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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana
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KLÖVERBLADETYTTERSPALTEN

Redo för vinter!

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

ANNICA NILSSON

REDAKTIONEN

ADRESS:

KLÖVERBLADET 
ATT: STAFFAN ERLANDSSON

LUNDA NORRGÅRDEN 16, 741 94 KNIVSTA

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

REDAKTÖR
THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 

540 16 TIMMERSDALA

TEL: 076-128 78 00

MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

NYHETSREDAKTÖR
STAFFAN ERLANDSON
LUNDA NORRGÅRDEN 16, 741 94 KNIVSTA

MOBIL: 0707-38 03 67

MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR
VIKING PALM
BLÅBÄRSGATAN 4, LOMMA  234 43

MOBIL: 070-273 88 15

MAIL: VIKING.PALM@TELIA.COM

REDAKTÖR MOTORSPORT
BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00

MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

BANMÖTESREDAKTÖR
JÖRGEN ERIKSSON
ÖSTRA KOLHAMMAR

195 92 MÄRSTA

TEL: 073-984 91 21

MAIL: BOCKSCAR@TELE2.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG
TEL: 08-756 67 87 (KVÄLLAR)

MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING
TORBJÖRN WULF
TEL: 0734-25 72 21

MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

PRODUKTION: THOMMY LEHRGRAFVEN

TRYCK: LIVRÉNA AB, GÖTEBORG
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CLUB ALFA ROMEO C/O ANNICA NILSSON, 

NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

STYRELSEN 2008

ORDFÖRANDE

ANNICA NILSSON
NYGATAN 53, 903 31 UMEÅ

TELEFON: 090-77 79 26 (19-23)

MOBIL: 0706-66 76 86

MAIL: ORDFÖRANDE@.ALFAROMEO.ORG

SEKRETERARE

BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2 C,

582 17 LINKÖPING

TELEFON: 013-10 13 30

MOBIL: 0739- 415 301

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR

ROLF CARSTENS
TÅGVÄGEN 7, 133 44 SALTSJÖBADEN

TELEFON: 08-747 85 34,

MOBIL: 0736-42 48 70

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

KANSLI/MEDLEMSFRÅGOR

VAKANT
MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

MICHA FORSGREN
INGENJÖRSVÄGEN 12, 

117 59 STOCKHOLM, 

MOBIL: 070-316 25 78, 

MAIL: MICHA.FORSGREN@WIDRIK.SE

STEFAN WERNER
SKOGSSTIGEN 1, 443 32 LERUM

TELEFON: 0302-139 33

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

STEFAN SWEDBRATT
TALGOXEVÄGEN 4, 429 33 KULLAVIK

MOBIL: 0708-10 25 16

MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

TORBJÖRN WULF
TEL: 0734-25 72 21

MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

MIKAEL KAHLIN
TEL: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 

KAHLIN@WEKUNET.SE

KLUBBMÄSTARE ÖST

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TELEFON: 08-83 47 83

MOBIL: 0708-40 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@ALFAROMEO.ORG

KLUBBMÄSTARE VÄST

STEFAN WERNER
MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

STEFAN SWEDBRATT
MAIL: STEFAN.SW@TELIA.COM

BANMÖTESANSVARIG

FREDRIK MALMBERG
BÄCKMANS VÄG 2

444 55 STENUNGSUND

MOBIL: 0733-58 36 57

MAIL: FREDRIK.MALMBERG@UTKLIPPAN.SE

WWW.ALFAROMEO.ORG

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

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

MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR 

EN VÄLDIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM 

ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT. 

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

MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖREDRA MEN VANLIG 

POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD 

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

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

SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING. 

REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FRITT ÄNDRA I 

MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET 

PUBLICERAS I.

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

VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSREDAKTÖRENS HEMADRESS 

SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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LEDAREN ANNICA NILSSON NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Härom natten började snöflingorna dala. Satt 
på mitt nattpass, jobbar extra som sjukskö-
terska i kommunens nattpatrull, och tittade 
ut genom fönstret med en kaffekopp i handen 
och såg hela omgivningen täckas med vit snö. 
Jädrar, nu blir det väldigt spännande att köra 
hem Alfan efter arbetspasset med de breda som-
marsulorna på! 

Nu har jag så gulliga föräldrar, så de gav mig 
nya vinterdäck i födelsedagspresent! Jippie, 
perfekt. Men hade inte hunnit köpa några än, 
då jag ville kolla på vinterdäckstester i biltid-
ningarna. Hade redan tre favoriter, Michelin/
Nokian/Pirelli och ville förstås jämföra de tre 
mot varandra i diverse is- och snötester som 
fanns att läsa. 156:an hade dubbfria däck när 
jag fick den, men de var några år gamla och inte 
så värst bra, så nu skulle det bli nya dubbdäck istället. 
Snön yrde hela dagen och kvällen, så jag samlade ihop 
alla papper från däckstesterna i soffan och på bordet och 
började jämföra. 

Efter ett par timmar var jag ännu mer osäker, nu hade 
både Gislaved och Bridgestone seglat upp och varit bäst 
i några av delmomenten...det här blev svårt. Min pojkvän 
tittade förundrat på medan jag muttrade och bläddrade 
i buntarna med testresultat och utbrast: Oj, är det så där 
jäkla jobbigt och köpa vinterdäck till bilen?? Det hade 
jag aldrig trott. Åker man inte bara till en däckfirma 
och ber dem fixa det? Mmm, så KAN man göra, svarade 
jag och skrattade, men nu vill jag försöka välja däck 
som passar min bil och mitt körsätt när jag får chansen, 
får nog sova på saken. Sagt och gjort, morgonen därpå 
vaknade jag och funderade en liten stund sen var det 
klart: Nokian Hakkapeliitta 7 fick det bli. Nu sitter de 
(fina födelsedagspresenterna, tack pappa och mamma!) 

STORT TACK TILL ER ALLA FÖR ÅRET SOM GÅTT. 
ÖNSKAR ER EN RIKTIGT GOD OCH MYSIG JULHELG 
SAMT ETT GOTT NYTT ÅR!
CIAO / FRK ORDFÖRANDE

på och jag är jättenöjd. Passar ju bra inför resan ner till 
Stockholm och Årsmötet, ifall det blir värsta snöovädret 
som förra året menar jag...let it snow, let it snow I don´t 
mind!

Hoppas vi slår förra årets rekord vad gäller deltagande 
på Årsmöte och middag, i år finns gott om plats på hotel-
let i Nacka och det kommer alldeles säkert att bli en jät-
tetrevlig kväll med alla klubbmedlemmar, ser fram emot 
detta. Rapporter, protokoll, valen som gjordes, mingel-
fotografier och kanske lite skvaller från Årsmötet får ni 
i nästa Klöverblad eftersom vi trycker detta nummer av 
tidningen innan Årsmötet är avklarat.

Sista numret 2009. Det känns som det var igår jag tog 
ansvaret för denna tidskrift men jag inser rätt fort att 
det är fjärde året av Klöverbladsproduktion som avslu-
tas. Det har varit mycket givande – inte bara av min egen 
tid utan även att träffa alla olika människor och se alla 
bilar som vi gillar så mycket.

Det här med olika är själva hjärtesaken. Alla medlem-
mar skall få sitt lystmäte av läsning tillgodosett. Det 
är svårt att balansera innehållet, men tack vare många 
skribenter som skickar in material tycker jag att vi ändå 
lyckas hålla bredden. Det är även ett par nya förmågor 
som hört av sig varför jag är lugn i min förvissning om 
att 2010 blir ett än bättre år. Importguide av bil från 
Italien är ett uppslag. I förra numret visade Anders 
Weimar exempel på vad som finns att köpa i Italien var-
för en importguide kan vara nyttig. På årsmötet kommer 

Carl-Jan Granqvist – mannen som hävdar att Stockholm 
är en förort till Grythyttan – att ge sin syn på vin, mat 
och livet. För den matintresserade är detta en höjdpunkt. 
För dessa men förhoppningsvis även övriga kommer det 
åter att bli en avdelning i KB som ägnas åt italiensk 
kultur i köket.

Jag efterlyser dock synpunkter på tidningen. Det är som 
sagt mycket svårt att veta om vi är på rätt spår eller ej 
då ingen låter oss veta vad de tycker. Synpunkterna på 
KB 5 2009 var positiva (alla tre) och det tackar vi för, är 
medlemmarna glada är vi glada. Det finns dock drygt 
ytterligare 2000 medlemmar, så kom igen och tyck till! 
Vad vill ni läsa om? Mejladress och telefonnummer åter-
finns längre ner på sidan.

GOD JUL OCH GOTT NYTT!

Kult och 
status 
förenade 
på samma 
bild. Till 
höger syns 
även en 
Alfa 75 TS.
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RAPPORT FRÅN KANSLIET ROLF CARSTENS

Finale - Ritornare!

� � � ��                          Motorrenovering

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

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

www.iamotorcenter.se�� ���                            0708 - 391 333

Nu  i  Lidköping

Dags för mitt sista bidrag i den här spalten. Detta skrivs 
i mitten av november och årsmötet har inte hållits.

 Vi avslutar verksamhetsåret sista oktober. Detta blir 
alltså ett logiskt slutackord för mina kanslirapporter i 
Klöverbladet. Under 7 år i klubben och 6 år i styrelsen 
så har det hänt en hel del även om mycket självklart är 
sig likt. Det är väl så det skall vara, tradition och förny-
else. För mig även ett nostalgiskt återvändande. Jag har 
just hämtat den Alfasud vi ska lotta ut på årsmötet. En 
sådan var min första Alfa Romeo. Hoppas den lycklige 
vinnaren får roligt!

Som förtroendeman i klubben är man beroende av att 
alla man jobbar tillsammans med fungerar bra. Under de 
här åren har medlemmar som Fredrik Malmberg, Henrik 
Selbo, Thommy Lehrgrafven, Staffan Erlandsson, Björn 
Nilsson, Torbjörn Wulf, Bo M Hasselblad, banmötesan-
svariga m.fl. har satt en ny standard på de delar de haft 
som sina ansvarsområden. Stort tack till dem för all hjälp 
jag fått. Kreativa idésprutor som Åke Nyberg kan få det 
tråkigaste uppdrag att få stjärnglans. Styrelsen har ett 
gäng arbetsvilliga entusiaster som lägger ned mycket 
tid. Bland det sista jag var med om var värvningskam-
panjen inför 2010. Det blev till slut (mitten november) 
276 stycken, totalt är vi 2084 alafentusiaster. När de nya 
medlemmarna kom in, så inser jag att de, liksom jag vid 
mitt inträde i klubben, inte hade en aning om att klub-
ben fanns. Jämfört med tidigare så finns en högre andel 
kvinnor (+ 50%), äldre årgångar (några är födda på 1920-

talet!), Spider, äldre bilar bland de nya. Det visar att pas-
sionen för vackra bilar finns och lever. Man köper Alfa 
Romeo med hjärtat. Det ställer nya, något annorlunda, 
krav på klubben att bli en mötesplats för olika intressen. 
Hoppas att de nya medlemmarna kommer att tycka att vi 
ger dem en fast boj i Alfa-träsket. 

Min förhoppning är att gamla och nya medlemmar i 
klubben hjälper till att skapa dessa mötesplatser. Vi skall 
ha roligt och njuta av vackra eller goda ting. Det kan 
alltså vara träffar där det ingår mat och dryck, design, 
åka vackra vägar, bli bättre bilförare, se på film eller 
något annat som gör att vi har roligt. Vi är en klubb utan 
anställda och alltså helt beroende av att någon tar ini-
tiativet. Styrelsen gör så gott de kan, men kan inte fixa 
allting, hjälp till! Ta initiativ till en träff lokalt någon-
stans, det är mindre arbete än man tror. Egentligen 
bara att utse tid och plats. En blänkare i Klöverbladet 
gör mycket. Massor av medlemmar är inte inne på vår 
hemsida så ofta.

Vi ses kanske någonstans i framtiden, jag har visst hopp 
om att min Spider skall vara på rullande hjul nästa år. 
Jag kan också tänka mig att vinna Sudden på årsmötet. 
Tills dess önskar jag klubben, styrelsen och alla med-
lemmar nya roliga år.

ARRIVEDERCI!
ROLF
GEMENLIGEN KALLAD BÖNRÄKNARE

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 bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

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

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

• PRISER – Bästa renovering presentkort  
 2 000:- och plakett, andra plats present-

 kort eller dylikt 1 000:- plus plakett samt 
 tredjepris ett års fritt medlemskap samt 
 plakett

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

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

Pristagare utses, meddelas och premieras på årsmö-
tet.

Samma bil kan endast delta en gång.

Pristagarna och deras bilar presenteras i artiklar i 
Klöverbladet påföljande år.

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

Club Alfa Romeos Renoveringsutmärkelse
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  SEKRETERAR-REFLEKTIONER BO M. HASSELBLAD

Årets sista spalt för Klöverbladet och den skrivs samti-

digt som arbetet pågår som mest intensivt inför årsmötet 

i Stockholm. Jag hoppas du hade en chans att vara med 

och därför vet vad som hänt i klubben under det senaste 

året och vad som väntar nästa, spännande jubileumsår. 

Alfa Romeos 100-årsjubileum kommer ju att innebära 

en storm av aktiviteter och sätter fokus på just vårt bil-

märke.

Givetvis kommer det att sätta sin prägel på många av 

klubbens aktiviteter under det kommande året. Det rör 

sig om allt från det planerade festligheterna i Milano 

med omnejd där vi hoppas ha en fin representation 

liksom de evenemang som vi planerar för Sverige och, 

i samarbete med Alfa-klubbar i våra nordiska grann-

länder, Skandinavien. Dessutom kommer ju en del andra 

evenemang att har speciell tyngdpunkt på just Alfa 

Romeo och där kommer vi också att, i görligaste mån, 

vara på plats. Märkesåret har ju uppmärksammats av 

många andra bilentusiaster utanför klubben och vi kan 

nog ses fram emot en hel del intresse från alla möjliga 

håll. Tidningar med temanummer och utställningar och 

träffar med Alfa i blickfånget syns redan på horisonten. 

Kul!

Men samtidigt kommer vi ju att fortsätta med många av 

de saker som utgör klubbens bas. Tack vare den lyckade 

medlemsvärvningskampanjen har klubben fått en hel 

del nya medlemmar och en ännu bredare medlemsbas. 

Det innebär att det finns goda förutsättningar för aktiva 

lokala träffar och utflykter. Redan det gångna året har 

spontana aktiviteter dykt upp på olika håll och sprid-

ningen gör att det är lättare för fler att vara med. De som 

dragit igång dessa möten och utflykter skall alla ha ett 

stort tack. De kan nog också intyga att det egentligen 

inte är så svårt att komma igång. Bestämmer man en tid 

och plats så dyker ofta några upp och redan finns grun-

den för att ses igen. Arrangemangen behöver inte vara 

speciellt komplicerade och när sedan första träffen hålls 

så föder det oftast fortsättningen. När vi medlemmar 

träffas brukar idéer om vad vi kan göra inte saknas! 

Det blir en kort spalt i detta nummer eftersom det är 

bäst att återgå till årsmötesförberedelserna. Jag vill i 

alla fall passa på att önska alla en riktigt God Jul och 

ett Gott Nytt År!

HÄLSNINGAR 

BO

Visst är det skönt när allt bara funkar? Hos din MRF-verkstad tar vi väl 

hand om din bil och ger dig prisuppgifter så att du själv kan avgöra om

du vill reparera nu eller senare. Det är en av många orsaker till att du får 

en tryggare resa med din bil. Vill du ha fler argument? 

Gå in på www.mrf.se/verkstad

MRF-verkstäderna, www.mrf.se/verkstad

LE
N

N
A

N
D

IA

Upplysningsplikt

I trygga händer

När du läser detta har årsmötet för Club Alfa Romeo 
avhållits i Nacka. Jag och Thommy Lehrgrafven valde 
att inte hålla på tidningen för att hinna få med rappor-
teringen från detta då vi riskerade att få våra Klöverblad 
ute bland landets postterminaler samtidigt som några 
miljoner julkort, paket och övrig 
post.  Förra året var det lite sent 
med utgivningen av KB 6 2008 
vilket resulterade i vitt spridda 
utdelningsdatum runtom i landet 
– i extremfallet skilde det veckor 
mellan första och sista utdelning. 
Dessutom tar det en hel del tid 
i anspråk att rapportera på ett 
korrekt sätt med bra bilder från 
årsmötet, vilket varken Thommy 
eller jag har möjlighet till dagar-
na efter årsmötet.

På hemsidan finns  info om års-
mötet (www.alfaromro.org). 
Önskar du snabbare information 
är du välkommen att kontakta 
någon av styrelsemedlemmarna 
så besvarar dom dina frågor.

Årsmötet 2009
Se fram mot KB 1 2010 som garanterat innehåller ett fyl-
ligt reportage från årsmötet!

STAFFAN ERLANDSSON

Lite kulturhistoria från Jönköping 2006 - Rickard Eliasson och Mats Forssén 
pratar storlek på insugsventiler, gäddor eller liknande.

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17

115 57 Stockholm/Gärdet

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

    
    

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

Alfa Romeo

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

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

och mera italienska modellbilar

Tel 046-820 83

Vi har köpt 
Alfa-Rossos 

konkursplocklager 
samt en del 

övriga reservdelar 
till Alfa och Fiat

Tveka inte att ringa oss, 
vi kanske har 

delen Du behöver

Däck o fälg till Alfa 
har vi givetvis också

Vilket år! 2009 är mitt första år i CAR Styrelse och 
det har varit fullt upp med aktiviteter, planering av 
Cent´anni (Alfa Romeo 100–årsjubileum), banmöten med 
mera. Styrelsen har jobbat på och stärkta av framgång-
arna med Klöverbladet som gick ut till alla registerade 
ägare av en Alfa Romeo vågar vi satsa hårt inför 2010.

Fokus nästa år kommer att vara Alfa Romeo Cent´anni 
med firande i Italien och här hemma i Sverige. Uppstarten 
blir Göteborg Motorshow den 22-25 april på Svenska 
Mässan – CAR planerar för en fin-fin monter och jag 
hoppas få se så många medlemmar som möjligt på plats. 

2009 har bjudit på många fina minnen men för egen 
del är det nog 1 maj på Skottorps Slott som sticker ut. 
Hoppas vi ses där 1 maj så ska vi göra det ännu bättre!

Dock slås jag av att det är ungefär samma personer som 
kommer på träffar, kör på bana med mera. Vi har plats 
för fler -  både på banan och under andra aktiviteter! 
Har just du en idé om en träff, aktivitet eller annat som 
passar in i klubbens vision så hör av dig till oss i styrel-
sen! 

  NYTT FRÅN SYD MIKAEL KAHLIN

Vi har rejäla resurser att hjälpa till med genomförandet.

Till sist, glädjande nog håller vi på att se över möjlig-
heten till andra former att köra sin Alfa Romeo aktivt 
utan att delta i ett renodlat banmöte. Styrelsens tanke 
är någon form av Safety Drivning med en del inriktad 
på hur man ska hantera sin Alfa. Genom smart upplägg 
och planering kanske detta går att genomföra till samma 
deltagarkostnad som för ett banmöte.
Jag är övertygad om att många av er vill få ut mer av er 
Alfa utan att behöva köra på en motorbana. Jag tror att vi 
kan koppla detta till en grundkurs ” Hur tar jag hand om 
min Alfa på bästa sätt?”. Vidare ser vi på möjligheten till 
Eco Drivning utbildning. Även om en Alfa trivs på höga 
varv med en tung högerfot kan det vara smart att veta 
hur man kör mjukt och fint. Om inte annat den dagen 
svärmor eller svärfar kläms ned i passagerarstolen. 

Bo M Hasselblad är tillsammans med mig drivande i frå-
gan. Har du tips eller idéer kring detta  hör av dig!

CI VEDIAMO!
MIKAEL

I samarbete med Göteborg motorshow efterlyser Club 
Alfa Romeo Alfor från 40-50-60-70-80-90 och 00-talet i 
UTSTÄLLNINGSKICK!

Göteborg Motorshow hålls den 22-25 april 2010 på 
Svenska Mässan i Göteborg. Club Alfa Romeo är en av få 
inbjudna bilklubbar och denna mässa blir vårt avstamp 
för 100-års firandet. 

Alfa Romeo är ett prioriterat bilmärke och vi planerar 
att bygga en ”Piazza Alfa Romeo” tillsammans med 
mässarrangören! Redan nu är en unik godbit klar men 
det behövs fler! 

EFTERLYSNING
Vi erbjuder ett paket där du som bilägare får bra 
stöttning av oss så att din bil blir bra omhändertagen. 

Har du en bil att ställa ut så kontakta Stefan eller Mikael 
för mer information.
 
Stefan Werner – 0706 – 170  487  / stefan.werner@telia.com 
Mikael Kahlin – 0709 – 722 350 / kahlin@wekunet.se

MER INFO: WWW.MOTORSHOW.SE

AlfA Romeo miTo 1,4 Tb 155 h
URvAl Av UTRUsTning:
• 17” aluminiumfälgar – Sport 1  • Sportstötfångare med Diffusor
• Farthållare  • Takspoiler • Dimljus
• Läderratt & vxl. knopp • Rattkontroller till CD-radio m.m.

PRis fRån

184 900:-

Svenljungav. 13, Målsryd. 033-23 66 70.
Mån–fre 8–18, lör 10–13.   
www.tagejohanssonbil.se
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Premien på försäkringen för fordon blir oförändrad. 
Motorcyklar från 80– och 90–talen drabbas dock av en 
höjning.

Premien från 1 maj 2010 blir 572 kronor för bil och mc 
från perioden 1980–1990, 1654 kronor för bil och mc 
1991–1997.

Önskemål om att erbjuda en försäkring även för nyare 
och/eller ombyggda samlarfordon har lett till att en 

Nytt från MHRF – Motorhistoriska Riksförbundet
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

40–årsfirande firas med bok

För den historiskt intresserade ges boken Kultur på väg 
– den fordonshistoriska rörelsen i Sverige ut i november 
2009. Bland författarna märks Peter Haventon, Anette 
Rosengren, Per–Börje Elg, Göran Ambell, Gert Ekström 
och Bengt Aronsson.

På 95 sidor bjuds läsaren på en resa genom tiden med 
fordon, dess ägare, bilklubbar och deras sociala och 

kulturella betydelse. Även delar av MHRF:s historia 
behandlas.
Klubbmedlem kan köpa boken till rabatterat pris om 155 
kronor + frakt 30 kronor genom tidningen Nostalgias 
hemsida www.nostalgiamagazine.se alternativt telefon 
0455–33 53 25. 

ISBN: 9789163352508

arbetsgrupp tillsatts. Samarbetspartnern Folksam stäl-
ler sig positiva även om en eventuell försäkring måste 
skötas av den befintliga försäkringens administration.

Medlemmar i MHRF–anslutna klubbar kommer även att 
erbjudas hemförsäkring i Folksam. Premien utlovas bli 
låg samt vad det gäller lösöresdelen så är den beloppslös, 
det vill säga du behöver inte precisera värdet på ditt 
bohag. Mer info på MHRF:s hemsida www.mhrf.se eller 
på Folksams kundtjänst på telefon 0771–950 950.

Skönheter som inte längre bara ser snabba ut. 352 hk flyttar på berg utan problem. Foto: Autodelta UK

AUTODELTA UK

NÄR KOMMER ANNONSMAGASINET?
Hela tiden eller inte alls beroende på hur man ser det. Den tryckta varianten, papperstidningen kommer inte 
fler gånger. För många anser att papperstidningar hör till det förgångna. Märkligt egentligen i en hobby där 
vi vurmar för det som varit och för gammal teknik! En minskad upplaga gör att det inte går att få lika många 
företagsannonser som tidigare vilket höjer kostanden för klubbarna. Den goda nyheten är att vi finns på 
vår nya hemsida www.veteranmagasinet.se och där kan alla som förut annonserat i Annonsbladet lägga in 
annonser löpande under hela året. Tills vidare ser hemsidan ut som tidigare när vi lagt ut tidningsannonser-
na, men vi arbetar på en förbättrad upplaga med enklare inläggning och betalning samt med mycket bättre 
sökmöjligheter. Det kommer också bland annat att finnas nyhetstext och en kalender med evenemang samt 
en möjlighet för klubbar att informera om medlemskap.

Jag hoppas att klubben vill informera medlemmarna om denna förändring. Som tack för hjälpen får klub-
ben en sida på www.veteranmagasinet.se med plats för text, bilder och en hänvisning till klubbens hemsida. 
Några klubbar har redan lagt upp sin information där.

Hälsningar
Gunnar Geijer

Veteranmagasinet

Tel 0411-621 47, e-post veteranmagasinet@ystad.nu

Klöverbladet har tidigare rapporterat om 
Autodelta i Storbritannien och deras utveckling 
av moderna Alfa Romeo. Både 159 och Brera har 
nu masserats ytterligare och erbjuds med tilläg-
get 159 J4 3,2 C samt Brera S 3,2 Compressore.

Den första 159:an som genomgick en förvandling 
hos Autodelta var 2,2 JTS–maskinen som med 
hjälp av bland annat en kompressor fick 245 hk 
och 290 Nm jämfört med originalets 185 hk och 
230 Nm. Modellen fick namnet 159 J4 2,2 C. 
Nu är det dags för den 3,2 liter stora V6:an att få 
sig en facelift i modellen 159 J4 3,2 C. Effekten 
ligger på miljöanpassade 352 hk och 435 Nm.

Brera har även den varit föremål för en del upp-
märksamhet hos Autodelta. Nyheten i år är att 
ungefär 100 kg vikt har försvunnit i samband 
med att fyrhjusldriften lämnats åt sitt öde. Den 
har ersatts av en mekanisk diffspärr som till-
sammans med bilens elektroniska Q2–system ser 
till att få ner effekten i backen. Det är ett tufft 
arbete då motorn utvecklar 352 hk och 435 Nm.

Rent spontant känns det dock som om Autodelta 
UK missar en stor marknad då 2,2 JTS snart 
är historia och miljövänner förespråkar 2,0 
JTDm/1750 TBi framför 3,2 V6. Mer information 
på www.autodelta.co.uk
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Nu finns hopp för er som tröttnat på att 
läsa vilka nya modeller Alfa Romeo säljer i 
Europa men inte i Sverige. Första tecknet på 
en välregisserad återkomst på den svenska 
marknaden har smugits in på den svenska 
hemsidan – en helt ny prislista!

Alfa MiTo lanserades på den svenska marknaden juni 2009 
med en 120 hk stark 1,4–liters turbomotor. Den ersätts av 
inte mindre än fyra olika motoralternativ bestående av 
två dieslar samt två bensinare. Dieselalternativen är den 
miljöbilsklassade 1,3 JTDm på 90 hk samt den större 1,6 
JTDm med 120 hk. Bensinmotorerna är dels den nya och 
revolutionerande multiairmotorn 1,4 TB Multiair på 105 
hk, dels den vassa 1,4 TB på 155 hk. Den insatte alfisten 

vet att det finns en 135–hästars version av multiairmo-
torn, samt att en än starkare multiair på 170 hk med 
efternamnet QV lurar i kulisserna. 
– MiTo Multiair med 135–hästars motor finns idag inte 
tillgänglig för den svenska marknaden. Vad som sker 
med Multiair 170 hk är inte klart, normalt sker lansering 
i Sverige med några månaders förskjutning mot cen-
traleuropeiska marknader då vår marknad kräver Cold 
Climate-specifikation, säger Jonas Angerdal som sedan 
sommaren åter jobbar på Italienska Bil AB med Alfa 
Romeo.

Utrustningsnivån har höjts på svensksålda MiTo. – En 
Alfa Romeo måste hålla en viss miniminivå. Att erbjuda 
MiTo med stålfälgar och en i övrigt mager utrustningsni-
vå är inte riktigt vad vi vill erbjuda den svenska markna-
den, berättar Bengt Appelqvist, Fiat Group Automobiles 
(FGA) representant i Sverige. Standard på samtliga bilar 
är därför 17 tums aluminiumfälgar, spoiler, bakre dif-

ALFA ROMEO LURAR I VASSEN

fusor, luftkonditionering, rattkontroller samt farthållare 
och dimljus. På köpet får man en bil med sju krockkud-
dar och antisladdsystem som klarade full pott (fem stjär-
nor) i Euro NCAP . 

Alfa 159 har reviderats rejält med nya motorer och liksom 
MiTo med nya nivåer på standardutrustningen. 2,2 JTS 
ersätts av den lovande 1750 TBi på 200 hk. Dieselutbudet 
med 1,9 och 2,4 JTDm kompletteras av den nya 2,0 JTDm. 
1,9 JTDm finns kvar eftersom 2,0 JTDm ännu ej kan 
erbjudas med automatlåda. 

Intressant är att 2,0 JTDm säljs till samma pris som 1750 
TBi , det vill säga inget påslag för diesel, vilket får anses 
vara unikt.  Personligen tycker jag dock att kombi–tillägg 
bör avskaffas.

Med premiumpaket (läderklädsel, tre–zons klima, el. 
infällbara backspeglar samt parkeringssensor) kostar 

dessa modeller 302 000 kr, med TI–paket (19 tums alufälg, 
blue&me, bixenon, sidokjolar, sportstolar, sportinstru-
ment, röda bromsok, och lite annan lull–lull) 326 000 kr. 

Vid en grov jämförelse via internet med konkurrenten 
BMW står sig 159:an riktigt bra. Den 30 hk svagare 320i 
(170 hk) kostar med M–sportpaket, läder och 18–tums fälg 
346 900 kr i jämförelse med 1750 TBi TI för 316 000 kr. 
320d med 177 hk och samma paket som 320i kostar 373 
900 kr i jämförelse med 316 000 kr för den 7 hk svagare 
2,0JTDm TI.

Den prisskillnaden är rejäl och verklig samt förhopp-
ningsvis bilhandelsfrämjande. 

Övriga modeller redovisas i tabell nedan. Med den nya 
prissättningen hoppas vi på försäljningsframgångar för 
”vårt” märke i Sverige! Kontakta närmaste återförsäl-
jare/tjänstebilsansvarig på jobbet och köp.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Brera Independent – 
Alfas svar på stealth-

teknologin.

Alfa Romeos VD Sergio Cravero framför 
nyskapande MiTo 1,4 Multiair.
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Alfa Romeo prislista

Premiumpkt TI-paket

Elegant 2,0 JTDm 170 hk 285 000 kr 302 000 kr 316 000 kr man

Elegant 1750 TBI 200 hk 285 000 kr 302 000 kr 316 000 kr man

Elegant 1,9 JTDm 150 hk 295 000 kr 312 000 kr 326 000 kr aut

Elegant 2,4 JTDm 210 hk 4x4 325 000 kr 342 000 kr 356 000 kr man

Elegant 3,2 V6 260 hk 4x4 360 000 kr 377 000 kr 391 000 kr man

Distinctive 1,4 Multiair 105 hk 172 500 kr

Distinctive 1,3 JTDm 90 hk 185 000 kr

Distinctive 1,4 TB 155 hk 185 000 kr

Distinctive 1,6 JTDm 120 hk 195 000 kr

MiTo

159 Sportwagon Tillägg 10 000 kr

1,9 JTDm 150 hk 295 000 kr man

2,0 JTS 165 hk 295 000 kr man

Alfa GT

159 Berlina

Brera

2,0 JTDm 170 hk 339 000kr man

1750 Tbi 200 hk 339 000kr man

2,4 JTDm 210 hk 349 000 kr man

2,4 JTDm 200 hk 362 000 kr aut

3,2 V6 260 hk 4x4 389 000 kr man

3,2 V6 260 hk 4x4 402 000 kr aut

Spider Tillägg 10 000 kr Brerapiser

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

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

Din bil är värd en bra försäkring.

26
89

    
    

AR
-0

90
3

Italienska familjefraktare kramar kurvor.
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Club Alfa Romeo Grappa di Amarone

Varunummer 8776602
Pris 320 kr. 500 ml, 45%
Lanseras i Systembolagets Beställningssortiment 2009-12-01

Grappan är ett destillat på pressrester av druvorna 82% Corvina, 
15% Rondinella och ca 3% Molinara
från framställningen av Amaroneviner.
 

Distrikt:  Valpolicella - Italien

Färg: Vattenklar färg 

Doft: Ren, stor, kryddig doft med inslag av halm,  
 russin och torkad frukt.
 
Smak: Len, rund mjuk, kryddig smak med inslag av halm,  
 russin och torkad frukt. 
 Lång, komplex eftersmak med liten beska. 
 
Användning: Rumstempererad som digestif efter en god måltid, 
 som en caffè corretto ( en skvätt grappa i en enkel 
 eller dubbel espresso ) eller som avec till valfritt kaffe. 
 
Club Alfa Romeo Grappa di Amarone görs på pressresterna efter fram-
ställningen av familjen Luigi Righettis amaroneviner. Pressningen av 
druvorna sker under januari/februari då de torkat i cirka 100 dagar efter 
skörd.  På så sätt fås ett mycket fylligt och alkoholstarkt vin som gärna 
njuts till goda hårdostar eller mörk choklad. En bra bas för en smakrik 
grappa! 

Efter pressningen är det viktigt att grappa–processen påbörjas snarast – annars spontanjäser juicen 
och skalen kan avge färg och bitterhet till det som ska bli grappa. Destillationen sker hantverks-
mässigt. Det unika med kvalitativ grappaproduktion att man har ett vattenbad mellan värmekällan 
och pressresterna – detta för att inte druvskal skall brännas i destillationspannan och avge icke 
önskvärda aromer.

Man destillerar grappan till 75% alkohol och späder sedan med destillerat vatten till 45%. Innan 
buteljering kyls grappan ned till -10 under 2 dygn och kallfiltreras därefter för att bli så ren och 
fräsch som möjligt. Klubbgrappan är ett rent, klart destillat.

Luigi Righetti är en familjefirma från byn Valgatara di Marano i hjärtat av distriktet Valpolicella 
Classico. Pappa Luigi, som är född 1922, arbetar ännu från morgon till kväll i vingården eller i käl-
laren. Det var förresten just Luigi som utvecklade den mousserande Recioton. Sönerna Gianmaria 
och Guiseppe siktar nu mot framtiden med en toppmodern anläggning.  För svenska kunder är 
företaget främst känt för Ripasso Campoliteti och Amaronevinet Capitel de´Roari.
Gianmaria har ett stort bilintresse ( Ferrari & Alfa Romeo ) och familjen är mycket stolt över att 
Club Alfa Romeo Svezia har valt deras grappa som officiell klubbgrappa.
De tar gärna emot besök – maila till Mikael Kahlin på kahlin@wekunet.se för mer information 
inför ett besök.

Vår klubbgrappa återspeglar något av amaronevinets storhet – lätt kryddigt, smakrikt med en mjuk 
rundhet och lång, läcker eftersmak och komplexitet – lite som en Alfa Romeo!

Grappa serveras med fördel i ett grappa-glas, ett glas med raka kanter och nedtill en mer rundad 
form. Glaset fångar upp grappans aromer och luftar bort eventuell spritighet. 
Rätt serveringstemperatur är rumstempererad eller aningens kyld.

Club Alfa Romeo i spritbranschen
Micke Kahlin, klubbens egen vinhandlare, nyttjar sina kontak-
ter för att få en grappa med Alfa–logga.

KB: Micke, vad är nu detta? Ska Club Alfa Romeo ge sig in i spritbranschen? Det ryktas 
om att styrelsen tagit fram en alldeles egen grappa?
Mikael: Nej, riktigt så är det inte. Styrelsen vill starta upp 100–årsfirandet genom en 
kul och unik grej för klubben. Med mina kontakter i branschen var det inte alltför lång-
sökt att börja tänka på alkoholhaltiga drycker. Grappa är en väldigt tydlig italiensk 
produkt med attityd så valet var inte svårt.
 
KB: Hur har det hela gått till? Är det svårt att hitta en bra grappa?
Mikael: Under våren kontaktade jag olika producenter. Efter provning och diskussioner 

om pris, volymer och annat kom jag fram till att Luigi Righetti hade den grappa som 
motsvarade de krav jag ställt – en klar, traditionell men ändå elegant grappa. Valet 

blev en grappa gjort på pressrester från Amaroneviner – ett vin som verkligen 
älskas här i Sverige.
 
KB: Kommer klubben att tjäna miljoner på detta?
Mikael: Nej, importen sköts av det företag jag jobbar för – vi har beställt och 
tagit hem ett stort antal flaskor som vi betalar inköp, transport och lagerhåll-
ning för. När sedan någon beställer grappan levereras den till Systembolaget 
och vi får betalt för den. Klubben varken tjänar eller förlorar ekonomiskt på 
grappan – däremot är den ”skyddad” så den tillhör klubben så att säga. Vi har 
medvetet lagt priset så lågt att vi får täckning för våra omkostnader och inte 
gör någon vinst. Vår VD är bilintresserad och de gillar mitt engagemang för 
Alfa Romeo – det är hans förtjänst att jag kör en Alfa som tjänstebil!
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En Italienska har flyttat till Sverige, närmare bestämt 
till Linköpingstrakten. Hon har inte fått ett svenskt 
ID-nummer ännu, men bär med stolthet sitt gamla, F12. 
Livet i Novara i den nordligaste delen av Italien har 
stundtals varit hårt, varför det känns bra att F12 nu 
kommit till ett nytt hem hos vår medlem Arne Allard, 
och där hon säkert kommer att tas om hand på bästa 
sätt!

Rehabilitering väntar, eftersom det norditalienska kli-
matet varit hårdhänt mot stackars F12. Golvet, t ex, var 
så dåligt att man tydligen känt sig föranlåten utföra en 
del kirurgi, varvid 4 (fyra) mm tjock durkplåt opererats 
in. Starkt förvisso, men förödande för BMI-värdet...

Vi ser fram emot att få se F12 stretande med en GTA-
bestyckad trailer i släptåg!

På denna lågupplösta bild ses (eventuellt) Arnes F12 på besök hos Bilprovningen. 
Avsikten var endast att få en svensk registrering, godkännande av bilens skick får vänta 
något...

Bakpartiet, med en fullständigt autentisk Italiensk num-
merplåt!Arne tittar in i det rymliga skåpet, men ser kanske en aning 

betänksam ut? Det kan i så fall ha sina rostiga orsaker... 

Många kilogram golv har redan avlägsnats, avslöjande ett visst behov av plåttransplantation.

Mittmotor-layout 
borgar för god 
väghållning. 
Service, såsom 
tändstiftsbyte 
mm kan ske utan 
att föraren läm-
nar sin plats. 
Föredömligt!

Rejäla däck, inget 30-profiltrams här inte! Så skall 
det se ut! Även här kan man ana spår av begyn-
nande rostangrepp.

TEXT OCH FOTO: BJÖRN SANDBERG

IMMIGRANT

HÄR ÄR NÅGRA FAKTA OM INVANDRAREN:
Födelseår: 1979. 
Kraftkälla: 1300 cc, 1-portsförgasare och 52 hp.
Transmission: 4-växlad låda och slutväxel 6.0:1 (!)
Matchvikt: 1450 kg
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Den 19 september arrangerades den andra Östersunds-
träffen. Datumet sammanföll med två andra bilrelate-
rade aktiviteter, Jämtlands motorveteraners höstmönst-
ring och den årliga aktionen för ett bil- och avgasfritt 
Östersunds centrum. Sällan har väl så mycket ofiltre-
rade avgaser drivit runt vår lilla stad. Precis som året 
innan samlades vi utanför stadskärnan på parkeringen 
till Göran Häggqvists och Marcus Perssons företag. 
Efter sedvanligt däcksparkande och beundran av for-
donsparken intogs fikarummet där en skriftlig prövning 
av deltagarnas kunskap om mat, vin, motorsport, speci-
alversioner av Alfetta GTV och bombningar av fabriks-
byggnader genomfördes.

Fraser innehållande bland annat ben med hål, Philipsson 
& Söderberg, Velocissima och Balocco flög igenom luf-
ten. Efter en stunds kaffedrickande vidtog en flod av 
namndroppande där man kunde urskilja Gianni Restelli, 
Emilio Materassi, Talbot och Reeves Calloway.

I slutänden visade det sig att Göran Häggqvist klarat 
testet bäst, men på något sätt verkade han inte helt till-

TEXT & FOTO: SVEN WESTERLUND

Sommaren 2009 har varit en stark sommar för Alfaträffar i mel-
lersta delarna av landet. Träffarna har varit populära, även om 
vissa viktproblem uppenbarats. Vi bjuder på en tillbakablick och 
hoppas på en lika god träffsommar 2010.

freds med detta. Mötesledaren misstänkte fusk men den 
grymma sanningen skulle visa sig några timmar senare. 

Vi äntrade våra vackra vagnar för nästa svåra test där 
deltagarna fick ange vad deras bilar vägde som de stod 
parkerade. En kontrollvägning på vägverkets vågstation 
visade att det inte var helt lätt. 30 till 50 kg var den 
vanligaste felmarginalen med Bertone-Torbjörn Jonsson 
på 110 kg som största avvikelse. Göran Häggqvist och 
Albert Vrang hade bäst koll med minimala 10 kg fel.  

Därefter åkte vi direkt till en mack eftersom den gravt 
övermotoriserade Fiat X1/9:an hade en bränsletank 
i mopedstorlek. På OKQ8 i Brunflo tog rutinerade 
alfaräven tillika blomsterhandlaren Benny Hiller till 
orda. Ur grannfastighetens garage backades två ameri-
kanska järn tillhörande Bennys bror Melvin Hiller ut. En 
av dessa var en Ford Torino 460 Cobra med en helsikes 
massa cavallinos, är en av de snabbare i vår region. Både 
storleken på bilen och motorljudet belyste vilket otroligt 
spann det är på motorintresset i vårt land. Inte riktigt 
vår grej kanske, men likväl häftigt och ni måste hålla 

med om att livet på vägarna skulle vara fattigare utan 
”raggarbilarna”.

Nytankade och glada tog vi nu en sväng runt Storsjön för 
att så småningom hamna ute på den nedlagda flygflot-
tiljen F4. Där anslöt Greger Larsson med sin egenbyggda 
Super Seven från Tiger Sportcars och kontrasterna inom 
bilhobbyn blev än tydligare. En enklare konbana runt 
gamla fordonsverkstaden sattes upp där man fick rasta 
sin bil. Samtidigt kördes en uppmätt slinga runt flottil-
jen där man skulle hålla 45 km/h i snitt. Samtidigt som 
däckskriken hördes runt verkstaden anades ett ansträngt 
flåsande från en Maserati Biturbo som avverkade slingan 
i ett mycket för högt tempo. Förare Häggqvist översteg 
beordrad medelhastighet å det grövsta och meddelade 
att han varit nervös för att vinna det pris som han och 
Marcus plockat ihop strax innan träffen. Inget fråge-
sportsfusk där inte, bara en rädsla att inte bli av med 
diverse osäljbara prylar.

När resultaten så räknats samman stod Torbjörn Jansson 
(44 poäng) som segrare. Glad i hågen plockade han upp 

den ena prylen efter den andra ur lådorna, saker som 
han inte ens i sin vildaste fantasi kunnat ana att han inte 
hade någon som helst användning för.

Förutom denna träff har några av oss deltagit i klub-
bens banmöte på Mittsverigebanan, bilträffen i Ramsele, 
Duetto-gängets besök och ett eget litet banmöte i 
Härnösand. 

Framtiden då? Glädjande nog så verkar antalet Alfor i 
Östersund ha ökat. Fyra tidigare okända bilar (156 SW´s 
och 147:or) har siktats. I medlemsmatrikeln över nya 
medlemmar har minst ett nytt namn i närområdet dykt 
upp vilket är glädjande. Vi kommer att ha en träff igen 
nästa år, kanske i trakterna av Sveg. Min personliga för-
hoppning är att vi kan delta med våra Alfor i samband 
med de onsdagsträffar som Jemtlands Veteranbilklubb 
anordnar varje vecka under sommaren. Mängden av 
jänkare och annat med dålig väghållning har tidigare 
avskräckt men nu är vi så pass många att vi borde kunna 
närvara utan att känna oss alldeles undanskuffade. Håll 
utkik i aktivitetslistan på klubbens hemsida!

VIKT(–IGA) TRÄFFAR I JÄMTLAND
Bakre rad: 166 3,0; 
Maserati Biturbo, 
Göran Häggqvist, 
Torbjörn Jonsson, 
156 SW V6 och 166 
2,0TS
Mellanraden: 
Alfetta GTV6 3,0 
12V, Alfa 75 V6 3,0 
24V och Alfetta 
GTV 2,0 
Främre rad: GTV 
1750, Fredrik 
Assarsson, Albert 
Vrang, Fiat X1/9 
3,0 och Benny 
Hiller
I frontlin-
jen: Torbjörn 
Andersson, 
Greger Larsson, 
Marcus Persson, 
Kurt Strömmer, 
Tiger Supercat 
XL och Patrik 
Hermansson.

Hunden Sigge har funnit sin plats i livet. Patrik Hermans-
son och Elisabeth Persson från Sveg äger bil samt hund.

Finurligt materialval på Patrik Hermanssons Alfa 3,0 
V6–konverterade Fiat X1/9. 

Benny Hiller med 156 SW V6 på vågen. Från vänster Kurt Strömmer, Torbjörn Jonson och Göran 
Häggqvist.



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
v. 
49 30

Anders, Andreas

1

Oskar, Ossian

2

Beata, Beatrice

3

Lydia

4

Barbara, Barbro

5

Sven

6
Finlands nationaldag

Niklas, Nikolaus

v. 
50 7

Angela, Angelika

8

Virginia

9

Anna

10
Nobeldagen, 

Malena, Malin

11

Daniel, Daniela

12

Alexander, Alexis

13

Lucia

v. 
51 14

Sixten, Sten

15

Gottfrid

16

Assar

17

Stig

18

Abraham

19

Isak

20

Israel, Moses

v. 
52 21

Vintersolståndet, Tomas

22

Jonatan, Natanael

23
Drottningens födelsedag

Adam

24

Julafton, Eva

25

Juldagen

26
Annandag jul

Staffan, Stefan

27

Johan, Johannes

v. 1
28

Benjamin

29

Natalia, Natalie

30

Abel, Set

31

Nyårsafton, Sylvester

1

Nyårsdagen

2

Svea

3

Alfred, Alfrida

December

FOTO: WWW.RACEFOTO.SE ROBIN APPELQVIST, JTCC



DRÖMBILEN

27

DRÖMBILEN

GRAN TOURISMO ALLEGGERITA
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Det är en rå och kylig höstdag i slutet av oktober. 
Temperaturen ligger på fyra grader. Kvällen innan har 
jag lånat GTV6:ans 17–tumsfälgar till 75:an eftersom 
de ordinarie fälgarna lyckats komma i obalans helt på 
egen hand. Då jag backar ut ur garagets relativa värme 
på 10˚ hugger det till i bilen 
när den kalla höstluften sve-
per över karossen. Ändå är 
det med glädje i sinnet som jag 
stänger garageportarna – för 
första gången på många år ska 
75:an få användas som regul-
järt transportmedel även om 
den egentliga glädjen väntar 
i Strängnäs. Den står undan-
ställd i Lars–Göran Landelius 
garage, väl draperad i vita bomullslakan.

Namnet Alfa Romeo Giulia 1300 Gran Tourismo 
Alleggerita Junior är legendariskt i Alfakretsar och 
var fruktat inom standardvagnsracingens finrum under 
60– och 70–talen. Sug på modellbeteckningen ett tag, 
säg det högt för dig själv – gärna med italiensk brytning 
– och försök sen jämföra känslan i namnet med att säga 
chippad Skoda Octavia RS. Den senare kör antagligen 
skjortan av den gamle på vilken bana som helst men den 
lingvistiska ronden är en jordskredsseger för Alfan.

Dagens övningar består av att ta lite actionbilder och 
miljöbilder i trakterna av Strängnäs.  Vi har knuffat ut 
den gamle på gräsmattan för uppstart och varmkörning.  

LG slår på tändningen och genast börjar en bränslepump 
vina. Nyckeln vrids ytterligare ett hack och de dubbla 
tändstiften får motorn att hoppa igång utan protest. En 
liten stunds orolig gång innan ett stadigt tomgångsvarv 
infinner sig.

Vi sitter upp och rullar så sak-
teliga iväg, LG i GTA:n och jag 
bakom i 75:an. Vi åker i ett öppet 
åkerlandskap och jag kör med 
sidorutan nere i den kyliga höst-
luften; bilen framför kommer 
strax att spela vackra toner över 
landskapet. LG ökar farten i 
takt med att motortempen stiger, 
det brölar och lever om, av ljudet 

att döma ligger hastigheten konstant över 200 km/h. Jag 
smågasar dock i bakvattnet på trean och fyran i 75:an 
som utan ansträngning hänger med i tempot. Poängen 
här är att upplevelsen i en följebil som är 20 år yngre 
men ändå 20 år gammal är helt odramatisk samtidigt 
som både förare och publik till en 1300 GTA verkligen 
upplever att de är med om något historiskt och stort.

Vi stannar vid ett vägskäl som passar bra för panore-
ringar. I bakgrunden gör en äldre herre sommarstugan 
klar för vinterdvala samtidigt som den lilla vita bilen 
far fram och tillbaka framför kameran. Efter ett tag tar 
nyfikenheten överhanden och farbrorn kommer fråg-
vis fram. Jag förklarar vad vi gör och får mig omgå-
ende serverad en historia om hur livet var under 40- och 

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Ett telefonsamtal med erbjudande om fartfylld fotografering 
av en Strängnäs–boende ikon i bilvärlden kan inte ignoreras. 
Avståndet är dessutom lagom långt för att åka anständig bil 
till mötet – Alfa 75 Twin Spark.

50-talet vid den gamla kvarnen som ligger i närheten. 
Farbrorn som var en av de starkaste i manskapet bar då 
en 50–kilossäck mjöl på varje axel från kvarnen vid last-
ning. För att bekräfta sin historia utmanas jag på finger-
krok samtidigt som LG stannar till i GTA:n och undrar 
vart vi ska åka härnäst. En viss surrealistisk känsla 
infinner sig. Jag förlorar givetvis fingerkroken mot den 
89-årige mannen, tar farväl och släntrar iväg mot trygg-
heten i min 75:a med Iphonens GPS–applikation i drift.

Nästa bildserie tas liggandes på mage i väggrenen. LG 
sniffar förbi precis framför objektivet och lämnar en för 
folk födda före 1970 svårbeskriven men ändå mycket väl-
bekant doft av rå motorolja och bensin som förbränts i ett 
historiskt förbränningsrum. Upplevelsen är total. 

De sista bilderna tas och vi återvänder till garaget. Bilen 
knuffas in i garaget och täcks återigen i vita bomullsla-
kan – säsongen är definitivt över. Det sista jag hör innan 

garageporten stängs är protesterande knäppningar från 
en glödhet aluminium–motor som inte vill sluta varva. 
Dagen avslutas med bläddrande i gamla böcker och 
dokument samtidigt som vi får oss en italiensk skink-
smörgås till eftermiddagskaffet. Det roliga är slut för 
den här gången och jag tackar LG för att ha ställt upp 
med bil och tid för vår smala tidning.

På väg ut till 75:an kommer verkligheten ikapp mig på 
ett positivt sätt – dagens roliga är inte slut! Jag har drygt 
femton lyckliga mil bakom ratten i min nyrenoverade 
Alfa 75 TS att åka innan jag är hemma. Säg ordet kör-
glädje tyst för dig själv – gärna med italiensk brytning. 
Säg sen nuftiga bilar för nuftiga människor så förstår 
du vad jag menar. En del äter vanlig korv, andra äter 
salsiccia.

’’ ’’
Det sista jag hör innan garage-
porten stängs är protesterande 
knäppningar från en glödhet 
aluminium–motor som inte vill 
sluta varva.
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Vi lämnar 10% rabatt till alla medlemmar i Alfaklubben.

Vi finns till för dig och din bil, hör av dig så fort du har något  
problem där vi kan vara till hjälp. 
Tag kontakt med oss på 040-18 33 02 eller rickard@autoduo.se
/ Rickard Bergh

10% RABATT!
Gäller verkstad & reservdelar. Visa ditt medlemskort när du kommer in.

AUTODUO – Strömgatan 7 Malmö  /  TELFON: 040-18 33 02  /  www.autoduo.se

uno + uno = autoduo

Autoduo har en välutrustad verkstad som är auktoriserad service- 
och skadeverkstad för Alfa Romeo samt Fiat person-, transport- och 
husbilar. Givetvis använder vi vår kompetens till alla andra bilmärken 
också genom vår anslutning till Mekonomen.

AUTODUO – Auktoriserad Alfa Romeo- och Fiatverkstad

Välkommen in och prata service, se våra bilar, provköra eller bara 
utbyta erfarenheter över en kopp kaffe. 
Tag kontakt med oss på 040-18 33 02 eller tuve@autoduo.se
/ Tuve Skoug

Autoduo är en märkesoberoende bilfirma som säljer, köper och 
förmedlar bilar. I våra lokaler kan vi erbjuda en fullserviceanläggning 
som täcker alla dina förväntningar före och efter köpet.
Nytänkande, långsiktighet och ett genuint kundintressse präglar  
vår affärsidé.

AUTODUO – Märkesoberoende bilförsäljning

AUTOKLINIK – Strömgatan 7 Malmö  /  TELEFON: 040-93 14 50  /  www.autoklinik.se

Vi reparerar ca 3300 fordon varje år och är 
auktoriserade för Peugeot, Honda, Land Rover, 
Fiat och Alfa Romeo. Vi är också specialise-
rade sedan många år på Volvo, Hyundai och 
Mitsubishi.

Autoklinik är en komplett och auktoriserad 
skadeverkstad som sysselsätter 23 personer 
som arbetar med lackering, plåtslageri och 
montering. Vi utför alla typer av skaderepara-
tioner så som trafikskador, stöldskador, park-
eringsskador, glasskador och maskinskador.

AUTOKLINIK – Auktoriserad skadeverkstad
Vi samarbetar med alla försäkringsbolag på 
den svenska marknaden bl.a. IF, Länsför-
säkringar, Folksam, Trygg-Hansa och många 
fler internationella aktörer.
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Alfa 75 dominerar fortfarande
TEXT & FOTO: NICLAS ROSENGREN
BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON

Med en drygt 20 år gammal familjebil vann Niclas Rosengren Car Challenge 
2009. Historien bakom denna seger avslöjas nedan där hemliga recept på 
väghållning frikostigt delas ut.

CAR CHALLENGE 2009

Inför säsongen 2009 modifierades motorns bottendel, 
då jag under vintern 2007–2008 redan iordningställt 
topparna (portning, ventilslipning, planing 0,5 mm) 
samt monterat och mappat ett eftermarknadssprut. 
Bottendelen var original från 1988 med 9000 mil på 
nacken, varav åtskilliga på olika racerbanor. Med 

original kompression 9:1 lämnade motorn 188 hk på 
bakhjulen förra säsongen.

Modifieringarna inskränkte sig till QV-block, renove-
rade foder, QV-stakar, nya lager samt Wössner race-
kolvar. Resultatet blev en kompression på 12:1 med 
228 hk och 269 Nm på bakhjulen vid mappning på en 
Rototestanläggning.

Tropiska tem-
peraturer 
bakom ratten på 
Knutstorp.

Jag hann även med att bygga ett nytt bränslesystem 
med en fuelcell.

Viktmässigt hade det också blivit bättre. Bilen vägde 
nu utan förare 915 kg. 2008 vägde den drygt 930 kg. 
(Red anm: originalets vikt ligger närmare 1300 kg)

GELLERÅSEN
Bra väder, ca 18 grader och sol. Startfältet var väl hyf-
sat med ca 15 Alfor samt en norsk Ferrari 348. Bilen 
kändes helt OK på första träningspasset även om jag 
hade problem med bromsbalansen. Bakbromsarna 
ville gärna låsa sig före frambromsarna vilket gjorde 
det lite spännande i slutet på start och målrakan.
Jag fick till några riktigt bra varv under kvalet och 
lyckades med 1.15.7 få pole position.

Fick till en bra start i race 1 och ledde in i första 
högersvängen efter rakan. Hans Bjurman hängde på 
och var riktigt nära under de första varven. Efter 
ungefär halva loppet så fick jag en lite större lucka till 
Hans och kunde ta det lite lugnare.

Gick i mål som segrare i race 1 och fick därmed starta 
längst fram i race 2.

Race 2 var till stor del en repris av race 1. Hans hängde 
med bra de första varven och var ”nästan” om mig vid 
ett par tillfällen. Efter ett tag så blev dock luckan lite 
större och jag tog målflagg som segrare även denna 
gång. En rolig grej från Gelleråsen: i race två varvade 
jag Ferrarin!

FORTS. NÄSTA SIDA
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sarna ville låsa sig före frambromsarna. Lösningen blev 
ett stående pedalställ med bromsvåg.

KINNEKULLE

Vädret var helt OK, ca 20 grader med mestadels solsken. 
Dessvärre hade en del ekipage drabbats av motorskador 
i förra tävlingen varför endast tolv ekipage kom till start 
på Kinnekulle.
Klubben hade hyrt Kinnekulle både lördag och söndag. 
Lördagen utnyttjade jag till att ställa in det nybyggda 
pedalsystemet med bromsvåg samt till att skjutsa runt 
en del intresserade i racerbilen i en extrastol som för 
dagen fanns monterad i bilen.
Till Kinnekulle hade nya bromsbelägg med Ferodo 
DS2.11 fram och DS3000 bak monterats. Konceptet 
visade sig fungera mycket bra.
I första träningspasset på söndagen satte jag full fart. 
Bästa tid blev 59,7 sekunder. En justering av camber på 
framhjulen på morgonen (från 3,5 grader till 4 grader) 
gav betydligt bättre balans. 
Vid tidskvalet lyckades jag inte pressa tiden ytterligare 
utan jag fick nöja mig med 1.00.0. Detta räckte dock 
till pole då Hans Bjurman som var närmast presterade 
1,01,6. 

RACE 1

Mycket hjulspinn i starten men jag tog ändå ledningen. 
Hans i sin Alfa 75 3,0 hängde bra med de första varven 
men var aldrig tillräckligt nära för att kunna göra något 
omkörningsförsök. Efter ett par varv får jag till en lucka 
och kunde sedan slappna av lite mer och ta bilen i mål 
som segrare efter 12 varv. 

RACE 2

Startade i pole eftersom jag vann race 1. Fick även denna 
gång lite väl mycket hjulspinn. Jens Roos i en GTV kom 
förbi Bjurman i starten och låg bakom mig det första 
varvet. Bjurman körde efter första varvet om Roos men 
han kom aldrig nära mig, så även detta race vann jag 
odramatiskt efter 12 varv.

MANTORP

Förutsättningarna var mycket goda. Jag ledde serien 
med 14 poäng. Vädret var bra. (Inget regn, mulet, ca 17 
grader).
Vår första träning på morgonen gick bra, bilen kändes 
helt OK och jag fick snabbaste tid på passet.

KVAL

Vid kvalet blev det viss dramatik. Jag gjorde först ett 
uppvärmningsvarv där jag ”säkrade” en tid utan att ta 

KNUTSTORP

Vädret på Knutan var otroligt varmt (vilket somliga 
ekipage fick problem med). Runt 30 grader och inte ett 
moln på himlen. STCC hade kört här dagen innan så 
det var gott om gummi i backen. Bilen kändes bra under 
träningspasset och under kvalet så slog jag till med en 
mycket bra tid (1.07.7) som innebar att jag fick starta 
längst fram.
Hans Bjurman var även denna gång min främsta kon-
kurrent och han försökte sig på ett omkörningsförsök 
precis innan backen upp mot hårnålen (kurvan som kall-
las ”idioten”). Hans fick dock lite väl mycket sladd på sin 
bil då han bromsade sent så det blev ingen omkörning. 
Efter några varv växte luckan och jag kunde avslappnad 
ta bilen i mål som segrare. Övriga konkurrenter hade 
denna varma dag stora problem. Bröderna Mobergs 
bilar (Alfa 156) gillade inte riktigt värmen och på Micha 
Forsgrens Alfa 164 ville inte alla slangar och rör sitta 
fast. 
Race 2 blev till stor del en repris av race ett. Jag vann 
även detta race efter 12 varv.

Mellan Knutstorp och Kinnekulle så bestämde jag mig 
för att göra någonting åt problemen med att bakbrom-

Prydligt bygge med starka 228 hk på bakhjulen. Verklig 
effekt på motorn ligger betydligt högre än så.

Imponerande kurvor från en V6–motor med anor från 
70–talet. Originalet (3,0 V6) lämnade185 hk vid 5800 v/min 
och 245 Nm vid 3000 v/min.

Alfas egna grupp 
A–varianter på 
75:an hade för-
stärkning mellan 
balkarna som 
stötdämparna är 
fästade i. Niclas 
Rosengren har 
valt att stötta 
samma balk mot 
främre nedre bal-
ken.

i speciellt mycket. När jag går ut på varv två så kommer 
jag snabbt ifatt Mattias Andersson som håller på att 
skjutsa runt passagerare i en Alfa MiTo (standardbil). 
Tyvärr så flyttade inte Mattias på sig utan låg kvar i ide-
alspåret så jag fick gå ut på den smutsiga delen av banan 
i första kurvan efter startrakan. Jag hade då lite för hög 
fart och fick en rejäl sladd. Jag valde då att släppa bilen 
rakt fram över kurbsen och gräset. Det blev en aningen 
”studsig” färd och slog sönder underdelen på frontspoi-
lern samt splittern som går under motorrummet. Gick 
efter detta direkt in i depån och kunde konstatera att 
bilen i övrigt hade klarat sig bra. Jag fick ägna resten 
av tiden fram till race ett med att reparera stötfångaren. 
Tur att det finns silvertejp. Det enda varvet som jag fick 
i kvalet räckte till andra startposition.

RACE 1

Fick till en hyfsad start men Micha Forsberg i sin Alfa 
164 Turbo kom ändå iväg som ledare. Micha har en rejält 
vässad 2 liters-turbosnurra under huven med närmare 
400 hästar så på långa rakan drog han ifrån mig rejält. 
I de mer kurviga partierna så var jag något snabbare en 
han. Jag var uppe och visade mig ett par gånger men jag 
ville absolut säkra mästerskapet och inte riskera något. 
Kom efter 9 varv i mål som tvåa och fick då ytterligare 
8 poäng och därmed så säkrade jag totalsegern i mäs-
terskapet.

RACE 2

Nu när jag säkrat totalsegern så kunde jag ju satsa lite 
mer. Fick även denna gång till en hyfsad start och var 
uppe jämsides med Micha i första svängen. Jag fick 
släppa av lite men i sväng nr 2 så var jag förbi honom. På 

långa rakan körde han tämligen lätt om mig. Jag försökte 
bromsa mig förbi honom i Mjölbykurvan och var här 
uppe jämsides med honom. Tyvärr så stängde han mig 
rätt så effektivt (enligt regelboken) så jag fick backa av 
lite. De följande två varven så låg jag tätt bakom honom. 
På varv fyra så tar det plötsligt stopp för Micha på 
rakan och han tvingas bryta med havererad växellåda. 
De följande varven får jag en rätt så bekväm resa. Mot 
slutet av racet märkte jag att bensinen höll på att ta slut 
så jag fick dra ned på tempot rejält. Bakifrån närmade 
sig Kristoffer Edström (Toffe) i sin Alfa 75 Turbo. Som 
tur var räckte bränslet precis och jag kunde ta målflagg 
som segrare.

Bästa varvtid under dagen kom i race 2 med 1.31.4. Jag 
märkte tydligt att jag saknade min spoiler och splitter då 
bilen blev klart mer understyrd.

Bilen har hållit ihop mycket bra och förutom incidenten 
på Mantorp höll jag bilen på banan. Bilen har nu tagit 
målflagg 18 race i följd. (Alla race 2008 och 2009) så till-
förlitligheten är det inget fel på.

Är det några som är sugna att bygga Challenge-bil så 
kan jag verkligen rekommendera 116-bil med V6 motorn 
som byggobjekt. Med en V6 12-ventilare kan man komma 
väldigt långt.

INFÖR CHALLENGE 2010

Nu gäller det att ladda om inför 2010. Det är fler starka 
turbobilar på gång till snabbaste klass 1 nästa år. Jag 
misstänker även att Micha, Hans, Toffe, med flera är 
mycket sugna på att vinna klass 1 så det kommer bli tufft 
motstånd 2010.

Under vintern 2009/2010 kommer bilen att ses över. På 
kom–ihåg–listan står nya stötdämpare samt lite hårdare 
fjädrar, renovera växellådan, lätta bilen ytterligare med 
målvikt under 900 kg, modifiera insuget med bland 
annat nytt spjällhus samt ny kardanaxel med CV-knutar 
och knutkors på mitten.
Förhoppningsvis innebär detta att jag även under 2010 
kan vara med och kriga om topplaceringarna.

Vi syns på Gelleråsen 2010 och tänk på vad Picko Troberg 
brukar säga; – racen vinner man i garaget!

Nybyggt pedal-
system med 
stående pedaler 
samt bromsvåg.

2009 var ett lyckat år med sju segrar och en andraplats på 
åtta starter.
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Årets racingsäsong är slut och här kommer min 
slutsummering. Jag vill först be om ursäkt för 
att det inte fanns med något reportage från mig 
i förra KB. Det hade tydligen försvunnit på 
vägen! 

Mattias Andersson har haft en riktigt bra säsong i STCC. 
Visst har det varit motgångar, men även pallplatser. Han 
kör den äldsta bilen i fältet, men genom otaliga uppgra-
deringar har han fått den att gå riktigt fort. I Falkenberg 
kvalade han in som sexa. Hans Italienska ingenjörer 
föreslog att han skulle byta drivaxlar till racet. Det 
visade sig vara ett felaktigt drag, för efter halva racet 
brast en drivaxel och Mattias fick parkera från sin sjätte 
plats. I andra racet startade han sist, men han lyckades 
köra upp sig till sjunde plats! Claes Hoffsten kom sjua 
och sexa i privatcupen. 

Nästa anhalt var Karlskoga. Mattias gjorde ett kanon-
kval och satte näst snabbaste tid! I andra kvalet gick det 
tyvärr inte lika bra, men han skulle starta från fjärde 
rutan i alla fall. Han gjorde en bra start och kom ut ur 
första kurvan på tredje plats. Tyvärr trilskades växel-
lådan under racet och han tappade till femte plats. Han 
startade även andra racet från fjärde rutan. Nu fung-
erade allt bra och han kunde köra i mål som tvåa! Claes 
Hoffsten körde i mål som trea och femma.

I regnet på Vålerbanen misslyckades Mattias totalt i kva-
let och satte bara 13:e tid. I första racet gjorde han en fin 
uppkörning och gick i mål som femma. I andra racet blev 
han påkörd av Rickard Göransson och tvingades bryta… 
Hoffsten tog två 14:e platser. 

På Knutstorp kvalade Mattias in som femma, men racet 
blev stökigt och han halkade ned till nionde plats i mål. 
I andra körde han upp sig till sjätte plats. Eftersom 
Johan Stureson vann racet så tog de hem teamsegern 
och 100  000 kr för andra gången i år! Hoffsten bröt med 
trasig koppling… 

I finalen kvalade Mattias in som sexa, men polemannen 
Dahlgren flyttades ned 10 placeringar så Mattias fick 
starta som femma. Efter ett tufft race körde han i mål 
på sjätte plats. Efter ytterligare ett tufft race avslutade 
han säsongen fint med en andraplats. Det blev femte 
plats totalt i STCC och Mattias kan se tillbaka på sin 
bästa STCC-säsong någonsin. Han har redan lovat att 
han kommer tillbaka nästa år också! För Claes Hoffsten 
blev inte avslutningen lika bra. Motorn gav upp redan på 
kvalet och han kom aldrig till start. Han slutade på sjätte 
plats i privatförarcupen.

TEXT OCH FOTO: BENGT-ÅCE GUSTAVSSON – WWW.RACEFOTO.SE De historiska bilarna och Sportvagnsserien körde 
Svenskt Sportvagnsmeeting på Ring Knutstorp. Roland 
Falkenbäck körde i klassen för Standardbilar byggda 
1966-1971. Med sin GTV körde han i mål som sjua och 
sexa. Anders Agfors slutade trea och tvåa med sin GTJ. 
Anders dubblade som vanligt med att köra Roadsport. 
Där blev det en 10:e och en 11:e plats. Lennart Henjer 
vann planenligt i GT/GTS-klassen i sitt trettionde raka 
Sportvagnsmeeting. Vid finalen i Falkenberg konstate-
rade jag det pinsamma faktumet att ingen Alfa fanns 
på plats!

I JTCC körde Robin Appelqvist i mål som sexa i för-
sta racet i Falkenberg. I andra blev han avknuffad. I 
Karlskoga körde han i mål på åttonde plats i första racet. 
I andra kom han 11:a. På Ring Knutstorp slutade han 
på 14:e och i andra racet bröt han. I finalen på Mantorp 
bröt han första racet och kom på 12:e i andra racet. Han 
slutade på 14:e plats totalt i JTCC.

Nu väntar en lång vinter med mycket skruvande i gara-
gen. Vi ses på banorna 2010 igen 

ÅRETS RACINGSÄSONG ÄR SLUT

Anders Agfors

Lennart Henjer

Roland Falkenbäck
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BJÖRN SANDBERG

7.  KERS, energiåter-

vinningssystem, är som 

bekant tillåtet i Formel 1. 

Endast ett stall har så vitt 

känt försökt lagra energi i 

svänghjul, inte i batterier. 

Vilket?

 

1. Williams

X. Renault

2. McLaren

är bilodynamiskt odlade och skyddade från allt ont, dvs från koldioxid. Därför 
kan Nöt-Red. utan samvetskval fortsätta sitt utnötningskrig mot juldästheten.

Svar skickas enligt anvisningarna efter den sista uppgiften, och som vanligt 
hedras bäste poängplockare med ovansklig ära, samt ett mer påtagligt, men 
tills vidare synnerligen hemligt pris!

1. 8 X. 10 2. 12

2.  Ventilfjädrar utförda som torsionsstavar är 
ovanliga, men motorn i ett dessa fordon var utrustat 
så. Vilket?

3.  I denna motor är förbränningsrummet förskju-
tet i cylinderhuvudet, och cylindern lutande. Varför?

1. För bättre balans
X. Det är en V-motor
2. Motorn blir lägre

5.  Den här klassiska täv-
lingsbilen tillverkades av ett 
företag som sedan 2007 ägs 
av ett konsortium. Vilken av 
gubbarna har en ledande 
position i detta?

6.  Enligt engelskt språkbruk trakterar en av dessa musiker en BASSOON. Vilken?

4.  Bilen fick i Italien ett smeknamn, som anknyter 
till vilken figur?

1. X. 2.

1. X. 2.

1. X. 2.

1. 

X. 

2. 

1.  Hur många cylindrar har motorn?

Årets hjulnötter
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Målsättningen är kunna presentera resultatlis-
tan i KB 2010-1. Nöt-Red. vill därför ha era svar 
senast 10 januari 2010, till

orso@bredband.net 

Björn Sandberg
Hangarvägen 3
183 66  TÄBY

8.  Det projekt, som gav slutresultatet på 
bilden, hade ett kodnamn. Vilket?

1. Overlord
X. Barbarossa
2. Manhattan

9.  Vem har anknytning till denna udda 
skapelse?

1. Trevor Wilkinson
X. Cecil Kimber
2. Jem Marsh

10.  Vad är det för bil som byggs här?

1. Porsche
X. De Lorean
2. Pagani

11.  Tro´t eller ej, detta är en ratt. Vilken typ av 
motor finns i tillhörande bil?

1. 3.5 liter V12
X. 3 liter V10
2. 2.4 liter V8

12.  Transmissionen på en modern bil är ofta rätt 
komplicerad... Vad illustrerar bilden?
 
1. 6-växlad automatlåda med momentomvandlare 
 och hypoidkugg
X. En planetväxellåda med Porsches spärr-
 synkronisering
2. En dubbelkopplingsväxellåda med 7 framåt-
 växlar

13.  Nyligen slogs ett mer än 100 år gammalt has-
tighetsrekord för en viss typ av landfordon.  Vilket 
märke var den tidigare rekordinnehavaren?

1. Blue Bird
X. Stanley
2. Bentley

14. Vilka märken och modeller är de här farkosterna?

A E

F

G

B

C

D
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KLUBBSHOPPEN

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

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

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

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

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

24 BILKUDDE MED PLÄD (EJ PÅ BILD)    
190:-
Bilkudde i fleece 35x35 cm som innehåller en 
härlig fleecepläd i storlek 90x160 cm. Perfekt 
att ha i bilen för kyliga kvällar eller som 
picnic-filt. Club Alfa Romeo broderat i vitt 
på svart fleece.
 
25 FLEECETRÖJA S-XL    360:-
Härligt skön microfleecetröja som värmer 
gott på en kylig Alfaträff! Svart med Club 
Alfa Romeo broderat i vitt på bröstet.

12/13

17

19

18

31 SKO BASE FIA STRL 37-46   1140:-
En sko i mocca av 2008 års modell med den 
nya höjden och skärningen på bakkappan 
enligt senaste FIA-reglemente. Finns i fär-
gerna röd, blå eller svart.

 
32 HANDSKAR PRIMO STRL 8-13
395:-
Handskar i Nomex med hela greppytan i 
mocca. Invändiga sömmar. Finns i färgerna 
röd, blå eller svart.
 
33 HANDSKAR START FIA STRL 8-13
485:-
Handskar i Nomex med greppytor i mocca. 
Delvis utvändiga sömmar för maximal kom-
fort. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

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, bröst-
ficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 innerfick-
or. 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!

KLUBBSHOPPEN

1

2

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

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

ROMEO POSTORDER C/O HENRIK SELBO, 

JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 SPÅNGA.

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

STORLEKSTABELL FÖR BESTÄLLNING AV OVER-

ALLER HITTAR DU I WEBBUTIKEN.

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

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

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40    280:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.
4 FICKLAMPA MED DYNAMO   95:-
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett 
par snabba tryck på handtaget så är den lad-
dad och klar att användas. Helt oumbärlig 
att ha i handskfacket! Clublogo tryckt i vitt.

3

6

78 22

5

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9

25

16

27

28

20 21

29

30

33

26 VINDJACKA FÖR BARN (EJ PÅ BILD)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-
tryck på bröstet.

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

 
28 OVERALL ECOCART 2 XS-XXL  
1250:-
En 3-lagers föraroverall avsedd och godkänd 
för karting, kan med fördel användas för ban-
körning. Godkänd enligt CIK-FIA Niveau 2. 
Finns i färgerna röd, blå eller svart.

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

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

10

32

34

35
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13 ALFA ROMEO GIULIETTA 
SPRINT
AV ALFIERI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Den officiella 50-årsjubileumsboken.  Allt 
du måste veta om Giulietta sprint. Vad fanns 
det för till exempel för original tillbehör till 
Sprinten? Som bonus medföljer ett nytryck av 
instruktionsboken till Sprinten.
Text på Ital/Eng/ Fra, bilder i färg och svart-
vitt. 96 + 60 sidor

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

NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 13

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

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

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

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

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

NOSTALGIA&BÖCKER

BILBÖCKER TILL CLUB ALFA ROMEOS 
MEDLEMMAR – EN MÖJLIGHET.

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

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

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

vägande i färg.

1

2
3

5

6

7 10

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

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

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

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

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

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

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

11 CAMION ALFA ROMEO
AV CONDOLO
PRIS 425:- PLUS FRAKT
Trodde du att Alfa bara var sportiga bilar ? 
Här presenteras den tunga sidan från 20-talet 
till 1988 då den sista skåpbilen rullade ut. 
Visste du att det fanns Alfa Romeo Trådbussar 
i Stockholm på 50-talet? Text på engelska, 
unika bilder i svartvitt. 109 sidor
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6331 ALVEMAN HANS BRO    
6315 ANDERSSON ROBERT GÖTEBORG WYR816 GT 2,0 2005 RUBINRÖD
6316 ANDERSSON BO BREDBYN GLF848 GTV 2000 1973 RÖD
6322 BAGGE CHRISTIAN LINKÖPING XXP172 166 2,5 2004 MBLÅ
6358 BOËSEN ANDERS LIDKÖPING TNH008 156 2,0 JTS SW 2003 SVART
    WPF981 156 2,0 TS 1996 SILVERMET
    NNU098 33 1,7 IE 1986 SVART
    HXH062 1600 GTJ 1975 SVART
6339 BÄCKLUND ANETTE OXELÖSUND FRY196 166 2,0 1999 RÖD
6302 CASTELO BRANCO ALEXANDRA LÄCKEBY  156 2,O TS  
6404 COLLÉN LENNART LIDINGÖ XYJ123 159 SW 1,9JTD 2007 SILVERMET
6346 DAHL JÖRGEN ÖDESHÖG  CJE131 ALFETTA 1,8 1978 
6389 DAHLMAN ROLAND STOCKHOLM UWE746 SPIDER TS  
6385 DANIELSSON MAGNUS UPPSALA  DSJ867 GTV 3,0 1998 RÖD
6351 DELOGU MARCO SALTSJÖ-BOO BMN417 GTV6 2,5 1985 
6330 DIOSAN ARTUR SÄVEDALEN RSX157 156 1,8 1998 RÖD
6349 DURVALL ULLA HÄSSELBY NWD356 SPIDER 2,0 1988 RÖD
6400 DYMLING MAX HJÄRUP HPU160 1600 GTJ 1975 ROSSO
6334 ELIASSON RICKARD LINKÖPING GSA556 147 2,0 TS 2008 RÖD
6363 EMANUELSSON ROLAND ENKÖPING JSM925 ALFETTA 1.8 1977 RÖD
6367 ENGLUND FREDRIK VAXHOLM                        
6354 ERICSSON BIRGITTA MÖRRUM SCE839 156 2,0 TS 2001 BLÅMET
6336 ERIKSSON ANN-MARI SÖLVESBORG BFW418 BRERA 3,2 Q4 2006 SILVER
6381 ERIKSSON LARS SOLLENTUNA  WLU091 GT 3,2 2005 SVART
6341 FROM LENNART JÄRFÄLLLA JBY424 ALFETTA GT 1,8 1976 LEMANSBLÅ
6347 GLEERUP MATS MALMÖ WNN748 147 3,2 GTA 2005 
6335 GRANATH THOMAS VÄSTERÅS OOC508 164 3,0 1990 MÖRKGRÖN
6303 GRUNERT THOMAS JÄRNA  75 TS 1990 
6319 GUSTAVSSON MELVIN KUNGSÖR                        
6387 GYLFE TOMAS SALTSJÖBADEN HCN092 159 TI 2,4 JTDM  RÖD
6384 HAMMARE MARTIN SALTSJÖ-BOO    
6309 HANCIC JOSKO HUSKVARNA ASK028 BRERA 2006 SILVER
6368 HANSSON MARTIN STORVIK  SCE881 156 2,0 2001 SILVERMET
6301 HARLING CATHARINA VÄLLINGBY  156 SW 2,4 JTD 2002 SVART
6317 HEDERSTIERNA KRISTOFFER GÖTEBORG  GT 2,0 JTS 2005 RÖD
6323 HEDETUN PER LUND EXF395 156 2,5 1999 
6394 HELGESSON TOMMY LANDVETTER FKJ215 SPIDER 2007 
6348 HELLBOM TOMMY KUNGSGÅRDEN SSZ451 SPIDER 2000 SILVER
6338 HOLM HANS ÄTRAN DOT010 164 3,0 1991 RÖD
6333 HURING KENNETH SKELLEFTEÅ  TMA534 156 2,0 JTS 2002 
    TFE661 SPIDER 1997 
    HUL867 GTJ 1975 
    MHE567 75 1987 
6356 HÄGERKLINT ANITA BUNKEFLOSTRAND                 
6337 HÖÖK JONAS FRILLESÅS  PRC078 156 2000 RÖD
6395 INGELSSON MATS DOROTEA  PBM191 GTV 1997 SVART
6369 JANGBY ANDERS SORUNDA                        
6391 JOHANSSON TOBIAS VÅXTORP JKP923 156 TS 1999 
6405 KAPPEN ANDREAS STOCKHOLM                      
6350 KASK INGER GUNNEBO DEA974 GTV 1998 SVART
    TGO586 GTV 1999 GRÅ
    BCG832 164 1989 
6326 KLASSON PATRICK STOCKHOLM  UTC889 147 2005 SVART
6370 KURANLI CHRISTEL STRÖMSTAD RDO708 156 2,0TS 2000 RÖD
6366 KVARMAN JOHANNA ARVIKA                         
6328 LARSSON LARS-HUGO FALKÖPING  GNM602 164  
6342 LARSSON OLOF TROLLHÄTTAN UUZ144 156 20 JTS SW 2004 GRIGIO AMALFI
6373 LEMNE KLEBE ANITA INGARÖ EWH673 ALFETTA 2.0 1984 MARINBLÅ
6343 LINDGREN JOAKIM UPPSALA                        

6372 LINDSJÖ JÖRN TRELLEBORG LYP133 SPIDER 1983 
6344 LJUNGSTRAND NICLAS MÄRSTA SHW148 147 2,0TS 2001 BLU INCA MET
6329 LUNDBERG STIG ENEBYBERG MJO114 75 2,0 L 1986 SILVER
6397 LUNDSTRÖM THOMAS FÅRBO HSY705 SPIDER 2.O 1999 LJUSGRÖN
6398 MALMSTRÖM PIA SKANÖR HKP924 156 2,0 TS 1999 SILVER
6325 MALMSTRÖM FREDRIK ULLARED HXM943 ALFASUD TI 1975 BLÅ
6371 MATHIESEN ULO DJURSHOLM FXX059 SPIDER 2,0 1990 SVART
6305 MOBERG ANDERS GÄVLE  HLW121 1600 GTJ 1974 BLÅ
6300 MODIN HARALD SÖDERALA  GAK300  156 20 TS 1998 RÖD
    BBO784 156 2,0 TS 1999 RÖD MET
6376 MÜLLER-HANSEN BITTE KIVIK ALH618 166 1999 AUBERGINE MET
6320 MÄLSJÖ JAN LJUNGSKILE TLW175 156 1998 SILVER
6361 NICOLA CAROL GÅRDS KÖPINGE XND544 159 2,2 JTS 2006 SVART
6352 NIELSEN NIKLAS ÖRKELLJUNGA MHC920 90 1987 MÖRK ROSSO
6360 NILSSON MATS LIT                         NMX733 33 1,7 IE 1989 RÖD
    MNX283 33 1,5 QV 1986 RÖD
6377 NÄSSELQVIST MATTIAS GÄVLE  1600 GTJ 1975 
6379 OLIN JAN LJUNGBY AHB054 SPIDER 1990 RÖD
6306 OLOFSSON LARS-OLOF EKSJÖ                          
6307 OLSSON CRISTINA SKELLEFTEÅ DBX333 164 1990 GRÅ
6380 OLSSON ROLAND TROSA  AON598 159 2006 RÖD
6353 OLSSON JAN ÖDÅKRA  DGL353 ALFETTA 2.0 1978 RÖD
6355 OLSSON BÖRJE HÖVIKSNÄS  147 2005 GRÅMET
6365 OTTERSTEDT ELISABET FLYINGE UZN618 156 2.0 TS 2001 SILVER
6340 PARNÉUS BENGT ÅKE ESKILSTUNA  VBG284 156GTA 2003 SVARTMET
    FNG680 156 2,5 1999 GRÖNMET
6311 PERSSON LEIF ÖREBRO  WUK584 GT 3,2 2005 RÖD
6364 PETRÉN PER FALSTERBO   166 2,0TS 1999 ONTARIOBLU
6318 PETRINI ANDERS JÖNKÖPING  HAK051 SPIDER 1985 ELFENBENSVIT
6299 POLTANI TOMMY SKÄRPLINGE OGB660 164 3.0 1990 RÖD
6386 PÅLSSON HANS KRISTIANSTAD  156 2,0 JTS 2002 RÖD
6314 RAY SUNIT UPPSALA   GIULIA GT 1966 
     GIULIA SPRINT SPECIALE 1963 
     GIULIA 1300 JUNIOR 1969 
6304 ROSÉN OLA ÄNGELHOLM   156  
6388 SCOTT DAVID GÖTEBORG                       
6308 SEDVALL-ÖBERG KRISTHINA ESKILSTUNA WHW547 GT 3,2 2004 RÖD
6362 SJÖHOLM MARGARETA ANDERSLÖV                      
6327 SJÖSWÄRD OLA MÖLLE KWG782 156 2,O TS 1998 RÖD
    FTB850 GTV 1997 SVART
6375 SKOOG STEFAN HÄGERSTEN RZK652 155Q4 1992 RÖD
6321 SKYMBÄCK BERNDT JÖNKÖPING  MPD014 GTV 2,5 1986 RÖD
6382 SOLLIED PER-IVAR HALMSTAD  TFC670 166 3,0 1999 SILVERMET
6359 SUNDBERG JAN GRÅBO PHF708 SPIDER 1600 1990 RÖD
6402 SUNDSTRÖM RONNY VISBY   GTV6 GP 1985 RÖDMET
     156 2,0 TS 2001 GOSMOSBLÅ
6312 SVAHN ANDERS VÄXJÖ ECF133 ALFETTA GTV 2,0 1978 RÖD
    ELR219 ALFETTA GTV 2,0 1984 SVART
6324 SVANSTRÖM HÅKAN VÄSTERÅS WXC857 GT 2005 TITANSILVER
6313 SVENSSON SAMUEL STOCKHOLM PAC465 GTV 2,0 1986 SVART
6383 SVENSSON JOHAN MALMÖ TCW850 GTV 1999 MÖRKRÖD
6401 SÖDERQUIST JAN-ERIK SÖDERHAMN BNE084 ALFASUD SPRINT 1981 RÖD
    TBL154 SPIDER 19991 VINRÖD
6392 THOMSON ANGUS SÖDERHAMN TRF199 145QV 1997 RÖD
     ALFASUD SUPER 1980 BLÅ
6403 THORGREN SVEN-GUNNAR NORSJÖ HWT004 1600 GTJ 1975 AR 509
6396 TORIN BO LANDVETTER                     
6345 ULWAN PETER SKÄNNINGE TON233 156 2,0 JTS SW 2003 BLÅMET
6332 WALLIN CLAS GÖTEBORG UUZ129 156 SW 2004 BLÅMET
6374 WEINBERGER INGELA FRILLESÅS                      
6393 VIDMARK ULF ERSMARK                        
6378 WIESE VIKTOR LUND  75 TS 1989 
     75 TS 1989 
6298 VOLTRI PATRIK UPPSALA XWA610 GTV 3,2 LUSSO 2003 SVART
    PAE491 156 2,0  TS 1998 SVART
6390 WULFF PÄR MALMÖ CHY208 SPIDER 2004 SVART
6399 ZETTERLUND PER ÅHUS AQU244 159 SW 2,4 JTD 2006 SILVER
6310 ÅSTRAND JAN JOHANNESHOV FJM303 SPIDER 2,2 JTS 2007 SILVERMET
6357 ÖSTMAN ANDERS HUDDINGE  DTT409 GTJ 1600 1973 
    MCR756 75 TB 1987 



POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O ROLF CARSTENS, 

TÅGVÄGEN 7, 133 44 SALTSJÖBADEN

Det kan 
vara rationellt 
att vara 
emotionell

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

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

Se www.mrcap.com


