre olika nyanser av läder, två olika interiörfärger,
fem olika fälgar i storleken 16”, 17” och 18” kompletterat
med tio olika lacknyanser. Som kronan på verket finns
en uppsjö valmöjligheter för något så viktigt som inramning för både de bakre och främre lyktorna.
MITO QUADROFOGLIO VERDE

Näst efter GTA är Quadrofoglio Verde den modellbeteckning som får flest alfister att haja till. Den gröna
fyrklövern förknippas med Alfas snabbaste och mest välutrustade vagnar. I dagens miljömedvetna samhälle ger
dock färgen grönt snabbt andra associationer som den 170
hk starka MiTo:n faktiskt kan uppfylla med en angiven
bränsleförbrukning om låga 0,48l/mil på landsväg.
Med en vikteffekt på 6,7kg/hk och litereffekt på 124 hk/
liter är detta ingen tung glidarvagn. Accelerationen 0–100
km/h går på 7 sekunder blankt jämfört med 155–hästarens 8,0 sekunder.
Utrustningsmässigt utmärker sig MiTo QV med mjukt titaniumfärgade 17” fälgar snarlika de på 8C Competizione.
Strålkastarinramning samt sidobackspeglar har samma
titaniumgrå färg.
Det redan avancerade chassit med DNA–systemet har
uppdaterats efter många mil på testbanan Balocco samt
på Nurburgring. Chassit utmärker sig genom elektroniskt
styrda stötdämpare utvecklade gemensamt med Magneti
Marelli. I läget D (dynamic) varken niger eller stegrar sig
bilen vid kraftig inbromsning eller acceleration.
Enligt uppgift blir det ingen GTA–version av MiTo utan
vi får nöja oss MiTo QV. Kanske är det inte en alltför
vågad gissning att nya 149/Milano får äran att bära
GTA–namnet då den har premiär? I den klassen har
både VW, Audi och Opel men även Fiat prestandavagnar.
Våren 2010 lär något nytt och än vassare dyka upp på
lämplig bilsalong.

Utvändigt krävs ett tränat öga för att skilja QV från Multiair.
Backspegelnyans, fälgar samt en liten grön fyrklöver ger
dock kännarna rätt signaler.
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Försäljningssiffror Italien
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
KÄLLA: AUTO OCH BIL SWEDEN

Många förståsigpåare har länge gruffat
och diskuterat Alfas position på den
svenska marknaden. För att sprida lite
andra siffror redovisas nedan siffror för
den italienska marknadens försäljning
under augusti 2009. Läs och begrunda.

Märke för märke är läsningen intressant. Som av en
slump uppgår Alfa Romeos marknadsandel i Sverige
till 0,06 procent med 21 sålda bilar under 2009, vilket
är samma siffra som Saab uppnår i Italien med 54 sålda
bilar under samma tidsperiod. Dacia, Renaults rumänska lågprismärke, dänger till med en ökning om 275
procent. Förhoppningsvis kan Fiat Group nå ännu högre
tal då de återkommer till Sverige.

Jämförelsen baserar sig på försäljningen under augusti
månad 2009 respektive 2008, samt på den totala marknaden jan–aug 2009 respektive 2008. Givetvis helt utan
vetenskapliga belägg annat än faktiska siffror och
antaganden.

Överlag verkar tillverkare av dyrare och prestigestinna
vagnar
tappa
emedan
småbilstillverkarna
ökar.
Noterbart är att Mini ökar i Italien under aug 2009 jämfört med aug 2008  månaden innan värsta konkurrenten
MiTo lanserades.

FÖRSÄLJNINGSSIFFROR ITALIEN–SVERIGE
Italien
aug-09
84560
Sverige

aug-08
77905

ändr. %
+8,54

jan-aug 2009
1 420 658

jan-aug 2008
1 534 059

ändr. %
-7,39

aug-09
15542

aug-08
17721

ändr. %
-12,29

jan-aug -09
132887

jan-aug -08
174134

ändr. %
-23,68

Italien köper närapå tio gånger fler nya bilar än Sverige.
Toppsäljarna är mindre och billigare bilar vilket kanske
kan förklara att tappet i Italien är så pass mycket lägre
än i Sverige.

Vidare kan det med viss bitter smak noteras att Audi är
större än Alfa Romeo på den italienska marknaden. Det
förklarar jag, bakom mina skygglappar, med att Alfa 147
är åldersstigen och Audi A3 hyfsat ny. Lancia ökar dock
och de har nya Deltan som matchar A3, även om det är
lilla Ypsilon som säljer bäst.
Fiat Groups totala marknadsandel i Italien ligger på
33,76 procent jämfört med Volvos svenska marknadsandel om 19,25 procent. Volvo har för övrigt förpassats till
andraplatsen totalt sett i Sverige då VAG är störst med
sina 20,66 procent.

FÖRSÄLJNINGSSIFFROR ITALIEN UTVALDA TILLVERKARE
Märke
Fiat Group
Alfa Romeo
Ferrari
Fiat
Lancia
Maserati
VAG
Audi
Lamborghibni
Seat
Skoda
VW
Ford Group
Ford
Volvo
GM Group
Chevrolet
Opel
Saab
PSA Group
Citroen
Peugeot
Renault Group
Dacia
Renault
BMW Group
BMW
Mini
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augusti -09
28 545
2 116
8
21 887
4 514
20
8 156
2 487
4
742
465
4 458
7 702
7 171
531
7 539
2 205
5 280
54
9 819
4 687
5 132,00
5 939
1 329
4 610
2 032
1 355
677

augusti -08
25 790
2 320
10
19 864
3 568
28
9 667
2 883
9
1 019
722
5 034
6 706
6 185
521
6 507
1 889
4 480
138
6 318
3 706
2 612,00
3 977
354
3 623
2 457
1 900
577

ändr. %
+10,68
-8,79
-20,00
+10,18
+26,51
-28,57
-15,63
-13,74
-55,56
-27,18
-35,60
-11,44
+14,85
+15,94
+1,92
+55,41
+16,73
+17,86
-60,87
+55,41
+26,47
+96,48
+49,33
+275,42
+27,24
-17,30
-28,68
+21,54

Dieselbilarna ligger förhållandevis nära varandra i de
två länderna; Italiens dieselandel är 43,16 procent för
janaug 2009, Sveriges dieselandel för samma period är
39,1 procent.

TOPPLISTAN

Slutligen är det dags för topptio. Italienare har mindre
bilsmak, svenskar större.
Italien

Sverige

Fiat Punto

Volvo V70 II

Fiat Panda

Volvo V50

Ford Fiesta

VW Golf

Fiat 500

VW Passat

VW Golf

Kia Cee´d

Opel Corsa

BMW 3-serie

Citroen C3

Saab 9-3

Lancia Ypsilon

Ford Focus

Peugeot 207

Audi A4

Ford Focus

Toyota Avensis

BANMÖTESHÖVDING SÖKES
Efter att ha rattat klubbens banmötesarrangemang
med den äran under flera år har Fredrik Malmberg
bestämt sig för att han i fortsättningen helst vill
delta i våra banmöten som deltagare. Därför söker
vi nu efter hans ersättare som klubbens ban
mötesansvarige. Tack vare det goda arbetet av flera
tidigare ansvariga finns det både väl fungerande
verksamhet att ta över och ett gott rykte att förvalta.
Som Banmötsansvarig planerar, kontrollerar och
övervakar du det övergripande arbetet under banmötessäsongen. Du ansvarar för kontakter och
bokningar av banorna, du har kontakterna med
SBF och du är huvudkontakt för de banmötes
arrangörer som genomför de olika arrangemang.
Då den banmötesansvarige är spindeln i nätet har
du bra överblick över banmötesverksamheten. Du
är också nyckel
personen vid utformningen av banmötesverksamheten och reglerna som tillämpas
inom området.
Uppgiften kräver att du är väl organiserad och både
kan planera och genomföra uppdraget. Ansvaret

för varje banmötes genomförande är delegerat
till en banmötes
ansvarig men du har det övergripande ansvaret. Dessutom förväntas du fortsätta
att utveckla den verksamhet vi har idag och ha det
löpande ansvaret för ekonomi och budgetering. Till
din hjälp finns en banmötesgrupp som du också
deltar i att forma.
Det är med andra ord ett stort ansvar men belöningen och tillfredsställelsen efter en väl genomförd säsong är också stor.
Är du intresserad av att fylla Fredriks stövlar
eller har förslag på någon medlem du tycker skulle
passa bra, hör av dig till Sekreteraren (sekreterare@alfaromeo.org) eller till någon annan i styrelsen
snarast möjligt. Har du frågor om uppdraget kan
du kontakta Fredrik M. på fred.malmberg@gmail.
com.
Nämnde vi att det inte utgår någon ersättning för
uppdraget, förutom att du får tillfälle att finnas på
plats vid våra banmöten och känna tacksamheten
för alla de deltagare vi har vid träffarna!

Det finns mycket mer att utläsa ur statistiken. Andelen
kombibilar, miljöbilar, hybrider, stora bilar, små bilar,
vagnparkens totala utsläpp av koldioxid och mycket mer.
Jag nöjer mig med detta som får ses som en hastig titt på
en bilmarknad i ett annat land. Varför inte åka dit själv
och titta? Vägarna är släta och landet vackert.
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Fredrik Malmberg varvar vidare

Tipo 33 Stradale
Från en Alfa-man vid namn Jan Westberg dök ett mail
upp. En av Jans kollegor kände till hans Alfa-intresse
och visade en bild på en gammal Alfa. Det var inte vilken
som helst utan en Tipo 33 Stradale.

Tack till Jan och Lars Westberg för bidraget!
Lars Westberg satt och skannade diabilder. En bild från
1968, då Lars och hans bror bilade genom Europa, dök
upp. Läs Lars egen historia om bilden:
”Vi var inne på en Agipmack där de höll på att
tanka vår bil, då denna
skapelse dök upp bredvid
oss.
Föraren (han med ciggen i munnen) hoppade
snabbt ur med ett fälgkors i näven och gjorde en
snabbkoll av hjul-muttrarna. All verksamhet upphörde på macken, och vi
fick vackert vänta tills det
nyanlända objektet hade
inspekterats av samtliga
närvarande. Det gjorde
inte så mycket eftersom vi
då hann ta lite bilder.”

Mantorp i spetember 2009. Målflaggan svingas för sista gången – Fredrik Malmberg har gått i mål.
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Efter ett antal år på olika poster inom klubbens
banåkarverksamhet kliver Fredrik Malmberg
åt sidan. Det är dags att gasa på egen hand i
nybyggda Bertonen.
2004 började Fredrik som tävlingssekreterare bredvid tävlingsledaren
Jerry Wingård. Det fortsatte med samma bemanning under 2005. Inför
2006 tog Fredrik även på sig ansvaret för banmöten samtidigt som han
blev tävlingsledare för CAR Challenge. Efter säsongen 2007 tog Mattias
Arvidsson över som tävlingsledare och Fredrik har fortsatt som banmötesansvarig fram till Mantorp i september 2009.
– Förnyelse är alltid bra. Jag har suttit så många år att det är
dags för nya krafter att ta vid, berättar Fredrik. Sen tycker
jag också att man måste ge något som klubbmedlem. Man kan
inte bara delta utan att betala tillbaka – klubben är trots allt
en ideell organisation, fortsätter Fredrik.
Helt klart har en del hänt de senaste åren. Många nya begrepp
har införts under Fredriks ledning. Lugna kvarten som inleder varje banmöte syftar till att låta förare bekanta sig med
banan utan press och värma upp både sig själv och bil till en
behaglig arbetstemperatur. Genom åren har det inte varit helt
ovanligt med bilar som sätter sig i leca-kulorna under första
passets första varv.
Efter varje pass körs en debriefing där förarna får komma till
tals med varandra ansikte mot ansikte – allt för att skapa en
trevlig stämning på banan.
Ansvariga för banmöten träffas dessutom innan säsongen och
lägger upp en mall för hur ett banmöte skall arrangeras. Detta
gör att oavsett bana är arrangemanget likartat, vilket gör det
lättare för både arrangörer och deltagare att känna igen sig.
– Under de år jag åkt banmöten har jag märkt en markant
förbättring av körskickligheten bland banmötesdeltagarna.
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Det gäller samtliga klasser och är ett gott betyg på våra medlemmars utveckling. Samtidigt har vi en olycksstatistik som
ligger nära noll, konstaterar Fredrik.
Klubben har även en egen tävlingsserie som funnits några år.
Med entusiasten Jerry Wingård i spetsen spikades ett reglemente som syftade till budgetracing under riktiga tävlingsformer. – Under senare år har dock budgetbegreppet försvunnit lite. Det är nog en naturlig utveckling inom motorsport,
fortsätter Fredrik.

Din Alfa Romeo-handlare i Borås
Komplett fullserviceanläggning.

Tro nu inte att denne herre bara tänker åka med som passiv
medlem i klubben. Fredrik har en idé om en enklare form av
tävling som komplement till Challenge. – Det vore trevligt
att kunna få till stånd något åt regularityhållet fast på bana.
En tävlingsform där du endast kör mot dig själv och klockan
vilket förhoppningsvis skulle bli mycket billigare än dagens,
funderar Fredrik. Tanken är att utvecklingen av dig som
förare går fortare om den är mätbar, vilket vanligtvis sker
genom tidtagning. Detta är som bekant inte tillåtet idag, men
genom att skapa en ny klass för bilar med begränsad säkerhetsutrustning - ingen vagnbok - men full personlig säkerhetsutrusning så kanske man skulle kunna få till en klass där
man kan ta tider. Problemet är att få plats med denna klass
under ett banmöte. Det innebär troligen att man får ta bort en
annan klass vilket är ett problem.
Klöverbladet tackar Fredrik för insatsen under hans år vid
rodret. Helt klart är att hundratals medlemmar haft förmånen
att njuta av klubbens banmöten. Vi ska heller inte glömma
övriga inblandade i banmötescirkusen. Ett flertal herrar
sliter som djur inför varje banmöte. Känner du dig manad
att hjälpa till finns kontaktinfo på klubbens hemsida – du
är efterfrågad! Eller för att travestera på en gammal slogan;
fråga inte vad klubben kan göra för dig utan vad du kan göra
för klubben.

Sverigepremiär!
Alfa Romeo MiTo
Svenljungav. 13, Målsryd. 033-23 66 70.
Mån–fre 8–18, lör 10–13.
www.tagejohanssonbil.se

1,4 TB 120hk Progression
AC, Anti Spinn/Sladd, Stereo CD m. MP3,
Fjärrstyrt C-Lås m.m.

Pris från 164.500:17

PROVKÖRNING

PROVKÖRNING

Mattias Andersson om MiTo
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Mantorp Park, Mattias Andersson och
en Alfa MiTo. På passagerarstolarna
satt klubbmedlemmar som fick sig sitt
livs åktur. STCC-stjärnan visade att
effekt inte är allt som behövs – det fordras talang bakom ratten också.

Efter apex låter Mattias bilen bara driva ut till halva
banan innan den korta rakan som leder fram till depåkurvan. Under tiden hinner Mattias konstatera att 180
cm chaufför sitter riktigt bra bakom ratten. – Man sitter
riktigt bra i baksätet också, hojtar Bo M över däcksskriket.
Baksätet är förvånansvärt rymligt med tanke
på bilens små yttermått. Det är givetvis ingen limousine,
men ändå godtagbart för kortare resor.

Alfa-återförsäljaren Autoitalia i Linköping lånade ut en
MiTo till Mattias Andersson som tillbringade förmiddagen på Mantorp vid årets sista banmöte. Lotter delades
ut vid besiktningen inför banmötet, där vinnarna fick
sig en åktur med tips om spårval och fakta från STCClivet.

Längs startrakan pinnar MiTo:n på riktigt bra. – Det
är 120 riktigt starka hästar, konstaterar Mattias innan
inbromsningen inför startkurvan.
Genom depåkurvan
understyr bilen visserligen en del, men uppvisar ändå
ett lugnt och behärskat beteende på gränsen för vad den
klarar av. – MiTo:n är riktigt trevlig med en välbalanserad bakvagn som inte orsakar några lömska bakvagnskast eller andra dumheter. Bromsarna är förtroendeingivande med bra bett, fortsätter Mattias innan Parisern.
Vi njuter av återstoden av varvet och försöker komma
på några nackdelar hos bilen. - Däcken är helt klart
begränsande vid övningar som de vi håller på med idag.
Invändigt tycker jag bilen är trevlig, förutom det silvriga
på ratten som känns lite väl plastigt, säger Mattias.

En liten 120-hästars MiTo med fyra personer ombord
kanske inte är den mest optimala banmötesbilen, men de
som åkte med njöt av åkturen. En av medåkarna berättade om hur Mattias och MiTo:n blev frånåkt av en aktad
banåkare i en mycket kompetent Alfa så det visslade
längs startrakan. Några kurvor senare - i F2-kurvan satt Mattias i bakluckan på samma bil. På gatdäck med
fyra personer i bilen…
Efter
avslutad
lotterikörning
bjöds
undertecknad
samt sekreterare Bo M Hasselblad på en tur. Redan i
Pariserkurvan hajade jag till vid Mattias spårval. Han
hittade en helt ny apex som jag aldrig ens reflekterat
över. Längs raksträckan fick vi god tid att prata. Mattias
öste idel lovord över bilen. - Som alla Alfor är den
mycket direktstyrd. Ratten går att justera till precis den
position jag vill ha och jag sitter riktigt bra i stolen även
på banan, berättar Mattias.
Vi kasar oss igenom Mjölbykurvan och accelererar upp
över Krönet. En lätt dutt på bromsen och styr in tight
mot kantstenen inför inbromsningen mot F2-kurvan.

Väl i depå synar vi även utsidan. –Jag gillar fronten, den
ser glad ut och ger bilen identitet. Bakpartiet är varken
bu eller bä, det ser ut som på alla andra småbilar utan att
sticka ut, tycker Mattias.
Betyget blir ändå med beröm godkänt. Det enda som
hindrade en raskare framfart var däck och ytterligare
några hästkrafter, så vill du ha en liten bil som platsar
på banmöten är MiTo 1,4 med 155-hästarsmotorn något
för dig. På kontinenten finns redan en uppsjö av både
motortrim och chassiprylar – det är bara att handla!
STORT TACK TILL MATTIAS ANDERSSON
OCH AUTOITALIA!

En nöjd Mattias Andersson. Både körställning, bromsar och styrning är kommer till sin rätt på racerbanan.
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Autoitalia lånade ut bilen, Mattias bjöd på sig själv och gav många goda råd om spårval och annat under dagen.

Grundpris 164 500 kr, dock med plåtfälg och endast AC. Komplettera med alufälg och klima så har du en komplett bil
både för vardagsbruk och banmöte.
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Alfa MiTo – DNA i jeans för gener

BLI MEDLEM I

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Den brittiska välgörenhetsorgansiationen Jeans for Genes använder sig av
Alfa MiTo i sin senaste välgörenhetskampanj riktad mot barn med genetiska
sjukdomar.
Varje år anordnas Jeans For Genes–day i Storbritannien.
2009 inföll den på fredagen den 2 oktober. Allmänheten
uppmanas att bära jeans och samtidigt donera en slant
till organsiationen som till dags dato dragit in 32 miljoner brittsika pund.
Alfa Romeo MiTo lanserades samtidigt som de specialdesignade jeansen. Höger bakficka pryds av den ringlande
ormen från Alfa–loggan. Bakom designen av jeansen står
duon Bjork & McElligott för, en relativt ny duo på den
brittiska modescenen men med ett snabbt växande gott
rykte på densamma.

– Jeans är själva grunden i vårt välgörenhetsarbete. Att
få stöd av både Alfa Romeo och designerduon Bjork &
McElligott känns riktigt bra i vårt arbete mot genetiska
sjukdomar hos barn, säger Caroline Harding på Jeans
For Genes.
- Vi ville skapa något som attraherar unga kvinnliga
köpare, precis som Alfa Romeo MiTo har gjort, berättar
Kattis Bjork.

Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och är
en av landets äldsta och största märkesklubbar med
cirka 2100 medlemmar utspridda över hela landet.
Klubbens medlemmar äger idag ca 50% av landets
totala Alfa-bestånd.

Jeansen kan köpas hos Donna Ida i någon av hennes två
boutiquer i Chelsea eller Westfield Shopping Centre i
västra delarna av London. Samtliga intäkter tillfaller
oavkortat Jeans For Genes.

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra
distrikt, Öst, Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Varje
distrikts respektive klubbmästare driver aktiviteterna.

Kika in på www.jeansforgenes.com och
www.alfaromeo.co.uk för mer information.

Medlemsavgiften är idag 395:- per år och för det
får man bland annat sex nummer av vår tidning

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

LENNANDIA

” Det är ba
ra vi som
kan
erbjuda de
n förmånli
ga
MRF-gara
ntin och d
u får
en ifylld g
arantiblan
kett
vid levera
nsen ”

Vid köp av en begagnad bil privat finns inga garantier. Köper du begagnat
via andra bilförsäljare finns ibland garantier – men aldrig lika förmånliga
och trygga som hos en MRF-ansluten bilhandlare.
MRF-handlarna, www.mrf.se
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I trygga händer
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Lanciagårtillsjöss

Alfa Romeo är
ute och seglar

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO INTERIÖR: JOHAN PALSSON
FOTO EXTERIÖR: PATRICIA LASCABANNES

TEXT: STAFFANERLANDSSON
FOTO: LANCIA

Från koncernsyskonet kommer denna läckra skapelse.
Visst, det är varken en Alfa eller en bil, men läckerbitsfaktorn gör att den måste beredas plats i denna tidning.
Under Venedigs filmfestival debuterade Lancias senaste
skapelse som en frisk fläkt i lågkonjunkturer och kristider. Lancia har valt film, mode, design och marina
aktiviteter som lämpliga områden för att positionera och
marknadsföra sitt varumärke – många av dessa förenas
under just denna filmfestival.
Båten är ett samarbete mellan fyra olika företag. Dels
Martini, som för alltid kommer att associeras med Lancia
sedan fornstora dagar inom motorsport då Martini var
huvudsponsor, dels Sacs, ett företag som har tjugo års
erfarenhet av att bygga RIB-båar och slutligen Fiat
Powertrain som står för de bägge inombordsdieslarna.
Designen står Christian Grande för.
Båtens mått är 13,1 meter på längden och 3,83 meter som
bredast. Djupgåendet är låga 0,8 meter. Två stycken Fiat
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Powertrain N67-560 på vardera 560 hk ger ett fint vikt/
effekt-förhållande 7,5 kg/hk. Med en bränsletank på
1000 liter (!) menar Lancia att det finns möjlighet för lite
längre turer.
Båten rymmer elva personer och är även utrustad med en
liten kabin för två personer.
Toppfarten ligger på 45 knop men höga 55 knop är möjligt under förutsättning att vikten fördelas på rätt sätt.
På fördäck finns två permanenta madrasser installerade, lämpliga för den som vill sola. Samma sak på
motorhuven akteröver. Vindrutan öppnas framåt/uppåt.
Slutligen har tillverkaren sett till att duschen utrustats
med färgade LED-lampor för att ge ett romantiskt sken.
Prisbild anges ej. Antagligen gäller den gamla devisen
”behöver du fråga om priset har du inte råd”. Köp en och
bli kung i vilken svensk hamn som helst!

Varumärken skall vårdas. Alfa Romeo
samarbetar med skicklige seglaren Neville
Crichton från Nya Zeeland som precis
sjösatt sin tredje båt ”Alfa Romeo III”.
Premiärtävlingen Copa del Ray under augusti 2009 slutade givetvis med vinst i Mini Maxi.
– Vi kunde inte
ha önskat oss en bättre debut. Vi siktade på en topp-tre
placering men lyckades vinna med en helt ny båt, sade
skepparen Neville Crichton.
Egentligen borde båten heta Alfa Romeo 4. Den ursprungliga Alfa Romeo 3 debuterade till säsongen 2008. Under
vinterhalvåret åkte hon dock i docka för uppdateringar.
Det enda som återstår av den båten är däcket – resten är
nytt, vilket gav resultat i första tävlingen.
Det intressanta tror jag de flesta alfister fiunner under
däck. Med klara associationer till 8C Competizione har
man byggt upp en i tävlingssammanhang makalöst läcker inredning. Varför har ingen byggt en lejdare i klassisk
Alfa–form förut? Det är ju en stege redan i grunddesigen.
Se bilderna och njut.
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Anders Weinars 1900 Super Sprint Coupè Touring Superleggera.
Det var definitivt bättre förr.
FOTO: ANDERS WEIMAR

Lördag
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6
Finlands nationaldag
Niklas, Nikolaus

VETERANBILSMARKNAD

VETERANBILSMARKNAD

EN SVENSK MAN I ITALIEN

FAKTA ANDERS WEINAR

Ålder: Lite äldre än bilen.
Yrke: Creative Director på
reklambyrå i Milano
Vardagsbil: Mercedes A
klass
Tidigare bilar: Hundkoja,
Alfa Romeo GTV 2000,
Volvo V70 och något
annat.

Bertone i utsökt skick. Tanken på att kombinera nästa bilköp
med bilsemester genom Europa är inte fel.

Den anrika backtävlingen Aosta–Gran San Bernardo i modern
upplaga med klassiska vagnar 2009. Eugenio Castellotti vann
tävlingen 1954 i en Lancia D24. Anders Weinars 1900 ses här
bredvid en Lancia Fulvia.

En bil från denna era i denna miljö blir väldigt rätt.

Från den i Milano boende svenske Anders Weinar kom
lite bilder från en veteranbilsmarknad. Bilarna bör locka
åtskilliga turister till Italien under 2010. Skynda och fynda
– utbudet är magnifikt.
TEXT & FOTO: ANDERS WEIMAR
FRÅGOR OCH BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

I Novegro, nära Linateflygplatsen utanför Milano
arrangeras Mostra Scambi Moto-Auto-Cicli en gång
per år för bilar under tre dagar samt två gånger per år
för motorcyklar under två dagar. Veteranbilar är temat
och marknaden är en synnerligen populär tillställning.
Besökarna är huvudsakligen italienare men även tyskar,
britter, fransmän, någon enstaka polack samt schweizare brukar hitta hit.
Denna typ av marknader arrangeras på många platser
runt om i Italien varje år. Varför inte kombinera semestern med veteranbilsträff? Alla är inte stora och många
är endags-arrangemang. Utbudet är dock enormt mycket
bättre än i Sverige. Landskapet Lombardia, där Milano
ligger, har ensamt mer invånare än hela Sverige. Italien
som nation räknar in dryga 60 miljoner medborgare så
även om inte alla är bilentusiaster är givetvis utbudet
desto större.
Hur fungerar klubblivet för Alfa-ägare i Italien?
I främsta rummet hittar vi RIAR (Registro Italiano Alfa
Romeo) med högkvarter i anslutning till Alfa-museet
i Arese utanför Milano. RIAR arrangerar omkring
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sju-åtta träffar varje år, ofta kulturella utflykter med
begränsat antal platser, vanligen runt 30-40 bilar. Målen
brukar vara museum eller privata samlingar. Emellanåt
sticker man iväg utomlands då avståndet till Europa är
betydligt kortare än vad nordbor är vana vid.
Arrangeras andra Alfa-träffar också?
RIAR deltar i Coppa Intercontinentale på Monzabanan vartannat år där det finns en kategori
för bara Alfa Romeo. Scuderia Portello – Alfas officiella
tävlings-stall – är mycket aktiva vid denna träff, men
även på exempelvis Goodwood Revival i England där
många rariteter visas upp.
Finns det andra klubbar också?
Det
finns
ett
flertal
Alfaklubbar
som
exemplevis
Cuorealfista,
Alfasport
och
Clubalfa.
De flesta Alfa-ägarna är medlemmar i flermärkesklubbar som arrangerar olika träffar. Regularitytävlingar
är mycket populära i Italien. Många tävlande är fanatiska. Ofta uppstår heta diskussioner om tidtagningen.
Från
mars
till
november
är
det
tävlingar och utflykter praktiskt taget varje veckoslut.

Inte allt är sönderrenoverat. Här finns definitivt en del
kvar att göra.

Alltsedan Dustin Hoffmans dagar…

Många
arrangerar
också
turer
till
kringliggande länder, även lite längre bort som Tunisien och
Marocko. I slutändan handlar det om att träffa nya
och gamla vänner, putsa bilarna och att ha kul.

på 190 km/h närapå superbilsegenskaper.
Karossen är designad och byggd på Via del Breme i
Milano av Carrozzeria Touring.
Karossen i aluminium daärav namnet superleggera;
superlätt.
Carrozeria Touring byggde bland annat den omtalade
Disco Volante och Enzo Ferrari’s första bil efter att han
lämnat Alfa. Även den vackra Aston Martin DB4 som
sedan blev James Bonds DB5 byggdes av Touring.

Vad tycker italienarna om Alfa Romeo?
Vilken image märket har beror på vem du frågar.
Helt klart är märket viktigt för italienarna. Bilarna
som släppts de sista åren har tagits mycket väl emot.
Uppsvinget i designen har gjort sitt, då italienarna är esteter ut i fingerspetsarna. För många representerar märket
mycket av den stolta italienska bilbyggartraditionen.
Under 70-talet och framåt fick sig märket en svår törn
då bilarna som producerades inte alltid var av yppersta
kvalitet. Ta Alfasud som exempel. Under senare tid har
dock trenden vänt och Alfa Romeo respekteras återigen
av italienarna.
Vad kör du själv?
En 1900 Super Sprint Coupè Touring Superleggera från
1956 med trumbromsar runt om. Motorn är en rak fyra
med överliggande kamaxlar – Alfas klassiska motor. På
femtiotalet var femväxlad låda, 115 hk och en toppfart

Hur mår din bil?
Tekniskt är den i god kondition. Karossen har
några mindre blessyrer och ska väl fixas till
så småningom. Inredningen i skinn och tyg är original
liksom instrumentpanelen. Ny matta lades in för så
många år sedan att den nu nästan ser ut som vore den
originalmattan. Fälgarna är Borrani ekerhjul i original
uppsättning.
Jag har haft bilen i 15 år. En av de tidigare 4 ägarna var
en engelsman boende strax norr om Milano vid namn
Roy Slater, känd for att ha skrivit en viktig bok tillsammans med Peter Hull; Alfa Romeo, a History.
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motorvägarna. Nästan åtta euro för att bara åka igenom
landet kan kännas dyrt men det blir nog betydligt dyrare
att åka fast utan att ha betalt vägskatten.
Som alltid i de här trakterna blir man aldrig klok på
vädret; på ena sidan av en alptopp skiner solen och på
andra sidan regnar det. Den här gången låg tyvärr molnen lågt över topparna och det
duggregnade allt som oftast.
Men nog tusan åkte jag öppet
hela vägen; det här skådespelet
ville jag inte missa! Väl framme
i Italien försvann det småruggiga vädret och solen sken för
full kraft. Den italienska varma
luften svepte över oss och jag
kände hur motorn växte och
hästkrafterna
fördubblades.
Tänk att hon kan bli så glad av att komma hem, signorinan! För inte kan det ju ha med den 150 km långa nedförsbacken att göra. I Trento lämnade jag Autostradan
och tog istället de mycket roligare bergsvägarna ner mot
Gardasjön. Att betala de italienska vägavgifterna manuellt med en ålandsregistrerad Alfa Spider var annars en
trevlig upplevelse, men bilarna i kön bakom mig verkade
inte uppskatta de pratglada herrarna i biljettluckorna
lika mycket som jag.

’’

ytterst trevlig och med tanke på de moderata 35 euro jag
betalade för rummet har jag definitivt inget att klaga på.
I synnerhet som de erbjöd garageplats till det facila priset av 2 euro per natt. Som om mitt sinne inte redan skulle vara fyllt av överväldigande intryck fick jag dessutom
som avslutning på dagen njuta av en sagolik solnedgång
över bergen på andra sidan sjön. Det hördes dock ett
avlägset åskmuller österifrån
och nästa dag fick jag veta att
det under natten hade haglat
golfbollar i Bassano del Grappa.
När jag senare fick se bilder på
de totalförstörda bilarna var
jag mycket glad över att jag
bestämt mig för att övernatta
på den här sidan bergen.

Skall du ner till Italien så är
detta en rutt som jag verkligen
rekommenderar; du får garanterat en hisnande naturupplevelse på köpet.

Hela området runt Gardasjön är lite väl turistigt för min
smak men personalen på Hotel Rosmari i Castelletto var

’’

Nästa morgon körde jag vidare
längs Gardasjön i ett strålande solsken och efter italiensk frukost med en espresso och en nybakad brioscia
i Torri del Benaco svängde jag av mot Verona och vidare
ut på den fullproppade motorvägen mot Venedig. Att
åka öppet i höjd med lastbilarnas avgasrör är inte kul
ens i Italien och skyltarna till Vicenza var en verkligen
välkomna. Parkeringsplatser var bristvara även i dessa
historiska kvarter men efter en del snurrande lyckades
jag hitta en ledig plats. Döm om min förvåning när bilen
bakom mig var svenskregistrerad! Efter en lunch i skuggan av Andrea Palladios världsarvslistade byggnader
var det dags att söka sig till Arcugnano och Sonus faber.

The hills are aliiiive with the sound of muuuuusiiic…
TEXT & FOTO: MARCUS BOMAN

I

mitt fall dessutom dubbelt upp eftersom målet för
min resa var ett sedan länge efterlängtat besök
hos de exklusiva högtalartillverkarna Sonus
faber i Vicenza. Från Frankfurt, där vi bor, är
det bara ett stenkast över bergen och med La
Dottoressa redan plats här nere, var ju naturligtvis alla
andra resealternativ uteslutna.

Så här i slutet av maj var de flesta mindre bergspassen ännu stängda så jag fick nöja mig med att köra via
Innsbruck och Brennerpasset. Men lite roligt måste man
ju få ha och eftersom tyska Autobahn aldrig är speciellt
upplyftande gjorde jag pinan så kort som möjligt genom
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att välja A7an istället för den tråkiga omvägen via
München. Nere i Füssen där motorvägen upphör väntade
dessutom en mängd roliga småvägar och framför allt det
fantastiska Fernpasset. Trafiken på A7an är ofta intensiv men ju längre söderut man kommer desto glesare blir
det mellan långtradarna. Skall du ner till Italien så är
detta en rutt som jag verkligen rekommenderar; du får
garanterat en hisnande naturupplevelse på köpet. Kom
bara ihåg att det är glest mellan bensinstationerna.
Själv tvingades jag avverka bra många nervösa mil med
tankmätaren i botten innan jag, med två liter bensin
till godo, hittade en bensinmack. Där kunde jag också
köpa den där obligatoriska vignetten för de österrikiska
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RESEREPORTAGE

En morgontur längs Gardasjön är aldrig fel. Här hamnen i
Torri del Benaco.

RESEREPORTAGE

Mina nyfunna goda vänner från Duetto Club Italia. Det är
alltid spännande att träffa personerna bakom de hemlighetsfulla signaturerna på forumet.

Un luogo per musica – En plats för musik, Sonus fabers
berömda fabrik. När vi efter den oerhört intressanta eftermiddagen skiljs åt vid grinden säger produktchef Marco
Visonà: ’’Your car has a very nice sound!’’ Han om någon,
borde väl veta.

Trots den ståtliga fonden med snöklädda bergstoppar i
norr och gröna kullar i söder var det sannerligen ett trist
småindustriområde och jag undrade om jag verkligen
kört rätt. Plötsligt förflyttades jag till en annan värld
och Sonus fabers kännspaka byggnad med sin pedantiskt skötta gårdsplan uppenbarade sig. Jag välkomnades genast i dörren av produktchef Marco Visonà som
stolt visade upp fabriken och berättade om deras imponerande verksamhet. Tänk att en eftermiddag ibland kan
gå så hiskeligt fort.
Nästa mål på resan var Bassano del Grappa där jag till
kvällen hade stämt möte med några vänner från Duetto
Club Italia. Mitt hotell, Hotel Positano (!), låg kanske inte
så centralt som jag väntat mig men det var verkligen ett
suveränt ställe. Enkelt och billigt var det men den glädje
och gästfrihet som ägarinnan med sin ständige bebis på
armen liksom hennes man i restaurangen visade, överträffar alla stjärnklassificeringar i världen. Det visade
sig att de dessutom hade ett stort intresse för italienska
fordon av alla slag och hade ett flertal klassiker i garagen bakom hotellet.

Hantverket på Sonus fabers produkter är det mest utsökta
man kan tänka sig och deras kvalitetskrav känner inga
gränser. Man ryser också av historiens vingslag när han
berättar att lacken och lackeringsmetoderna på deras prestigeserier är samma som Antonio Stradivari använde på
sina violiner på 1600-talet.

På avtalad tid dök duettisterna upp och efter en stunds
trevligt däcksparkande på hotellparkeringen startade
vi en våldsam kortége-körning där vi i hög hastighet
brakade rätt igenom stan i riktning mot grannstaden
Mussolente och restaurang Malga Rossa. Jag vet inte
vad som var bäst: den vidunderliga utsikten, maten eller
det trevliga sällskapet; det var i alla fall en oförglömlig
kväll.

Att åka öppet genom Fernpasset är ett hisnande skådespel.
Det är det här man har en spider till!

Tyvärr var det redan nästa dag dags för hemfärd och
eftersom de lovat strålande väder bestämde jag mig för
att ta Fernpasset även tillbaka. Den första biten från
Bassano till Trento var dock bland det häftigaste jag
upplevt där bergsväggarna lutade sig ut ovanför en. Den
här gången fick jag äntligen se alla de snöklädda alptopparna som jag bara sett foten av tidigare.
En utsökt samlig italiensk motorhistoria mötte mig på
hotellets gästparkering när jag kom ut för att träffa mina
vänner från Duetto Club Italia.
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Fernpasset är mycket populärt bland motorcyklister och
de kör verkligen så det ryker men här finns också många
husvagnsekipage som i snigelfart ringlar sig fram. Det gäller alltså att hålla huvudet kallt och framför allt ha gott
om tid.

Nyttiga adresser:
Hotel Positano: www.hotelpositanobassano.it
Hotel Malga Rossa: www.malgarossaweb.it
Aktuell information om bergspassen: www.provinz.
bz.it
Autobahn: www.autobahn-online.de
Autostrade: www.autostrade.it
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SÄSONGSAVSLUTNING MANTORP
TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

En sommar går fort. Träffen på Mantorp
var årets sista åka-fort-träff, vilket deltagarna tog fasta på.
Närmare 100 deltagare i sammanlagt 88 bilar hade hittat ut till Mantorp denna något svala septemberlördag.
79 procent var medlemmar och ungefär en tredjedel av
bilarna var av andra märken.
Som vanligt är stämningen god och vagnparken är imponerande. Bara att ta sig genom parkeringen till depån
hade tagit hela dagen i anspråk. Den ena rariteten efter
den andra avlöste varandra. Väl i depån fortsatte orgien
i vackra och välskötta bilar. Det är närapå lika trevligt
att bara närvara vid ett banmöte utan att köra själv.
Överallt finns folk att prata med och öppna motorhuvar
som genast leder till diskussioner om kluriga lösningar
på problem.
Från Avesta kom Marco Harjunpää med många nyttiga
reservdelar. Alfa–profiler som Veine Johansson och Sven
Pettersson fanns på plats, liksom många andra medlemmar och nyfikna. Mattias Andersson fick låna en MiTo
från Autoitalia. Många nöjda medpassagerare inrapporterades. Uppskattningsvis besökte uppemot 300 personer
Mantorp under dagen. Här finns definitivt utrymme för
mer aktiviteter som även involverar familjen. Ett bra
boende gör att man kan ta med sig hela familjen under
Mantorphelgen. Östergötland har mycket att erbjuda
även utanför Mantorp. Kolmården, Linköpings äldre
delar, S:t Annas skärgård och mycket mer ligger runt
hörnet.

Bertone med Nord–fyror, 164 med Lancia turbomotor och
Alfetta GTV med turbosnurra. Många kreativa lösningar
på kraftkälla.

God spridning bland de gästande bilmärkena. Enligt en
känd biltidning är Peugeot 205 GTI en bil som ALLA bör
ha ägt under sin livstid. Lämpar sig mycket bra på bana.

Illgrön Bertone sticker ut även från depåboxen. Ägaren
Igino Cazzola på väg mot ytterligare ett pass på banan.

156 GTA, lådbil, Lotus Exige, ett par 164:or samt en
Porsche 911. Blandningen är total.

För att snabba på oljesaneringen efter en avåkning hjälper
även racerförare Alfrredsson till.

Sen några år tillbaka erbjuds även andra märken än
Alfa Romeo att delta vid våra banmöten för att på så sätt
garantera fulla startfält och hyggliga intäkter. Som bilintresserad i allmänhet tycker jag personligen att detta
är trevligt. Det finns många trevliga bilar där ute. Att
man sen får se gamla GTV, 75:or, 164:or och annat läxa
upp betydligt dyrare och starkare vagnar på banan är
givetvis extra kul.
Nu är det vintervila, åtminstone på papperet, då
redan börjat skruva isär bilarna i garagen. Även
inte tänkt köra själv så rekommenderar jag en
Gelleråsen för 2010 års banmötespremiär. Kolla
dan och Klöverbladet för datum.

många
om du
tur till
hemsi-

Jag tror jag talar för alla då jag här vill tacka samtliga inblandade för deras arrangemang och arbetsinsats
under säsongen. Utan frivilliga blir det inget åka av.
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Dan-Erik Hansson från Järfälla och Barbro Sers från
Västerås samlar intrycken efter en tur med Mattias
Andersson i MiTo:n.

Ibland hajar man till. Finurlig och servicevänlig avgasrörs placering.
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Club Alfa Romeo

CHALLENGE

2009

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Säsongen 2009 är avslutad. Vinnare
har korats och bilar havererat. Höst
och vinter väntar dock runt hörnet så
säsongen 2010 har redan börjat i garagen runtom i landet.

Enligt insatta funktionärer skall det finnas 52 stycken
CAR Challengebilar runtom i landet. På avslutningen
vid Mantorp var det 14 startande. Var fanns de andra
38 bilarna? Tänk er ett startfält med drygt 35 Alfor som
bränner ner mot första kurvan. Vi får invänta 2010 och se
vad som kan tänkas ske på Challengefronten.

Året var kanske inte det bästa sett till antalet deltagare
även om det totala antalet anmälda deltagare låg runt 20
stycken. Snittet har legat på tio bilar per tävling jämfört
med 15–20 bilar som snitt förra säsongen.

Fram till dess minns vi den spänning som Challengegänget
bjudit på under sommarens tävlingar samt gratulerar till
väl genomförd kamp.

Segraren i säsongens sista heat Niclas Rosengren blev även totalsegrare i klass 1.

Jens Roos hade god fart på bitarna under säsongen. Totalsegrare klass 2.

Topp tre race 1 klass 1 Mantorp 5 september: Fr.v. tvåan Niclas Rosengren, vinnaren Micha Forsgren samt
trean Kristoffer Edström.
Klass

Nr

Namn

Gelleråsen Race 1

Gelleråsen Race 2

Knutstorp Race 1

Knutstorp Race 2

Kinnekulle Race 1

Kinnekulle Race 2

Mantorp Race 1

Mantorp Race 2

Ackumulerat

1

9

Nicklas Rosengren

10

10

10

10

10

10

8

10

78

1

164

Micha Forsgren Grönvalls

8

6

6

6

6

6

10

DNF

48

1

66

Hans Bjurman

6

8

8

8

8

8

DNF

DNS

46

1

78

Kristoffer Edström

DNS

DNS

-

-

-

-

6

8

14

1

41

Glenn Westerberg

-

-

-

-

-

-

4

6

10

1

71

Mats Forssén

DNS

DNS

4

4

-

-

-

-

8

1

14

Joakim Rosell

-

-

-

-

4

4

DNS

DNS

8

1

83

Fred-Ove Danielsson

-

-

-

-

2

DNS

DNS

DNS

2

1

62

Gustav Sandler

-

-

-

-

-

-

DNS

DNS

0

2

72

Jens Roos

6

10

10

10

10

10

DNS

8

64

2

15

Oscar Palm

8

8

-

-

8

DNS

10

10

44

2

7

Marcus Moberg

10

DNF

8

DNS

-

-

-

-

18

2

21

Johan Moberg

DNS

DNS

DNF

DNS

-

-

-

-

0

3

99

Claes Hindemith

10

10

10

8

-

-

10

8

56

3

84

Christoffer Haglund

8

8

-

-

10

10

-

-

36

3

44

Richard Elisasson

-

-

8

10

8

DNF

DNF

10

36

3

58

Benny Steen

6

6

-

-

6

8

DNS

DNS

26

3

84

Dag von Bothner

-

-

-

-

-

-

8

6

14

3

106

Jan Robert Sörensen

DNF

DNS

-

-

-

-

-

-

0

4

68

Jonas Klang

-

-

-

-

10

10

10

10

40

4

44

Richard Elisasson

DNF

10

-

-

-

-

-

-

10

Bästa varvtid

#66 1,17,10

#66 1,15,58

#66 1,08,53

#9 1,08,58

#9 1,00,72

#9 1,00,95

#164 1,31,56

#164 1,31,21

34

Claes Hindemith forsar fram i sin orange Alfa 75. Totalsegrare klass 3.

Med 70–talets vassaste småbil Alfasud tog Jonas Klang hem totalsegern i klass 4.
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STCC-rapport med Mattias Andersson

156:an där den hör hemma – före diverse obskyra tyska bilmärken.

Foto:

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Med en av de sist byggda WTCC-Alforna strider Mattias
Andersson i STCC. Med ett litet team och en gammal bil är
resultaten uppseendeväckande bra. I skrivande stund återstår två tävlingar av årets säsong.
KB: Hur har säsongen varit hittills?
MA: 2009 har varit ett bra år. Min målsättning har varit
en plats bland de fem bästa i slutställningen och dit kan
vi nå. Hittills har en andraplats varit årets bästa resultat, men målet är givetvis att ta en seger innan säsongen
är över.
KB: hur har årets säsong artat
årets?
MA: Under 2009 har vi haft ett
Hållbarheten är god, förutom en
tidigare under säsongen. Vid två
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sig jämfört med förra

en har vi haft god hjälp från Italien i form av en ingenjör
samt två mekaniker. Många små detaljer har finslipats.
Bil, team och förare har utvecklats och när allt stämmer
kommer resultaten. I år har vi konstant kvalat bättre
än förra året då vi låg mellan sjätte och elfte plats. Vi
bröt fler tävlingar förra året  under 2009 har vi bara
brutit tre heat där två berodde på kollisioner och ett på
materialfel.

riktigt bra track-record.
ny drivaxel som brast
tävlingar under säsong-

KB: Är det stor skillnad på tävlingsupplägget med två
heat jämfört med förra årets upplägg?
MA: Förra året var det ett långt heat med obligatoriskt

En lycklig Mattias Andersson efter andraplatsen på Gelleråsen i somras. Vi håller tummarna
för fler podiumbilder.

depåstopp. Ett brutet lopp där innebar att du var poänglös hela helgen. Depåstoppen är dessutom en osäkerhetsfaktor som alltid kan ställa till det.
KB: Hur läggs en tävlingshelg upp?
MA: Jag har planerat allt i detalj innan vi ens börjar
packa trailern inför tävlingshelgen. Väl på plats finns
inte tid att skjuta från höften, allt måste fungera.
Grundstommen i teamet är tre personer med fler på plats
under helgerna så alla måste veta vad de ska göra.
KB: Hur ser du på de avslutande två tävlingarna?

MA: Knutstorp är en knixig bana som gynnar bakhjulsdrivna bilar. Jag tror ändå vi har kapacitet för en
topp-fem-placering där. Mantorp passar mig och bilen
utmärkt, så under finalhelgen blir vi farliga.
KB: Hur ser du på 2010?
MA: Inget är klart för 2010 ännu. Givetvis vore stöd från
en stark importör bra. Om tillverkaren dessutom tävlar
är stöd från fabriksteamet viktigt.
När vi läser detta vet vi hur det gick. Förhoppningsvis
kan MA GP avsluta säsongen med att få stiga upp överst
på pallen. Vi önskar lycka till!
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BYGG DIN EGEN LANCIA STRATOS
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: GERAINT DAVIES

70-talets brutalaste tävlingsvagn, framgångsrik både i rallyskogen och på
bana, har återuppstått. Brittiska Hawk
Cars säljer byggsatser till hugade garagemänniskor. Givetvis med en Alfa V6
som kraftkälla.
HISTORIA LANCIA STRATOS

Lancia Stratos började som en designstudie från Bertone.
Premiären skedde på Turinsalongen 1970. Som de flesta
designstudier var konceptet avancerat i designen, bland
annat saknades dörrar som ersatts av en öppningsbar
vindruta. Designern hette Marcello Gandini med bilar
som Lamborghinis Countach och Miura som främsta meriter. Vissa hävdar att Bertones designstudie av
Stratos var en vidareutveckling av Alfa Romeos konceptbil Carabo från 1968.
1971 presenterade Lancia prototypen till Stratos.
Från
koncernsyskon som Fiat X1/9, 124, 125, 131 och 132
plockades diverse delar. Även motorvalet var klokt. Fiat
ägde Lancia och en stor del av Ferrari som just då råkade
producera en 2,4liters V6 som satt i Ferraris Dino. Med

Geriant Davies och hans Stratos under njutning i Abingdon 2006.
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190 hk och en tomvikt på strax under 1000 kilo var
den gatregistrerade versionen en raket från första början. Inte så märkvärdigt idag, men med dåtidens mått
var detta ett kraftpaket helt i paritet med exempelvis
Porsche 911.
Med facit i hand vet vi att bilen bärgade VMtiteln i
rallyVM tre gånger i rad mellan 19741976, till stor del
beroende på Björn Waldegård som bland annat vann
Svenska Rallyt 1975 i en Stratos.
Efter diverse turer inom koncernen beslutades att Fiat
131 skulle stå för tävlandet i rallyVM och Lancia Stratos
pensionerades efter bara några få år på toppen. Lancia
skulle dock återkomma med besked, men det är en annan
mer Deltalik bilhistoria.
HAWK CARS

Några mil söder om London på vägen mot Hastings ligger East Sussex. På landsbygden i detta grevskap håller
grundaren av Hawk Cars Gerry Hawkridge till.
Denne
man har många järn i elden. Bland annat bygger och
säljer han AC Cobra kit cars men framförallt är han
en klok man såtillvida att han beslöt sig för att ta fram
ett kit som gör det möjligt att bygga en mycket verklighetstrogen kopia på legenden Lancia Stratos. Det fina i
kråksången är att Alfas V6motorer på 2,5 liter (från 155)
samt 3,0 liter (från 164) passar alldeles utmärkt i denna
bil. Motoralternativen ser ut som följer:

HF2000 2–liters
Lancia
Beta/Thema/Delta
engine,
8v/16v/Turbo/Volumex .
HF2400 2.4–liters Ferrari Dino V6 engine .
HF2500 2.5liters Alfa Romeo V6 från 155 .
HF3000 3.0liters Alfa Romeo V6 från 164, 12v or 24v.
HF3000QV
3.0–liters Ferrari Quattrovalvole

kan nyttja motorvägarna då bilen väcker sådan uppståndelse att det lätt blir olyckor, säger Geriant.
Byggtipset är att bygga så noga som möjligt utan genvägar. Vänta hellre på rätt delar och bygg den riktigt första
gången med fräscha delar så har du en bil för resten av
livet. Tålamod och noggrannhet bör vara ledord i bygget.

GERAINT DAVIES

Efter mejlkontakt med Gerry fick jag tag i en Mr. Geraint
Davies, lycklig byggare och ägare av en mycket trovärdig
Stratoskopia i full OLIO FIATmundering.
 Det tog mig tre år att bygga bilen. Jag ville ha den så
nära originalet som möjligt varför det gick åt en hel del
tid att leta efter dessa Fiatdelar, berättar Geraint.
Bakom ryggen sitter en Alfa V6 12V från en 164.  Jag
köpte den på Ebay för £140 med 13000 mil på mätaren.
Det enda jag gjort åt den är en uppfräschning samt service, avslöjar Geraint.

Efter ett par filmer på Youtube med Lancia Stratos förstår jag magin. Ljudbilden pendlar mellan Supermarine
Spitfire på fullvarv och 60tals Le Mansracer. Resultatet
är kraftig gåshud.

Med justerbara dämpare och värmepaket kan bilen
användas till vardags såväl som till tävling eller nöje.
Bilen byggdes med ett grupp4kit, vilket bland annat
innebär skärmbreddare och luftintag i taket. Det senare
möjliggör körning i varmare väder utan värmeslag även
om kökörning sommartid kanske inte är direkt svalt.

Priserna för ett kit med motorfästen för Alfa V6 börjar
på £11500. Därefter går det givetvis att välja till både det
ena och det andra i spoiler- och utrustningsväg. Utöver
detta tillkommer donatordelar. Passform brukar inte
vara ett ledord för kitcarsatser. Hur denna är har jag
ingen information om. Helt klart är dock Stratosbygget
en överkomlig bil under förutsättning att du bygger själv.
Det går inte att komma närmare en egen legend i garaget
på den här sidan 200 000 kronor.
Geraint Davies ställer ut sin bil på NEC Birmingham
Classic show den 13–15 november. Kanske dags att köpa
en julklapp till dig själv?

– I huvudsak använder jag bilen till backtävlingar,
sprintrace och givetvis olika utställningar runt om i
Storbritannien. Enda problemet med bilen är att jag inte

Länkar
www.hawkcars.co.uk
www.stratossupersite.com

Vila på Silverstone. Är mintgrön, röd eller rallystrajpad läckrast?
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Från Jörgen Johansson i Skövde kommer
detta nummers bidrag till fotogalleriet
–Studio della foto.
Bilderna är tagna på Silverstone samt
Oldtimer Grand Prix. Njut av bilderna och
försök identifiera modellerna.
Tack till Jörgen Johansson för bidraget!

FAKTA
JÖRGEN PERSSON
Ålder: 47
Bor: Skövde
Kör: Alfa Romeo 156 2,0 TS
Medlem i CAR: sedan 2002
Fotograferar mest: bilar och
natur.
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6

1

10

12/13

29
25

30
2

17

16
28

3

22

8

27

7

19
34
4

18

9

20

21
32

5

35
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19 ALFA ROMEO-PIN 13 MM 35:Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med
4-färgslogo.
Postorderprylar beställer du direkt på vår hemsida
ALFAROMEO.ORG. Du kan även e-posta din beställning till adressen POSTORDER@ALFAROMEO.
ORG. Har du inte tillgång till vår hemsida eller
e-post skickar du din beställning till: CLUB ALFA
ROMEO POSTORDER C/O HENRIK SELBO,
JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 SPÅNGA.
Har du frågor om sortimentet ringer du oss på:
070-721 02 07.
STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVERALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

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

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

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

4 FICKLAMPA MED DYNAMO 95:LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett
par snabba tryck på handtaget så är den laddad och klar att användas. Helt oumbärlig
att ha i handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.
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5 BÄLTE MED VERKTYGSSPÄNNE
295:Coolt bälte med verktyg i spännet. Skruvmejsel,
stjärnmejsel, 10-ans hylsnyckel och ölöppnare. Varför ha verktygslåda längre?

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

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

8 DAMLINNE RÖD S-L (36-40)

120:-

Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar. Klubbtext i vitt på bröstet.

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:-

295:i mycket hög kvalitet. Röd med Alfa Romeologo på ärmen.

10 KLUBBSTREAMER, GUL

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

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

23 PARAPLY (EJ PÅ BILD)

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

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

17 TYGMÄRKE ALFA ROMEO

11 KLISTERDEKAL CLUB ALFA
ROMEO (EJ PÅ BILD) 8 CM 30:-

18 CLUB-PIN 15 MM

8 CM 60:med det klassiska Alfa Romeo-märket

som håller reda
som mobilen.

på

40:såväl

Rund dekal med Clublogo

27 MEKOVERALL MECHA TOP
S-XXL 795:Mekoverall som kan användas som heltäckande klädsel vid bankörning. Tillverkat i
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå
eller svart.

28 OVERALL ECOCART 2 XS-XXL
1250:-

nyckelknippan

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
35:Visa dina vänner vilken klubb du tillhör!
Pin med 4-färgslogo.

Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeotryck på bröstet.

20 NYCKELRING MED KEYCODE,

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

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

26 VINDJACKA FÖR BARN (EJ PÅ BILD)
110/120, 130/140, 150/160 250:-

360:-

Härligt skön microfleecetröja som värmer
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.

En 3-lagers föraroverall avsedd och godkänd
för karting, kan med fördel användas för bankörning. Godkänd enligt CIK-FIA Niveau 2.
Finns i färgerna röd, blå eller svart.

29 OVERALL CREATION FIA
STRL 46-64 3365:Trelagers overall med en vikt på 380 g/m2.
Ytterskikt i extra mjuk Nomex. Homologerad
enligt FIA 8856-2000. Finns i färgerna röd,
svart, blå eller grå.

30 SKO STREET KART STRL 36-45
695:En sko i mocca med nedskuren hälkappa
avsedd för karting men kan med fördel
användas vid bankörning. Finns i färgerna
röd, blå eller svart.

31 SKO BASE FIA STRL 37-46

1140:-

En sko i mocca av 2008 års modell med den
nya höjden och skärningen på bakkappan
enligt senaste FIA-reglemente. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

32 HANDSKAR PRIMO STRL 8-13
395:Handskar i Nomex med hela greppytan i
mocca. Invändiga sömmar. Finns i färgerna
röd, blå eller svart.

33 HANDSKAR START FIA STRL 8-13
485:Handskar i Nomex med greppytor i mocca.
Delvis utvändiga sömmar för maximal komfort. Finns i färgerna röd, blå eller svart.
34 ALLVÄDERSJACKA S-XL 695:Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot
vind och regn men samtidigt transporterar ut
fukt och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, bröstficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 innerfickor. Finns i storRöd med Alfa-loggan tryckt
på bröstet.

35 KYLVÄSKA

320: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!
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NOSTALGIA&BÖCKER
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3
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13
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6
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15
16

7
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BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.
HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgängligt så länge lagret räcker. Lagret kommer att fyllas på om och när behov finnes.
Sortimentet kan också ändras hur som helst.
Har du några speciella önskemål så hör dig
till Björn Nilsson 040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn
Nilsson 040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda
på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/
Böckerna reserveras då för dig. Sedan har
du en vecka på dig att betala din order till
Klubbens postgiro 228541-9 när pengarna
är på kontot skickas din order. Räkna med
1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för
att slippa outlösta försändelser, efterkrav och
postförskottsavgifter. Välkommen med din
beställning eller förfrågan.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH
PASSION
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke
mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på
bilarna från efter andra världskriget fram till
156 modellen. Text på engelska, bilder övervägande i färg.
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2 ALFA ROMEO-MILANO
AV MICHAEL FROSTICK
PRIS 400:- PLUS FRAKT
Nytryck av ett klassiskt praktverk. Club Alfa
Romeo kan exklusivt erbjuda denna i Sverige.
Beskriver märkets historia i kort och innehåller mycket bilder på udda och okända Alfor
som man sällan eller aldrig sett. Behandlar
bilar fram till och med Alfetta Serien.
Även mycket 30 - 50 –tal samt tävlingsbilder.
Text på engelska, bilder i svartvitt.

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

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

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

börjar

med

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

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

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

11 CAMION ALFA ROMEO
AV CONDOLO
PRIS 425:- PLUS FRAKT
Trodde du att Alfa bara var sportiga bilar ?
Här presenteras den tunga sidan från 20-talet
till 1988 då den sista skåpbilen rullade ut.
Visste du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar
i Stockholm på 50-talet? Text på engelska,
unika bilder i svartvitt. 109 sidor

17
18

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

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

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

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

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

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

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

6227
AGGERYD
ULF
STRÄNGNÄS
DFS813
1300 GT
1968
RÖD		
6260
AHONEN
KAINO
SKÄRPLINGE
MKA369
SPRINT
1986
GRÅ		
6250
ALM
JESPER
TRÅNGSUND						
6252
ALM
STEFAN
ÖRNSKÖLDSVIK
WYR774
CROSSWAGON
2005
BLU CAPRI
6249
AMATIELLO
EMANUELE
JOHANNESHOV
CLZ620
GTV6 2,5
1984
GRÅ		
6098
ANDERSSON
JAN
GÄVLE
LCZ753
GTV6		
SILVERMET
6135
ANDERSSON
THOMAS
GRÄSTORP		
156 2,0 JTS SW		
RÖD		
6165
ANDERSSON
KENTH
VÄSTERÅS
TZC415
SPIDER
1997
BLÅMET
6131
ANDERSSON
CHRISTER
LYCKSELE
UUZ115
156 2,5 TI
2004
RÖD		
6222
ANDERSSON
BENGT
STOCKHOLM
BFE600
GTV 2,0
1982
SVART
6246
ANDERSSON
PER OLA
MALMÖ		
1600 GTJ
1975			
6126
ARMFELT
TINA
DJURSHOLM
BMX373
156
1999
SILVER
6235
ARVIDSON
JONAS
ÄLVSJÖ
TMA558
156 JTS
2002
SILVERMET
6209
ARVIDSSON
INGVAR
KALMAR						
6221
BACKLUND
KJELL
FARSTA		
156 2,0 TS
1998			
6224
BENNICH
HANS
STOCKHOLM
JNR691
SPIDER 2,0
1987			
6105
BERG
JIM
BARA
RTK233
156 SW
2001
RÖD		
6107
BERGENGREN
SISSI
HELSINGBORG
FJF859
SPIDER 1750 INJ
1971
SIILVERGRÅ
6146
BERGLUND
HANS
HJORTKVARN
SPB195
156 2,5 SW
2001
SVART
6186
BERGMAN
JONAS
VÄSTERÅS
NKZ932
75 1,8 TURBO
1988
RÖD		
6120
BERGQVIST
PER-ARNE
HÄGERSTEN
NHZ247
SPIDER QV
1988
RÖD		
				
WUM743
166 3,0
2001
SILVERMET
6175
BERGSBORN
SVANTE
HÖKERUM
XTR221
SPIDER 3,0
2000
RÖD		
6153
BERGSTEN
LARS
SUNBYBERG		
GIULIA SPIDER
1963			
6226
BRANDT
BO
HULTSFRED
ECN130
155
1996
VINRÖD
				
CRK412
SUDSPRINT
1984
SILVER
6267
BRAVELL
JIMMY
VÄXJÖ
HNN559
159 TI
2008
SVART
6149
BROBERG
MIKAEL
VÄRNAMO
BBJ649
159 3,2 Q4
2006
SVART
6128
BROMANDER
HENRIK
GÖTEBORG
BDN478
156 2,4 JTD SW
2004
MÖRKGRÅ
6161
BURKE
STEPHEN
LÖBERÖD
TXU310
156 2,0TS
1999
BLÅ		
6225
CERDERQVIST
FRANK
STENUNGSUND						
6145
CHANTELOU
ANNE
HOVMANTORP
WSK206
2000GTV
1975
BLÅ		
				
KH27.377
GIULIETTA SPIDER
1962
VIT
6182
DAVIDSSON
OLA
KALMAR
BGL708
1300 GTJ
1972
RÖD		
6210
EDVARDSSON
PER
JÖNKÖPING
AAH161
SPIDER
1990
RÖD		
				
UZJ256
156 2,0 SW
2008
GRÅ		
6256
EFAZAT
SARIR
SOLLENTUNA
EEK748
GTV
2000
STROMB GRÅ
6242
EKLÖF
KURT
KNIVSTA						
6110
EKMAN
ANTON
MALMÖ
HDB404
75 TS
1989
RÖD		
6147
EL ALAOUI
KARIM
TUNGELSTA		
155 Q4
1993
SVART
6097
EMILSSON
MICHAEL
NÄSSJÖ		
164 TS				
6213
ENGBACK
CHRISTER
ÖREBRO
BNH212
156 TS
1998
RÖD		
6239
ENQVIST
MATS
NYKVARN
NSE140
SPIDER
1988
RÖD		
6180
ERIKSSON
MICKAEL
YSTAD
FWL230
159 1,9 JTD
2008
SVART
				
CGU698
156 2,0 TS
1998
RÖD		
6109
ERIKSSON
ROGER
KVILLSFORS
XRY900
159 2,4JTD		
MSILVER
6200
ERLANDSSON
STAFFAN
TYRINGE						
6189
FORSLIN
MAGNUS
NORRKÖPING
JXL768
GTV 3,0
1997
RÖD		
6096
FORSLUND
MATTIAS
ASARUM
HXX589
156 TS
1998
VINRÖDMET
6218
FREDIN
DORIS
BORLÄNGE
XCD275
SPIDER
1995
GRÖN
6116
FUNKE
SVEN
MALMÖ
JBF277
ALFETTA GT
1976
LEMANSBLÅ
6160
GANEVIK
MATS
HABO		
164 2,0
1991
RÖD		
					
75 MILANO
1987
SILVER
					
156 2,O TS SW
2001
BLÅ		
6142
GRAHN
MICHAEL
FAGERSTA						
6247
GUEORGUIEV
GUEORGUI K.
LINKÖPING		
GTV 2,0 LUSSO
1999
BLU VELA
6177
GUSTAFSSON
GABRIEL
ESKILSTUNA
HPJ019
1600 GTJ
1975
RÖD		
				
UZS837
156 2,5
1998
RÖD		
6141
GUSTAFSSON
LEIF
KRISTIANSTAD
CXY793
MONTREAL
1972
VIT		
6167
GUSTAFSSON
MATS
JÄMSHÖG		
MITO
2009
VIT		
6196
HAGLUND
LEIF
BROMMA
CHL280
SPIDER 3,0
1997
LJGRÅ MET
6241
HALLESIUS
HANNS
BROMMA
GFP876
156
1999
RÖD		
6206
HALLQVIST
MATTIAS
PÅARP		
156 GTA
2003
RÖD		
6237
HANSSON
HENRIK
FALUN
GXN195
166 3,0 SUPER
1999
RÖD		
6152
HASSELBERG
JAN
BOLLEBYGD
TON222
156 2,0 JTS SW
2002
GRÖNMET
6132
HAURI
NILS
LYSVIK
UBZ630
147 2,0 TS
2003
BLÅ		
6245
HEINERUD
LARS
UPPSALA
WXC852
156 SW 2,0 TS
2005
SILVER		
6115
HELGESSON
KENT
HESTRA
BKL269
SPIDER 2,0
2001
MBLÅ MET
6164
HENRIKSSON
LILIAN
BOLLNÄS						
6123
HOLLERUP
PEHR
VEBERÖD		
1300 GTJ				
6195
HOLMBERG
TORGNY
MÖRRUM						
6243
HÄGG
HAMPUS
LIDINGÖ
MPM084
ALFETTA GTV
1986
RÖD		
6193
INGEMARSSON
LENNART
EDANE
SMZ193
SPIDER
1993			
6156
ISAKSSON
JESSICA
SPÅNGA
TYE171
156 GTA SW
2003
BLÅ		
6139
IVERMO
CHRISTER
UDDEVALLA						
6265
JAKOBSSON
BJÖRN
VÄRNAMO
SLK542
147 1,6
2001
SILVERMET
6265
JAKOBSSON
BJÖRN
VÄRNAMO
LYC503
ALFETTA GTV
1984
ANTRASITGRÅ MET
6183
JANSSON
HANS
HÄGERSTEN						
6261
JANSSON
BENGT
BORÅS
LMW811
146
1997			
6159
JENSEN
BO
ÖRKELLJUNGA						
6251
JOHANSSON
ROLF
VÄXJÖ
TXT559
156 2,5 SW
2000
SIVER		
6181
JOHANSSON
ULF
TORSLANDA
MBL140
GTV 2,0
1986
RÖD		
6187
JOHANSSON
ANETTE
GÄLLIVARE
DLU038
156 2,0 TS
1998			
6208
JOHNSSON
STEN
LANDSKRONA
LBL300
156 TS
1998
ROSSO		
6176
JOHNSSON
KERSTIN
KRISTDALA
XTU894
SPIDER
2000
SVART		
6172
JONSSON
LENNART
SKELLETFTEÅ
XDZ879
GT 2,0 JTS
2005			
6255
JÖNSSON
JÖRGEN
KÄVLINGE
UWA699
147 2,0 TS
2004
RÖD		
6211
JÖNSSON
KENT
JÄRNA		
156 2,0 JTS SW TI
2004			
6154
KARLSON
LAGE
TÄBY
TLY389
156 1,8 TS SW
2002
BLÅ		
6170
KARLSSON
SÖREN
KATRINEHOLM
WZA960
GT 2,0 JTS
2005
ROSSO		
6124
KARLSSON
LARS
HÄRRYDA
PNT336
164 3,0
1994			
6122
KARLSSON
MONICA
KARLSTAD
STE421
166
2000
MÖRKGRÅ
6108
KARLSSON
ANDERS
HÖLLVIKEN
JDP209
SPIDER
1990
RÖD		
				
FJM301
GT
2007
RÖD		
				
ERT910
GTV 1750
1969
RÖD		
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6124
KARLSSON
LARS
HÄRRYDA
RGT122
156 2,0
2000			
6121
KEDNER
BENGT
ALINGSÅS
EKH624
166
1999
SVART		
6204
KJELLSSON
HENRIC
HÄGERSTEN
WOA651
156 2,0 JTS
2005
VINRÖD		
6118
KYLLERGÅRD
JARI
SJÖMARKEN
JNZ519
1600 GTJ		
GRÖN		
				
FOY085
1300 GTJ		
RÖD		
6236
KÄLLSTRÖM
MATHIAS
VALLA		
156 2,5 SW
2000
GRÅMET		
6184
KÄREM
MATS
MÖRLUNDA
HSF434
1600 GTJ
1975
RÖD		
6258
LAGERGREN
PETER
LINKÖPING
EZP966
DUETTO
1968
RÖD		
6150
LANGER
LENNART
NORRKÖPING
GGP664
SPIDER 1300
1969
RÖD		
6220
LARSSON
PATRIK
ÅSA
XBK924
166 2,0 TS
2000
BLÅGRÅ		
6264
LARSSON
ANDERS
YTTERBY
UUZ148
156 2,5
2004
GRIGIO MET			
				
HBA830
145 QV
1997
ROSSO		
6151
LARSSON
JONATHAN
BANDHAGEN
JOC781
156 2,0
2000
LJUSGRÖN
6248
LARSSON
RONNIE
HALMSTAD		
166 2,0 TS
2001
MBLÅ		
6198
LARSSON
FREDRIK
HÄGERSTEN						
6228
LINDBECK
LARS
BJÄRNUM
GGP644
2600 SPRINT
1965
ELFENBENSVIT		
6188
LINDBERG
PER-OLOF
VÄSTERÅS
GNE088
GT 2,0
2007
RÖD		
6232
LINDBOHM
HANS
BROMMA						
6238
LINDHOLM
OLA
KARLSTAD
CKA761
164 3,0 SUPER
1997
BLÅMET		
6212
LINDSKOG
JOCELYN
HUNNEBOSTRAND
WJD451
166 3,0 SUPER
2000
SVART MET		
				
DMG504
GTV 2,0 TS
1996
GRÖNMET
6173
LUNDH
MARIE
GLAVA
SKG719
147 1,6
2001
SILVERMET		
6254
LÖFMARK
LUCAS
STOCKHOLM						
6253
MADSEN
RICKARD
GÖTEBORG
XHG418
156 GTA SW
2002
MÖRKGRÅ MET
6168
MADÅS
ANN-KRISTIN
ONSALA
XGJ980
GT
2005
AMALFI GREY		
6203
MAIR
NICHOLAS
STOCKHOLM						
6223
MALMGREN
ANNSOFI
SIMRISHAMN
FJA906
164 3,0 SUPER
1997
RÖD		
6263
MALMSTEN
HASSE
GÖTEBORG
ETJ987
33 1,7 IE
1992
GRÖN		
6179
MJÖRNHAG
PER
BROMMA
WKZ017
1247 2,0 SEL
2006			
6104
MÖLLERBERG
VILHELM
STOCKHOLM
SLD646
GTV 3,0
1997
SVART		
6215
NILSSON
STEFAN
SÖDRA SANDBY						
6102
NORD
THOMAS
SOLLENTUNA		
GTV 3,0
1998
SVART		
6099
NORDBERG
BJARNE
HUDDINGE
SLK605
156 2,0 TS SP3
2001
ROSSO PROTEO
6134
NORDGREN
TORGNY
VALLENTUNA		
GTV 2,0
1982			
					
1600 GTJ
1974			
					
GTV 2,5
1985			
6178
NORMARK
CARL
LULEÅ
GJS578
156 2,5
1998			
6207
NYMAN
ULF
ÅRSTA
CMJ030
156 2,5
1998
SILVER		
6157
OHLSSON
OLA
TOMELILLA		
SPIDER
1978
MÖRKBLÅ		
6219
OLOFSSON
BJÖRN
LILLA EDET						
6231
OLSSON
LEIF
BERGSHAMRA
OXB606
164 3,0
1990
RÖD		
6205
OLSSON
ULLA-CHRISTINA GÖTEBORG
XYF284
SPIDER
1997
BLÅ		
6111
OLSSON
LARS-OLOF
TORSLANDA
KWH870
156
1999
BLÅ		
				
LGS784
166
1999
BLÅ		
6155
OTTERSTADH
LARS
RÖNNINGE
LNP789
SPIDER
1987
RÖD		
6163
OUALI
LOUISA
ÅKERS STYCKEBRUK RKX733
155 Q4
1995		
6129
PADOAN
PAUL
UPPSALA
JKW590
156 TS
1999			
6133
PALLIN
SARAH
STOCKHOLM		
147				
6201
PERSSON
LEIF
TRELLEBORG		
GIULIETTA SPRINT VELOCE
1961		
6194
PERSSON
CHRISTER
NORRTÄLJE						
6127
PERSSON
ROLAND
RÅDA
CAM314
145 1,6
1995
RÖD		
6171
PERSSON
HENRIK
VELLINGE
BOE599
SPIDER 2,0
1999			
6143
PERSSON
STEFAN
KÄVLINGE
MXN494
SPIDER
1985
SILVERMET		
6158
PERSSON
HÅKAN
VÄSTERÅS						
6127
PERSSON
ROLAND
RÅDA
GMY493
90 2,0
1985
MGRÅ MET		
6112
PETTERSON
THOMAS
ASKIM		
156
2003			
					
GTV
1972			
					
159
2006			
					
GTV
1969			
					
GTV
1986			
					
GIULIA
1976			
6233
PETTERSSON
TORE
FALUN
EWZ185
156 2,0 TS		
AM VERDE MET		
6103 PORSEAUS
THOMAS
SOLNA		
BRERA 3,2 Q4				
6230
POSSEHL
HANS-DIETMAR FÅGELFORS
DDU829
156 2,5 SW
2002
SVART		
6137
PUNZI
CAMILLO
GÖTEBORG
WXC863
156 1,8 TS
2005
RÖD		
6140
RITZMAN
STEFAN
BÅSTAD
NZL377
SPIDER
1988
RÖD		
6162
RÜNELL
BENNY
SORUNDA
TYW731
156 GTA
2003
SVART		
6100
RÖNNQVIST
MARTIN
VENDELSÖ						
6166
SCHMIDT
SONJA
MARKARYD
AKC516
SPIDER
2002
SILVERMET		
6244
SCIACCA TUNSTRÖM
MARCO
HELSINGBORG					
6216
SELIN
OLLE
ÖRNSKÖLDSVIK
JGG644
164 3,0
1999
BLÅ		
6190
SIMONATO
LUCIANO
GUSTAVSBERG
BHK963
159 1,9 JTDM SW
2008
SVART		
6130
SJÖSTRAND
INGEMAR
FRÖSÖN		
156 SW				
6197
SJÖSTRÖM
JAN
HÄSSLEHOLM						
6185
SKANEBY
JOHAN
HÄGERSTEN		
1699 GTJ
1975
RÖD		
6259
SKANEBY
ALF
BEDDINGESTRAND		
GT JUNIOR
1975			
6119
STENBERG
BENNY
VÄSTRA FRÖLUNDA		
156 2,0 SW
2000			
6268
STRAND
ROGER
GISLAVED
GRZ351
75 3,0 AMERICA
1989
RÖD		
6117
STÅHL
TOMMY
HELSINGBORG
WBW813
156 1,8TS
2004
SVART		
6174
SUNDQVIST
DAN
JÖNKÖPING		
147 GTA
2003
RÖD		
					
147 2,0 TS
2001
GRÖN		
6148
SUTHAT
CHAMNONG
HÄGERSTEN
HGA380
155 SPORT
1996
RÖD		
6191
SVANBERG
ANDERS
BUREÅ
WUK585
GT 3,2
2005
RÖD		
6257
SVERDÉN
OLA
KARLSKRONA
MAJ014
SPIDER 2,0
1985
LJBLÅ MET		
6257
SVERDÉN
OLA
KARLSKRONA
XYH861
156 2,0 JTS
2004
MÖRKGRÖN MET
6262
SVÄRDEMO QUIST LENA
MÖRBYLÅNGA
GHL120
SPIDER
1992
RÖD		
6240
SYLVÉN
JOHAN
SIGTUNA		
159 2,4 JTD SW				
6144
SÄBERG
BERNT
ÅTVIDABERG
KFZ367
ALFETTA
1978
GIALLO		
6138
SÖDERBERG
HÅKAN
MALMÖ
SYK560
147 1,6
2001
LJUSGRÅ		
6113
THOLIN
THOMAS
HOVÅS		
2600 SPIDER				
6202
THORESDOTTER
GABRIELLA
HÖLLVIKEN
BRN358
156 2,4JTD SW
2005
GRÅMET		
6199
THÅSTRÖM
CHRISTIAN
LYCKE		
ALFETTA GTV
1977			
					
ALFETTA
1975			
6229
TUNÉR
MARTIN
MALMÖ		
ALFETTA GT
1978			
					
GIULIETTA SPRINT
1960			
6136
TUOVOLA
ANTTI
TROLLHÄTTAN
INKÖRD
MITO
2009
GIALLO		
6192
TÖRNMALM
BO
KULLAVIK
XUJ047
156GTA
2003
MÖRKBLÅ		
6169
WADÉN
ROBERT
STOCKSUND
DFE591
33 1,7 QV I.E
1988			
6101
WENNESUND
HENRIK
MÖNSTERÅS						
6214
WERNERSSON
CHRISTIAN
VÄSTERÅS						
6114
WESTER
PER-OLOV
STOCKHOLM		
156 SW 2,5
2004			
6234
WINBLADH
ÅKE
SOMMEN
JBH674
SPIDER 2000
1973
RÖD		
6266
VOIN
DANIEL
BUNKEFLOSTRAND
HPX264
159 2,2 JTS TI
2009
SVART		
6217
WULFF
MARTIN
STOCKSUND						
6125
YDRESTÅL
TEODOR
GÖTEBORG		
155 2,0TS
1993
GRAFITGRÅ		
6106
ÖLUND
MAGNUS
STOCKHOLM
UZJ276
147		
MBLÅ		
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Det kan
vara rationellt
att vara
emotionell

Det ﬁnns tillfällen i livet när det kan vara klokt att vara väldigt emotionell. Som när man köper en fantastisk bil med hjärtat. Då kan
det vara bra att veta att det ﬁnns sätt att behålla bilens värde bättre.
Till exempel genom vår FormulaU -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 TrygghetsTM

försäkring Secure . Den ﬁnns 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 ApperanceClub . För mer information om våra
tjänster kontakta närmaste Mr CAP.
TM

TM

Se www.mrcap.com

