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YTTERSPALTEN

CLUB ALFA ROMEO, C/O TORBJÖRN WULF, 

VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA

STYRELSEN 2011
ORDFÖRANDE
TORBJÖRN WULF
VINBÄRSVÄGEN 22, 168 59 BROMMA

TEL: 0734-425 72 21

MAIL: ORDFORANDE@ALFAROMEO.ORG

SEKRETERARE
BO M HASSELBLAD
HJÄLMSÄTERSGATAN 2C,

582 17 LINKÖPING

TEL: 073-91 53 01

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

KASSÖR
MIKAEL GRANS
EDVIN ADOLPHSSONS VÄG 6,

169 40 SOLNA

TEL: 073-500 19 65

MAIL: KASSOR@ALFAROMEO.ORG

LEDAMÖTER
MICHA FORSGREN GRÖNVALLS
ORRVÄGEN 21A, 141 72 SEGELTORP

TEL: 070-316 25 78

MAIL: MICHA.FORSGREN@WIDRIK.SE

MIKAEL KAHLIN
GRANITVÄGEN 21, 312 32 LAHOLM

TEL: 070-972 23 50

MAIL: KAHLIN@WEKUNET.SE

ÅKE NYBERG
SANDBROVÄGEN 28, 183 30 TÄBY

TEL: 070-840 74 07

MAIL: AKE.NYBERG@PAR.SE

NICLAS ROSENGREN
DALESLÄTT 1, 460 21 UPPHÄRAD

TEL: 070-288 40 83

MAIL: NIKLAS.ROSENGREN@SAAB.COM

ROBERT SVENSSON
GJUTAREGATAN 20, 268 31 SVALÖV

TEL: 070-6206474

MAIL: RSN549@GMAIL.COM

STEFAN WERNER
SKOGSSTIGEN 1, 443 32 LERUM

TEL: 0302-139 33

MAIL: STEFAN.WERNER@TELIA.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
HENRIK FLEUR
O D KROOKS GATA 77, 

254 43 HELSINGBORG

TEL: 070-274 21 81

MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG
STEFAN ATTERHALL
CRONSTRÖMSVÄGEN 14, 168 66 BROMMA

TEL: 070-732 76 56

MAIL: BANMOTEN@ALFAROMEO.ORG 

POSTORDER
HENRIK SELBO
JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 SPÅNGA

MAIL: POSTORDER@ALFAROMEO.ORG

BOKLÅDAN
BJÖRN NILSSON
KASTANJELUND FUGLIE, 

231 94 TRELLEBORG

TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTANJELUND@SWIPNET.SE

WWW.ALFAROMEO.ORG

När ni nu får detta nummer av KB i er 
hand så har många av er säkert haft 
semester, förhoppningsvis hunnit varit 
på flera olika träffar och träffat likasin-
nade och pratat Alfa, Italien och mycket 
annat.

Själv blev det semester hemma i 
Sverige, annars åker jag ganska ofta 
just till Italien, men denna sommar har 
det fått bli mest italiensk mat och även 
dryck. 

Tack vare just semestrar mm så blir 
detta KB lite tunnare än vanligt men 
kanske kompenseras det med ett full-
packat nummer nästa gång, kanske med 
olika reportage från lokala träffar, ta 
med kamera, fota, skriv en kort story 
och skicka till vår eminente redaktör, 
Staffan, så kommer han tillsammans 

med vår eminente sättare, Thommy, 
att göra det bästa för att få med det ni 
skickar in.

Vi kommer i oktober att var med på 
Grand Turismo Car show, till dess behö-
ver vi lite frivilliga personer som vill 
vara med och stå i vår monter, mer info 
kan ni få genom att maila mig eller sty-
relsen, datum är 28-30 oktober.

Fast till dess är det ett tag, det finns 
fortfarande tid att åka ut och njuta av 
sommar i våra Alfor, glöm inte att hälsa 
på varandra,  där ute, riktigt kul att 
möta en Alfa som blinkar och vinkar, 
eller spontant säger hej på parkeringen 
osv.

LEDAREN TORBJÖRN WULF
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KLÖVERBLADETNYAMEDLEMMAR

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

TORBJÖRN WULF

REDAKTIONEN
ADRESS:
KLÖVERBLADET 
ATT: STAFFAN ERLANDSSON
SOFIA GYLLENHIELMS VÄG 9
193 31 SIGTUNA

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

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

KORREKTUR
VIKING PALM
MOBIL: 070-273 88 15
MAIL: VIKING.PALM@TELE2.SE

REDAKTÖR MOTORSPORT
BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00
MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

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

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)
MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

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

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

PRODUKTION: TM PRODUCTION
TRYCK: LITORAPID MEDIA AB, GÖTEBORG

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 FÖRE-

DRA MEN VANLIG POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET MED EN UPP-

LÖSNING 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 NYHETSRE-

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.

#4 2011

Fo
to

: R
ac

ef
ot

o 
m

.fl
.

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR STAFFAN ERLANDSSON

Det har inte flutit mycket vatten mellan 
broarna sedan förra funderingen.  En sen 
utgivning av förra numret och tidigt med 
detta på grund av semestertider ställer till 
det. Jag får nästan en känsla av veckotid-
ning – kanske ska vi öka utgivningen av KB 
till 26 nummer per år? 

Sommar är loppmarknadernas tid. 
Häromdagen svängde vi – närmast av 
en slump – förbi närbelägna Venngarns 
Slott som kör bakluckeloppis på hel-
gerna. Hustrun hittade givetvis porslin 
och lite pepparkaksgubbeljusstakar, dot-
tern sagoböcker och pussel. Denna shop-
pingrunda hittade även jag några godbitar. 
Ett set huvlås för 10 kr som på tyska heter 
Motorhaubenhalter, franska Attache Capot 
och vad som ska föreställa italienska Ganci 
Abarth – Abarthkrokar? Var huvlåsen så 
dåliga på Abarthbilarna att gummistrop-
parna döpts efter dem? Dessutom fick jag 
med mig tre bilböcker för blygsamma 10 
kr. Nästa fynd var gamla nyckelringar med 

Fords Motorcraft i stilren stil (första bilen 
var en Ford Cortina GT) samt den mest 
bisarra 80–talsprodukten hittills; en stilise-
rad ubåt med texten UBÅTSRAPPORTÖR 
på ena sidan och någon form av marin 
logga med ett ankare under kunglig krona 
på andra. Som krona på verket serverades 
kaffe och wienerbröd i fiket. Så enkelt kan 
det vara att få en trevlig eftermiddag, helt 
oplanerat. Nästa vecka börjar dessutom en 
kombination av bakluckeloppis och bilträff, 
så rätt vad det är står jag där med ett gäng 
flyttkartonger fyllda med gammal bråte!

Annars är det bara att njuta av somma-
ren och de allt mörkare kvällarna. Fast nu 
när Shells trevliga bränslekvalité V-Power 
fått sig en slev av etanol vet jag inte var 
jag ska tanka i sommar. Är det dags att ta 
steget och etanolkonvertera/optimera banå-
karbilen nu?

SLADDA FINT I SOMMAR!

NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

6736 SIGURDSON PETER GÖTGATAN 29 116 21 STOCKHOLM  WXP965 147 TS  SILVERGRÅ METALLIC

6735 SÄLLSTRÖM PER LÖNNGATAN 1 235 38 VELLINGE                     KON734 166 3,0 1999 SILVER

                         RTC654 GTV 2,0 TS 1996 RÖD

6734 ANDERSSON DANIEL KARLSFORSLIDEN 7 566 31 HABO

6733 WASS PETER MIDSKEPPSGATAN 28 120 66 STOCKHOLM   147 GTA  

6732 MÅRTENSSON ANDREAS ERIK DAHLBERGS GATA 27 254 39 HELSINGBORG  XZF263 GTV 3,0  SVART

6731 PERSSON FREDRIK KRONETORPSGATAN 44 A 212 26 MALMÖ  155  RÖD

      GT  RÖD

      155  GRÅ

6730 SHANAHAN MICHAEL GUNTOFTAVÄGEN 188 B 429 43 SÄRÖ                         LPZ567 GIULIETTA 1,6 JTDM PROGRESSION 2011 GRÅ 319

6729 JOHANSSON KRISTIAN JÄRNVÄGSGATAN 23 642 60 MALMKÖPING  HRM802 GTJ 1600 1975 RÖD

      SWP557 156 TS SW 2002 SILVERMETALLIC

6728 EKMAN JONAS KUNGSGATAN 30 285 31 MARKARYD NSY806 GIULIETTA QV 2011 VIT

6727 UDDESKOG ANDERS V. ALSTAD PL 70 231 95 TRELLEBORG TMA489 156 2,5 V6 SW  GRÖNMETALLIC

6726 MCNAMARA EDWARD SVARTVIKSSLINGAN 31 LGH 1103 167 38  BROMMA                       RDO696 156 TS 2,0 1999 RÖD

6725 BLOMQVIST GÖSTA HULTGRENSVÄG 8B 443 38 LERUM                           

6724 HARLIN ROBERT SÅGVERKSGATAN 98 122 41 ENSKEDE                      HSD765 1600 GTJ 1975 RÖD

6723 LINDSTRÖM HENRIK LYSEKILSVÄGEN 72 857 33 SUNDSVALL CRK412 SPRINT VELOCE 1,5 1985 RÖD

6722 CLIFFORD ROLAND SLLINGVÄGEN 7 703 76 ÖREBRO                       ONL055 SPIDER 1988 RÖD

6721 PERSSON LARS SYLVESTERGATAN 10 411 32 GÖTEBORG                     MKE939 GIULIETTA QV 2011 SVART

6720 KJELL CONNY HELLEFORSVÄGEN 4 261 93 SAXTORP                      BFO615 SPIDER 1986 BLÅMETALLIC

6719 LIBÄCK THOMAS KALLEBLEKINGS VÄG 9 244 36  KÄVLINGE                     CSM676 BRERA 3,2 Q4 2006 SILVER

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 Henrik på 

kansliet på telefon 070-274 21 81. Du når kansliet enklast via 

e-post, medlem@alfaromeo.org

BLI MEDLEM I

Svezia
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

SEKRETERAR-REFLEKTIONER 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

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

Mer än en verkstad
Oavsett vilken motor, om du 
kör på bana, i skogen eller på 
gatan har vi alltid något att 
tillföra. Mer än 15 års praktisk 
erfarenhet gör Autokinito till 
experter på Alfa Romeo, men 
vi servar, trimmar och reparerar 
alla bilmärken.

Rullande landsväg
Många kommer till oss för 
att ställa in motorn med 
hjälp av vår bromsbänk eller 
chassidynamometer (rullande 
landsväg). Oavsett om du åker 
tävling eller bara bil till jobbet 
är detta det bästa sättet att få 
ut det mesta ur din bil, vare sig 
du är ute efter prestanda eller 
lägsta bränsleförbrukning.

Reservdelar
Vi jobbar med de bästa och 
flesta på marknaden förekom-
mande märken när det gäller 
reservdelar och tillbehör.

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.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 pro-
duktion 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 gammelalfa som 
påstås ligga begravd under Bahcos fabrik i Eskilstuna?

Registro Classico Svezia
Välkommen att anmäla dig till denna sektion, kontaktper-
soner nedan
Vi vill gärna ha synpunkter, hjälp och glada tillrop. Hör av 
er till

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

Sommaren har det mesta av landet i sitt grepp och för-
hoppningsvis njuter ni som bäst av ledigheten när detta KB 
dimper ned i lådan. På dessa nordliga breddgrader vet vi 
ju aldrig riktigt hur vädret ser ut i morgon – eller ibland 
om någon timme. Men hittills har det ju de flesta dagarna 
bjudit på humörhöjande solsken, ljumma vindar och lagom 
temperaturer – åtminstone här i Östergötland.

Det har ju också inneburit starten på en intensiv 
säsong av träffar och möten. Dels har vi ju de som klubben 
arrangerar eller officiellt deltar i. De finns ju med i kalen-
dern i slutet av tidningen och uppdateras dessutom regel-
bundet på vår hemsida. Dessutom dyker det ju, med jämna 
mellanrum, upp förslag till spontana träffar med andra 
klubbmedlemmar och Alfisti på allehanda ställen. Senast 
såg jag att det finns en Facebook-grupp för Östersund med 
avsikten att organisera träffar. Utmärkt initiativ av Sven 
Westerlund och väl värt att klona på andra ställen. Om 
Internet lyckats ändra maktbalansen i Egypten finns det 
väl ingen anledning att det inte skulle fungera att samla 
lokala Alfa-guerillas!

 Men förutom dessa träffar finns det ju en otrolig mängd 
andra sammankomster av olika slag. Enligt nyhetsrap-
porter senaste tiden har de ju gått inflation i festivaler 
i Sverige – och då avses musikfestivaler för skiftande 
muskintressen. Från min utsiktspunkt så skulle man 
kunna dra slutsatsen att detsamma gäller bilträffar! 

Från Linköping kan jag delta i en träff varje dag i 
veckan, utom tisdag och lördag, under hela sommaren. Allt 
inom c:a 5 mils avstånd och mindre än en timmes resa. 

Veckan startar i Folkets Park i Boxholm, 5,3 mil bort, på 
måndagskvällen. Tisdag blir alltså vilodag men på onsdag 
kan jag antingen välja attt åka till Nostalgiträff i Vadstena 
(5 mil) eller satsa lite mer tid för en Veteranfordonsträff 
i Horn söder om Kisa (drygt 7 mil). Annars får man väl 
växla mellan de två!

Torsdagar är det samling i Nykvarnsparken på hem-
maplan här i Linköping så det är enkelt. Fredag lockar 
cruising i Motala med centrum vid Motormuséet i Hamnen. 
Slutligen kan veckan avslutas lite stillsamt på söndagen i 
Mjölby vid Veteransbilsträffen.

Om man sedan till detta lägger enstaka evenemang så 
går det att bli lika stressad under sommarvilan som andra 
tider under året. Jag vet inte hur det ser ut där du bor men 
jag kan heller inte komma ihåg att utbudet var så omfat-
tande för ett antal år sedan. Bilträffar har blivit lite av en 
folkrörelse! Och även om en del av de möten jag listade har 
ett fokus som ligger lite utanför Alfa Romeos värld, men 
dunkande amerikanska V8:or eller brittiska sportbilar, så 
bjuder de i alla fall en chans att träffa andra med ett brin-
nande intresse för bilar och motorer.

Så, kolla vad som finns i din närhet, samla ihop en 
grupp Alfisti och utnyttja möjligheterna att träffa andra 
motorentusiaster. Det är alltid stimulerande att diskutera 
våra fordons relativa fördelar och visa att Alfor körs av 
folk med hjärta!

HÄLSNINGAR, BO

Är du också nyfiken på vad rosttrollen ställt till med 
på din bil? Alla vet ju att våra Alfor rostar som gamla 
harvar, eller hur? Vad kan vi göra för att öka chansen 
att de överlever mer än bara sin första vinter? Eller är 
de inte sämre än andra märken, kanske? Frågorna är 
många!

Fjärde oktober har Malin och Tobias Nordström, 
tillsammans med Malins bror Fredrik, bjudit in oss till 
en kväll hos dem på Tectyl Center Linköping. Det är 
ett famijeföretag som funnits i över 30 år och med stor 
erfarenhet. Förutom rostskydd för bilar har de rost-
skyddat åtskilliga SAAB:ar av den flygande sorten och 
även försvarets helikoptrar.

Vi tittar gemensamt på våra bilar, lyfter dem och 
låter Tobias guida oss in i de mörka balkarna där så 
mycket olustigheter kan dölja sig. Dessutom berättar de 

om rostskydd i allmänhet och vi kommer att få råd och 
tips för att rädda våra pärlor från rostens härjningar.

Det vore kul med en varierad ålder på bilarna så vi 
kan jämföra både nyare och äldre Alfor!

Tobias och Malin kommer också att koka ihop några 
specialerbjudanden för dig som deltar, så¨missa inte 
den chansen. 

Vi bjuder på enklare förtäring! Antalet deltagare är 
begränsat så anmäl dig så snart som möjligt. Samling 
2011-10-04 vid 17:30, programmet börjar 18:00, på 
Tectyl Center Linköping,  Kolfallsgatan 23, Linköping, 
i östra delen av Tornby.

Anmäl dig på hemsidan, genom mail till mig på 
sekreterare@alfaromeo.org eller ring 073-941 53 01.

TRÄFF MED ROSTTROLLEN!
Linköping 4 oktober
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Svenljungav. 13, Målsryd. 
033-23 66 70.
Mån–fre 8–18, lör 10–13.   
www.tagejohanssonbil.se

Vi säljer och servar Alfa Romeo

Välkommen

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

Vi säljer och servar Alfa Romeo

Välkommen

Välkommen till 
Svenska Bil när du 
ska köpa din nästa 
Alfa Romeo.
André Ingrosso. 08-505 691 15   andre.ingrosso@svenskabil.se

 

Esbogatan 8. Akalla. 08-505 692 00. Må-fre 9-18. Lö-sö 11-16. www.svenskabil.se

Alfa Romeo Giullietta. Pris från 199.900 kr.
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I april 1979 tyckte Alfa Romeo att det var dags för ett 

flaggskepp. Alfa 6 lanserades som imposant sexcylin-
drig sedan. Redan 1973 hade Orazio Satta startat pro-
jektet. Motorn var en V6 med en förgasare per cylinder, 
eller åtminstone sex stycken enports Dell´Orto FRPA 40. 
Effekten var 158 hk, motorn fram och växellådan fram till 
skillnad från lillasyster Alfetta.

Alfa 6 var även den första Alfa Romeo som utrustats 
med servostyrning. Treväxlad automatlåda från ZF fanns 

som tillval, standard var femväxlad manuell låda.

Prestandan för denna sagolika limousine var en toppfart 
på 193 km/h med manuell och 187 km/h med automat.

Motormässigt fanns tre versioner; 2,5 V6 med 158 hk, 
2,0i V6 med 135 hk och 2,5 TD med 105 hk. Mellan 1979 och 
1987 tillverkades 6372 exemplar. Plysch, träinläggningar 
och ett härligt fyrkantigt utseende var framträdande egen-
skaper. Visst var det bättre förr?

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Alfa Sei
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Från 1 maj är det fritt fram för oljebolagen att 
sälja E10, 95–oktanig bensin med upp till 10 
procent etanolinblandning. Tanken är att E10 på 
sikt ska ersätta den vanliga 95-oktaniga bensi-
nen. Etanol är dock mer aggressivt mot materia-
let. Törs du åka på E10?

  
Från den 1 maj 2011 är det fritt fram för oljebolagen att 
börja sälja en blandning av 95-oktanig bensin med en 
inblandning av upp till tio procent etanol. Självklart är det 
miljöhänsyn som ligger bakom tanken – med mer etanol 
i tanken minskar koldioxidutsläppen. Åtminstone är det 
tanken med etanol i tanken.

Med modern datorkraft i dagens bilar är E10 inget pro-
blem. En kontinuerlig avläsning av omvärlden möjliggör 
optimal inställning av tändning och bränsle-luftblandning.

Förgasarbilar och tidiga generationers insprutningsbilar 
klarar inte av denna omställning varför resultatet kan bli 
magrare bränsle/luftblandning.

Etanolen har även en frätande och upplösande effekt på 
materialet. Bränsleledningar, förgasarmembran och annat 
kan lösas upp och försvinna med ökad risk för läckage och 
brand. Även gamla avlagringar kan lösas upp och sätta 
igen bränslesystemet. 
Etanolen har också en god förmåga att binda vatten med 
svårstartade motorer och korrosion som följd. Att ha ett 
fräscht bränslesystem är alltså än viktigare idag, inte 

minst på grund av den ökade brandrisken.

Ett gott tips inför eventuellt ökad etanolinblandning 
är att se över bränslesystemet och ha fräscha slangar och 
använda utprovade originaldelar som bränsle- och oljefil-
ter.

BilSweden har tagit fram en lista där respektive tillver-
kare ger råd om vilka modeller som tål E10. Observera att 
om din bil kräver högre oktantal, vilket många Alfor gör, 
så ska du inte tanka E10 som håller 95 oktan.

För Alfa Romeo ser godkända listan ut enligt nedan.

• Giulietta

• MiTo

• 159, Brera och Spider: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS

• 8C 4.7 32V

Rätt tråkig läsning för alfisten, således.

Vad som gäller för just din Alfa kan bara Alfa Romeo 
svara på. Står slangar, filter, förgasare och andra delar av 
bränslesystemet pall för E10?. 

E10 har redan lanserats i Finland, Frankrike och 
Tyskland med förvånande resultat. Målet att nå lägre 
utsläpp från biltrafiken har på sina håll i Finland redan 
gått förlorad. Precis som i Sverige har den finska vagnpar-
ken en hög snittålder, varför de inte kan tanka E10. Många 
bensinstationer har bara en cistern för bensin och resul-
tatet har då blivit att man enbart säljer 98 oktan eftersom 
en majoritet av kundernas bilar enbart fungerar med 98 

oktan. Idag står E10 för endast 55 procent av all den bensin 
som säljs i Finland.

Även i Tyskland har det rapporterats om problem. Till 
en början sades det att de flesta bilar som körts på 95 oktan 
kunde klara E10. Efter bara någon vecka kom det dock 
reviderade listor på godkända bilmodeller från tillverkarna 
vilket skapade osäkerhet hos bilägarna. I mars hävdade 
tyska medier dessutom att en biltillverkare gått ut med en 
varning om att E10 kunde orsaka motorskador på fram-
förallt äldre bilar. Trots snabba besked från tillverkaren 
att detta inte gäller den bensinkvalitet som säljs i EU var 
skadan redan skedd och tyska bilister började bojkotta E10. 
Trots en stor informationskampanj verkar bojkotten hålla i 
sig – mätningar visar att 85 procent av tyska bilister vägrar 
tanka E10. 

– 1 maj är redan passerat, berättar Ulf Svahn, VD för 
Svenska Petroliuminstitutet som representerar oljebran-
schen. Jag tror dock att lanseringen från bränslebolagen 
tidigast kan ske till hösten då vi byter till bränsle av annan 
kvalité inför vintern, säger Ulf Svahn.

Bränslebolagen bekräftar den något fördröjda lanse-
ringen.

– Tillsammans med bil- och oljeindustrin håller vi just 
nu på med att ta fram en standard för det nya bränslet, 
berättar Åsa Håkansson, produktansvarig på Statoil. Det 
finns normer vi måste uppfylla för att garantera bland 
annat hållbarhet på motorer och bränslesystem. Detta 
arbete är inte klart förrän i höst. Samma arbete pågår i 
Europa där det beräknas vara klart under 2012, fortsätter 
Åsa Håkansson. 

Även Preem siktar på en senare lansering.

– Jag har ytterst svårt att tro vi hinner komma ut på 
marknaden under 2011, säger presschef Thomas Ögren på 
Preem. Kanske dröjer det ända till 2013 innan allt med 
logistik, depåer, lagring och cisterner på mackarna är löst, 
förklarar Thomas Ögren.

En annan intressant aspekt är myndigheternas age-
rande. Från deras sida har man bara utlovat skattebefrielse 

 – funkar det i din Alfa?

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: STATOIL

Idag har vi 95 och 98 oktan samt diesel och etanol på mackarna. Hur 
blir det i framtiden?        Foto: Statoil

Raffinaderierna står inför en ny utmaning. Hur blandar man lättast 
10 procent etanol i bränslet?       Foto: Thomas Ögren, Preem.

Nästa steg blir lastbilarna som måste få plast för en ny 
bränslesort. E10 i din pump kräver en hel del funderan-
de innan det blir verklighet.      Foto: Hans Berggren

Åsa Håkansson, produktan-
svarig Statoil. Foto: Statoil

Ulf Svahn, VD Svenska 
Petroeluminstitutet. Foto: 
Sv. Petroleuminstitutet

för 6,5 procents etanolinblandning. Att ta fram produkter 
med oklara lagar och regler är svårt. Risken att oljebola-
gen själva står för kostnaden att blanda i de återstående 
procenten med (dyrare) etanol är antagligen liten. Många 
beslut återstår således att ta, så vi får ge oss till tåls ännu 
en tid innan vi vet vad som kommer att hända. 

Klart är att det kommer finnas bensin med lägre etano-
linblandning precis som idag. Det finns dock inga krav på 
att det alternativa bränslet med etanolinblandning på fem 
procent kommer att bli 98 oktan – det kan lika gärna bli 95 
oktan, vilket skulle ställa till det rejält för många ägare av 
Alfa Romeo. I Europa bojkottar tyskarna E10 och finnarna 
kör 98. Ska den tjuriga svensken bara bita ihop och tanka 
E10 eller kommer 98-oktanigt bränsle att gå mot en ny vår? 
Och vad gäller för alla små motorredskap som gräsklip-
pare, röjsågar och motorsågar?  Eller båtmotorer? Frågorna 
är många.

Så länge 98 oktan finns kvar är allt frid och fröjd, men 
skulle den kvalitén försvinna vet jag inte riktigt hur jag 
gör. Kanske läge att etanolkonvertera och chippa om så 
kanske man dessutom får några extra hästar? Jag tror inte 
det var tanken bakom E10...



Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Italienska Bil AB och If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.
*Den enda förutsättningen är att du köper bilen hos en auktoriserad Alfa Romeo-handlare.

Oavsett vilken modell av Alfa Romeo du väljer, så får du sköna linjer och välkänd italiensk vitalitet på köpet. Kom-
plettera med Alfa Romeo Försäkring och du får ett mervärde som innebär kostnadseffektiv trygghet och snabb och 
smidig skadereglering. Alfa Romeo Försäkring är en god affär, den också.
 Alfa Romeo Försäkring garanterar att din Alfa Romeo alltid lagas på en märkesverkstad och med originaldelar. Vi 
har ingen övre belopppsgräns när vi ersätter däck, fälgar och fabriksmonterad stereo. 
Första året betalar du heller ingen självrisk vid djurkollision. Vi reglerar de flesta skador direkt över telefon och du får 
snabbt hjälp med det praktiska. Vår skadejour har öppet dygnet runt, kundservice vardagar 08-21  samt lördagar och 
söndagar 10-16.
 För dig som är medlem i Club Alfa Romeo finns ett extra förmånligt erbjudande. Du hittar det på vår hemsida 
www.alfaromeoforsakring.nu 
 Ring 08-541 702 09 om du vill veta mer om vår försäkring.

Försäkringen med fördelar 
                       ingen annan har.
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VINN EN NY GIULIETTA!

1:a pris En helt ny Alfa Romeo Giulietta 170hk. Utrustad med larm med 
dubbellåsning, sportpaket med sportratt, sidokjolar, sportpedaler, alu fälg 
18´´ Sport. Mörk interiör, mörkt innertak och sportstolar i textil/läder. Valfri 
färg. 1 års helförsäkring ingår.

Värde 243.400:- 

2a – 6e pris 
Lavazza Espressobryggare 
Amodo Mio.
Värde ca 1.795:-/st

7e – 14e pris 
Alfa Romeos snygga och rymliga
kylväska för utflykten!
Värde 350:-/st

Lottpris 495:-
Betala på Pg: 86 18 81-1 NU!

Lotterietid 1/6 – 31/10. Absolut sista betalningsdag är 31/10. Dragning sker den 7 november.
Antal lotter 1.050, delas ut from 1-1.050 och ges vartefter betalning kommer in på Pg: 861881-1
Glöm ej att skriva namn, adress, email och telnr. när du betalar din lott!

Vinstandel 49%. Beviljat av Lotterienheten vid Idrottsförvaltningen 31/5. Kontrollant 
Anita Attersand. Lotteriföreståndare Torbjörn Wulf 073-425 72 21. Vinnarna meddelas på 
www.spangahockey.se samt www.alfaromeo.org. Dragning sker på faktiskt antal sålda lotter, 
ev. osålda lotter plockas bort. Mer info. hittar du på www.spangahockey.se och på 
www.alfaromeo.org

Bilen på bilden kan vara alldeles fantastiskt extrautrustad.
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  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

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

I slutet av 60-talet var det dags att modernisera 
Alfa Romeos modellutbud, framförallt i lilla mel-
lanklassen med en smart, sportig och skön 
fyrdörrars familjevagn. Bilen kom att heta Alfetta, 
vars gener skulle finnas på marknaden under en 
20-årsperiod mellan 1972 och 1992 med Alfa 
75 som slutkläm.

Jämfört med föregångaren 1750 var Alfettan – som lan-
serades 1972 – en modern skapelse, som trots en smäckrare 
form var rymligare. I broschyrerna påstods det åtminstone 
att fem personer kunde åka i förnämlig komfort.

Mekaniskt ärvde Alfettan motorn från 1750. Endast 
tråg, grenrör och kylfläkt skilde dem åt. Växellådan fick 
en innovativ placering över bakaxeln av De Dion-typ med 
hemmamekanikermardrömmen centralt placerade skiv-
bromsar. 

Fram till 1977 skedde inga större designmässiga för-
ändringar. Vackert glänsande krom på stötfångarna, i 
grillen och gallren för luftutsläppen på C-stolparna. Det 
tvärt avhuggna bakpartiet stoltserade med tre individuella 
glas, som senare skulle hamna på superbilen Lamborghini 
Countach. I fronten satt dubbla strålkastare som gav bilen 
ett exklusivt utseende. Redan då ägaren skulle sätta sig i 
bilen lyste denne upp av glädje då han/hon lade handen på 
de vackra kromade handtagen.

Till Genévesalongen 1977 dök dock plastdjävulen upp. 

 Kort om Alfa Romeo Alfetta

Kofångarhornen var klädda i plast, strålkastarna och bak-
lyktorna var ersatta med fyrkantiga blaffor, dörrhandtagen 
följde tidens rådande design med infällda fyrkantiga tryc-
kanordningar. ’’Samtidifieringen’’ skenade vidare 1982 då 
ännu en ansiktslyftning ägde rum, denna gång med fantas-
tiska plastskydd längs dörrarna, en enda lång plastbit som 
sträckte sig över hela bakstammen och armaturerna där. 
Motormässigt var det nu en tvåliters maskin med brytarlös 
tändning och en växellåda med något högre utväxling.

Mellan 1972–84 tillverkades 475 722 exemplar Berlina, 
GT/GTV tillverkades i 136 275 exemplar mellan 1974–86. 

Tekniska data Alfetta 2000
Motor 
Rak 4�cyl, 84x88,5 borr/slag, volym 1962 cc. Dubbal förga-
sare. Effekt 122 hk, vridmoment 175,5 Nm.
Växellåda
Femväxlad manuell, placerad i bakvagnen.
Mått & vikt
Längd 4385 mm, bredd 1640 mm, höjd 1430 mm. Hjulbas 
2510 mm, spårvidd f/b 1360 mm/1358 mm. Vikt 1140 kg, 
bränsle 49 liter.
Prestanda
Toppfart över 185 km/h.
Bräsnleförbrukning
90 km/h 0,66 l/mil – 120 km/h 0,89 l/mil. Stadstrafik 1,26 l/mil.
Nypris 1984
77 500 kr

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: ALFA ROMEO

Så här såg premiären ut1972; vacker senapston, krom och 
dubbla lyktor, åtminstone på 1,8�litersmodellen. 1,6 hade stör-
re enkla runda lyktor.

Rådande designmode var fyrkantigt och plastigt, något som 
underlättades av Alfettans grunddesign.

Äkta plast, raka linjer och en fiffigt placerad spegel i handsk-
fackets lucka.

Vem kan motstå detta? Två nyanser av 
brunt, både mjölkchoklad och nougat i 
samma bil!

Autostradagrinet som medtrafi-
kanterna såg det i backspegeln 
när snabba Alfettor dök upp.



 Västsveriges vackraste Giulia
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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

257-CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 210x148.indd   1 23/03/11   17:17

I kamp med mången bil av amerikanskt ursprung 
lyckades Andreas Barbunopulos knipa förstaplat-
sen i Radio P4 Västs tävling vackraste entusiast-
bil. Kan man vänta sig något annat då det är en 
Giulia?

Tillsammans med Anders “Tuten–Akuten’’ Andersson som 
är en känd Cadillacentusiast från Mellerud arrangerade 

P4 en prestigefylld tävling om vackraste entusiastbil. 
Röstningen skedde på nätet med 67 bilar som ställde upp. 
Inför finalen var Andreas ensam europé med Giulian. 
Resultatet blev första plats i finalomgången med 33 procent 
av rösterna före en Edsel Villager från 1958.

Tuten–Akutens värld består av bara Cadillac, så man 
kan förstå att hans besvikelse var stor eftersom en euro-
peisk bil vann. Några bevingade kommentarer från honom 
gällande Alfan var oundvikliga:

• Din bil får plats i Cadillacens koffert.

• Vad har du fenorna?

• Har bilen vuxit färdig?

• Har du stående tändstift?

• Min startmotor i Cadillacen är större än din motor.

Men som sagt i vår värld har storleken ingen betydelse. 
Och Giulian var ju dessutom vackrast. Priset bestod av en 
pokal i form av en bowlingkägla samt tre CD-skivor med 
rockabillymusik(!).

Tack till alla er som bidragit att Alfan blev en värdig 
vinnare och även P4 Väst som bidragit med bilderna!

Fr. vä. Stefan Elofsson P4, Torbjörn Wernlund, Tim Wernlund, 
Andreas Barbunopulos och Anders Tuten Andersson snackar 
bilar på scen. Foto: Skoob Salihi/P4 Väst. Andreas Barbunpopulos och hans vackraste Giulia med prisbuckla. Foto: Susanna Wictorzon/P4 Väst.

TEXT: ANDREAS BARBUNOPULOS



Borås · Bilpunkten i Borås AB, Hultagatan 23 · Borås/Målsryd · Tage Johansson Bil AB, Svenljungavägen 13 · Gävle · Din Motor AB, Ingenjörsgatan 2 · Göteborg · Hedin Bil AB, Argongatan 20 · Halmstad 
Klasén Bil, Bohusgatan 1 · Helsingborg · Bilpartner Skåne AB, Bergavägen 6 · Kalmar · Smålands Motorcentrum AB, Engelska vägen 2 · Karlstad · Wafab Bil AB, Ramgatan 1 · Kungsbacka · Auto Lounge AB, 
Lilla Hantverksgatan 5 · Landvetter · Landvetter Bilverkstad, Br. Josefsson AB, Östra Eskilsbyv 220 · Lidköping · Inges Bil AB, Truvegatan 7 · Linköping · Hedin Bil AB, Åsbjörnsgatan 1 · Malmö · Bilpartner 
Skåne AB, Jägersrovägen 100 · Norrköping · Olofsson Auto, Navestadsgatan 41 · Stockholm Haninge · Torvalla Bil, Hantverkarvägen 30 · Stockholm Akalla · Svenska Bil AB, Esbogatan 8 · Stockholm 
Skärholmen Wahlström & Nielsen, Murmästarvägen 33 · Stockholm Åkersberga · Aftén Bil, Rallarvägen 10 · Uppsala · Hedin Bil AB, Bolandsg 18 · Västerås · Bilhuset i Väserås AB, Isolatorvägen 10 · Växjö 
Kronobergs Bilaffär, Hejaregatan 6 · Ängelholm · Bilpartner Skåne AB, Munka Ljunbyvägen 26 · Örebro · Orrby Bil, Kryptongatan 2 

Säkrast i klassen.**
5 stjärnor i EURO NCAP 2010 med 87 
av 100 poäng.

Exklusiv kupé.
”Den är säker, rymlig nog för en liten familj och 
modernt miljövänlig.” Vi Bilägare nr 12, 2010.

JAG ÄR GIULIETTA.

U T A N  H J Ä R T A  Ä R  V I  B A R A  M A S K I N E R .

1.4 turbo MultiAir.
Bästa nya motor 2010.
Mer kraft, lägre förbrukning.

*  Priset är baserat på Alfa Romeo Giulietta Progression 1.4 TB 120 hk. Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: 4,4 – 7,6 l/100 km vid 
 blandad körning. CO2-utsläpp: 114 - 177 g/km vid blandad körning.   ** I klassen Small Family Cars. Bilen på bilden är extrautrustad.  

alfaromeo.se

Alfa Romeo Giulietta från 196.000 kr*
”Nya Giulietta är kompetent, konkurrentkraftig och tillräckligt läcker för att knäcka vilken tysk 
bil som helst.” Dagens Industri, 13/8 2010.

Välkommen in på en provkörning.
 

PRESTANDA KOMFORT SÄKERHET

OriginalmOnterat på världens främsta bilar.
När du kör en av de bästa bilarna i världen vill du inte pruta på prestanda,
stil eller säkerhet. Det är därför däck från Pirelli sitter originalmonterat 
på just din bil. Pirelli – alltid i täten.

pirelli.se
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Tack vare eldsjälen Wille Roos fick ett gäng alfis-
ter sig en upplevelse utöver det vanliga. Med 
sina Alfa Romeo fick de delta i historiska Mille 
Miglia under några heta sommardagar i maj – 
mitt bland gräddan av klassiska racersportvagnar 
från förr!

8 maj samlades ett förväntansfullt gäng alfisti, Orsi 
Scandinavi (skandinaviska björnarna), hos Wille Roos i 
Limhamn för att köra ”Al seguito della Mille Miglia”, det 
historiska klassiska landsvägsloppet i Italien. Mille Miglia 
är tusen romerska mil vilket motsvarar 1600 km som 
avverkas under nätt tre dagar. Vi kör som associerade med 
tillstånd från Mille Miglia–bossarna. 

Åtta klassiska Alfa Romeo, Spiders, 1750 GTV och några 
Bertone samlas vid brofästet till Öresundsbron för dekal-
trimning och fotografering. Resan går via Hamburg och 
biltåg till Lörrach vid Basel och sedan genom ett soligt 
och vackert Schweiz fram till St Gotthardtunneln där 
våra vänner Renzo och Jean–Luc från Italien respektive 
Schweiz ansluter och guidar oss över berget. Det är en tuff 

och slingrig väg uppför berget med meterhöga snödrivor 
på vissa ställen längs den för säsongen nyöppnade vägen. 
Lunch intas på 2108 meters höjd vid St Gotthardspasset. 
Vidare ner via Bellinzona till Sarnico som ligger vid Lago 
d’Iseo där tar vi in på Albergo Stazione, som Wille förbo-
kat. Fler bilar har anslutit, tre danska, en norsk, Marcus 
från Åland, två amerikanska Spiders, italienreggade och vi 
blir till slut 20 bilar.

Det smakar väldigt bra med en Campari på terrassen 
vid sjön. Trivsam middag vid långbord, där vi blir fler för 
varje dag, som mest 45 personer! Vinet till maten under 
veckan sponsras av Chris på Highwood Motor Co – något 
som verkligen uppskattades! 

Tisdag är mekardag. Några av de äldre bilarna har 
problem med batteriladdningen –antingen laddar de för 
mycket, för litet eller inte alls. Ur bakluckorna trollas det 
fram reservdelar, laddningsrelä och generator. Några bat-
teriinköp blir det och en likströmsgenerator renoveras på 
Luzzago’s verkstad. På eftermiddagen tar Wille ut oss på 
en tur utmed sjön, slingrande genom gallerierna och upp 
i bergen på serpentinvägar, nästan 1000 m höjdskillnad. 
Nästa dag kör vi till Luzzago och tar en titt på nästan 250 

veteranbilar som renoveras och säljs på auktion, mycket 
bilgodis där! Vidare till Brescia där vi strosar runt på stan 
och tittar på MM-bilarna som står uppställda och tar en 
uppvisningstur då och då. Mycket folk och härlig stäm-
ning.

Så kommer då DAGEN. Efter sista översyn – controllo 
olio – kör vi till Brescia och tittar på starten på torsdag 
eftermiddag. De äldsta MM bilarna startar först, -20 och 
-30-talsbilarna, exempelvis Alfa Romeo 6C 1500 1928, 
Bugatti typ 35 1925, med flera. Totalt startar 378 bilar i 
riktiga MM. Det är ingen hastighetstävling utan de ska ha 
tider på vissa sträckor och kontroller, men på grund av att 
loppet går på allmän väg med trafik så får de stå på ganska 
duktigt på landsvägarna. Polis banar väg med blåljus och 
sirener mot rödljus och ibland på mötande trafiks körbana 
och trafikvakter stoppar annan trafik. Vi hänger med 
bland MM bilarna. Det är en otrolig upplevelse att köra 
bakom en Alfa Romeo från 30-talet och ha en Bugatti som 
kör om i backspegeln. 

Snabb körning till Verona, vi kör med 
in i den gamla borgen och in i gränderna. 
Det är trångt och fullt med åskådare upp 
mot amfiteatern med strålkastare och 
entusiastisk publik. Alla jublar när de 
klassiska alforna kommer. Italienarna 
uppskattar bilkultur! Fabbe och Berit 
signalerar med sitt femtonshorn ”O sole 
mio” och alla jublar. En härlig känsla i 
den ljumma kvällen. Det mörknar när vi 
drar iväg till Bologna, där är det natt-
stopp. Allt är förberett, Nilla har bokat 
för oss på Hotel Relais och vi stupar i 
säng.

Fredag. Bra frukost och iväg vid 
8-tiden. Ännu fler italienska Spiders 
ansluter. Det är 25 grader varmt redan 
på morgonen. Vi kör Imola-Faenza-Forli-
Cesena-Rimini, och genom San Marino. 

Klassiska vägar och härligt motorljud som stud-
sar mellan husen. Vårt Alfaljud blandas med det härliga 
ljudet av Ferrari, Porsche, Bugatti och Maserati.

Lunchmacka och tankstopp, där sitter vi på första par-
kett och ser MM bilarna tanka eller dra förbi. Vi börjar 
bli tjenis med MM deltagarna nu. Jovin från New York, en 
mogen man över 70 år hävdar att detta är den största upp-
levelsen i hans liv!

Längs bergsvägarna Pennabilli-Sansepolcro blir vi 
omkörda av prins Carl Philip och Janne Flash i en Porsche 
Spyder 550 1500 RS, 1955. Vi släpper alltid fram MM 
bilarna men hakar gärna på. In i Spoleta, förbi Assisi, 
småvägar upp i bergen öster om S. Anatolia, Monteleone. 
Vi är uppe i en skidorten Terminillo på 1600 m med snö 
på båda sidor vägen. Då vi kommer ner i dalen vid Rieti 
blir det varmt igen. Mot Rom via Tiberiana, in i Roms 
centrum till Ponte Milvio till ett förbokat litet underjor-
diskt parkeringsgarage. Vid restaurant Palotta blir vi väl-
komnade av Duetto Club Italia (DCI).  En ljummen kväll 

TEXT: FREDRIK WIDERBERG
FOTO: LASSE SVENSSON, FREDRIK WIDERBERG, 
MARCUS BOMAN, MIKKEL LUND, PAUL ERICHSEN

MILLE MIGLIA – EN GÅNG I LIVET

Orsi Scandinavi före avfärd från Limhamn. 

Vacker utsikt från Albergo Stazione i Sarnico!Uppvisning i Brescia före start. Maserati 150S 1955.

Alfa Romeo 6C Gran Sport 1930, Mille Miglia 2011.
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FAKTA OM MM:
1927 första tävlingen hastighet och tillförlitlighet, inspirerad 
av Charles Lindberghs soloflygning New York – Paris non-
stop på 33,5 tim samma år. Vann 1927 gjorde en OM på 21 
tim.
1957 inträffade en stor olycka. 12 personer omkom, därefter 
förbjöds hastighetstävling på allmän väg. Farterna hade blivit 
för höga. Stirling Moss körde 1955 en Mercedes 300 på 10 
tim, medelhastighet 157 km/h.
1982 börjar man köra MM som historisk tävling med bilar 
byggda 1927 – 1957.
Årets resulttat: 1. Aston Martin Le Mans 1933, 2. Bugatti typ 
37 1927, 3. Alfa Romeo 6C 1500SS, 1933. 378 startar, 291 
fullföljer.
De som deltar i det officiella 1000 Miglia måste ha en bil 
t.o.m. 1957 års modell. Man betalar €7.000 för det kalaset. 
Mer att läsa på www.1000miglia.eu

mitt i Rom med en massa folk i rörelse. Vi är 15 från vår 
grupp, några hittar inte och har åkt till hotellet. En god 
trerätters romansk middag och Wille och DCI–presiden-
ten Massimiliano byter presenter. Il Presidente får bland 
annat en stor flagga med en röd Duetto och alla våra namn 
samt en F1-hjälm i glas. Proppmätta men framförallt jät-
tetrötta ger vi oss ut i den ljumma natten i Rom, mot Auto 
Hotel Roma i Fornello ca 1 mil norr om Rom. Ingen smidig 
incheckning fastän Nilla skickat in lista med namnupp-
gifter, vad morsan hette som ogift, var man konfirmerades 
och en massa annat konstigt i förväg. På alla de andra 
hotellen har incheckningen gått på en minut per bil, men 
inte här tyvärr. Det blir sen läggning. Vi har kört i solsken 
hela dagen och huden känns som smärgelduk i ansiktet.

Lördag. Spartansk frukost = espresso och kex. På par-
keringen har samlingen utökats med bilar från DCI så nu 
är vi ett stort gäng. Italienarna kör med vissa sträckor, det 
är bara en handfull som kör hela MM som vi gör. Vi hör 
MM-bilarna som kör förbi bakom häcken vid vårt hotell 
med vrålande motorer. Det är lätt att komma i stämning. 
Nu gäller Via Cassia SS 2 norrut i bra tempo. Släpper fram 
MM-bilarna när de kommer. Däremot kan den bli en fight i 
kurvorna med Ferrari och Maserati som inte är med i MM. 
Ronciglione-Viterbo, Montefiascone-Bolsena-Radicofani till 
Siena. Vi kommer in i gamla staden och det berömda torget 
Palazzo. Mycket folk, det känns väldigt speciellt att köra in 
på detta torg som man sett i många filmer! Våra veteran–
Alfor blir uppskattade och kommenterade! Vidare norrut 
mot Florens. Vi är i hjärtat av Toscana och lunchdags, var-
för vi svänger av vid en Agroturismo, där vi träffar våra 
vänner från Scuderia Lorenzotto och äter en riktigt god 
pasta i skuggan. Florens passeras, och vidare på SS 65. Det 
är många våghalsiga motorcyklister ute denna dag, något 
som tyvärr bekräftas då vi passerar två olyckor. Vi fortsät-
ter mot Bologna och genom staden. Städerna passerar vi 
bäst om vi kan hänga på ett gäng MM bilar med MC-polis 
med blåljus och siren i täten. Då går det undan! 

Flaggvakter vinkar fram oss tillsammans med 
MM-bilarna. Våra dekaler visar vem vi är och ingen polis 
ber oss dämpa farten, tvärtom öka! En häftig känsla. 
Mot Modena till Ferrarifabriken i Maranello, där kör vi 
inte in, vi kör ju Alfa! Roland och Bertil och några till 
lyckas komma in i Maseratifabriken! På en mack kom 
Lamborghinigänget och undrade vad det var för en bil som 
kört om dem i kurvorna i bergen. Det var en röd 1750 GTV 

som en viss Roland körde. Senare fick vi höra rykten om 
detta i Italien. Forza Alfa!

Paus – tankning – panini – espresso i skymningen på 
avlyst område, ljummet och härligt, man bara njuter av alla 
fina MM bilar. Många bilar får springas igång, startmoto-
rerna verkar ha storknat av den 30–gradiga värmen. 

Vidare mot Reggio Emilia-Parma-Casalmaggiore-
Cremona mot målgången i Brescia. Vägbanan är våt med 
lite regn, varför vi kör förbi Brescia och fortsätter till 
Sarnico, och kommer till hotellet vid midnatt. Vi sitter 
i uterummet med en kall öl och stämningen kan inte bli 
bättre. De sista kommer vid halvtvå tiden. Vi är lyckliga att 
alla klarat sig utan olyckor och större incidenter. Mycket 
berättande och skratt. 

Hela vårt Mille Migliaäventyr blev möjligt genom initia-
tivtagare och organisatör Wille Roos som får ett stort tack 
för ett fantastiskt projekt! Det är bra att ha kontakter!

Totalt 158 mil avverkades på två och en halv dag! Alla 
vi Orsi Scandinavi som var med ser fram mot ett nytt Mille 
Miglia 2012.

Kommer Ferrarin igenom den smala gränden i Siena? (Ja). Berit, Fabbe, Renzo och Jean–Luc vid St Gotthardspasset. Morgonsamling före sista dagens körning, Fornello/Rom. Wille lämnar present till Il Presidente DCI Massimiliano.

Med poliseskort 
som banar fri väg 
är rödljus inget 
problem. Vissa 
poliser uppma-
nar dessutom till 
ökad hastighet!

Se fler bilder och filmer:
www.1000miglia.se, www.veloce.se, 
www.highwoodalfa.com.

Deltagare

Wille R och Stina, Fredrik W och Ann-Katrin, Peter 
S och Aase (DK), Michael S och Ylva, Per G L och Jens, 
Niclas P och Lars-Olle, Paul C E och Sonja (DK), Lars 
B och Joe (N), Marcus B och Anders (ÅL), Niklas W 
och Jenny, Fabio V och Berit, Kenneth L och Carina, 
Fredrik M och Hans-Peter, Pierre V och Nicolas, 
Claes-Peter L och Cecilia, Klaus H och Mikkel (DK), 
Roland F och Bertil, Per J och Pia, Renzo och Alberto 
(I), Jean-Luc och Nilla (CH), Robert L och Jovin (US), 
Robert P (US) och Yaquim (P), Roberto Inqui, Scuderia 
Lorenzotto, Faber samt många DCI medlemmar som 
körde delsträckor.

Väntan på Mille Migliabilarna på torget Palazzo i Siena.
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Herrarna bakom Fyrklöverbladet är ett förslaget 
gäng. Kenneth Winberg, Ulf Bergman och Gunnar 
Nornemark sammanställer med jämna mellanrum ett 
nyhetsbrev med reportage från träffar och tips på kom-
mande evenemang. Efter ett tag tyckte de dock det var 
dags för en träff med bilkörning på schemat. Italien och 
Mille Miglia långt för långt bort, varför de sommaren 

2009 startade Mille Scania i Scania – Skåne på latin. 
Grundbulten var att det bara skulle vara öppet för van-
liga italienska bilar. Supersportvagnarna har andra trä-
far de kan åka på. Tanken bakom Mille Miglia – 1.000 
italienska mil eller 1.600 km – tog de dock fasta på. Fast 
inte på en gång, utan försiktigt utportionerat så det ska 
räcka många år. De är snåla med milen – efter tre år har 

bara 36 av de 160 mil man har som mål avverkats.
2010 avslutades Mille Scania i Tomelilla, som då 

blev startpunkt för årets träff. Datumet var den 2 juni, 
samma dag som Italiens nationaldag. Deltagarna tving-
ades gå igenom idel svåra prov som att blåsa upp en bal-
long till 40 cm omkrets eller hälla upp exakt 300 g (3 dl) 
vatten i en skål. Målet för dagen låg i Simrishamn som 

då blir nästa års startpunkt. Datumet är satt till 17 maj, 
varför viss Norge-kunskap kan underlätta vid lösandet 
av tävlingsuppgifterna.

Skånska myllan är vacker att skåda. Med taket nere bjuds du även på dofterna av sommarlandskapet. V8 och aerodynamiska flärpar på vindrutetorkarna garanterar hög hastighet och god sikt även i regn. 

Bredd på deltagarnas bilar. Tanken är italienska vagnar av mer jordnära sort. Vem sa att flerfunktionsbilar är en ny företeelse? Redan på 60-talet hade Fiat en läcker 
sexsitsig mikroskopisk bil.

MILLE SCANIA 2011

TEXT: STAFFAN ERLANDSSON
FOTO: LYNETTE OCH RONNY STENFELDT 
SAMT NICLAS NORNEMARK
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Efter en vinter av förberedelser var det dags att 
bekänna färg. Första tävlingshelgen var 7 maj på 
Gelleråsern

Under vintern och våren har det skruvats i många garage 
för att hinna klart till premiären den 7 maj på Karlskoga 
Motorstadion. Det har trimmats, lagats, justerats, vissa har 
bytt bil och nu är det äntligen dags att se om uppgradering-
arna har gett resultat. Det är alltså dags för årspremiär för 
Club Alfa Romeos egen tävlingsserie CAR Challenge. Tyvärr 
har inte alla hunnit färdigt efter vinteruppehållet men vi är 15 
bilar som tagit oss till banan. I år har några av oss bytt klass 
så det är två ganska jämna grupper i klass 1 respektive klass 
2. Som förra året har vi nöjet att ha Norska klubbens Corsa 
Italiana på plats med ett stort startfält med en härlig variation 
av Italienska tävlingsbilar.

Tidigt lördag morgon är det så dags för allvar. Bilarna 
besiktigas och så småningom startas motorerna upp för varm-
körning. Vissa av oss får stressmeka klart det sista för att 
hinna ut på första träningspasset för året. Det är några ring-
rostiga första varv men efter ett tag släpper det och bilarna 
får sträcka ut för fullt på banan efter vinterns dvala! I depån 
granskas så de första varvtiderna för året och det är med 
spänning man ser om tiderna bättrat sig mot förra året och om 
man står sig gentemot konkurrenterna.

Två träningar hinns med innan det är dags för tidskval. 
Det visar sig att det blivit några ras på ett antal bilar så till 
start i heat 1 är vi bara sju bilar på startlinjen. Själv startar 
jag längst bak och ser Hans Bjurman ta starten med sin otro-
ligt startsnabba kompressormatade 75�a. Råkade själv ut för 
ett litet missöde under morgonträningen så jag kör inte för 
fullt utan åker i eget tempo längst bak i ledet, men njuter lika 
fullt av att få vara ute på banan och köra racebil igen! Heat 1 

slutar med Claes Hoffsten i STCC 156-an i topp i klass 1 fram-
för Hans Bjurman och Niclas Rosengren i sina 75-or. Klass 2 
vinns av Joakim Rosell följt av Jonas Klang och jag själv kom-
mer på tredje plats.

Dags för heat 2 och vi kör med omvänd startordning så 
undertecknad får första startruta framför de snabba klass 
1 bilarna. Startflaggan sänks och bilarna rusar iväg. Ser 
Bjurmans underrede i backspegeln och blir strax omkörd av 
Niclas Rosengren i sin snabba klass 1 bil. Håller Jonas och 
Joakim bakom mig ett tag men får sedan släppa förbi dem då 
de är snabbare än mig i min halvtrasiga bil. Något varv senare 
står Niclas i gräset med transmissionsproblem och med Hans 
borta kan Claes defilera mot segern i klass 1. Till heat två har 
Dan-Erik tagit sig ut på banan och vi har några härliga varv 
och kör härlig tight racing. Till slut slår han av på takten pga 
svaga bromsar och jag åka in på en tredjeplats bakom Joakim 
och Jonas precis som första heatet.

RESULTAT GELLERÅSEN:
Heat 1:
Klass 1:
Claes Hoffsten  Alfa 156 STCC Edition
Hans Bjurman  Alfa 75 Supercharged
Niclas Rosengren  Alfa 75 V6
Klass 2:
Joakim Rosell Alfa 75 V6
Jonas Klang Alfa 75 TSR
Gustav Holmdahl Alfa 75 Turbo
Heat 2:
Klass 1:
Claes Hoffsten
Klass 2:
Joakim Rosell
Jonas Klang
Gustav Holmdahl

RACERFÖRARE GUSTAV HOLMDAL OM SÄSONGSPREMIÄREN

Club Alfa Romeo

CHALLENGE
Club Alfa Romeo

CHALLENGE
Club Alfa Romeo

CHALLENGE
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Club Alfa Romeo

CHALLENGE
Club Alfa Romeo

CHALLENGE
Club Alfa Romeo

CHALLENGE

Rapport från tävlingshelg 2 på Kinnekulle Ring, heat 3 och 4
Tack vare sammanstötningar och diverse mekaniska ras så 

såg det länge ut att inte bli något större startfält på Kullen. 
Men i sista stund skruvades ett flertal bilar ihop och vi var 
återigen ett hyggligt startfält med 12 bilar sida vid sida under 
depåtaket. Det är underbart väder med klarblå himmel och 
dryga 20 grader i luften. Det kommer bli varmt i racing pyja-
mas och hjälm inne i bilarna! Som tur är kör vi bara 15 minu-
ters pass, men det är ändå fullt upp med att hålla koncentra-
tionen uppe alla varven. Som vanligt kör vi två träningspass 
på förmiddagen och kval lagom till lunch. I toppen i klass 1 
är det knivhårt och Kristoffer Edström är en ynka tusendel 
framför Claes Hoffsten. Imponerande att en gammal 75�a kan 
slå en STCC bil på fingrarna! Dagen till ära har vi en bil 
från Norska klubben med och kör i klass 1. Hans-Rune Horne 
kör en Alfa 75 V6.  I klass 2 tar Johan Moberg första startled 
framför mig själv och Dan-Erik som tredje startande. Under 
kvalet har även Jonas Klang varit utanför banan och kört in 
fronten i räcket så det är tyvärr färdigåkt för hans del också.

Starten går och Hans Bjurman flyger iväg i sin startsnabba 
75:a. Claes och Niclas tar upp jakten och i mål står Claes 
längst fram framför Hans som två och Niclas tar tredjeplat-

sen. Tyvärr går framvagnen på Kristoffers bil sönder och han 
står parkerad i sandfållan och kommer tyvärr inte till start i 
heat 2. I klass två drar Johan ifrån med sin 156:a och jag star-
tar snabbt och drar iväg från Dan-Erik i sin GTV. Jag hamnar 
i ingenmansland när Johan drar ifrån och jag ser att Danne 
tar igen i backspegeln, men kommer inte farligt nära. I mål är 
det Johan Moberg på första plats, jag själv på andra och Dan-
Erik tar tredjeplatsen.

Dags för heat 2. Efter startincidenten på Gelleråsen har vi 
skippat den omvända startordningen och vi startar som vi tog 
oss i mål i heat 1. Till heat 2 har även Jens Roos fått ordning 
på sin oljeslang och startar från sista startruta med sin snab-
ba turbo-GTV. Klass 1 bilarna dra återigen iväg i starten och 
den här gången hakar Dan-Erik på bättre i början. Jag drar 
ifrån de första varven, men sen har jag en grön GTV jagandes 
i backspegeln varv efter varv. Kämpar med allt sämre grepp i 
däcken och bilen går allt bredare och bredare i kurvorna. Att 
köra defensivt är inte det snabbaste sättet att köra bil på men 
vad gör man när närmste konkurrenten hänger i kofångaren 
hela tiden. Sitter och längtar efter målflaggan så jag kan gå 
i mål som tvåa igen, men på näst sista varvet tar så stressen 

överhanden och jag får ett duktigt kasst på bilen i depåkur-
van och kan inte hämta hem returen utan jag får se Dan-Erik 
passera när jag kör ut i gräset. Kan starta bilen igen och rulla 
ut, men jag får se mig passerad och gå i mål som trea efter 
Johan och Dan-Erik.

RESULTAT KINNEKULLE:
Heat 1:
Klass 1:
Claes Hoffsten  Alfa 156 STCC Edition
Hans Bjurman  Alfa 75 Supercharged
Niclas Rosengren  Alfa 75 V6
Klass 2:
Johan Moberg Alfa 156
Gustav Holmdahl Alfa 75 Turbo
Dan-Erik Hansson Alfa GTV
Heat 2:
Klass 1:
Claes Hoffsten
Hans Bjurman
Niclas Rosengren

Klass 2:
Johan Moberg
Dan-Erik Hansson
Gustav Holmdahl

EFTER TVÅ TÄVLINGSHELGER ÄR POÄNGSTÄLL-
NINGEN I CAR CHALLENGE SÅ HÄR:

Klass 1:
Claes Hoffsten (89) 42 p 
Hans Bjurman (66) 26 p 
Niklas Rosengren (9) 20 p 
Hans Rune Horne (10) 9 p 
Jens Roos (72) 6 p 
Kristoffer Edström (78) 1 p
Klass 2:
Gustav Holmdahl (20) 28 p 
Johan Moberg (21) 21 p 
Joakim Rosell (14) 21 p 
Dan-Erik Hansson (4) 20 p 
Jonas Klang (68) 18 p
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Racingsäsongen 2011 är drygt halvvägs när ni 
läser det här. Vi börjar med STCC som fick en rik-
tigt intressant start ur Alfasynpunkt...

Mattias Andersson kämpar på min sin gamla skönhet i 
STCC. Bilen är från 2004 och är klart äldst i startfältet, men 
trots detta har bilen bara blivit snabbare och snabbare med 
åren. Vi minns hans båda segrar i fjol, varav den andra var 
riktigt skön då han vann första finalheatet på Mantorp Park 
i stor stil. STCC inledde året med en omröstning på nätet där 
man frågade vilken förare, förutom Richard Göransson, som 
gjorde starkast intryck under 2010. Vinnare, med stor margi-
nal, blev Mattias Andersson som tog hem 32.9 % av rösterna!

Årets säsong började på Jyllandsringen i Danmark. Mattias 

tog sig vidare från Q1 med minsta möjliga marginal då han 
blev 8:a. I andra kvalet (Q2) tog han en placering och fick 
starta 7:a i första racet. Det är några nya starka namn med i 
årets STCC som troligen kommer att bli det tuffaste någon-
sin. Vad sägs om Rickard Rydell, James Thompson och Colin 
Turkington? Den som var överlägset bäst i första racet var 
regerande mästaren Richard Göransson. Han ledde med ca 8 
sekunder när han gick ut på sista varvet. När han trampade 
på bromspedalen i 184 km/h hände ingenting! Han trampade 
en gång till och fick lite bromsverkan, men då var det för 
sent... Han for med stor kraft rakt in i däckstraven och kor-
tade av sin bil med nästan en halv meter. Han försökte kravla 
sig ur vraket, men smärtorna var för stora så han fick hjälpas 
ut. Han hade fått två frakturer i ryggen och spåddes bli borta 
i minst tre månader. Under tiden hade Mattias tappat en pla-

cering och på sista varvet blev han omkörd en gång till, men 
tack vare Göranssons krasch fick han tillbaka åttondeplatsen 
och fick därmed pole i andra racet.

Mattias gjorde en bra start och han drog ifrån övriga fältet 
i andra racet. Han pressade kanske väl hårt för innan halva 
racet var avverkat hade däcken fått mer stryk än de tålde och 
han började tappa tid. Det blev bara värre och värre och när 
racet var över hade han ramlat ned till fjärde plats. Johan 
Stureson vann racet. Johan är teamkamrat till Mattias, trots 
att han kör BMW, och tillsammans tog de hem teamsegern.

Knutstorp var nästa anhalt. Mattias tog 8:e tid i Q1. Han 
gjorde ännu bättre i från sig i Q2 där han tog fjärde tid. Han 
höll sin position i racet, men mot slutet gjorde han ett litet 
misstag. Han satte ett hjul utanför banan i slutet av den korta 

rakan och vips sladdade han av banan. Han fick kontroll på 
situationen, men han tappade fyra placeringar. Detta blev i 
stället ett lyckokast, eftersom han kom åtta i mål fick han pole 
till race 2.

Mattias tog starten och frågan var om däcken skulle hålla 
bättre den här gången? Han hade lite tur, för säkerhetsbilen 
kom ut efter en avåkning och han fick chansen att kyla ned 
däcken en aning. Det var allt som behövdes, för han lyckades 
behålla sin ledning till mål och ta sin tredje seger någon-
sin i STCC. Johan Stureson kom tvåa så de vann återigen 
teammästerskapet. Det är helt otroligt egentligen att två 
små familjeteam leder STCC mot stora drakar som Volvo, 
Chevrolet, VW och Flash.

TEXT & FOTO: BENGT-ÅCE GUSTAVSSON - WWW.RACEFOTO.SE

RACINGSÄSONGEN 2011
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Förväntningarna var stora inför hemmatävlingen på 
Mantorp Park. En rolig statistikuppgift var att Mattias var 
den förare som varit flest varv i ledning hittills i årets STCC. 
Den fria testkörningen blev inte så bra som förväntat, endast 
12:e plats. Efter framgångarna på Jylland och Knutstorp var 
det fullt i viktlådan. - Jag har faktiskt aldrig kört bilen med 
så här mycket vikt någonsin, sa Mattias. Det var dags för 
motorbyte, då den gamla motorn hade gått sina mil. I kvalet 
blev det 8:e plats och i Q2 blev det en sjätte. Men en förare 
diskades så Mattias fick starta från femte plats. I racet var 
Mattias bara med i två varv innan den nya motorn gick sön-
der i ett rökmoln. Det var ett ordentligt ras och nu var det 
bråttom att hinna byta tillbaka till den gamla motorn igen. 
Teamet var först skeptiska, men Mattias bad dem försöka. De 
hade knappt två timmar på sig. I absolut sista sekunden blev 
de klara. De missade formationsvarvet och fick starta sist 
från depån, men de var med i racet i alla fall! Mattias gjorde 
vad han kunde och plockade placering efter placering. Det 
blev en 12:e plats till sist men tyvärr inga poäng... Stureson 
hade också en jobbig helg och de tappade därför sin ledning 

i teammästerskapet. En utsliten motor och en förstörd motor 
fick skickas till Italien, det blev en dyr helg...

Mattias var fylld av revanschlust när han kom till 
Göteborg. Han har lyckats bra tidigare där och den banan 
passar framhjulsdrivna bilar. Det började bra med att Mattias 
var snabbast av alla i den första fria testen. I Q1 blev det 
åttonde plats, för fjärde tävlingen i rad! Det blev tyvärr inget 
Q2, för i slutet av Q1 tappade Mattias drivningen. Det visade 
sig vara den ingående axeln i växellådan som gått tvärt av. 
- Otroligt, jag har aldrig varit med om det felet någonsin, sa 
Andersson.

I racet höll han sin position i starten och lade sig på inner-
spår i kurva tre för att inte kunna bli omkörd. Då small det 
till ordentligt! Richard Göransson hade mot alla odds gjort 
comeback och han laddade på lite för hårt och körde på 
Mattias bakifrån och han körde i sin tur in i Tommy Rustad. 
Bilen var alltså smälld både bak och fram. Mattias kände sig 
för några kurvor, men bilen kändes ganska ok. Han höll koll 
på temperaturmätaren, för han visste ju inte om kylaren hade 

klarat sig. Han tappade några placeringar och tog sig i mål 
på 12:e plats. Efter racet måste bilen stå i ”Parc Fermé” i en 
halvtimme så att teknikerna får tid att efterbesiktiga bilarna. 
Man får avstå denna besiktning, men straffet för detta är att 
man får starta sist i nästa race. Mattias kände att de behövde 
tiden för att hinna meka och fick således starta sist i andra 
racet. På en stadsbana som Göteborg är det väldigt svårt att 
köra om. Trots detta lyckades Mattias köra upp sig till 12:e 
plats, men tyvärr inga poäng... I sammandraget rasade Mattias 
från 4:e till 10:e plats och i teammästerskapet ligger de trea.

Robin Appelqvist kämpar vidare i Semcon Cup i STCC. 
De är ett väldigt litet familjeteam som kämpar hårt för att 
få ihop en racebudget. De har inte råd att köra alla tävlingar 
i år, men försöker göra bra ifrån sig de tävlingar de kan. De 
skippade Jylland, på Knutstorp hade de problem med elsys-
temet och fick tyvärr bryta båda racen. På Mantorp fick han 
bryta första racet, men i andra lossnade det ordentligt! Han 
tog andraplatsen i Semcon! Göteborg stod de över. När detta 
skrivs väntar racet i Falkenberg...

Tyvärr har det blivit allt glesare med Alfa 
Romeorepresentation i våra övriga racingklas-
ser... Sportvagnsmästerskapet 0 st, SSK-serien 0 st, 
Swedish Racing League 0 st, ERCup 0 st, Mellansvenska 
Långloppsserien 0 st och NSHC 0 st!!! Då återstår det bara 
historisk racing och eftersom Alfa Romeo har en lång och 
gedigen racinghistoria så är det naturligtvis här vi kan hitta 
någon med det ädla märket. Premiären kördes i Anderstorp i 
mitten av maj och tävlingen kantades av ideliga regnskurar. 
Gamle kämpen Lennart Henjer var självklart med. Han kör 
sin Giulietta Sprint för 32:a årets i rad!!! Respekt! Han kom 
tvåa i första racet och vann det andra. Karl-Arne Henriksson 
kom till start med en GTA och vann båda racen. Årets andra 
tävling kördes i Karlskoga. Lennart tog en dubbelseger i 
GT-klassen. Anders Agfors körde i klassen för nyare stan-
dardbilar. Han tog två tredjeplatser.

Ha en riktigt skön sommar med så hörs vi till hösten igen :-)
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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.

19

18

ande klädsel vid bankörning. Tillverkat i 
polyester/bomull. Finns i färgerna röd, blå 
eller svart.
34 ALLVÄDERSJACKA S-XL   695:-
Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot 
vind och regn men samtidigt transporterar 
ut fukt och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, 
bröstficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 
innerfickor. Finns i storRöd med Alfa-loggan 
tryckt på bröstet.

35 KYLVÄSKA    320:-
Läcker picnic-korg med kylfunktion, perfekt 
att ha med sig på träffen! 
Handtaget är tillverkat i racerlätt alumi-
nium 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 hyls-
nyckel och ölöppnare. 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

23 MANSCHETTKNAPPAR I SILVER 
890:-
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-

10

35

23

9

25

26

12/13

14

15

17

24

16

34
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NOSTALGIA&BÖCKER

16

14
20 21

NOSTALGIA&BÖCKER

prata om ett antal klassiska Alfa Romeos. 
Mycket intressant. 98 minuter lång.

19 DVD ALFA ROMEO
RACING THROUGH TIME
PRIS 135:- PLUS FRAKT
55 minuter lång DVD till ett riktigt bra pris 
koncentrerar sig på Alfa Romeos tävlings-
verksamhet från
Tidernas begynnelse över det segerrika 
30-talet och vidare till succerna med Alfettan 
mot nutiden.

20 ALFA ROMEO GTV/GT
AV FABRIZIO FERRARI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
Text på Italienska enbart men med mycket 
illustrationer och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 
via GTV Turbodelta och GTV6 till GTV V8 
med en Montreal motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 ALFETTA THE ALFA ROMEO 
158/159 GRAND PRIX CAR
AV ED MCDONOUGH
PRIS 150:- PLUS FRAKT 
ETT VERKLIGT RACERPRIS.
Berättelsen om en utav världens mest seger-
rika tävlingsbilar Alfettan.
I perioderna 1938-1939 , 1946-1948 och 1950-
1951 vann den nästan alla tävlingar den 
ställde upp i.
Ed Mc Donough har nogrant forskat om 
denna legendariska bil som fanns i 6 till 10 
exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare 
till nutid, intervjuer med förare och mekani-
ker samt tävlingshistorier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken 
därifrån förmedlas.

Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

22 MONTREAL THE ESSENTIAL 
COMPANION
AV BRUCE TAYLOR
PRIS 800:- PLUS FRAKT
Bibeln om Alfa Romeos 70-tals superbil med 
sin helaluminium V8 kommen direkt från 
tävlingsbanorna.
Rikt illustrerad med all information (tror 
jag) du behöver för att äga eller bara älska en 
Montreal.
Historik, tekniska tips, tekniska data, reno-
veringstips, tävlingshistoria och brudar på 
motorhuven här finns allt.
Över 300 sidor på engelska.

23 ZAGATO MILANO 1919-2009
PRIS 525:- PLUS FRAKT
Denna mycket rikt illustrerade bok om 
Karossmakaren Zagatos första 90 år utav 
bilproduktion
är ett måste för varje intresserads soffbord. 
Text på engelska.

24 ALFA 75 & MILANO DRIVEN 
TO BE DIFFERENT
KOMMER ATT KOSTA CA 700:- + FRAKT
DEN REKOMENDERAS
Nu kommer den första historiken om Alfa 75 
mångas favoritmodell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, Trycks 
i endast 600 exemplar.
Alla olika modeller och varianter behandlas.

25 ALFA ROMEO PRODUCTION 
CARS FROM 1910
AV STEFANO D´AMICO OCH MAURIZIO 
TABUCCHI
PRIS 2200:- PLUS FRAKT

En verklig kloss i två band som väger över 
6 kg och har över 1100 sidor otroligt rikt 
illustrerad.
Plöjer djupt i varendaste bilmodell som 
lämnat Alfa Romeos fabriker från 1910 till 
2007.
Vilken färg kunde 1900 Super Sprint levere-
ras i 1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. På engel-
ska och Italienska.
Finns i ett begränsat antal exemplar till 
detta pris men fler kan tas hem till ett pris 
beroende på fraktkostnaden.
Danska klubben sålde 30 ex till sina medle-
mar, hur många säljer vi?

26 Alfa Romeo from 1910 to 
2010 av Maurizio Tabucchi
Inget pris klart ännu.
Över trehundra rikt illustrerade sidor 
beskriver vårt märkes historia de första 
hundra åren.
Mycket utav bilderna är faktiskt nya och 
finns inte i alla andra historiker.
Texten är trevligt skiven utan att innehålla 
för mycket tekniska data.
En trevlig kloss att ha på soffbordet för att 
fostra grannen, svärfar eller kompisarna.

27 ALFA ROMEO 100 Years
av Maurizio Tabucchi
Kommer att kosta runt 500:-
Den officiella 100 års jubileumsboken.
280 rikt illustrerade sidor på engelska med 
historik och framtid för vårt märke.

28 How to powertune 
Alfa Romeo V6 engines
Inget pris klart ännu.
Denna bok har vi väntat länge på, förhopp-
ningsvis kommer den nu i sommar.
Vad den handlar om? Behöver det presen-
teras?

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.

FRAKT
Vi skickar dina böcker helst med Posten 
eller DHL på ett så ekonomiskt vis som 
möjligt.
Du kan också hämta några titlar i 
Stockholm eller hela sortimentet i Skåne.
Det kommer också att finnas böcker 
på Göteborgs Motorshow, Skottorp, 
Skokloster, 100-års festen och Rosersberg.

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

2 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  
NYTT PRIS 450:-. BILLIGARE! 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 eng-
elska, 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

8 ALFA ROMEO DUETTO
AV GIANCENZO MADARO
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade 
modellerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder 
i färg och svartvitt. 95 sidor.

9 ALFA ROMEO TIPO 33
AV PETER COLLINS OCH ED 
MCDONOUGH
PRIS 600:- PLUS FRAKT
Hela historien om Alfa Romeos legendaris-
ka världmästarbil i sportvagnsklassen och 
dess syster för landsvägen världens kanske 
vackraste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapi-

tel handlar om designstudierna Carabo, 
Pininfarina P33, Iguana, Cueno och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or 
som även kom att användas i Alfa Romeo 
Montreal eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
NYTT PRIS 450:-. BILLIGARE! 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
TILLFÄLLIGT SLUT VÄNTAS ÅTER TILL 
HÖSTEN 
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
NYTT PRIS 275:-. BILLIGARE! 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 525:- PLUS FRAKT (HAR KOSTAT 98 
EURO...)
Lyxbok i två band i en snygg box. Berättar 
och visar allt om Bertone då, nu och imorgon.
Ett samlarobjekt.
Text på engelska och italienska, bilder i 
svartvitt och färg. 204 + 176 sidor 

18 DVD ALFA ROMEO VICTORY 
BY DESIGN
TONY MAYLAM PRODUCTION
PRIS 250:- PLUS FRAKT
Något ej läsvärt däremot sevärt och lysnings-
värt. Se och hör Alain de Cadenet köra och 
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2011
Juli

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

26 1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

Augusti
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31

September
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30

Oktober
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

39 1 2

40 3 4 5 6 7 8 9

41 10 11 12 13 14 15 16

42 17 18 19 20 21 22 23

43 24 25 26 27 28 29 30

44 31

November
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44 1 2 3 4 5 Alla Helgons Dag 6

45 7 8 9 10 11 12 13

46 14 15 16 17 18 19 20

47 21 22 23 24 25 26 27

48 28 29 30

December
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 Julafton 25 Juldagen

52 26 Annandag Jul 27 28 29 30 31 Nyårsafton

2011
Januari

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

52 1 Nyårsdagen 2

1 3 4 5 Trettondagsafton 6 Trettondedag Jul 7 8 9

2 10 11 12 13 14 15 16

3 17 18 19 20 21 22 23

4 24 25 26 27 28 29 30

5 31

Februari
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

5 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 13

7 14 15 16 17 18 19 20

8 21 22 23 24 25 26 27

9 28

Mars
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

9 1 2 3 4 5 6

10 7 8 9 10 11 12 13

11 14 15 16 17 18 19 20

12 21 22 23 24 25 26 27

13 28 29 30 31

April
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

13 1 2 3

14 4 5 6 7 8 9 10

15 11 12 13 14 15 16 17

16 18 19 20 21 Skärtorsdagen 22 Långfredagen 23 24 Påskdagen

17 25 Annandag Påsk 26 27 28 29 30 Valborgsmässoafton

Maj
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

17 1 Första Maj

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

22 30 31

Juni
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22 1 2 Kristi Himmelsfärdsdag 3 4 5

23 6 Sveriges nationaldag 7 8 9 10 11 12 Pingstdagen

24 13 14 15 16 17 18 19

25 20 21 22 23 24 Midsommarafton 25 Midsommardagen 26

26 27 28 29 30
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För samtliga arrangemang ovan kommer inbjudan och information att finnas på klubbens hemsida samt i kommande KB med hän-
syn till utgivningsdatum.

Skicka in viktiga datum för träffar, aktiviteter m.m. till: nyheter@alfaromeo.org så vi får en komplett agenda för 2011.

Autoseum, Finsmakarrunda, Hovsnäs – Datum ej kända

Italiensk fordonsträff 
Skokloster
Italiensk fordonsträff 
Sydväst, plats ej klart

Italian Day Jägersro 
Galoppbana, Malmö

Östgötatouring

Östergötlands 
traditionella vårtur

Falsterbo Auto Classic

Thulinträffen Landskrona

Marsvinsholms Slott, 
Bilar & Teater, Ystad 
(datum ej klart)

16–17/7
Sommar-/banmöte Gotland Ring 
m. CAR Challenge + Abarth 
Trophy (prel.)

Öresund Runt, sam-
arrangemang med 
Klub Alfa Romeo Danmark

Mille Scania, 
start i Tomelilla

Sofiero Classic, 
Helsingborg

Tjolöholm Classic 
Motor, Kungsbacka

Banmöte Gelleråsen 
m. CAR Challenge 
+ Corsa Italiana

Banmöte Kinnekulle 
m. licenskurs och 
CAR Challenge

Banmöte Kinnekulle 
m. CAR Challenge

Banmöte Mantorp 
m. CAR Challenge
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