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BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

SPORTBILSTIDNINGEN!

ENTUSIASTENS BILTIDNING 
SEDAN 1982

ALLTID I 
AUTOMOBIL

 
Testlaget består av allt från ingenjörer 
till racerförare, vilket gör att vi vet 
vad vi skriver om. Siffrorna översätts 
till det viktigaste av allt; körglädje. 

BESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CARBESTÄLL DIN PRENUMERATION PÅ WWW.AUTOMOBIL.SE/CAR

MEDLEMS- 
RABATT!

15 %
ERBJUDANDET GÄLLER 

MEDLEMMAR I CLUB 

ALFA ROMEO

Vår egen slalombana medverkar i alla 
tester. Måtten kan laddas ner från vår 
hemsida. Hur står du dig mot våra 
testförare? Och hur bra är din bil?

CALLE CARLQUIST
REDAKTIONSCHEF

Automobils redaktionschef Calle 
Carlquist är landets vassaste skribent 
och en aldrig sinande informations-
källa. Du hittar hans oförglömliga 
kåserier i varje nummer. Tidningens 
expert på klassiska bilar. 

DE BÄSTA BILDERNA
Vackra bilar kräver duktiga 
fotografer. Automobil jobbar enbart 
med de bästa när det gäller foto.

PROJEKT LÅGBUDGET!
Vår nya projektbil skall slå fast att 
det går att bygga en racer för under 
75 000 kronor. Häng med från start! 

AUTOMOBIL.SE

Tack vare ett 
brett kontaktnät 
och många år i 
branschen ges 
vi möjlighet att 
köra de häftigaste 
bilarna, de som 
många bara 
drömmer om.

Tack vare ett 
brett kontaktnät 
och många år i 
branschen ges 
vi möjlighet att 
köra de häftigaste 
bilarna, de som 
många bara 
drömmer om.

Vi är där det händer. Bakom namnet finner du några av landets bästa skribenter och fotografer. Alltid på språng!

Vi är där det händer. Bakom namnet finner du några av landets bästa skribenter och fotografer. Alltid på språng! I varje nummer låter 

vi två bilar mötas i 

en rafflande duell. 

Här hittar du allt från 

moderna bilar till 

tidlösa klassiker. 

Ingen annan tidning publicerar lika hög-
kvalitativa byggreportage som Automobil. 
Stereosnack och A-traktorer hittar du i andra 
tidningar. Vi letar upp det bästa! 

Klöverbladet_AMB_feb 2010.indd   1 10-01-26   07.37.13
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MANUSSTOPP
MANUSSTOPP ÄR SENAST DEN 25 VARJE JÄMN MÅNAD (25 FEB, 

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

MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR 

EN VÄLDIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM 

ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT. 

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

MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖREDRA MEN VANLIG 

POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD 

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

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

SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING. 

REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT FRITT ÄNDRA I 

MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET 

PUBLICERAS I.

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

VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSREDAKTÖRENS HEMADRESS 

SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.

Missa inte Club Alfa Romeos egna grappa på 
Systembolaget! Tack till Mats Strandberg för lån av kolv.
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LEDAREN ANNICA NILSSON NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Vill börja med att tacka alla medlem-
mar som kom till Årsmötet. Tack för att 
ni gjorde både eftermiddagens möte och 
kvällen middag till en mycket trevlig 
och minnesvärd tillställning!

Årets första månad har bjudit på 
rejäla mängder snö, kyla och blåst. Hela 
landet verkar ha fått en riktig vinter i 
år. 

Första vändan med snökaos hittade 
jag nästan inte Alfan på parkeringsplat-
sen efter nattens oväder. Först kom jag 
knappt ut genom ytterdörren ens. Min 
hund tog ett jätteskutt rakt ut i drivan 
och försvann! Han är ändå rätt stor, 60 
cm hög över ryggen, men han sjönk ner 
och försvann helt under snön. Jag såg bara kopplet 
och vit snö några sekunder, sen kom han upp som 
ett skott, frustandes och såg riktigt förvånad ut. 
Vi pulsade ut till parkeringen i snö ända upp till 
midjan och tittade på snöhögarna, räknade en, två, 
tredje platsen hade jag parkerat på. Ca en meter 
snö täckte bilarna, men även med all den snön 
så såg man vackra karosslinjer på Alfan. Snyggt! 
Medan jag försökte gräva fram 156:an med händer-
na (tyvärr ingen spade) kom 2 tjejer och ställde sig 
gapande och tittade storögt på snöhögarna (alltså 
bilarna) och började skratta. - Näe, sa den ena, jag 
kommer inte ihåg var jag parkerade, vilken är min 
bil? Ha ha ha, de skrattade så de kiknade medan de 
borstade bort snö på bilarna tills de hittade rätt. CIAO / FRK ORDFÖRANDE

Sen dess har det yrt ännu mer snö och plogkan-
terna når på vissa ställen över huvudet, känns näs-
tan som att gå i en tunnel på trottoarerna. Våren 
känns ganska långt bort just nu i skrivande stund, 
men som vi alla vet kommer den om ett par måna-
der och det skall bli så skönt när all snö äntligen 
har tinat bort och man får sätta på sommardäcken 
igen och känna värmen från solen i ansiktet.

Ha det så gott därute i vinterlandet! Vi har 
mycket roligt att se fram emot i vår och sommar 
med bla 100-års firandet av klubben och förstås 
med alla andra aktiviteter. Hoppas ni får ett trev-
ligt år med Club Alfa Romeo!

Nytt år och ny säsong. Efter årsmötet har tiden gått väl-
digt fort.  För att göra en lång historia kort har jag inte 
varit utan hosta eller annan form av förkylning alltsedan 
början av december. Detta är orsaken till att årets första 
Klöverblad är försenat.

 

Som vanligt ser vi fram mot mer bidrag från er medlem-
mar. I detta nummer kan du ta del av nya medlemmars 
kommentarer kring medlemskampanjen förra året och 
som vanligt en god blandning av reportage från våra 
medlemmar och redaktionen.

Sedan mitten av januari 2010 har jag mindre tid till övers 
för ideellt arbete, varför jag måst be om än mer material 
från våra läsare. Känner du för att mer aktivt arbeta med 
tidningen är du välkommen att kontakta mig. Längre 
ned på sidan ser du alla fakta du behöver för att bidra. 
Den 25:e varje jämn månad är det manusstopp.

HAR DU BILEN KLAR FÖR SOMMAREN ÄN?
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22–25 april 2010  Svenska Mässan • www.motorshow.se

Jo, du får klippa i tidningen...

Alfa Romeo fyller 100! Det fi rar vi med en
ordentlig rabatt för dig som läser Klöverbladet.

Denna kupong berättigar tillträde till Göteborgs Motorshow 2010 för
100 kronor per person (ord pris 140 kronor per person). Max två personer. 
Kupongen får ej mångfaldigas. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Öppettider: torsdag–fredag 12.00–20.00, lördag–söndag 10.00–18.00.

Klöverbladet feb 2010

100 år! 
100 kr!

✃

22–25 april 2010  Svenska Mässan

Välkommen till en
fullspäckad motorshow! 
Här fi nns nya bilar, motortill-
behör, motorcyklar, motorsport 
och massor av inspiration och 
upplevelser. 

Temaområdet Semester på väg 
erbjuder det mesta du behöver 
för en skön och motorburen 
semestertripp.

TTTT åådd SS åå ääää

www.motorshow.se

Kom och fi ra

Alfa Romeos 

100-årsjubileum

med oss!

Handgjorda träskyltar

Tel. 0738-16 96 09. e.lehrgrafven@hotmail.com

Betsad, skuren i lågrelief
Emblem, strl. 250 x 250 x 15 mm 575:-
Text ’’Alfa Romeo’’, strl. 400 x 110 x 15 mm 390:-

Nedhuggen i högrelief, ytbehandlad i rött och vitt
Text ’’Alfa Romeo’’, strl. 650 x 170 x 50 mm 790:-
Text ’’Alfa Romeo’’, strl. 400 x 110 x 40 mm 590:-

Lampetter, speglar, tavelramar, skyltar m.m. m.m

Svezia

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 stött-
ning av oss så att din bil blir bra omhändertagen. 

Har du en bil att ställa ut så kontakta Stefan eller Björn 
för mer information.
 
Stefan Werner – 0706-170 487 / stefan.werner@telia.com 
Björn Nilsson – 040-423 229 / kastanjelund@swipnet.se

Du som är intresserad av att hjälpa till i montern 
och/eller planering inför mässan hör av dig! 

MER INFO: WWW.MOTORSHOW.SE

Har du en gammelbil? Som gammelbil räknar vi in bilar 
inklusive serie 116. Det vill säga t o m Alfetta. Vi räknar 
också in Alfasud-serien och Spider  tills den gick ur 
produktion år 1991. 

Nu är det dags att vi drar igång Registro Classico 
Svezia. Det har varit på gång ett tag. Varför ska vi ha 
ett sådant? Vi vill gärna ha mera verksamhet i klubben 
som är inriktat på Alfa Romeos ärorika historia som 
biltillverkare och belysa de äldre vagnarna. 

Vi vill:
• Ha fler artiklar om dessa bilar i Klöverbladet
• Ha artiklar om ägarna till dessa bilar, nuvarande 
 och tidigare
• Skapa en plattform för att utbyta erfarenheter 
 och tips
• Titta på tävlingshistorien med Alfor i Sverige 
 och utomlands
• Få igång att bilarna kommer ut ur garagen och 
lador 
 så att vi kan njuta av dem
• Ordna träffar med detta fokus inom klubbens ram

Ni som har information om gamla bilar, välkomna att 
dela med er. Vem har t ex information om den gam-
melalfa som påstås ligga begravd under Bahcos fabrik 
i Eskilstuna?
Välkommen att anmäla dig till denna sektion, kontakt-
personer nedan
Vi vill gärna ha synpunkter, hjälp och glada tillrop. Hör 
av er till

Björn Nilsson Rolf Carstens
Kastanjelund@swipnet.se Rolf@chram.se
0707-83 37 38 073-642 48 70

Registro 
Classico 
Svezia
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Klubbens nuvarande hemsida har ju varit före-
mål för en hel del diskussion, dels på hemsi-
dans forum men den har också nämnts vid de 

senaste två årsmöten som klubben haft. Därför tycker 
jag att det vore bra att ge lite bakgrund till arbetet och 
också tala om varför en ny lösning har dröjt. Styrelsen 
är lika medvetna som de mest aktiva webbanvändarna 
att nuvarande lösning inte är tillfredsställande. Så här 
försöker jag ge en kort beskrivning av förutsättningarna 
och nuläget.

Av olika anledningar beslöt styrelsen för ett drygt 
år sedan att flytta driften från Membro och deras egen-
utvecklade plattform. Det fanns flera anledningar till 
beslutet, men de är inte relevanta för tillfället.

Rolf Carstens och jag, som båda har viss erfarenhet 
från IT-branschen, tog ansvaret för detta. Tidigt kom vi 
fram till vissa kriterier för den nya nätlösningen.

Den skulle driftas och supportas av ett företag med 
tillräcklig kompetens och bemanning och långsiktig 
närvaro. Vi vill m.a.o. inte ha en situation där klub-
bens hemsida finns på en server i någons garderob eller 
garage. Vi vill heller inte bara skaffa serverplats i ett 
webbhotell där endast servern har support. 

Den skall baseras på en etablerad plattform, antingen 
kommersiell eller OpenSource, där fortsatt utveckling 
och support finns tillgänglig. Vi vill alltså inte ha en 
hemsnickrad lösning där det alltid kommer att vara pro-
blem med support när ursprungsmännen inte längre har 
tid eller tappar intresset. 

En kritisk funktion i den nya lösningen är att flytta 
hela administrationen av klubbens medlemsregister (inte 
registrerade användare på webbplatsen!) till ett nätbase-
rat system.

Betalning av medlemsavgifter liksom fakturering av 
dem skall primärt kunna ske via Internet. Likaså är det 
eftersträvansvärt att även anmälningar och betalning av 
deltagaravgifter automatiseras och sker via nätet.

Betalningar av avgifter måste kunna ske dels via 
kort men också som direktbetalningar från bankkonto. 
Givetvis skall avgifterna också kunna betalas via van-
liga betalningssystem (PG och BG), precis som idag. Dvs 
avgiften betalas på samma sätt som andra räkningar. 

Systemet behöver också hantera den del av medlem-
marna som inte använder Internet. En uppskattning är 
att mellan en fjärdedel och en tredjedel av klubbens 2100 
medlemmar inte regelbunden besöker eller är registre-
rade på hemsidan. 

Vad gäller själva webbplatsen så skall den ha den 
normala funktionalitet som Membros lösning har men 
också utvidgade funktioner. Det gäller ex.vis formatet 

på medlemsannonser, möjligheten att i blogform skriva 
byggtrådar, publicering av bilder och video, m.m. 

Det skall finnas möjlighet att segmentera medlem-
mar, både klubbmedlemmar och webbanvändare, på 
olika sätt. Det kan vara både geografisk uppdelning men 
också i intresseområden; banmöten, Classico, deltagare i 
100-årsjubiléet, etc. 

Den danska klubben utvecklade internt en webbplats 
baserad på Joomla, som är en OpenSource (dvs öppen 
källkod utan licensavgifter) plattform, (www.alfaclub.
dk) och vi talade med dem om deras arbete. De har 
dock inte integrerat medlemshanteringen i webblösning, 
vilket vi såg som kritiskt. Joomla har en tillräcklig 
installerad bas och har funnit tillräcklig kommersiell 
användning för att vara ett intressant alternativ. En 
testbed konfigurerades och finns på plats, dock utan 
någon större insats vad gäller den grafiska designen. 
Den fungerar som validering av installation av de olika 
komponenterna.

Där utvecklingen tog stopp var att hitta en lösning 
på svenska betalfunktioner kopplade till medlemshan-
tering. Det finns några prenumerationskomponenter 
tillgängliga för Joomla som eventuellt skulle kunna 
fungera men jag har inte funnit någon sådan imple-
menterad i Sverige. Jämfört med USA, där de flesta 
lösningar utvecklas, så har vi ju ett annorlunda system 
och rutiner för nätbetalningar. Vi vill heller inte ha ett 
system som kräver att medlemmen behöver registrera 
sig eller använda en extern tredje part som mellanhand, 
ex.vis Payson.

Givetvis behöver lösning vi finner också vara eko-
nomiskt acceptabel för klubben! Allt arbete som vi gör 
inom klubben är ju frivilligt och ingen ersättning beta-
las. Därför är det naturligt att det i stället tar längre tid 
än ett kommersiellt projekt där deltagarna kan fakture-
ra tiden. Om vi går utanför klubben så måste vi givetvis 
vara beredda att betala för den utveckling, eller snarare 
anpassning, som behöver göras, men även i detta fall så 
är det ju viktigt att vi är mycket kostnadsmedvetna. 

Strax före helgerna fann jag dock ett väletablerat 
företag som dels har lösningar som vi första påseende 
möter de flesta av våra kriteria och dessutom ligger på 
en kostnadsnivå som är acceptabel. Precis före jul hade 
Rolf och jag ett första möte med dem och vi presenterade 
våra förutsättningar och önskvärda resultat. Jag väntar 
nu på att få tillbaka ett förslag som vi sedan kan ha som 
underlag för diskussioner och eventuellt offert. De har, 
för organisationer liknande vår, konfigurerat medlems-
system där de använder MS CRM som plattform. För 
webbpresentationen är det ju då naturligt att använda 
MS SharePoint. Besöket gav mersmak och det är ju ingen 
tvekan om att det är en långsiktigt hållbar lösning. Den 
verkar också vara överraskande budgetvänlig! Men vi 
får avvakta till jag hör av dem igen med mer konkret 
information. Det gäller ju att se upp med ”dolda” avgifter ’’ ’’

Det skall finnas möjlighet att 
segmentera medlemmar, både 
klubbmedlemmar och webban-
vändare, på olika sätt. 

för en webbplats som har en tämligen omfattande trafik 
och ett stort antal registrerade användare, förutom de 
registrerade medlemmar klubben har.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att vår upp-
dragsgivare är de 2100 betalande medlemmarna i Club 
Alfa Romeo Svezia. Att vi sedan har drygt 8000 registre-
rade användare är en annan sak men att tillgodose deras 
behov är sekundärt.

Det blev en lång beskrivning men jag tyckte det var 
värt att klargöra nuläget. Det är bättre att alla som vill 
bidra har en gemensam utgångspunkt. Jag välkomnar 
alla funderingar och förslag som kan  både synpunkter 
på våra utgångspunkter liksom tankar och idéer för 
fortsatta arbetet.

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 vil-
ket 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 tidningsannonserna, 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.

Hälsningar Gunnar Geijer Veteranmagasinet

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

Klubbens formella årsmöte hölls på Quality Hotel 
Nacka 28 november 2009. En kopia av protokollet finns 
på annan plats i tidningen. Glädjande var att hela 92 
röstberättigade medlemmar deltog vid mötet. Det är 
betydligt fler än vad vi sett på länge. Förhoppningsvis 
kommer deltagandet vid våra årsmöten att fortsätta att 
stiga.

Som framgår av protokollet hade valdes Roland 
Sjölander från Örnsköldsvik att ersätta Rolf Carstens 
som avböjt omval. Rolf vill gärna ägna sin tid åt annat 
efter sex mycket produktiva år i styrelsen och som kas-
sör och kansliansvarig. Styrelsen vill tacka Rolf för hans 
insatser och vill samtidigt också välkomna Roland som 
ny styrelsemedlem. Annica valdes också som ordförande 
även för 2010 och Micha, Åke och Stefan W omvaldes som 
styrelseledamöter för en period om två år.

Direkt efter årsmötet höll den nyvalda styrelsen sitt 
konstituerande styrelsemöte där undertecknad omval-
des som sekreterare för 2010. Styrelsen hade vid detta 
möte svårigheter att inom sig nominera och välja kassör. 
För att försäkra klubbens verksamhet åtog jag mig att 

STYRELSERAPPORT
även temporärt fungera som kassör och valdes till kas-
sör pro tem genom en omröstning per brev, omröstning 
per capsulam. Avsikten är att styrelsen inför sitt första 
reguljära styrelsemöte kommer att hitta en lösning för 
en del administrativa funktioner liksom för bokförings-
arbetet som gör det möjligt att välja en kassör för resten 
av året.

Filip Wennergren hade trätt fram som villig att ta 
hand om medlemsadministration och en del kansli-
funktioner och Filip utnämndes till medlemsansvarig. 
Fredrik Malmberg hade inför 2010 valt att inte fortsätta 
i sin funktion som banmötesansvarig. Styrelsen vill 
tacka även Fredrik för det stora arbete han lagt ned för 
att organisera och styra upp banmötesverksamheten. I 
hans ställe kommer Jakob Thorsteinsson att ta hand om 
det övergripande banmötesansvaret och han utsågs av 
styrelsen till banmötesansvarig.

Styrelsen planerar att ha sitt första reguljära sty-
relsemöte under senare delen av januari och vi kom-
mer att rapportera från det mötet i nästa nummer av 
Klöverbladet.

KLUBBENS WEBBPLATS

(Nördvarning – Artikeln avsedd för medlemmar med IT-förståelse!)
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SEKRETERAR- OCH KASSÖRTANKAR BO M HASSELBLAD

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17, 115 57 Stockholm/Gärdet

35 år på samma adress!

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

Alltsedan Olle Olsson Bolagen sade 
upp avtalet med Fiat har den svenska 
marknaden väntat på besked. Beskedet 
från Turin är att den sista mars 2010, 
då avtalet med Olle Olsson Bolagen går 
ut, tar Fiat själva hand om den svenska 
importen av Fiat, Fiat Professional samt 
Alfa Romeo. 

Stegen från ett uppsagt avtal mellan Olle Olsson 
Bolagen (OOB) och Fiat fram till detta beslut har varit 
många. I kulisserna har ett intensivt arbete pågått för att 
lösa alla frågor och en hel del återstår.

– Vi har suttit i vår egen bubbla den senaste tiden och 
knappt haft tid för något annat, berättar en lättad Bengt 
Appelqvist från Fiat.

Importen kommer att ske under Fiat Group Sverige, 
även om vissa funktioner kan delas med andra impor-
törer. Exempelvis kommer ett samarbete med företagets 
danska motsvarighet inom administration och logistik 
att stå för en effektivare organisation. 

I skrivande stund är inget datum fastställt för över-
tagandet förutom att OOB har ansvar för försäljningen 
fram till 31 mars 2010. Många avtal och datum står fast, 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Nye generalagenten heter 

FIAT GROUP SVERIGE
och därför kommer den nya organisationen att byggas 
upp i bakgrunden för att vara redo för ett övertagande 
då den dagen kommer.

– Som det ser ut idag kommer reservdelarna huvud-
sakligen att skötas från vårt lager i Tyskland, berättar 
Bengt Appelqvist . Jag vill betona att den biten inte är 
helt klar ännu,  då allt ska gås igenom och revideras, 
fortsätter Bengt Appelqvist.

Planen som ligger fortsätter där förre importö-
ren avslutade, det vill säga varumärkena Fiat, Fiat 
Professional och Alfa Romeo kommer att importeras. 
Importen av Fiats tyngre arbetsfordon Iveco sköts även 
i framtiden av Iveco Sweden AB, där Fiat Professionals 
produkter täcker upp marknaden under Iveco. Gränsen 
går vid de storleksmässigt jämbördiga Fiat Ducato och 
Iveco Daily, där den förra är framhjusldriven och den 
senare bakhjulsdriven.

Bland personbilarna ställer Fiat upp med ett mil-
jömässigt starkt modellutbud, där gasdrift samt snåla 
och rena dieslar är vanligt förekommande. Multiair-
teknologin ser till att även bensinmotorerna får ta del av 
utvecklingen mot lägre utsläpp. 

Alfa Romeo har redan MiTo och 159 med nya pri-
ser, avancerade motorer och utrustningsnivåer på den 
svenska marknaden. Nya Giulietta kommer även den till 
Sverige, förhoppningsvis redan 2010.

Som ni ser är inläggen från styrelsen i detta Klöverblad 
lite annorlunda än normalt. Vanligen skriver ju sekrete-
raren och kansliet var sin kolumn med funderingar som 
just då ligger dem nära om hjärtat. Kassören har kanske 
ibland också dykt upp som skribent.

Just nu har vi en lite annan situation än normalt och 
därför skriver jag dettta inlägg som representant för kas-
sörs, kansli och sekreterar-funktionerna. Det ger också 
lite bakgrund till arbetet som pågår bakom kulisserna 
inom styrelsen. När tidningen ramlat ned i din brevlåda 
så har säkerligen de flesta pusselbitar fallit på plats. Men 
just nu arbetar vi intensivt på att få ”ordning och reda”.

Till att börja med vill jag uttrycka min egen, hela 
styrelsens och klubbens  uppskattning för det jättelika 
arbete som Rolf utfört under flera år. Hans engagemang, 
erfarenhet och spännvidd vad gäller insatser är inte lätta 
att ersätta. Så, stort tack till Rolf!

Dessutom vill jag passa på att gratulera Micke Kahlin 
och fru Monica (Titti) till de nya tillskotten till familjen. 
Två tvillingtjejer bestämde sig nämligen för att de vän-
tat länge nog och därför inträdde de i världen tidigare 
än beräknat. Därför har hela familjen tillbringat den 
mesta tiden på neonatalavdelningen på sjukhuset sedan 
december, men allt har gått väl och de ser fram emot att 
komma hem snart.

Det sätter scenen för vad som försiggått sedan årsmö-
tet. Att hitta hem för de olika delar av Rolfs arbetsbörda 
har inte varit helt lätt. Vid årsmötet valdes Annica om 

som ordförande och med sin entusiasm och sprudlande 
energi var det väl inte så oväntat. Rolf hade avböjt omval 
som ledamot och i stället fann valberedningen Roland 
Sjölander från Örnsköldsvik. Vid årsmötet valdes Roland 
in som ledamot i styrelsen och övriga föreslagna ledamö-
ter omvaldes.

Vid det konstituerande styrelsemöte som följde lycka-
des styrelsen inte finna någon kandidat som var villig 
att åta sig kassörsuppdraget och för att säkerställa att 
klubbens verksamhet inte riskerades så accepterade jag 
uppdraget att tillfälligt även fungera som kassör.

Vi har sedan dess funnit en lösning vad gäller kas-
sörsfunktionen och hittat, tack vare en medlemsre-
kommendation, en redovisningsbyrå i Stockholm som i 
princip kan fungera som klubbens ekonomiavdelning. Vi 
skall inte glömma bort att Club Alfa Romeo Svezia idag 
är både en välskött och en välmående klubb och inte 
obetydlig i storlek. Det ställer också nya krav på både 
administration och ledning och det är för att möta dessa 
krav vi nu bygger organisationen. 

I nästa nummer av Klöverbladet kommer säkerligen 
ordningen att vara återställd och vi har haft vårt första 
styrelsemöte efter årsmötet. Det är ett spännande år vi 
går till mötes och förutom Alfa Romeos 100-årsjubileum 
har vi en del andra planer. Styrelsen hoppas att vi kan 
hitta en balans av aktiviteter som tilltalar alla olika 
grupper av medlemmar.
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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

� � � ��                          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

Sergio Cravero ersätts av Harald Wester på posten som 
VD för Alfa Romeo. Sergio Cravero tar över posten som 
ansvarig för produktportfölj och koncept för Fiat Group 
Automobiles.

Harald Wester som idag arbetar som teknisk chef 
inom Fiat Group samt VD för Maserati och Abarth har 
ett gott rykte både inom och utom företaget.

Fiat Groups VD Sergio Marchionne har idel lovord att 
ösa över herr Wester. – Syftet med att föra samman Alfa 
Romeo, Maserati och Abarth under samma ledarskap är 
att stryka under och förstärka märkenas gemensamma 
kvalitéer som sportighet och prestanda. Harald Wester 
har tidigare genom stor beslutsamhet och övertygelse på 
flera fronter uppnått mycket fina resultat, säger Sergio 
Marchionne. Vidare för Harald Wester med sig ett starkt 
ledarskap och en solid teknisk bakgrund, fortsätter herr 
Marchionne.

Ny VD för Alfa Romeo
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Född i österrikiska Linz den 26 februari 1958. 
Efter ingenjörsexamen från Braunschweigs uni-
versitet 1986 började karriären på Volkswagen 
AG i Wolfsburg där han var ansvarig för for-
donsutveckling och nya koncept mellan 1991 och 
1995.

Från 1995 till januari 1999 arbetade Harald 
Wester hos Audi där han blev ansvarig för bland 
annat Audi A2–programmet. Nästa arbetsgivare 

Harald Wester

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

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra 
distrikt, Öst, Nord, Väst och Syd, med aktivitetscen-
tra i Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Varje 
distrikts respektive klubbmästare driver aktivite-
terna.

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

Klöverbladet, rabatt på reservdelar hos valda sam-
arbetspartners 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

BLI MEDLEM I

blev Ferrari S.p.A som chef för produktutveck-
ling fram till 2002 då Magna Steyr erbjöd arbete 
som Group President Engineering samt Chief 
Technical Officer fram till 2004, då Fiat Group 
Automobiles blev den nye arbetsgivaren. Från 
2008 innehar Harald Wester även VD-posterna 
för både Maserati, Abarth & C. S.p.A.                               
Harald Wester, VD Alfa Romeo.

Källa: Alfa Romeo

Bakgrund Harald Wester

Svezia

Intresset för att lära sig 
mer om hur man sparar 
både pengar och miljön 
har blivit allt större den 
senaste tiden. Även inom 
klubben har nya dis-
kussioner dykt upp där 
bränsleekonomi varit 
huvudtema och där dis-
kussionerna på webben 
rört sig om vem som 
lyckats komma ned i läg-
sta bränsleförbrukning.

Som ett resultat av det och för att ha en klubbaktivitet 
som intresserar många som inte deltar i våra banmöten 
har vi i Linköping planerat en kväll som kommer att 
handla om ecodriving. Vad är det, varför är det bra både 
för bil, ekonomi och miljö, hur går det till? Frågorna är 
många och för att få svar på en del av dem har vi enga-
gerat Benny Gunnarsson från Linköpings Trafikskola. 
Benny är certifierad ecodrivinginstruktör och har hållit 
i program och information för många företag och organi-
sationer. Att hans förflutna också innehåller innehav av 
en Alfa GTV gör honom inte mindre kvalificerad.

27 april 18:30 kommer vi att träffas i Linköping för 
att lyssna på och prata med Benny. Vi kommer också att 
ha lättare förtäring. Mer information och detaljer kom-
mer i nästa KB och på webben. Är du intresserad, gå in 
på klubbens hemnsida och anmäl dig under Aktiviteter 
eller skicka ett mail till sekreterare@alfaromeo.org så 
sätter vi upp dig på maillistan.

BO M HASSELBLAD

ECODRIVING I LINKÖPING

Benny Gunnarsson



Från start finns bilen med två olika bensindrivna bensinmotorer; 

1,4 TB på 120 hk och 1,4 TB Multiair på 170 hk. Dieselalternativen 

är också två, bägge turbomatade. 1,6 JTDm på 105 hk samt 

starka 2,0 JTDm på 170 hk. Samtliga motorer är försedda med 

Start&Go. 

Alla som blev besvikna då MiTo GTA lades i malpåse kan nu 

glädja sig åt en 235 hk stark 1750 TBi i exklusivt QV–utförande 

(Quadrofoglio Verde) som premiärar senare under året.

Efter att generalagentsförhållandet i 

Sverige klarnat bör även ett datum komma 

då bilen får premiär i Sverige. Alfa 

Romeo firar 100 år 2010, så kan-

ske en liten smygpremiär till 

Skokloster och Skottorp 1 

maj vore på sin plats…  

Klöverbladet 

ser fram mot 

provkörning 

och förhopp-

ning om en 

dundrande 

försäljnings-

succé!

Få märken besitter ett sådant arv som Alfa Romeo. 
Klassiska och världsberömda modellbeteckningar har 
idag blivit en tillgång. Första tecknet på återanvändning 
av namn dök upp då Alfa 159 fick en ny bensinmotor på 
200 hk med klassiska 1750 som efternamn.

Spekulationerna om modellbeteckning på efterträda-
ren till 147 var många. 149 och Milano var de vanligaste 
gissningarna som helt kom på skam då modellen fick 
namnet Giulietta, en modell som på 50-talet inte bara 
satte Alfa Romeos namn på kartan utan även har stor 
del i att Alfa Romeo överhuvudtaget finns kvar idag. 
Förhoppningsvis kan denna nya modell få spela samma 
roll på 2010-talet som någon sorts storsäljande frälsare 
för Alfa, inte minst om den tillåts göra entré på den ame-
rikanska marknaden.

Giuliettans närmaste konkurrenter blir Audi A3, 
Volvo C30 och BMW 1-serie men även VW 
Golf bör nämnas. Prissättningen blir 
spännande liksom utrustnings-
nivån.

Jämförelsevis kostar 

en BMW 116d med 115 hk dieselmotor i grundutförande 
(jan 2010) 229 000 kr, BMW 120i med 170 hk bensinmotor 
kostar 261 000 kr. Audi A3 1,6 TDI på 105 hk kostar 206 
800 kr i tredörrarsversion, bensinvarianten A3 1,8 TFSI 
på 160 hk betingar 253 800 kr. Med tanke på att MiTo 
1,4 TBi på 155 hk kostar 185 000 och 120 hk starka MiTo 
diesel ligger på 195 000 kronor finns det kanske en fing-
ervisning om var priset bör hamna. Givetvis 
spelar utrustningsnivåer och garantier 
in vilket kan bli Alfas starka kort 
då de ofta är välutrustade 
från fabrik i jämförelse 
med konkurrenter-
na. 

Specifikationerna är spännande med många inno-
vativa nyheter som Multi-airmotorn, DNA-systemet, 
elektronisk Q2-diff och avancerat 
chassi.

ALFA GIULIETTA ÅTERUPPSTÅR
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Alfa 147 har på ett närmast obehagligt Saab-liknande sätt blivit en långkörare. 
På Genèvesalongen den 5–15 mars presenteras efterträdaren Giulietta som steg två in i framtiden efter MiTo.
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uno + uno = autoduo

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

Vi lämnar 10% rabatt till alla medlemmar i Alfaklubben.
10% RABATT!

Gäller verkstad & reservdelar. Visa ditt medlemskort när du kommer in.

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

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

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

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

Nytt från Transportstyrelsen

HÖJDA AVGIFTER FRÅN NYÅRET

Transportstyrelsen jagar intäkter. Under 2009 togs 
bland annat gratis–tjänsten att via sms få besked om for-
donsägare bort för att ersättas av en avgiftsbelagd tjänst 
där varje sms kostar 3 kr utöver din ordinarie sms–taxa. 
Höjningar förekommer även på andra områden.

ANDRA FÖRÄNDRINGAR

Ny registreringsskylt kostar 80 kr.

Vägtrafikregisteravgiften kostar 65 kr/år.

Avgift för ursprungskontroll av importerat fordon kostar 
700 kr.

Tillverkningsavgift för nytt körkort eller förarbevis är 
numer 150 kr.

PÅSTÄLLNINGSBEVISET ÄR HISTORIA

Från den 1 februari 2010 slopades kravet på att ett 
påställningsbevis skulle medföras vid färd med ett tidi-
gare påställt fordon. Ändringen beror på att systemet 
med kontrollmärken försvann vid årsskiftet. 

Precis som tidigare gäller dock att du har gällande 
trafikförsäkring och har betalt/kommer att betala for-
donsskatten. Givetvis gäller besiktningskravet som tidi-
gare.

Från den 1 januari 2008 gäller även påställningsav-
gift om 50 kr. Den debiteras i samband med årsskatten. 
Är bilen skattebefriad tas enbart avgiften ut.

OLIKA PÅSTÄLLNINGSALTERNATIV

Det finns tre olika sätt att ställa på bilen. Antingen 
genom internet, via servicetelefon eller på gammalt 
hederligt vis genom att skicka in registreringsbeviset 
korrekt ifyllt.

PÅSTÄLLNING OCH ÄGARBYTE PÅ EN GÅNG

Tänk på att det är den registrerade ägaren som blir 
skattskyldig vid påställning. Skall du ställa på bilen i 
samband med att den säljs och nye ägaren ska stå för 
skatten är det viktigt att saker görs i rätt ordning.

Ställer du på bilen genom att skicka in ifyllt regbe-
vis och anmäler ägarbyte på samma sätt är det ingen 
fara. Ställer du däremot på bilen via servicetelefon eller 
internet blir det värre. Då har Transportstyrelsen redan 
gjort ett automatiskt skattebeslut och skatten debiteras 
dig. Dyker det sen upp en anmälan om ägarbyte daterat 
samma dag som påställningen är det försent. Får du ett 
inbetalningskort för den sålda bilen kan du visserligen 
kontakta Skatteverket och begära att skatten omdebite-
ras, men den resan kan du nog lugnt vara utan. Kanske 
det enklaste sättet är att skriva in i köpekontraktet vem 
som ska stå för vad alternativt lägga på/dra av eventuellt 
betald skatt på köpesumman.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: BILPROVNINGEN

Nytt från Bilprovningen

PRISHÖJNING REGISTRERINGSBESIKTNING 
1 JANUARI 2010

1 januari 2010 kostar det 970 kr att registreringsbe-
siktiga fordon från EU. Observera att Transportstyrelsen 
först måste utföra och ersättas med 700 kr för denna 
innan regbesiktning sker. Frågor kring detta besvaras 
via Bilprovningens kundtjänst på tel 0771-600 500.

BILPROVNINGENS MONOPOL AVSKAFFAT

Den 1 juli 2010 är det fritt fram för ackrediterade 
företag att konkurrera med Bilprovningen. En utredning 
som gjorts kom fram till att tillgängligheten skulle öka 
och mellan 100-200 nya besiktningsstationer skulle byg-
gas.

Vårt grannland Finland har sedan 1994 en avreglerad 
marknad. Ett synbart och kännbart tecken på denna fria 
marknad var en prisökning på avgiften. Sedan avregle-
ringen har priset stigit från 17€ exkl. moms till 46€ inkl. 
moms 2007. Prisökningen beror till viss del på att 22 pro-
cent moms införts, men det är långt från hela sanningen. 
Låg priskonkurrens där två aktörer har 80 procent av 
marknaden har lett till att nyttjandegraden minskat i 
samma takt som antalet stationer ökat.

Gällande ökningen av antalet stationer kanske den 
inte riktigt når till de ställen där den behövs, det vill 
säga i glest befolkade områden, samtidigt som befolk-
ningstäta områden får desto fler ställen att välja på. 
Återstår också att se om Bilprovningen tycker det är så 
kul att driva en station i exempelvis Karesuando, Pajala 
eller Arvidsjaur. De som redan idag har långt att åka 
riskerar således att få åka ännu längre då stationer i 
glesbygden försvinner.

Källor: bilprovningen.se samt riksdagen.se

Med hjärtat i halsgropen varje gång. Spindelled, lambda-
sond, högt ställda dimljus eller hjullager?

Svezia
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Ursprungligen var Goodwood ett av RAF:s (Royal Air 
Force) flygfält med där legendariska flygplan som Spitfire 
och Mustang var baserade under andra världskriget. 
1948 kördes första tävlingen efter kriget och banan blev 
snabbt populär. Storheter som Jim Clark, Graham Hill, 
Stirling Moss och vår egen Joakim Bonnier är några av 
de som tävlat där under årens lopp. I augusti 1966, efter 
18 år som tävlingsbana, stängdes den för tävlingar, för 
att därefter enbart användas som testbana.

Hertigen av March, troligen en yngre generation, öpp-
nade i september 1998 åter banan, nu för klassisk racing 
med tonvikt på de glamorösa 50– och 60–talen. Den var 
då ombyggd exakt som vid första tävlingen 1948. Många 
av de namn som tävlade då det begav sig har under senare 
år åter fått tillfälle att tävla på banan. Sir Stirling Moss, 
John Surtess, Sir Jack Brabham, Phil Hill, Derek Bell, 
David Coulthard, Damon Hill, Gerhard Berger, Johnny 
Herbert, Wayne Gardner, Giacomo Agostini och Barry 
Sheene är några av dessa namn.   Stirling Moss, känd 
för oss alla, körde sin första tävling 1948 just på Good 
Wood, 19 år gammal. Han rattade en Cooper Jap med 
500cc motor och vann sin klass. Dagen innan årets täv-
lingar, den 17 september, fyllde han 80 år vilket firades 
på flera sätt. Paradorkester spelade dagligen till hans 
ära, kanonsalut så det ekade i hela södra England, åttio 

fordon på startrakan samtidigt, alla märken han tävlat 
med under sin långa karriär.

Femtio år med Hundkojan firades också. Som det stod 
i programmet: ”Race för saloon–bilar från Minifamiljen”. 
Race blev det när trettio kojor med ungefär samma trim-
ningsgrad for fram likt gokartar.

Förekom det då några Alfor på banan? Visst – vällju-
dande Grand Prix–vagnar mellan 1930-50 med beteck-
ning som Alfa Romeo 308c – Alfa Romeo Tipo Alfetta 
(med det absolut skönaste avgasljudet) samt Alfa Tipo B, 
alla från mitten -30 talet. I klassen GT–vagnar mellan 
1960-66 sågs två läckra Alfa Romeo Giulietta SS. Ingen 
av Alforna körde till sig några framskjutna placeringar, 
vilket kanske inte är det primära med ett deltagande i 
Goodwood Revival.

Goodwood är långt ifrån enbart racing. Mer än 30 
000 åskådare per dag varav väldigt många utstyrda i 
femtio- och sextiotalskläder. Det är en formidabel kos-
tym- och hattparad som sätter sin prägel på stämningen. 
– Det känns som att befinna sig i ett annat decennium, 
som en av i vårt sällskap uttryckte det. En bidragande 
orsak till den känslan var alla Jeepar med uniforms-
klädda soldater, resta tält och marscherande soldater. 
Det hela påminde mycket om TV-serien Emliga Armén. 

TEXT & FOTO: HÅKAN NORDIN

Goodwood Revival Meeting 2009

Under tre dagar i september bjuder den legendariska 
racerbanan Goodwood i Sussex på klassisk racing; 
Goodwood Revival Meeting. 2009 kantade 130 000 
besökande den fyra km långa triangelformade banan.

Överallt stod fordon uppställda, bruks- som tävlings-
bilar. Autentiska  bilverkstäder samt bensinstationer 
var uppbyggda lite här och där, ofta stod någon Jaguar, 
Maserati eller Aston Martin parkerad utanför. Skönheter 
utan like. Gamla uppmålade jordbrukstraktorer med 
vagnar rymmande 25 sittande passagerare, med öppna 
sidor och tak av pressening körde runt banan. Stannande 
till på speciella hållplatser för av- och påstigning, ett 
mcyket smidigt sätt att ta sig runt banan utan större 
ansträngning.

En stor, troligen mycket gammal ångdriven karusell 
skjutsade ung som gammal runt till tidstypisk karu-
sellmusik. På tre ställen spelade orkestrar en stor del av 
dagen. Tradjazz vid flygfältet gjorde att man uppehöll 
sig där längre än intresset för flygplan sträckte sig. På 
ett annat ställe dansades det på en asfaltplan, spontant 
till musiken.

Icke att förglömma flygplansuppvisningarna. Spitfire 
tillsammans med Mustanger, två eller fyra lågsniffade 
sida vid sida flera gånger dagligen, helikoptrar av alla 
tänkbara modeller surrade i luften mest hela tiden. 

Störst av alla var ändå en Vulcan Bomber som flög mel-
lan -56 till -65. XH 558 är det enda idag flygvärdiga 
exemplaret. Detta efter sjutton års renovering och sju 
miljoner brittiska pund. Himlen mörknade när den stora 
besten steg mot skyn. Mäktigt.

Finbilsparkeringen, stor som några fotbollsplaner, 
var full av extrema bilar. Vi lyckades inte ta oss dit, men 
fick berättat för oss att det gick inflation i fina bilar där. 
Svårt att ta till sig allt.

Det som imponerade nästan mest var ändå att med 
alla dessa människor på en begränsad yta så kunde 
man räkna på ena handens fingrar antalet papper eller 
plastmuggar slängda på marken. Likadant med toalet-
terna- rent, snyggt och luktfritt. En i sällskapet besökte 
Rättviksträffen i somras och gjorde en jämförelse där 
britterna kan stoltsera med en klar fördel. Vi har mycket 
att lära där.

Ta er tid och råd – besök Goodwood i september!

HÅKAN NORDIN, ÖRNSKÖLDSVIK

INTE BARA RACING
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Goodwood ligger på den engelska sydkusten, drygt 
40 km ost–nordost om Portsmouth och 100 km söder om 
Heathrows flygplats.

Mannen bakom Goodwood är Charles Henry Gordon–
Lennox, kanske mer känd som Lord March, född 1955.

För bilintresserade är de två olika arrangemangen 
Goodwood Festival Of Speed i juli samt Goodwood 
Revival i september de mer kända även om Goodwood är 
betydligt mer än så. Med hotellverksamhet, fullskaligt 
lantbruk, kennel, golf, eget flygfält och hästtävlingar 
i världsklass är Goodwood mycket mer än motorsport. 
Mer info på www.goodwood.co.uk

Goodwood Festival Of Speed erbjuder tävlingar i backe, 
rally, motorcyklar och mycket annat som flygshow, 
utställningar och en entusiastisk publik. Mässområdet 
visar det senaste från olika tillverkare av bilar, tillbe-
hör och motorsportfirmor. Bilarna som deltar är ofta 

unika och representerar gräddan av motorsport. Även 
de vagnar som inte deltar är sevärda. Här får du chan-
sen att se magnifika rally–monster från Grupp B–eran, 
F1–vagnar med turbo långt över 1000 hk samt allt där-
emellan med plattan i mattan. Detta evenemang har inte 
någon specifik tidsperiod för deltagarna, allt som är 
snabbt, spektakulärt, ljudligt och unikt är välkommet. 
Backrekordet hålls exempelvis av Nick Heidfeld i en 
McLaren–Mercedes MP4/13 från 1999.

Preliminärt hålls Goodwood Festival Of Speed den 
2–4 juli 2010. För anhängare av italienska fordon och 
motorsport blir 2010 ett speciellt år. Lord March har för-
kunnat att temat blir Viva Veloce för att uppmärksamma 
bland annat Alfa Romeos 100–årsjubileum och Italiens 
inverkan på motorsporten. Namn som Ascari, Nuvolari, 
Monza, Ferrari, MV Augusta, Maserati och Alfa Romeo, 
Mille Miglia och Lancia har påverkat motorsporten från 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: THE GOODWOOD ESTATE COMPANY LIMITED

Fakta Goodwood

början fram till idag, vilket den gode Lord March – med 
rätta – anser bör uppmärksammas.

2010 uppmärksammas även det 60–årsjubilerande 
världsmästerskapet i Formel 1, liksom det likaledes 
60–årsjubilerande Carrera Panamerica ( 2009 vann Stig 
Blomqvist i en Studebaker) och det 50–årsjubilerande 
RAC–rallyt. 

Goodwood Revival  har  fått ett preliminärt datum 
mellan den  15–17 september 2010. Ett bekräftat datum 
kommer så fort den övriga motorsportvärlden spikat sina 
kalendrar.

Detta evenemang vill uppmärksamma åren 1948–1966 
då Goodwood var en aktiv racerbana. Hela evenemanget 
hålls i en tidskapsel där både publik, deltagare och for-
don försöker återskapa det som en gång var. Användandet 
av mobiltelefoner uppmanas ske mycket sparsamt för att 
inte förstöra stämningen. Jools Holland, legendarisk 

brittisk musiker, har liknat Revival med att promenera 

rakt in i ett perfekt svart–vitt foto och kallar Goodwood 

Revival för ett av världens underverk.  

Resan kan arrangeras på egen hand med flyg och 

allmänna kommunikationsmedel. Det finns även företag 

som arrangerar paketresor med transfer, hotell, biljetter 

och allt du behöver i ett smidigt paket. En snabb goog-

ling gav exempelvis Cab–resor som erbjuder en kom-

plett resa för 7300:– med utresa från Köpenhamn. Även 

svenska PV–klubben ordnar resa. Kanske någon driftig 

och buss (–ig) människa i klubben kan tänka sig ordna 

något för Club Alfa Romeo?

En stor del av behållningen är den tidstypiskt klädda 

publiken och deltagare. Köp en bil från perioden 1948–

1966, leta rätt på farfars gamla finkostym och åk till 

Goodwood!
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Deltagarantalet var som vanligt stort. Hela gräsytan var 
full av intressanta bilar, parkerade i märkesordning till 
viss del innan finliret övergavs och bilar parkerades där 
det fanns plats. Det senare var intressant, då det kunde 
stå osannolika dyrgripar parkerade bredvid vagnar vars 
värde på sin höjd motsvarade den exklusiva bilens fäl-
gar. Bredd och kulturkrock på några meter.

Club Alfa Romeo deltog endast genom spontana med-
lemmars besök då ingen medlem tagit på sig ansvaret för 
ett mer organiserat deltagande. Kanske det finns frivil-
liga krafter till 2010, då arbetsinsatsen är mycket liten. 
Bestäm tidig tid och plats för träff utanför området så 
att karavanen kan köra gemensamt in på området för 
att parkera på samma ställe. Det hela sprider sig sedan 
som ringarna på vattnet och rätt vad det är finns det 
någon som vill ta med ett bord och ett gäng Klöverblad 
samt information om hur man blir medlem. Kontakta 
styrelsen för mer info, de hjälper mer än gärna till med 
information och material. Klubbflaggor och annat lånas 
ut för just sådana här träffar.

På kullen i bortre delen av trädgården återfanns ett 
gäng tappra herrar som åkt från Hudiksvall respektive 
Uppsala. Jan-Eric Lindblom och Erne Wiström hade 
haft en tidig morgon men en angenäm tur i den för dagen 
lånade (av Ernes son Per-Erik) GTV 916. Manfred Maier, 
som tidigare medverkat i Klöverbladet med sin makalöst 
fina Giulietta Spider, fanns på plats, parkerad bredvid 
Ulf Holbölls lika vackert renoverade Spider 1300 från 
1969. En bit längre ned stod Mikael Söderström parkerad 
med sin SZ. Har du någonsin funderat över hur reserv-
hjulet ser ut i en SZ? Titta på bilden härintill så ser du 
att stor möda lagts ner på att även göra fuskreserven 
estetiskt tilltalande i sin form.

Mångfalden är enorm på Rosersberg. Du hittar allt 
från Koenigsegg, nya Camaro, klassiska sportvagnar 
från Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien 
utspridda som maskrosor på gräsmattan. Längs infarten 
stod en fin Saab 99 parkerad bredvid ett par Porsche av 
senare årsmodell. Besökarna förvånas till en början för 
att sedan vänja sig. 

Ovan:
70-tals Saab bredvid 2000-tals Porsche. 
Bilintresset och entusiasmen tar sig olika uttryck 
även om grundbulten är densamma.

Ovan höger:
Fr.v Manfred Maier, Jan-Eric Lindblom och Erne 
Wiström. Manfreds Giulietta till vänster, Ernes 
GTV till höger.

Höger:
Med mycket möda och stort besvär tillverkades 
ett exklusivt fuskreservhjul till modellserien SZ. 
Ägare Mikael Söderström.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Just klar med snöskottningen för dagen tyckte jag det var dags för 
en varm tillbakablick mot sommaren. Den 29 augusti arrangerades 
Automobil Classic Cars vid Rosersbergs slott nära Arlanda. Läs, längta 
och hav förtröstan, sommaren är snart här igen!

Utbudet av exklusiva vagnar är enormt. Ferrari, DeTomaso, Jaguar, Alfa Romeo är bara några. Vilstol och 
matsäck rekommenderas.

Rosersberg 2009 Förutom att traska runt på egen hand bland fordon 
och dess ägare erbjöds underhållning i form av speaker 
som intervjuade intressanta människor om deras bilar 
och levnadsöden. Det hela påminde om högläsning ur 
en bok som aldrig skrivits; nämligen den om bilintres-
sets historia bland de vagnar och människor som just för 

dagen råkade vara på plats.

Förhoppningsvis kan CAR:s medlemmar delta med ett 
stort antal vagnar nästa år om inte 100-årsfirandet tar 
musten ur alla alfisti. Tvätta, vaxa, packa picknickkor-
gen och åk till Rosersberg!

Närmast kameran Ulf Holbölls 1300 Spider från 1969 i nyskick. I bakgrunden ålänningen 
Marcus Bomans Spider som ofta frekventerar både Klöverbladet och italienska småvägar.
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Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så 
får du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på 
köpet. Med Alfa Romeo Försäkring och du får ett 
mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet 
och snabb och smidig skadereglering. 
 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 djur-
kollision. Vi reglerar de flesta skador direkt över tele-
fon och ger snabbt hjälp med det praktiska. Skade-
jouren har öppet dygnet runt, kundservice vardagar 
08-21 samt lördagar och söndagar 10-16.
 För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns 
ett extra förmånligt erbjudande som du hittar 
www.alfaromeoforsakring.nu 
 Ring 08-541 702 09 om du vill veta mer.

Fördelar ingen 
annan försäkring har.

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: NOVITEC

Vad göms i denna snödriva?

MITO–PRYLAR FRÅN 
NOVITEC

Tyska Novitec erbjuder både inre och 
yttre uppgraderingar till MiTo. Är den 
för slö eller vill du bara ha det senaste 
karosskitet på din bil har Novitec lös-
ningen.

Både diesel– och bensinmotorer låter sig lätt trimmas 
via bilarnas databoxar.

Dieselversionerna på den svenska marknaden är 1,3 
JTDm samt 1,6 
JTDm på 90 res-
pektive 120 hk. 
Novitecs kit ändrar 
siffrorna till till 110 
respektive 144 hk. 

Bland bensin-
motorerna har 
Novitec gett sig på 
den starkaste vari-
anten, 1,4 TBi 155. 
Effektökning från 
155 hk till 186 hk. 
Enligt Novitec för-

bättras accelerationen 0–100 km/h från 8,1 till 7,4 sek-
under.

Till karossen erbjuder Novitec ett komplett kit med 
ny front, sidokjolar samt bakparti med takspoiler och 
diffuser. Även ett rostfritt avgassystem utvecklat med 
effektökning som huvudmål finns att köpa.

Chassimässigt finns 18” höga och 7,5” breda fälgar 
som tillsammans med Novitecs sportfjädrar (sänker 
40 mm) ger bilen ett betydligt mer aggresivt utse-

ende än originalets. 
Vill du vara värst 
i stan finns även 
ett coilover–kit till 
MiTo:n som ger en 
justerbar sänkning 
mellan 35–65 mil-
limeter.

Kontakta NDF i 
Mölndal på telefon 
031-86 35 35 alter-
nativt se hemsidan 
www.ndf.se.
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ALFA ROMEO MITO, MED ALFA ROMEO 
DET INNOVATIVA SYSTEMET GÖR DET MÖJLIGT ATT BYTA INSTÄLLNINGAR OCH  PRESTANDA, 
FRÅN DYNAMISKT TILL NORMAL, TILL ALLA VÄDER. DRIVE IT TO FEEL IT.
FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIG SOM MILJÖBIL.
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Hej!
Jag har en Alfa Romeo 166 av årsmodell 99-00 (olika 
uppgift i olika register).
Färgen är svart enligt reg–beviset men det stämmer 
inte, den skiftar i violett och jag kallar den för ”auber-
gine metallic” som den matnörd jag är. Om  två veckor 
åker vi till Turin för att kika på ”mat-templet” Eataly. 
Efter diskussion här hemma företas dock resan i hus-
bondens BMW L. Regniga hälsningar från Österlen. 
P.S. Kan rekommendera vägen från Vitaby genom 
Bästekille mot Kivik. Jag kör här varje dag och njuter!! 
D.S.
Bitte

 
Hej!
Maken fick den mycket trevliga tidningen Klöverbladet 
för drygt en månad sedan, och vi beslöt oss för att gå 
med i Alfa-klubben. Jag hade övervägt att göra det 
redan tidigare, efter att ha läst klubbladet hos min 
Alfa-verkstad. Vår underbara Alfa köpte vi i Genève år 
2002 och tog med till Sverige när vi flyttade tillbaka hit 
sommaren 2006. Bilen är av årsmodell 2001, och hade 
haft någon ägare en kort tid i Schweiz innan vi köpte 
den hos Fiat/AlfaRomeo-handlaren i Meyrin, Genève. 
Det är en silvergrå 156 TS som är registrerad på 
min man Orvar, men eftersom hans arbetsgivare har 
utrustat honom med en stor tung ful BMW (kallad 
the Millenium Falcon efter Han Solos rymdskepp i 
StarWars) är det jag som har nöjet att glida omkring i 
Alfan. 
Elisabeth

 
Hej Club Alfa Romeo Svezia!
 Jag heter Olof Larsson och efter att ha funderat på ert 
förmånliga erbjudande om medlemskap har jag ikväll 
genom internetbanken överfört 395kr avseende med-
lemsavgift för resterande del av 2009 samt hela 2010. 
Betalningsmeddelandet är märkt med mitt namn och 
adress.

 
Jag äger en Alfa Romeo 156 2,0 JTS Sportwagon -04 
sedan den var ny Kulören har det romantiska namnet 
Grigio Amalfi.
 
Jag ser med tillförsikt fram mot att få tillhöra er 
gemenskap.
Med vänlig hälsning
Olof Larsson.

 Hej 
Jag har fått äran att bli medlem i Alfaklubben. 
Angenämt! 
Fredric
 
Hej på Er. 
Nu är det dags att bli medlem igen (var med och drog 
igång Sydsektionen 1974 under första bensinkrisen). 
Familjen har två stycken Alfa Romeo bilar. En röd 156 
2,0TS från 1998 och en svart 916 GTV från 1997.Det 
räckte inte med en Alfa. 
Har haft en mängd olika bilar men det verkar som om 
Alfa bilarna överväger i antal. 
Hälsningar
Ola

Hej
Efter många år utomlands är jag jätteglad om jag kan 
få vara med igen. Jag har fått senaste tidningen samt 
tog det erbjudandet om medlemskap.Ser framemot 
Italien nästa år!
Sunit (med tre st 60-tals Alfor)

 
Hej
156 2.4 JTD sportswagon 02, svartmetallic med drygt 
16.000 mil på mätaren. 
Den har trimchip, går som en raket och ligger som 
en padda på vägen! Den tar mig och hunden mellan 
Meselefors och Sthlm (72 mil) på 7 tim och 0.6 l/mil 
 
Nu har tre av fem medlemmar i familjen Alfor! Det bör-
jade med att vi fick överta en Sud av min bror när mel-
lansonen haft körkort i ett år - där rök det kortet på tre 
månader! Efter otaliga modeller och ”byggen” har han 
nu landat, som nybliven far, med en 159 Sportswagon 
-07 (röd - supersnygg)! 
Mvh 
CH 

Hej
Har ordnat så att min medlemsavgift enligt bilaga till 
tidningen kommer före slutet på månaden. Jag uppskat-
tar både tidningen och initiativet att skicka till alla 
Alfa-ägare. Vi har två Alfor i familjen, men endast en 
blir medlemsgrundande.
Jag har en Alfa GT 2005, titansilver med röd skinn-
klädsel och selespeedlåda. Vår andra Alfa är en 33:a 
från 1990, grönmetallic, som sjunger på siste versen nu. 
Dock klarades besiktningen i maj i år och den går som 
ett skott!
Hälsningar
Håkan 

 Hej!
Jag heter Ola, bor i Karlskrona. Jag har betalat in med-
lemsavgift i förhoppning att åter igen få bli medlem i 
Alfa klubben. Jag var  tidigare medlem i föreningen 
från 1978 till 1984. Då med en GT 1300 Junior årsm -70 
och en 2000 Berlina årsm -74, dessa såldes 1984. Hösten 
08 bytte jag bil och köpte en 156 2.0 JTS SW och sen 
dess är jag återigen infekterad av virus Alfa. Jag har 
i dagarna även köpt en Spider, med anledning där av 
tycker jag att det skulle vara roligt att få bli medlem 
igen.
Vänliga hälsningar
Ola 

 
Hej! 
Tack för klöverbladet, bra tidning. Har nyligen betalt in 
medlemsavgift till Club Alfa Romeo. 
Peter
 
Hej, 
Min mor fick hem ert brev och tidningen i brevlådan. 
Men grejen är att hon står som ägare till min Alfa(-
or) som vi haft i familjen. Det började när jag bodde 
hemma sen har det bara fortsatt :)  
Men hon har ju sin Fiat nu, så jag vill gärna bli 
Alfamedlem om det går bra. Man måste väl inte stå som 
ägare på sin Alfa för att vara med i C.A.R. ? 
Ha det så bra och jag ser fram emot medlemsskapet. 
Mvh, Sarir 
 
Hej!
Såklart vill jag vara med på 100-års kalas, och bli med-
lem i Club Alfa Romeo!
Rolf
 
Hej! 
Har precis betalat in 395 sek till er för 2009 & 2010. 
Alfan har jag ägt sedan 2006, är nöjd med den, det enda 
jag skulle vilja byta till är en faceliftad röd 3,2 166a 
men dessa växer inte på träd. I övrigt är jag uppväxt 
med Fiat & Alfa alltsedan barnsben. Jag har dessutom 
fem Fiatar som jag förvaltar/tar hand om :)  
mvh Henrik H 
 
Hej och tack för mailet angående medlemsansökan. Kul 
att ni är pigga och svarar så snabbt och givetvis är det 
kul att träffa likasinnade. Jag betalar in pengarna på 
ert pluskonto idag. 

Mvh Mathias 

Hej Alfaklubben 
Anmäler mig som medlem konstigt nog för första gång-
en efter ha haft Alfa sedan 1965  ( alltså 44 år). Första 
Alfan var en röd Guiletta Sprint från 1956 som jag 
fortfarande har kvar stående i Tyskland hos en god vän 
som säljer och servar Alfa i Bielefeld där den blev kvar 
efter en olycka 1968. Efter 17 500 mil och en hel del 
motor pyssel under åren råkade den vara i vägen då en 
lastbil tappade en järnbalk på Autobahn som slutligen 
satte stopp för denna härliga bil när balken slog sönder 
fronten och motorn, jag får se om jag gör ett kraft tag 
och tar hem den igen för en renovering. 
Då köpte jag en Gul GTV Bertone 1750 som gick över 
30 000 mil och som köptes av Alfa för det var tydligen 
unikt att denna motor gick så långt med enbart olje-
byten och utbytta stift så de ville väl se vad det var för 
fel på denna motor, den bara gick och gick. En gång 
uppe i norska Ålesund var det över 30 grader kallt och 
fuktigt då golfströmmen ser till att havet alltid ligger 
öppet och som enda bil på parkeringen utanför hotellet 
startade min Alfa! Unikt skulle man kunna säga, denna 
Alfa gick dessa 32 000 mil på 3,5 år från norra Finland/
Norge /Sverige till Tyskland/ Italien i söder där jag 
hade teknisk service för ett stort Tyskt plastföretag i 
Scandinavien., så motorn hann väl aldrig kallna helt.  
Därefter en Vinröd Berlina 1750 när familjen blev 
större med 2 kottar. En rolig familjebil men lite si och 
så med grejer som rasade då och då och var väl inte den 
mest tillförlitliga i samlingen.  
Sen blev det Mercedes combi vid barn nummer tre och 
Cheva Van vid barn nummer fyra. Som andra bil var 
det dock hela tiden en Alfa. Först en Vit Guiletta Sprint 
Veloce 1300 som gick som ett spjut, tyvärr trimmad 
och hade väl körts väl hårt innan den kom i min ägo. 
Kanske även på bana så det hade varit en hel del jobb 
att få den som man vill ha dem, idag ångrar jag natur-
ligtvis att jag inte behöll denna raritet, och sedan den 
bil jag har idag sedan 1974 först i Tyskland men sedan 
75/76 i registrerad i Sverige. Lite unikt med denna bil 
är att det är en förgasar variant det var annars insprut-
ning som gällde vid denna tid.  
Röd Alfa 2000 spider 1973 års model. helt i orginal-
skick 36 år och bara 8000 mil, alltså 450 mil om året 
i snitt. Har dock bytt cab en gång, och så kör jag med 
aluminium fälgar och andra däck då det var billigare 
att köpa hela det än att komplettera med originaldäck 
när däcken från 1973 inte längre tilltalade AB Svensk 
Bilprovning., de ligger emellertid fortfarande på orgi-
nalfälgarna ute i förrådet.  
Bilen har emellertid aldrig berett mig några tekniska 
problem och startar alltid villigt på våren även om det 
ryker lite från motor konserveringen jag är mycket nöjd 
med min bil och den är naturligtvis inte till salu. 
Hjärtliga hälsningar 
Åke 

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON

Nytillkomna medlemmars intryck

Efter höstens stora värvningskampanj ökade medlemsantalet raskt med 
ungefär 300 medlemmar. För många var det första gången de blev med-
lemmar i något så obskyrt som en bilklubb. Många mejl har strömmat in 
med reaktioner från våra nyblivna medlemmar. Vi önskar dem hjärtligt väl-
komna i klubben! Stort tack till Rolf Carstens som sammanställt mailen.

’’ ’’
Jag har fått äran att bli medlem 
i Alfaklubben. Angenämt!

’’ ’’
Såklart vill jag vara med på 
100-års kalas, och bli medlem 
i Club Alfa Romeo!
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 Hejsan,
Har idag betalat in medlemsavgiften via internet. Har 
inte varit medlem under några år…
Giulietta Sprint -60, Alfetta GT -78 (Don Martin 
Räsern)
Mvh 
Martin

Hej!
Fick ett gratis–ex av er fina klubbtidning och vilja 
gärna tacka för tidningen genom att bli medlem i klub-
ben. Bil: Alfa Romeo GT 1300. Årsm 1968. Färg röd. 
Bilen delas med min son Johan. Den har för närvarande 
en 1750–motor men ska förses med en 2,0 liter TS motor 
som är under uppbyggnad.
Med vänliga hälsningar, 
Ulf 
Hej
Vi tackar för mycket snabb reaktion på vår medlemsan-
sökan. Vi ser fram emot att delta i klubbens aktiviteter 
och läsa den flotta klubbtidningen. Vi är danske men är 
permanentboende i Sverige. 
Bästa hälsningar
Ola och Anne 
 
Hej!
Vill härmed anmäla mig som medlem till Club 
Alfa Romeo Svezia. Jag har en röd Alfa Romeo 156 
Twinspark årsmodell 1998, som jag haft sedan begyn-
nelsen och som jag troligen aldrig kommer att göra mig 
av med, m.a.o. är det en toppenbil!
Med vänlig hälsning
Anette 

  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

Välkommen till våra nya lokaler i Eskilstuna. Fabriksgatan 
16A, 633 46 Eskilstuna. 016–35 75 30. info@ccmotors.se

Hej !
Jag ser med glädje fram emot att bli medlem i Club Alfa 
Romeo.
Har tidigare ägt en Alfa Sud, Alfetta, Alfa GT och nu 
en svart Alfa 159 SW 1,9 JTDM - 08 
Med Vänliga Hälsningar - Saluti 
Luciano 
 
Här kommere en ny medlem!
Bil: Alfa Romeo 147 1,6 120/ 2001-03/Grå-Silvermetallic
OBS! Detta är en present till min sambo och hennes 
E-postadress är följande: XXXXXXXX. com. Så var 
vänlig svara inte på min E-postadress utan till hennes.
Vi hörs!
Roger
 
Hejsan, har just hörsammat notisen som följde med i 
gratisutskicket av Klöverbladet. Jag har tidigare varit 
medlem 2 ggr om jag minns rätt så ni får väl damma 
av mitt gamla medlemsnummer eller ge mig ett nytt 
fräscht.
Mvh 
Christer 
 
Hej 
Nu har jag återvänt och betalat medlemsavgift till 
klubben som jag har varit med i några olika omgångar. 
Först på 70-talet då jag hade en Alfa Sprint 2600. 
Senare på 90/00-talet då jag hade olika modeller av 
Alfa. Numera är jag mycket nöjd ägare av en champag-
nefärgad 156 SW V6 -04. 
Saluti /PO

Club Alfa Romeo Svezia (CAR) startade 1956 och är en av lan-

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

mar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger idag 

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

Verksamheten i klubben drivs i huvudsak inom fyra distrikt, Öst, 

Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå, 

Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

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

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar 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

BLI MEDLEM I

Svezia
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Rolf  Carstens
Ålder: 66

Bostadsorter: född och uppvuxen i Trollhättan, vilket 
troligen har inverkat i mitt bilintresse då det inte fanns 
så mycket annat att göra i den staden. Efter några år i 
Lund hamnade jag i Stockholmstrakten nära skärgården 
där jag bott de senaste 40 åren.

Familj: samma hustru sedan 1967, tre barn samt 99-årig 
mor och en katt.

Antal år i CAR: inne på nionde året.

Alfor genom åren: Alfasud på 70-talet, 916 GTV på 2000-
talet som faktiskt var orsaken till mitt medlemskap i 
klubben.

Alfor idag: 2600 Spider från 1964 som befinner sig i slut-
fasen av renoveringen.

Du blev hedersmedlem i CAR på årsmötet 2009. Hur 
känns det?

Överraskande och stort. Normalt blir man ju inte 
sådant förrän efter ett stort antal år eller någon avgö-
rande insats. Jag har inte varit med så länge. 

Kassörsposten är tung att inneha. Hur många år 
innehade du den och hur förändrades klubbens ekonomi 
under dessa år? Några speciella minnen/episoder att dela 
med sig av?

Det kan skötas på olika sätt. Jag råkade ha intresse, 
kompetens och inte minst tid. Kunde fundera på om vi 
var kostnadseffektiva. Klubbens ekonomi har blivit mer 
stabil då vi har bra grepp på hur pengarna rullar in och 
ut. 

Kanslifunktionen innebar intressanta, oväntade upp-
levelser, man blev något slags �orakel� i allting från 
verkstäders kompetens i att installera batteriavskiljare i 
Spider från 1978 till framtida värde på en 146:a. Ett mer 
udda inslag var att leverera en flagga till kistsvepning åt 
en avliden entusiast. Han var också från Trollhättan så 
det kändes naturligt att skicka flaggan.

Hur började ditt Alfa-intresse?

Vet inte. Men jag har ett starkt minne av en Giulietta 
tävlandes på sjöis utanför Lidköping någonstans runt 
1960. Motståndare var bland annat en Lloyd Arabella. 
Giuliettan fastnade alltså i minnet och lade någon slags 
grund för uppfattningen att Alfor var roliga bilar. Under 
många år var målsättningen att ha något praktiskt att 
ta sig med från A till B. Många bilar och många märken 
har det blivit genom åren. Mest udda var nog en Daf 
Daffodil. 

Vilken var din första Alfa? Minns du hur det var att 
köra den för första gången?

Alfasuden inköptes för att vara en billig andrabil. Var 
3 år gammal, hade gått 3000 mil och kostade 3.000:- Det 
säger allt om läget på rostfronten. Men så oerhört rolig 
att köra! Plötsligt var man som en bula i asfalten i stället 
för något som kasade omkring ovanpå. Tyvärr gick den 
bort efter två kvadratmeter isvetsad plåt för att ersättas 
av en Opel Kadett, se praktiska bilar ovan.

Om du bara fick behålla en enda av alla de Alfor du 
ägt, vilken skulle det bli? Eller finns där en annan ännu 
icke ägd favorit? 

Har inte någon större erfarenhet av andra modeller, 
faktiskt. Det är möjligt att Suden är ett med årens patina 
förgyllt minne. Har provkört några av de senare årens 
156, GT och 159 utan att gripas av stort 
habegär. Väntar på den nya Giuliettan, 
8C är ekonomiskt inte möjlig .

Personlig favorit i Alfa Romeos pro-
duktion? 

Det var svårt. Det har gjorts så många 
vackra bilar och en del inte så vackra 
men roliga. 

Har du någon/några speciellt roliga 
episoder du vill dela med dig av under 
alla år som medlem i klubben?

50-årsjubileet var en höjdare. Det var 
väl första gången som klubben arrang-
erade något större. Vi hade inte en aning 
om hur mycket folk det skulle komma, 
rätt låga förväntningar. Lotteri med en 
riktigt fin bil, över 500 bilar på Gärdet 
i Stockholm och bortåt 200 personer på 
festen. Det var plötsligt en klubb igen, 
inte bara däcksparkning.

De roligaste var nog när Skokloster bytt ägare och 
inte hade en aning om att de två veckor senare skulle 
invaderas av 250 Alfor, Fiat, Lancior, Maserati, Ferrari, 
Duccar, Aprilia, MotoGuzzi och åskådarbilar. Sådär en 
3 000 personer allt som allt. De hade just rivit köket. Det 
fixade sig! Heders åt dem.

Du renoverar en mycket speciell bil. Vad heter den 
modellen och när beräknas den bli klar? 

Det är en 2600 Spider, en av de sista modellerna med 
den raka sexan. Den tillkom mest för att den 4-cylin-
driga 2000-modellen inte svarade mot kundernas öns-
kemål. Det gällde hela serien, såväl Spider, Sprint som 
Berlina. Spidern byggdes av Carozzeria Touring med 
Superleggeramärken här och där. Om man skall vara 
renlärig är det inte en sådan bil då en Superleggera skall 
ha en rörram med aluminiumkaross fäst på rörramen. 
Tydligen tyckte inte Touring att det var så petnoga utan 
satte märkena också på min järnplåtsbil. Å andra sidan 
gick de i konkurs efter detta bygge. Det kanske finns 
något samband där. 

En riktig statusbil som har angiven toppfart på 
195km/tim. Inte illa 1964! Den och några modeller till 
är slutet på en epok av handbyggda Alfor. Nu får man gå 
till extrembilar för att hitta bilar som byggs med hant-
verkskunnande.

Den tillverkades i 2255 exemplar varav 104 högerstyr-
da, vilket min är då den importerad från Storbritannien 

HEDERSMEDLEMMAR 2010
TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: STAFFAN ERLANDSSON, ROLF CARSTENS, BJÖRN NILSSON SAMT PRIVAT

Efter några års renovering är denna skönhet snart ute på vägarna igen. 
Förhoppningsvis kan Rolf samt hustru njuta av många turer i landskapet 
redan till sommaren.

Kassör Carstens jagade deltagarna på årsmötet 2009 med 
lotter på den Alfasud som lottades ut. 

Vid årsmötet 2009 utsågs inte mindre än två nya hedersmedlemmar. Vår tidi-
gare kassör Rolf Carstens och boklådans ansvarige Björn Nilsson fick den 
hedervärda medlemsstatusen.

Namnen är säkert bekanta för de flesta läsare och medlemmar i Club Alfa 
Romeo. Under en följd av år har de uträttat sitt arbete i klubben med stor 
framgång. Men vilka är dom egentligen? Herrarna har tagit sig tid att sking-
ra dimmorna kring sig själva. Detaljerna följer nedan! ’’ ’’

Klubbens ekonomi har blivit 
mer stabil då vi har bra grepp 
på hur pengarna rullar in och 
ut. 
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Björn Nilsson
Ålder: 43

Bostadsort:  Fuglie, ute på Söderslätt strax norr om 
Trelleborg .

Familj: Sambo Jane Ison som även hon är aktiv i klubben, 
två barn och fyra katter.

Antal år i CAR: 25 år.

Alfor som ägts och sålts genom åren: Jag har haft/
ägt 45 olika Alfor från 1952 till 2008 och en BMW. 
Det skall jag aldrig ha igen....inte riktigt rättvist då 
2000 Limousin från 1970 kanske inte är den mest 
representativa BMWn även om modellen räddade 
BMW från en säker undergång. Som bruksalfa har 
jag kört Alfetta 1.8, Giulietta 1.8, Giulia Super, 1750 
Berlina, 1300 GTJ, 2000 GTV, Alfa 90, 164, 156 och 159. 
Alfor som ägs idag 1900 C Sprint 1952 (pågående 
renovering), Giulietta T.I 1959(pågående renove-
ring), Giulia Super 1967 (renoverad), GT 1300 Junior 
1970  (renoverad) samt 159 T.I 2008 (orenoverad....:-)) 

Du blev hedersmedlem i CAR på årsmötet 2009. Hur 
känns det?

Det känns alltid fint med lite uppskattning för det 
arbete man lägger ned, även om det är ett intresse man 
brinner för.

Boklådan i KB är ditt alster. Hur startade bokför-
säljning i klubbens regi? Hur länge har du hållit på med 
detta?

Eftersom jag har ett hyggligt litet bibliotek med auto-
mobillitteratur hemma, tänkte jag att det måste vara fler 
än jag som är intresserade av att läsa om Alfa Romeo. 
Det är däremot inte alltid så lätt att få tag på bra böcker 
i ämnet. Svenska handlare har inte mycket hemma och 
är ibland väldigt dyra. Därför drog jag frågan i CAR-
styrelsen om vi inte som ett mervärde skulle kunna 
erbjuda CAR´s medlemmar även lite litteratur bland 
kepsar, klistermärken och t-tröjor. Fick klartecken och 
tror det var 2006 som vi körde igång. Inköpen gör jag 
via några engelska  handlare/förlag där vi får hygg-
liga klubbrabatter, böcker är för övrigt momsbefriat i 
Storbritannien. Den lilla förtjänst vi gör går i klubbens 
kassa till medlemmarnas fromma. Under 2010 kommer 
vi även att lägga ut böckerna på webben så man kan 
handla även där. Detta innebär att lagret kommer att 
flytta till Henrik Selbos källare vilket ger mig mer plats 
härhemma.

Hur började ditt Alfa-intresse?

När jag fyllde 18 och skulle ha en bil så ville jag ha en 
sportig sedan. Sportig för det skulle vara kul att köra. 
Föräldrarnas Saab 900 som jag övningskörde i var allt 
annat än kul. Sedan för att man skulle kunna ta med 
kompisar och söta flickor i bilen. Egentligen skulle man 
redan då köpt en Bertone  så det bara var plats för mig 
och flickan men de som  fanns att tillgå då var oftast 
mycket rostiga.  Jag sneglade länge på BMW 3,0 Si men 
den  var lite för dyr så det blev en Alfetta 1.8 från 1976 
istället. Jag gillade designen och den stack ut betydligt 
mer än vad en sur Volvo skulle gjort.

Vilken var din första Alfa? Minns du hur det var att 
köra den för första gången?

Se ovan men första gången jag körde den (undanta-
get en kortare provtur)  var en regning novemberkväll 
på vägen mellan Trelleborg och Ystad. Det var en god 
känsla men jag tyckte nog att ljuset var lite svagt, vil-

ket bekräftades på bilprovningen någon månad senare, 
Matta reflektorer och torkarmotorer mitt i strålkastaren 
(idiotkonstruktion) slutade med ombesiktning.

Om du bara fick behålla en enda av alla de Alfor du 
ägt, vilken skulle det bli?

Jag gillar GT 1300 Junior skarpt, kanske ändrar det 
sig när 1900:an är klar men vem vet...

Personlig favorit i Alfa Romeos produktion?

Jag är löjligt förtjust i täckta couper från den tiden 
då Carozzerior byggde karosserna.  Några favoriter är 
8C 2900 med Touring kaross, 8C 2300 Viotti coupe, 1900 
Sprint Zagato för att nämna några.

Har du någon/några speciellt roliga episoder du vill 
dela med dig av under alla år som medlem i klubben?

Det finns många, roligast av allt är alla ”kamrater” 
man fått genom åren både på hemmaplan och tack vare 
internet runt omkring i världen. Många känner säkert 
igen sig stående huttrandes i någon utfrusen lada tit-
tandes på ett ”prima objekt”. Visst minns man de gånger 
man kört sönder någon 
gammal bil och blivit 
ståendes någonstans.  
Varför måste avgasrör 
gå mitt av när man är 
utomlands? Har hänt 
två gånger i Tyskland 
och lååångt hem. 
Ena gången lyckades 
Gunnar Dahlberg och 
jag köpa ett nytt som 
byttes på en parke-
ring i närheten utav 
Nürburgring. Du 
renoverar en mycket 
speciell bil. Vad heter 
den modellen och när 
beräknas den bli klar?

Jo tack, speciell är 
den allt. Den står i 
garaget och småskäms 

lite. Det är en utav ungefär 650 tillverkade 1900 C Sprint 
från 1952, tre utav dessa såldes nya i Sverige till ett pris 
om 36.000:- styck eller lika mycket som sex folkvagnar, 
den räknades som en riktig lyxbil.  Just min deltog i 
Midnattsolsrallyt 1953 (fyra i klassen och några mindre 
tävlingar på Skarpnäcks flygfält  i Stockholm.  Bilen är 
baserad på Alfas första riktigt serieproducerade vagnar. 
1900–modellen som kom redan 1950 och hängde med till 
1958, har en fyrcylindrig motor med dubbla överliggande 
kamaxlar som ger 100 hästkrafter. Karossen är byggd i 
aluminium  av Carozzeria Touring i Milano på en bot-
tenplatta av stål. Min bil som det berättats om i tidigare 
Klöverblad är grymt dålig men jag kommer att göra bil 
av den inom - ja säg 5 år.

 

Är det några speciella träffar du rekommenderar i 
södra delarna av Sverige/norra Europas fastland inför 
sommaren 2010? 

År 2010 kommer Alfa Romeo helt säkert att vara i 
fokus för hela bilvärlden. 

Varenda träff och utställningsarrangör med lite själv-
aktning,  biltidningarna inte att  förglömma  kommer att 
vilja ha Alfa Romeo med i högsätet 2010. För oss i klub-
ben som tycker att Alfa Romeo är en schysst grej gäl-
ler det att verkligen vara ambassadörer. Jag kommer 
själv att tänker åka till mässan i Bremen i februari, 
kanske till Italien i juni samt vara med på sommarens 
träffar i Landskrona, Skanör  och eventuellt Ronneby. 
När det är banmöte på Sturup kommer jag att vara på 
Sweden Rock i Sölvesborg och lyssna på andra ljud än 
förgasarbröl och avgasbrumm så där blir det inget. 

Naturligtvis måste jag pusha för klubbens jubi-
leumsträff i Stockholm -  I´ll be there! 

För den som vill delta och lufta Alfan är det bara att 
hålla ögonen öppna i Klöverblad och på hemsidan för 
att hitta ett evenemang som passar alla människor och 
plånböcker. 

Det vore kul om vi kunde fått med så många som möj-
ligt av klubbens medlemmar att besöka åtminstone ett 
evenemang under året.

Björn med sonen Anders Nilsson under årsmötet 2009.

Björn Nilssonn bil i mitten 50–talet med andra ägaren Åke 
Seyfarrth och hans hustru. Åke var ett start namn inom 
skridskosporten med bland annat två OS–medaljer från St. 
Moritz 1948. 

Skicket idag är på uppåtgående. Karossarbete i aluminium kräver sin man.

på 70-talet. Den blir klar till våren. I år är det säkert, nu 
är det så litet som fattas. Det finns mycket lösa planer på 
att köra till 100-årsjubileet i Milano i slutet av juni.

Är det några speciella träffar du rekommenderar i 
södra delarna av Sverige/norra Europas fastland inför 
sommaren 2010?

100-årsjubiléet! Både det i Italien och det som klubben 
kommer att hitta på i slutet av augusti. Det är också kul 
att Micke Kahlin kombinerat kosläpp med Alfaträff på 
Skottorp 1:a  maj. En stor Alfaträff i södra Sverige. Mera 
social samvaro i klubben alltså. Som min vän Anders 
Weinar i Milano (han som kör en 1900 Super Sprint års-
modell 1956 i vardagslag) säger: ’’Det finns två skäl att 
gå med i en klubb. Lägre försäkringskostnader och att 
man träffar likasinnade. I Italien är den sociala aspekten 
fundamental’’.  Låt oss se till att den blir det här också.

’’ ’’
Jag gillar GT 1300 Junior 
skarpt, kanske ändrar det sig 
när 1900:an är klar men vem 
vet...
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ÅRSMÖTE 2009 STOCKHOLM

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Ännu ett år lagt till handlingarna. 2009 var inte heller vil-
ket år som helst utan ett år då klubben expanderade och 
jäste av tillförsikt inför 2010 då ett hundraårsjubileum 
ska firas, vilket återspeglades på årsmötet.

Intresset att delta i årsmöten har varit relativt lågt, 
kanske råder uppfattningen att det är något för de när-
mast sörjande. Under de senaste åren har det dock skett 
ett uppsving vilket väl märktes. Det är faktiskt riktigt 
trevligt och ett arrangemang som dessutom är alldeles 
utmärkt för att ta med sin bättre hälft.

2009 var Quality Hotel i Nacka bokat. Närmare 140 
personer deltog under ett mycket underhållande före-
drag av Carl–Jan Granqvist samt den efterföljande 
middagen. Kanske lockade möjligheten att åka hem i 
lotterivinsten Alfasud?

Väl på plats i möteslokalen möttes vi av en annorlunda 
syn. På skinande parkettgolv stod två Alfor parkerade. 
Klubbens lotterivinst i läckert Lemans–blå kulör kändes 
som en helt naturlig del av inredningen. Från impor-
tör OOB hade Åke Nyberg lånat en Alfa Brera i Italia 
Independent–utförande, en limited edition i matt lack 

enligt senaste mode som 
tillverkas i samarbete 
med Italia Independent, 
ett företag som bland 
annat säljer italienska 
designprodukter.

Den formella delen 
av årsmötet klarades av 
utan större försening-
ar. Hedersmedlemmar 
utsågs som ni kan läsa 
om på annat håll i denna 
tidning, ekonomi samt 
resultat av medlemsrekryteringen avklarades (drygt 
2100 medlemmar). Val till styrelsen genomfördes, där du 
kan läsa om vem den nya ledamoten Roland Sjölander 
verkligen är på annat håll i denna tidning.

Positiva deltagare som ofta röstade Si. Ett glatt gäng trots den minimala förrätten. Hotellets kök hade gått kursen Less is more..

Inte bara donerade Rickard Bergh nya delar till 
Alfasudsen som lottades ut, han köpte dessutom en stor 
hög lotter, dessvärre utan vinst. En sann eldsjäl!

Ledamot Åke Nyberg har lika många strängar på sin lyra 
som bilar i garaget. Här är Åke mitt i upplösningen av en 
italiensk fräckis/charad/föreställning.

Årsmötets yngste deltagare 
Anton Schöllin med stolt far 
Robert. Inför årets årsmöte kan jag rekommendera dig som 

aldrig tidigare deltagit att anmäla dig. Det är en trevlig 
social samvaro där man får ansikten på personer vars 
namn man känner igen från Klöverbladet och hemsidan. 
Att dessutom få sig ett föredrag av kända personer är en 

bonus som vidgar vyerna bortom r–däck och bredsladd. 
Club Alfa Romeo ger mervärde!

VÄL MÖTT 2010!
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Mattias Andersson
GRAND PRIX 2010
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RAPPORT FRÅN MA:GP-GARAGET

Utanför må det vara den värsta vintern på 
många år och både snön, kylan och vinden 
ställer uthålligheten på prov. Men i Mattias 

Anderssons garage är det varmt och skönt. Där ser 
man redan fram emot våren och sommaren med 
givande tester och tajta fajter i serien. Alfan, som var 
både snabb och tillförlitlig under så många av förra 
årets tävlingar, finslipas ytterligare lite och putsas 
för att bibehålla konkurrenskraften även 2010.

Veckan för mitt besök hos teamet hade de haft 
samma ingenjörer och tekniker som en gång byggde 
bilen på besök. Mattias har en del tankar och idéer 
om fortsatt utveckling, framförallt av chassi och 
hjulupp¬hängningar. Motorn har tillräckligt med 
effekt, även om man kanske försöker få ut ytterligare 
några hästar, så det är i kurvorna och lång¬sammare 
partier det fortfarande finns en del att hämta.

Kommande säsong kommer Mattias Alfa att vara 
en av de få som fortfarande tävlar i en nationell eller 
internationell serie på högsta nivå. Efter att 156:orna 
”tar slut” så finns det heller inte någon större för-
hoppning att Alfa kommer tillbaka till tävlingsba-
norna under den närmaste tiden. Tag därför chansen 
kommande säsong och kom och se Mattias slåss med 
BMW, Volvo, Seat och andra dussinmärken.

Har du ännu inte tagit chansen att bli en del av 
Forza Mattias, sätt in minst 300 på Mattias bankgi-
rokonto 355‐4045. Du måste ange namn, medlems-
nummer, e-postadress och mobilnummer. Mobil och 
e-post behöver du ha för att vi skall kunna kommu-
nicera med dig.

TEXT OCH FOTO: BO M HASSELBLAD

Årsmötesdeltagarna kände sig trygga då de flankerades av en Sud 
från 1975. Någon påstod att de rostade men vi märkte ingenting.

TEXT & FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

Genom citatmaskinen, idésprutan och 
den outtröttlige styrelsemedlemmen 
Åke Nyberg kunde årsmötet 2009 stolt-
sera med en Alfasud som förstapris i ett 
lotteri som avhölls på plats.

Åke fick ett samtal med erbjudande om att köpa en unik 
Alfasud från 1975 med bara 5200 mil bakom sig. Med 
tanke på Alfasudens rykte kanske det var en normal livs-
längd för modellen, men detta exemplar var i ett enastå-
ende skick som skulle hedra vilken 35–åring som helst.

– Jag har nog med bilar själv, berättar Åke. Tanken att 
vi skulle ha den som förstapris i ett lotteri kom rätt fort. 
Styrelsen tyckte det var en bra idé, sen var det klart.

Genom vår förre kassör Rolf Carstens försorg fick 
bilen en välbehövlig genomgång av Åke Nordqvist på 
AMK i Saltsjö Boo. Kamremsbyte, service och en allmän 
översyn var allt som behövdes innan besiktningen klara-
des av med ett (givetvis) blankt protokoll.

Lotter såldes före och under middagen. Lagom till 
desserten var det dags för dragningen, som blev en lång 
historia. Priser hade skänkts av tidskrifterna Sportbilen 
samt Klassiker, vilket tillsammans med klubbens egna 
regalier utgjorde ett digert prisbord. 

När Sud–lotten drogs blev det tyst i lokalen. Ilja 

VEM VANN EN SUD?

Landelius, gift med LG Landelius, vars 1300 GTA var 
med i förra numret, var den lycklige som fick resa sig 
ackompanjerad av applåder.

Då allt lugnat sig var det dags för en privat visning i 
konferenslokalen. Tillsammans med maken LG granska-
des bilen noga.

– Jag tycker den är gullig, kanske lite lik Citroën GS, 
säger Ilja. Den ska bli kul att få köra!

Sonen Marcus ringer för att kolla läget. En till bil i 
familjen passar alldeles kalas, då han precis tagit kör-
kort.

Hemresan gick utan problem. Att kryssa på småvägar 
i lagom hastighet gör bilen rättvisa. Efter att ha kört och 
nött på vinsten var det dags för ett svårt beslut. Familjen 
Landelius har bilar undanstoppade och parkerade över-
allt, så istället för att låta Sudden  bli stående utomhus 
över vintern såldes den till Anders Eriksson i Örebro. 

– Jag har länge letat efter en rostfri Alfasud, berättar 
Anders på telefon från Örebro. De är en milstolpe som jag 
beundrar även om jag samtidigt har lite dubier om plå-
tens kvalité. När så den här dök upp var det ingen tvekan. 
Den kan vara bra att ha.

Anders har sen tidigare haft ett antal Alfor, bland 
annat 75 Turbo och 147 samt 156. Vad han ska ha Sudden 
till är inte riktigt klart, men nu den står i garaget i alla 
fall. Kanske får vi se den på Gelleråsen i maj under lugna 
halvtimmen och förhoppningsvis på Gärdet till 100–års-
jubileet.

Ilja Landelius var en lycklig vinnare av 
Alfasuden som lottades ut under årsmötet. 
Grattis!
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Club Alfa Romeo

CHALLENGE

Nytt tekniskt 
reglemente i CAR 
Challenge 2010
TEXT: NICLAS ROSENGREN

Under hösten 2009 har en reglementsgrupp bestå-
ende av Niclas Rosengren, Jens Roos och Jonas Klang 
tagit fram ett förslag på nytt reglemente för CAR 
Challenge som gäller 2010-2012.

Förslaget klubbades igenom med vissa modifieringar 
av Challenge förarförening i samband med CAR:s 
årsmöte i november. CAR:s styrelse har även gett sitt 
godkännande.

För tillfället så handläger racingutskott samt tek-
niska kommittén inom SBF förslaget.

I stora drag blir det följande förändringar.

• Tre klasser istället för som tidigare fyra klasser. 
 Detta kommer att öka konkurrensen då det blir 
 fler bilar i respektive klass. Klassgränser har i 
 och med detta också modifierats och är nu:
 – Klass 1: 2,15 - 4,24 kg/hk 
 – Klass 2: 4,25 - 6,49 kg/hk
 – Klass 3: 6,50 – och uppåt kg/hk

• Car Challenge kommer att vara öppen för 
 samtliga italienska bilar, det vill säga även Fiat, 
 Lancia, Ferrari och andra italienare är välkomna.

• Om bilen är besiktigad och inregistrerad så är 
 det i klass tre tillåtet att behålla bilens 
 originalkatalysator samt tillåtet med en så 
 kallad ”ekonomibur”. OBS detta är ett förslag 
 som måste godkännas av SBF innan det börjar
 gälla.

• Omvänd startordning på de sex främsta bilarna. 
 Detta kommer att göra racen ännu mer spännande.

• Förutom ovanstående innehåller det nya regle-
 mentet ett antal mindre tekniska förändringar.

Så fort SBF har godkänd reglementet så kommer det 
att publiceras på klubbens hemsida under Challenge 
sidan.

Upprop
CAR Challenge 2010!

Vinterkylan är här med besked men runt hörnet 
lurar kommande tävlingssäsong. Dagarna går fort 
och snart är det maj! 2010 års bansäsong börjar ta 
form och arbetet med de beslutade förändringarna 
håller på för fullt. Ambitionen är bättre struktur, 
roligare körning och mer spännande tävlingar.

Det är dags att anmäla ditt intresse till årets täv-
lingssäsong. Förutom förarna så är du som kan 
tänka dig att ställa upp som funktionär också 
varmt välkommen att höra av dig! Behovet är skri-
ande stort även inom funktionärsbranschen.

Även du som är nyfiken på CAR Challenge eller har 
några bra idéer är såklart välkommen att höra av 
dig med frågor eller synpunkter - och glöm inte att 
det finns inga frågor som är för dumma!

Anmälan, frågor och synpunkter mailas till chal-
lenge@alfaromeo.org.

VI SES PÅ GELLERÅSEN!
STEFAN ATTERHALL 
FÖRARFÖRENINGEN CLUB ALFA ROMEO 
CHALLENGE / BANMÖTESGRUPPEN

Gelleråsen 2010 
– en vrålande 
säsongsupptakt!!
TEXT: MARCUS MOBERG

Årets första banmöte blir speciellt i år. Utöver 

icke tävlande banmötesdeltagare kommer även 

norska Alfaklubbens Corsa Italiana att delta 

med sin tävlingsserie. Tillsammans med vår 

egna Challengeserie utlovas mycket racing. 15 

maj smäller det så dra med vänner och bekanta 

för en heldag på racerbanan!

Som vanligt kommer medlemmarna att kunna köra 
sina Alfa Romeo i de olika klasserna A, B och C – bero-
ende på egen erfarenhet. Detta är ju makalöst roligt och 
verkligen något att prova på för den som ännu inte vågat 
eller har tagit steget ut på banan. 

Flera av oss tog detta steg för många år sedan och 
smittas man så är det kört…! Några av dem kör nu i vår 
egen CAR Challenge, Alfaklubbens racingserie. Den 
som från början var något väldigt enkelt i racingsam-
manhang är nu faktiskt en väl utvecklad serie! Som 
banmötesdeltagare eller bara besökare vid banmötet är 
racingen och tävlingarna ett spännande inslag och för 

den som är lite insatt i regler och upplägg blir det ännu 
bättre! Se gärna beskrivning på andra platser i KB eller 
kika in på vår hemsida!

Så långt är ju allt som vanligt. Men i år har vi för-
utom vår egen CAR Challenge som nämnt bjudit in vår 
norska motsvarighet Corsa Italiana. De räknar med ett 
startfält på ca 30 ekipage! Det kommer alltså att köras 
träning, kval och race för två olika serier under dagen 
vilket ger en späckad dag med mycket folk. Förutom 
att det är trevligt att kunna bjuda hit våra vänner från 
grannlandet så kommer det att förbättra de ekonomiska 
förutsättningarna, något som jag vet att banmötesgrup-
pen arbetar hårt med.

Upplägget med två tävlingsserier på samma dag 
löser banmötesgruppen delvis genom nytänk i arrang-
emanget. Bland annat har licenskursen flyttat till 
senare tillfälle och kommer troligtvis att genomföras på 
Kinnekullemötet. Självklart är det därför en fördel att 
anmäla sig i tid för att försäkra sig om en plats och få 
körtid vid årets första banmöte!

Som kontaktperson mot Corsa Italiana blev jag 
ombedd av banmötesgruppen att skriva dessa rader och 
inbjuda till banmötet på Gelleråsen. Den som har frågor 
om mötet vänder sig till banmötesgruppen där detal-
jerna och den senaste informationen finns! 

Må väl, vi ses väl på Gelleråsen i maj? 

MARKUS MOBERG
KONTAKTPERSON CAR CHALLENGE-CORSA ITALIANA

Go-kart i Stockholm!
Julhelgerna har passerat och det nya året har precis 
börjat. Vardagen kommer åter och vi Alfisiti laddar upp 
inför den kommande säsongen. Det mekas och putsas i 
garagen, hemsidor besöks för inspiration och informa-
tion. För att ge lite extra blodad tand brukar vi köra go-
kart och även väcka sinnena till liv, och i år ska vi inte 
göra något undantag!

Det har sedan några veckor öppnat en ny go-karthall 
i Frihamnen som har fått lovord från de som provat med 
bra omkörningsmöjligheter, lång bana och kvicka kar-
tar. (se www.smcgokart.se)

Vi hade tänkt köra sedvanligt långloppsupplägg med 
race om ca 1,5h med fria byten. Antalet lagmedlem-
mar är fritt, men åtminstone 3-4st rekommenderas. 
Konjunkturen har slagit hårt även i eventbranschen och 
priserna har gått upp något, så räkna med 1500kr/lag 
eller strax däröver.

Jag har preliminärt bokat lördag den 20 mars, med 
sikte på att vi börjar köra vid 15.00 (samling 14.00). Håll 
ögonen på aktivitetskalendern på hemsidan för detal-
jer. Vill du redan nu anmäla ett lag, har du frågor eller 
synpunkter är du välkommen att maila mig på stefan@
atterhall.se.

VI SES!
STEFAN ATTERHALL

Pizzaträffar i Stockholm
Traditionsenliga pizzaträffar, i år udda veckor, på 
onsdagkvällarna från kl. 18. Vi äter en bit och lju-
ger tills de skickar hem oss.

Pizzeria Mia Nonna, Stråkvägen 1 vid Råsunda 
Torg.

VÄLKOMNA!
STEFAN ATTERHALL OCH BJÖRN EK

Segrarna i 2009 års CAR Challenge banracingserie. Fr.v. 
Niclas Rosengren, Alfa 75 i klass 1, Jens Roos, Alfetta 
GTV i klass 2 och Jonas Klang, Alfasud i klass 3. 
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7.  KERS, energiåtervinningssystem, är som bekant tillåtet i Formel 1. Endast ett stall har så vitt känt försökt lagra ener-

gi i svänghjul, inte i batterier. Vilket?

De traditionsenliga Hjulnötterna har som vanligt vållat 
en hel del huvudbry, vilket givetvis var avsikten! Nöt-Red 
måste dock ännu en gång erkänna sig besegrad, ty även 
de mest listigt försåtminerade nötterna har desarmerats 
av klubbens skickliga minröjare! Det är bara att lyfta på 
Alfa-kepsen och gratulera samtliga deltagare till starka 
prestationer! 

För att kunna utnämna en slutsegrare har Nöt-Red 
tvingats vara extremt kritisk och att hänsynslöst slå 
ned på minsta tecken på en spricka i kunnandet. Denna 
mödosamma operation har resulterat i att årets segrare 
är Ulf Wärnberg från Nossebro. Stort grattis!

Alla kände igen Königsegg, och visste att dess Ford-
baserade motor ”bara” har 8 cylindrar. Den drar sig 
dock fram rätt bra med dessa åtta, och dryga 800 hp. 
Claes erkänner att han använt sig av Bilregistret (!) 
för att hitta data om bilen, ett tilltag som nötkonstruk-
tören inte förutsett... Inga metoder är tydligen främ-
mande för nötknäpparna i CAR...

Bilden visar ett snitt genom Lancias ultrakompakta 
V4-motor, där vinkeln mellan cylindrarna är så liten, 
ca 13 grader, att man klarar sig med ett topplock, vil-
ket täcker samtliga cylindrar. Motorn på bilden satt i 
Appia-modellerna från 1953 till 1963, och är på knappt 
1100 cc. Observera de dubbla underliggande kamax-
larna! (DUHC?)

Språk är svårt, liksom musik. Lyckligtvis har 
klubben experter på bådadera. Claes äger 
ett annat träblåsinstrument, en oboe, och 
meddelar att fagott, på bild 1 är en ”gigan-
tisk kusin” till denna. William informerar om 
att en ”fagott vanligtvis är gjord av lönn och 
kan tas isär i sex delar, för att passa i baga-
geutrymmet på en Alfa 147”. Och, minsann, 
bilden antyder att han har rätt!

Bilen är en Aston Martin DBR2 från 1957, och porträtt-
ten visar från vänster: En bister Ron Dennis, McLaren.  
David Richards, Prodrive, som verkar glatt över-
raskad över att få vara med i Klöverbladet. Luca di 
Montezemolo, Fiat, uppenbarligen med en svårartad 

huvudvärk. Richards och Prodrive ingår i det konsor-
tium som äger Aston Martin, rätt svar X.
Här kommer en bonus-fråga: På vilken bana här bilden 
tagen? – Inget Googlande nu!! Svaret återfinns efter 
den sista frågan.

KERS energiåtervinningssystem, lagrar energi under 
inbromsning, och frigör ca 80 hp under några sekunder 
när F1-föraren behöver lite extra fart. De stall som över 
huvud taget fick sina system att fungera ordentligt, 
och använde dem på tävling, var McLaren och Ferrari. 
Båda dessa använde en elmotor/generator kopplad till 

motorns vevaxel, en styrenhet och batterier. Williams 
valde i stället att försöka lagra rörelseenergi i ett 
svänghjul, t h på bilden. Detta roterade med 60 000 
rpm i vakuum. Ingen lätt teknik, och så vitt Nöt-Red 
känner till har konstruktionen ännu inte kommit längre 
än till provbänken.

Fiat 500 fick i Italien Musse Piggs namn, vilket där 
är Topolino, och betyder just Liten Mus. Precis som 
Bengt och Åke påpekat tillkom smeknamnet ursprung-
ligen på de tidigare modellerna, med utanpåliggande 
strålkastare, där ju likheten är mer slående... Samtliga 
tävlande klarade uppgiften, vilket borde glädja såväl 
Fiat som Disney! 

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?

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?

Samtliga bilar på bilderna har torsionsfjädrar någon-
stans, men endast den franska (givetvis) bilen har 
dem i ventilmekanismen. Morrisen och den gamla 
Porschen använder dem i hjulupphängningen, precis 
som t ex Alfetta/Giulietta. Dyna Panhard, bil 1, är 
alltså rätt svar, och det står INTE Packard på motor-
huven, som en tävlande påstår! Torsionsstavarna 
sitter vertikalt, och är kopplade till ventilen med nål-
lagrade hävarmar, såsom bilden illustrerar. (Tack för 
den Panhard-klubben!)

1.  Hur många cylindrar har motorn?

Klubbens Största Nöt korad!
Ulf Wärnberg Nossebro 20

Bengt Dieden Farsta 20

Åke Fritzell Västervik 19

William Hardie Vessigebro 19

Claes Hedemo Tranås 19

Krister Johansson Pixbo 19

Lars Johansson Frillesås 19

Göran Persson Modena 19

Janne Warg Karlstad 19

Martin Frykstam Svedala 18

Alf Hansson Lessebo 17

Lennart Henjer Karlshamn 16

John-Erik Johansson Borgholm 16

Ola Sjöswärd Mollesund 16

Tomas Aldeborg Bankeryd 13

Matts Leandersson Hisings Backa 11

Anders Thillman Björklinge 11TEXT: BJÖRN SANDBERG
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8.  Det projekt, som gav slutresultatet på bilden, 
hade ett kodnamn. Vilket?

9.  Vem har anknytning till denna udda skapelse?

10.  Vad är det för bil som byggs här?

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

12.  Transmissionen på en modern bil är ofta rätt 
komplicerad... Vad illustrerar bilden?

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

14. Avsikten med den sista frågan var att skilja agnarna från vetet! Såväl märke och modellbeteckning 
krävs för rätt svar, vilket visade sig vara en krävande uppgift... Detta till trots lyckades fem tävlande pricka in 
alla bilarna helt korrekt. 

A

E

F

G

B

C

Historiska ”projekt” från 2:a världskriget. Overlord kall-
lades de allierades invasion vid Normandie, operation 
Barbarossa var Hitlers angrepp på Ryssland. Återstår 
alltså det gigantiska Manhattanprojektet för att ta 
fram en atombomb innan Tyskland gjorde det. Den 
första bomben sprängdes i en öken i New Mexico den 
16:e juli, 1945. Bilderna visar principen, hur riktade 
konventionella sprängmedel komprimerar ett skal av 
plutonium till dess det uppnår kritisk massa och kärn-
reaktionen startar. T h studerar projektledare Robert 
Oppenheimer i karaktäristisk hatt de sorgliga resterna 
av tornet som bomben varit upphängd i.

Den minst sagt speciellt formgivna bilen i fråga 9, här 
ovan ett annat exemplar, är en Mantis, en av många 
udda skapelser från den lilla brittiska tillverkaren 
Marcos, ett namn bildat av grundarnas namn, Jem 
Marsh och Mike Costin. Den andra bilden visar att 
Marcos redan tidigare inte var främmande för att sätta 
funktion framför elegans. Detta är en Marcos Xylon 
från 1961. – De andra svarsalternativen var Trevor 
Wilkinson, mannen bakom TVR, och Cecil Kimber, 
skapare av MG. 

Studerar man ratten noggrant så ser man att ett vred 
är märkt KERS, vilket innebär att årsmodellen är 2009. 
(Jämför fråga 7) – Alltså har bilen en V8 på 2.4 liter, vilken 
FIA i besparingssyfte tvingade stallen att utveckla för 
100-tals miljoner Euro. Claes informerar om att Alice inte 
är förarens älskarinna, utan Ferraristallets telecom-spon-
sor. Flera  svarare visste dessutom att bilens modellbe-
teckning är F60, för att fira stallets 60 år i Formel 1. 

Denna nöt blev en aning mer hårdknäckt än konstruktö-
ren tänkt sig, p g a bildens obetydliga storlek. Man kan 
dock använda sig av uteslutningsmetoden:
Hypoidkugg är en speciell kuggform som används vid 
axlar som ligger i rät vinkel mot varandra, som i en slut-
växel. Passar inte in i den visade transmissionen.
En planetväxel har ju flera planethjul, som kretsar kring 
ett solhjul. Några sådana kugghjul finns ej att upptäcka 
på illustrationen. Planetväxlar brukar inte heller vara i 
behov av någon synkroniseringsanordning.
Återstår alternativ 2, dubbelkopplingsväxellåda, något 
som man även kan sluta sig till, då två olika vägar för 
momentöverföring är markerade på bilden. Lådan här-
stammar från ett tyskt märke, liksom transmission på 
bilden ovan. 

Dubbelkopplingslådor är imponerande tekniska under-
verk, kanske ett ämne för Tekniksidorna i ett kommande 
KB-nummer.

På ”produktionslinjen” byggs 928, ett ambitiöst för-
sök från Porsche att tillverka en modern bil, i stäl-
let för uppskrämda VW Typ 1. Det blev ingen större 
framgång. Både Göran och Krister har skarpögt 
studerat montörernas frisyr, och dragit slutsatsen att 
de måste vara tyska, något som den enkelspårige 
Nötredaktören aldrig reflekterat över. Matts påstår sig 
kunna se att det rör sig om en 928 GTS, vilket, om det 
skulle stämma, är oerhört imponerande...

Den ångdrivna Inspiration från British Steam Car Team, 
lyckades i augusti 2009 uppnå drygt 235 km/h genom-
snittlig fart över en km, något lägre då man körde en 
engelsk mil. För att rekordet skall godkännas, krävs två 
körningar i olika riktningar inom en timme. Därmed över-
skred man (äntligen) den fart på 204 km/h som bröderna 
Stanleys Steamer Rocket uppnådde på Daytona Beach 
redan år 1906.

Detta är en MGA Coupé, eller för att vara riktigt noga, 
MGA Fixed Head Coupé! Enbart MGA duger inte som 
svar, och det är inte en MGA med Hardtop, som en delta-
gare påstår. De som dessutom angivit att det är en 1500, 
tilldelas en guldstjärna, om man avgjort det med hjälp av 
bakljusets utformning, inte genom att leta upp samma 
bild på internet!

Det fantastiska airbrush-konstverket av Makoto Ouchi 
visar klassiska Maserati Tipo 60/61, ofta kallad 
”Birdcage” på grund av dess extrema rörram, uppbyggt 
av en stor mängd rör av mycket liten diameter, 10-15 mm. 
Den 600 kg lätta bilen drevs ursprungligen med en 2-liters 
fyra på ca 200 hp, men fick så småningom en större 
maskin och 50 hp till. Bilen var mycket framgångsrik under 
1960-61, bland annat segrade Stirling Moss and Dan 
Gurney med en Tipo 61 i 1960 års Nürburgring 1000 km.

Alfa Romeo tipo 33 Stradale, den läckraste bil som 
någonsin byggts i Milano, eller kanske någonstans över 
huvud taget. Detta är den andra versionen, med extra ven-
tilationsgaller i skärmarna, kallas för 33/2. Specifikationen 
är fortfarande exotisk, för att inte tala om hur den måste 
ha tett sig 1967: 2 liters V8, 4 kammar, torrsumpsmörjning, 
bränsleinsprutning, 230 hp vid 8800 rpm, 6 växlar, mums! 
Endast 18 bilar byggdes, så de är inte vanliga på Blocket... 
De tre nötter, som inte kände igen tipo 33, utan gissade 
på Ferrari och Lamborghini, skriver omgående Tipo 33 
Stradale 100 gånger på svarta tavlan!

McLaren F1, den utan jämförelse mest åtråvärda bil som 
någonsin tillverkats. Misstänker att ägaren, som öst ut 
SEK 6-7 miljoner för sin bil 1993, skulle bli besviken om 
han visste att Lennart och Ola båda trodde bilen var en 
Lotus Elise...

Klubbens nötknäckare kan en hel del om det lilla avknopp-
ningsföretaget från Alfa Romeo, Ferrari heter det visst. 
Göran, som tycks vara bosatt i Italien, förklarar att detta är 
en 275 GTB från 1966, och kan av det knappt synliga vecket 
på motorhuven avgöra att det rör sig om en GTB4, med den 
magnifika fyrkam-motorn med 6 dubbla Weberförgasare. 
Slagvolymen är givetvis 275 x 12 = 3.3 liter. 

Ingen hade missat att detta är den fantastiska Alfetta som 
fullständigt dominerade Grand Prix-tävlingarna i slutet av 
40- och början av 50-talet. – Men, är det en tipo 158 eller 
159? Martin vet svaret, ty med goda ögon kan man ana de 
Dion-röret i bakvagnen, alltså är detta en 159:a!

Svar på extrafrågan: Bilden är tagen i den berömda/beryk-
tade ”korkskruven” på Laguna Seca, belägen inte långt från 
Monterey på USA:s västkust. Bravo!

Den mest hårdknäckta nöten i skålen? Den har ”tagit 
timmar av mitt liv” klagar Claes. En sådan tur att det blev 
rätt till slut, en Mercedes W196. Här har Nöt-Red varit 
stenhård, enbart ”Mercedes” räcker inte för godkänt 
svar. William havererade på mållinjen, skrev förargligt 
nog ”W156”...

Bilen hade en kraftigt lutande rak 8 på 2.5 liter med 
direktinsprutning. Bilen var i stort sett oslagbar i händer-
na på Fangio (på bilden) och Moss, kanske mest för att 
den var mycket driftsäker och stallets organisation tyskt 
perfekt under ledning av ”Der Dicke”, stallchefen Alfred 
Neubauer. Allt fungerade, ”There was no nonsense” 
enligt Moss.

D
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KLUBBSHOPPEN

17 TYGMÄRKE ALFA ROMEO
8 CM    80:-
med det klassiska Alfa Romeo-märket

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

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

20 NYCKELRING MED KEYCODE, 
BLÅ/SVART    75:-
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    120:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

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

23 MANSCHETTKNAPPAR I SILVER 
890:-

19

18

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!

36 DEKAL T. NUMMERSKYLTHÅLLARE   
20:-
Dekal till nummerskylthållare som monteras 
över bilhandlarreklamen. Passar både till 
stora och små hållare.

KLUBBSHOPPEN

1

2

Postorderprylar beställer du direkt på 
vår hemsida  
ALFAROMEO.ORG. Du kan även 
e-posta din beställning till adres-
sen 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 
RÖD   120:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubb-
text.

2 KEPS ALFA ROMEO RÖD   140:-
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 PIKÉTRÖJA CLUB ALFA ROMEO 
HERR S-XL & DAM 36-40    300:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club 
Alfa romeo broderat i vitt på bröstet samt 
vita linjer i sidan. Finns som både dam- och 
herrmodell.

3

6

7 822

5

4

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

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

6 T-SHIRT RÖD VUXEN  S-XXL   120:-
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:-
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 T-SHIRT FÖR BARN   100:-
Röd t-shirt med vita stripes, nästan 
samma som vuxentröjan fast i barnstorlek. 
Tillverkad i 100% bomull med Club Alfa 
Romeo-logo i vitt tryck på vänster sida. 
Tröjan krymper ej då den är förtvättad. 
Finns i storlekarna 110/120, 130/140 och 
150/160

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    35:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på 
bilen, datorn, cykeln mm.

15 KLUBBDEKAL, 3ST. STORA   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.

27

20 21

Supersnygga manschettknappar i silver. 
Motivet är den välkända Alfa Romeo-
grillen och dessa är tillverkade i Italien för 
Alfa Romeo. 2 st som levereras i en sam-
metspåse.

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

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

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

10

35

23

9

25

26

12/13

14

15

17

24

16

34
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NOSTALGIA&BÖCKER

16

17

15

18

1411 13

NOSTALGIA&BÖCKER

1

2
3

5

6

7 10

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 
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.

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.
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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6406 STEIN ACKE ESTVÄGEN 23 133 37 SALTSJÖBADEN UAO259 145 1,4 1999 GRÅ

6407 REVEMAN LARS STRANDBADSVÄGEN 16 239 42 FALSTERBO UTT873 SPIDER 1600 1967 RÖD

6408 FEX LARS N.BJÖRSTORP 2801 273 55 BRÖSARP WZU812 GT 2,0 2006 RÖD

6409 FILIPSSON LARS GRAHAMSVÄGEN 5 174 46 SUNDBYBERG SOU881 147 1,6 2001 LJGRÖN

6410 HALLÉN BENGT KROKHOLMSVÄGEN 31 134 67 INGARÖ  166 3,0 1999 RÖD

6411 TUOHIMAA ARI NYPONSTIGEN 9 612 33 FINSPÅNG HXM441 2600 SPRINT 1963 VIT

6412 PÅLSSON MAGNUS KARLSGATAN 1A 252 24 HELSINGBORG ANZ982 159 SW 2,4 JTDM Q4 2007 SVARTMET

6413 HANDSTEDT JOEL LÅNGKÄRRSVÄGEN 32 141 38 HUDDINGE SHP868 166 1999 GRÖN

6414 SEXTON BRIAN GÅRDSKIFTESGATAN 7 442 53 YTTERBY  GT 3,2 2005 

6415 PERSSON CHRISTOFER LUNNARPSVÄGEN 150-58 245 91 STAFFANSTORP RRC081 156 2,0 TS 2001 COSMIC BLU

6416 OTTOSON KENNY FABRIKSGATAN 16 341 31 LJUNGBY  GTV6 1986 

6417 ZEIDLITZ MAUD RENSTIERNAS GATA 31 116 31 STOCKHOLM  156 SW 2001 

6418 GUSTAVSSON JOAKIM REPSLAGAREGATAN 27B 671 30 ARVIKA KCZ485 156 2,0 TS 1999 BLÅSVART MET

6419 MARTINSSON ANDREAS GULLMARSGATAN 12 453 30 LYSEKIL  164 3,0 1996 SVART

6420 GLADH JAN-ÅKE SNASNÄSBACKEN 16 DALBACKA 820 41 FÄRILA OHN470 156 2,0TS  SVART

6421 LIDMAN ULF MARHOLMSVÄGEN 113 A 436 45 ASKIM BGC911 1900 SUPER 1958 BLÅ

6422 GUSTAVSSON BJÖRN LUNDBO 10 776 97 DALA-HUSBY EEF821 GIULIA TI 1962 GRÅ

6423 HOLMQVIST JOHAN KULLAVIKS STRANDVÄG 1 429 35 KULLAVIK LOK074 MONTREAL 1975 SVART

6424 GERMUNDSSON PATRIK HERKULESGATAN 12 341 33 LJUNGBY ARO016 GTV6 1985 SILVER

6425 STEEN NILS SKALDEVÄGEN 69 167 73 BROMMA LZJ463 90 2,5 1987 

6426 ERIKSSON OLOF FOLKUNGAGATAN 56 116 22 STOCKHOLM RZX004 164 3,0 1993 BLÅ

6427 WADÉN PER BRUKSGATAN 30 252 23 HELSINGBORG ONU419 164 1989 GRÖN

6428 JENSEN FREDERICK SÖDRA FÖRSTADSGATAN 16 211 43 MALMÖ SCY878 156 SW  2,0 2001 BLÅ

6429 OLSSON KENNETH MELLOMGÅRDSGATAN 7 507 52 BORÅS JKU770 SPIDER 1987 RÖD

6430 SOSNECKI CARLOS VISTAVÄGEN 13B 141 31 HUDDINGE UWA704 147  SVART

6431 PERSSON BJÖRN HYLLIE KYRKOVÄG 83 216 17 LIMHAMN HRU632 1600 GTJ 1975 RÖD

6432 EKMAN JOHAN SPELMANSGATAN 23 371 49 KARLSKRONA  BERTONE 1750 1971 RÖD

6433 BORBELY EVA SMEDJEGATAN 13 285 13 MARKARYD BSX 715 2000 BERLINA TIPO 1962 MÖRKBLÅ

Förmodligen har jag hamnat i styrelsen eftersom jag är 
en bilintresserad ”yngling” på 67 år, som dessutom kör 
Alfa Romeo både till vardags och till helg.

Upprinnelsen till att Alfa blev mitt märke går långt 
tillbaka i tiden. Ett stenkast från mitt barndomshem 
fanns en bilverkstad som också fungerade som en sam-
lingsplats för bygdens motorintresserade. Då var jag 
lite för ung för att delta i de ”stora grabbarnas” samtal, 
men lyssna kunde jag och under dessa samtal tror jag 
mig minnas att jag för första gången hörde ordet Alfa 
Romeo. 

Bara ordet och sättet det uttalades på gjorde mig klar 
över att detta var något ouppnåeligt när man var ung och 
bodde i Norrland. Samtalen satte min igång min fantasi 
och namnet etsade sig fast på ett sätt som blev synonymt 
för mycket avlägsna drömmar. Dessa följde mig under 
den fortsatta resan in i den gryende vuxenåldern och jag 
kunde aldrig riktigt släppa tanken på att en gång få äga 
en Alfa. Kalla det gärna magi.

Märket Alfa Romeo var för mig en utopi i många år, 
men så småningom blev drömmen verklighet.

Det som dessutom gör denna verklighet så intressant 
och trevlig är medlemskapet i CAR med många medlem-
mars initiativ, vilket bidrar till att bilägandet också blir 
en stimulerande hobby.

Bredden i CAR, med allt från racing, renoverande, 
putsande eller bara åkande, samt bilar av alla årsmodel-
ler och medlemmar i olika åldrar, innebär att alla får 
plats.

Vem är då Roland Sjölander?
En pensionerad Örnsköldsviksbo som trivs med att 

äga och köra Alfa Romeo eftersom den tilltalar min per-
sonlighet genom sin stil, design och körkänsla, kombine-
rat med en lagom udda framtoning.

Genom mitt bilintresse får jag dessutom glädjen att 
träffa kunniga människor som hjälper mig att hålla 
mina bilar rullande, som för närvarande är en Giulia 
1600 Ti -65, GTV6 -83 och en 164 3.0 -96.

Jag tar med glädje och stolthet på mig rollen i styrel-
sen att representera de medlemmar som inte; 

kör på bana 

renoverar

alltid kör den senaste årsmodellen

bara intresserar sig för gamla Alfor

kan allt om märket

ROLAND SJÖLANDER

Styrelsens senaste tillskott
Vid årsmötet 
valdes Roland 
Sjölander in 
i styrelsen 
för Club Alfa 
Romeo. Vem är 
då denne man?
Läs hans egna 
ord om hur och 
varför!
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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


