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Club AlfA Romeo, C/o ToRbjöRn Wulf, 

VinbäRsVägen 22, 168 59 bRommA
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Torbjörn Wulf
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Tel: 0734-425 72 21
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SEkRETERaRE
bo M Hasselblad
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Mikael Grans
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mAil: kAssoR@AlfARomeo.oRg

LEdamöTER
MicHa forsGren Grönvalls
oRRVägen 21A, 141 72 segelToRp

Tel: 070-316 25 78
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Mikael kaHlin
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sTefan Werner
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BOkLÅdaN
björn nilsson
kAsTAnjelund fuglie, 

231 94 TRelleboRg

Tel: 040-42 32 29 (kVällAR)

mAil: kAsTAnjelund@sWipneT.se

WWW.alfaroMeo.orG

God jul till er alla!

Nu har vi snart avslutat året och det har bli-
vit en hel del aktiviteter under hösten.

Vi deltig på Gran Tourismomässan i Nacka, 
jag var på plats och såg TV-teamet som gör 
TV-programmet Gran Tourismo så inte omöj-
ligt blir det lite reportage från mässan och de 
olika klubbarna på TV8 under vintern.

Vi har haft ett lotteri med en Giulietta som 
första pris men även lite mindre priser i form 
av Lavazzas AmodoMio och kylväskor, vi fick 
en väldigt glad vinnare som fick ta emot ett 
symboliskt pris på årsmiddagen som är det 
sista stora eventet på året.

Just årsmiddagen var i år i Stockholm och 
både årsmötet och middagen var riktigt bra 
och trevliga, mer finns ju att läsa senare i detta 
KB.

Inför 2012 hoppas vi på många roliga träf-
far och events, det är ju det som är klubbens 
vision, att ha roligt.

Det kommer som vanligt att bli både ban-
träffar för alla nivåer, ta er dit om ni inte varit 
på plats, de är väldigt uppskattade. Det måste 
ju inte vara snöfritt fär att ni kan arrangera 
träffar, det går ju faktiskt bra ändå, framförallt 
är det kul att dra ihop lite folk och äta lite 
Italienskt och prat bort en kväll, dessutom går 
det att få bidrag till denna typ av träffar precis 
som under sommaren för andra tillfällen, hör 
av er till styrelsen eller kassören så ordnas det.

Till sist vill jag önska våra nya styrelse-
ledamöter Charlotte Jacobsson och Gunnar 
Sundgren välkomna till styrelsen. Jag hoppas 
vi kommer att få kul tillsammans, det är ju 
själva idén med både klubb och att vara del i 
styrelsen. 

jaG önskar er 
en God jul ocH eTT GoTT nyTT År.

LEDAREN	 tORBJÖRN	WULF

ciao
Torbjörn Wulf
ordförande
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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 väl-

digt 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.
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NYHEtSREDAKtÖREN	FUNDERAR	 StAFFAN	ERLANDSSON

Vad	tycks	det	egentligen?

Thommy Lehrgrafven och jag har under några år producerat Klöverbladet.

Emellanåt kan det vara bra att höra vad våra läsare tycker om tidningen. Är det bra som det 
är, eller ska vi ändra på innehållet? Det var många nummer sedan vi fick höra något. Ska vi tolka 
tystnaden som att ni är nöjda med tidningen eller är det tvärtom? Utan feed–back från er vet vi 
inte vad som efterfrågas. Med en upplaga om drygt 2 000 exemplar bör totala antalet läsare av 
varje nummer varje mångdubbelt fler liksom åsikter och synpunkter.

vad vill ni läsa? 
Maila PÅ nyHeTer@alfaroMeo.orG!

sTaffan erlandsson

nyA mEDLEmmAR häLSAS väLkomnA TiLL

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

6767 Manolescu MicHael vivelväGen 100 125 33 älvsjö
6768 sandberG bo alPväGen 70 138 34 älTa
6769 HulTkvisT jakob deGeröGaTan 8 974 38 luleÅ
6770 nanker Tobias förlösa kyrkby 411 395 90 kalMar
6771 larsson niklas baldersväGen 46 311 42 falkenberG
6772 Henriksson Mikael villaväGen 1 512 65 Mjöbeck
6773 alfasTuMPer PeTer koldinG cHarloTTevej 30f 4270 HonG danMark
6774 lindWall Åke börsÅsväGen 9 451 34 uddevalla
6775 Harrysson kenTH sPÅnGenGaTan 26 264 52 ljunGbyHed
6776 fridH MaTs GÅrdsÅkra 5b 241 35 eslöv
6777 joHansson THoMMy björnGaTan 10 972 31 luleÅ
6778 abbefalk susanne väsTar finnbodaväGen 7a lGH 1001 131 71 nacka
6779 Gauci aMadeo änGTisTeGaTan 6 230 40 bara
6780 Hansson HÅkan bökeTofTaväGen 2074 268 76 kÅGeröd
6781 larsson niklas ÅkersTiGen 7 311 42 falkenberG
6783 cronebäck THoMas danviksväGen 78 144 64 rönninGe
6784 karlsson david rinGväGen 15b lGH 1203 261 42 landskrona
6785 GynnersTedT MarTin luxGaTan 23 lGH 1404 112 62 sTockHolM
6786 MaTTsson andreas lasareTTsGaTan 41 b 574 40 veTlanda
6787 seTTersTröM MaGnus GökärTsväGen 187 51 Täby
6788 forsberG roGer viMle PersGÅrden 3 524 93 HerrljunGa
6789 ankarsTav sTefan GliaväGen 5 141 41 HuddinGe
6790 lundberG conny HässleGaTan 5 141 41 HuddinGe
6791 alexandersson PHiliP arMborsTväGen 10 lGH 1201 192 59 sollenTuna
6792 cornelius Henrik skönviksväGen 317 122 66 enskede
6793 svensson nicolai krisTinelundsväGen 32 lGH 0902 171 50 solna
6794 enGen andreas kyrkoGaTan 9 688 30 sTorfors
6795 källboM PaTrik sParvsÅnGsväGen 77 585 65 linGHeM
6796 larsson joHn ösTra försTadsGaTan 52 212 12 MalMö
6797 larsson isac kaMMakarGaTan 8b lGH 1201 111 40 sTockHolM
6798 droTT joHan Hans jonas väG 2 237 37 bjärred
6799 HallberG nils ToMeGaPsGaTan 5 223 50 lund
6800 laGerHolM lasse fransÅker 209 195 92 MärsTa
6801 karlsson Hans MaTrosGaTan 6 374 38 karlsHaMn
6802 WesTerdaHl lennarT vaGnMakareväGen 150 254 77 fleninGe
6803 eriksson roberT fleMinGGaTan 54 lGH 1404 112 45 sTockHolM
6804 vesTerlund Per lundberGsGaTan 16 311 45 falkenberG
6805 nielsen Hans svänGsTiGen 6 135 50 Tyresö
6806 riMPi niklas väsTra uxÅs 351 463 92 lilla edeT
6807 jäMTGren MarTin birkaväGen 31 746 91 bÅlsTa
6808 jePPsson Marcus v.krisTinelundsväGen 30 217 48 MalMö



6 KLÖVERBLADET 7KLÖVERBLADET

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

Årets sista fundering! Den blir kort eftersom mycket av min 
tid har gått åt till att planera och genomföra årsmötet medan 
koncentrationen nu är ligger på att sammanställa protokoll. 
Mer information från det kommer i nästa Klöverblad.

Förhoppningsvis var du med vid mötet och middagen där-
efter. Om inte finns en artikel med bilder från bland annat 
middagen. Vid Seth Engströms uppskattade framträdande och 
middagen var ålderspannet glädjande nog väldigt stort. Från 
tre år upp till åttioett! Jag tror alla uppskattade kortkonsterna 
lika mycket.

Jag ville i alla fall ta tillfälle i akt och önska alla en riktigt 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Nu ser vi snart fram mot 
nästa säsong när Alforna kan få ventileras ordentligt!

HälsninGar, bo

Instiftad vid årsmötet 2005.

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

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

Definitioner:
• kLaSSiSk aLfa ROmEO – Alla bak-
 hjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES 
 30 samt Alfasud modellerna.

• uTföRd RENOvERiNg – Egenhändigt 
 helt eller delvis samt så kallad köpereno-
 vering kvalificerar

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

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

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

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

Pristagare utses, meddelas och premieras på årsmötet.

Samma bil kan endast delta en gång.

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

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

Club Alfa Romeo Svezia
renoveringsutmärkelse

Gunnar Sundgren och Charlotte Jacobsson tillsammans med ordfö-
rande Torbjörn Wulf.

Nya	styrelseledamöter
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Lottnr.	 Vinnare
Alfa Romeo Giulietta MultiAir 170
175	 Nils	Älveby
Lottnr.	 Vinnare
Lavazza kaffemaskin
312	 Krister	Lindgren
4	 Magnus	Jeppson
99	 Henrik	Lindström
282	 Hans	Pålsson
350	 Ulf	Leiler

Lottnr.	 Vinnare
Alfa Romeo kylväska
62	 Tommy	Eriksson
265	 Lars	Strand
281	 Lasse	Lagerfors
327	 Tomas	lindberg
466	 Mattias	Forsberg
492	 Martin	Berg
503	 Anders	Nyander
504	 Henrik	Roos

komplett vinstlista

GiuLiETTA-LOttERIEt
TExT & fOTO: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: aLfa ROmEO

För andra gången på några år arrangerade Club 
Alfa Romeo ett lotteri med en ny Alfa Romeo 
som förstapris. Denna gång i samarbete med 
Spånga hockey, som välvilligt ställde upp med 
både förening och lokaler för dragning.

Med drygt 550 lotter sålda var dessvärre lotteriet ingen 
guldgruva för de två klubbarna även om det givetvis blev vinst, 
till stor del tack vare välvillig inställning från Peter Falchi på 
Fiat Group, Johan Sollenberg på Lavazza och vår alldeles egna 
Henrik Selbo som ordnade fram ett gäng kylväskor. Bägge 
klubbarna ber att få uttrycka sin tacksamhet gentemot dessa 
välvilligt inställda bidragsgivare!

Dragningen skedde i IVT–hallen där Spånga Hockey huse-
rar. Från Stockholms Stads lotteri–enhet kom kontrollant Anita 
Attersand, från klubben deltog Torbjörn Wulf och underteck-
nad och Spånga Hockey representerades av Patrik Widlund och 
Håkan Skönberg. Efter en genomgång av pappersexercis var 
det dags för lite hederlig lottdragning. Inga fantastiska mjuk-
varor och avancerade datorer utan två burkar med numrerade 
träknappar var allt som behövdes. Kontrollant Anita drog ett 
nummer och skrev ner det på en lista där samtliga priser var 
angivna. Därefter blandades burkarna om och proceduren fort-
satte till samtliga vinster var dragna. 

Den som dragit det stora lasset bakom lotteriet har varit ord-
förande Torbjörn Wulf.

– Det har varit mycket arbete, berättar Torbjörn. Dels att få 
tillstånd, dels att bokföra alla betalningar, fortsätter Torbjörn. 

Människan är komplex, och givetvis hade en del lyckats 
betala pengar till fel konto, glömt ange avsändare eller på annat 
finurligt sätt krånglat till det. Bokföringsjobbet blev därför även 
ett detektivjobb.

På frågan om det blir ytterligare lotterier ler Torbjörn glatt.

– Det vore väl inte helt fel att lotta ut en 4C kanske?

Välbevakad dragning. Anita Attersand har ryggen fri tack vare (fr.v.) 
Alfa–klubbens Torbjörn Wulf, Spånga Hockeys sportansvarige Håkan 
Skönberg och tränare Partrik Widlund.

Torbjörn Wulf och lotterienhetens kontrollant Anita Attersand går igenom 
dokumentationen inför dragningen.

Alfa Romeo Giulietta MultiAir 170

Hur känns när telefonen ringer en vanlig vardagskväll? I 
dessa tider av direct marketing med hala och syndigt envisa säl-
jare som tycks veta exakt när alla familjer precis satt sig för att 
äta middag och då passar på att ringa för att pådyvla oss något 
vi varken hört talas om eller behöver?

Nils Älveby var lite tveksam när Torbjörn Wulf ringde upp 
honom direkt efter lottdragningen. Försäljarmisstankarna för-
svann fort, istället dök tankar om ett practical joke upp. Rätt 

Kalmar tel 0480-42 50 00
www.smalandsmotorcentrum.se

Kontakta Annette Elveroth,
telefon 073-908 40 25
E-post: annette.elveroth@smalands.com

SUPERMOTOR
SUPERSÄKER       

SUPERTEKNOLOGI

Alfa Romeo Giulietta, MiTo och 159. 
Upptäck superteamet Alfa Romeo, från 157 250 kr.
Alfa Romeo har i över 100 år varit en symbol för italiensk design och sportig körglädje. Något som alltid lockar till att ta en 
extra tur. Att samtliga modeller har fått 5 stjärnor i Euro NCAP och att Alfa Romeo fick utmärkelsen Engine of the year 2010 
gör säkert åkturen ännu roligare. Att en Alfa Romeo finns redan från 157 250 kr avgör kanske saken? 

* Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: MiTo: 4,3 – 6,5, Giulietta: 4,4 – 7,6, Alfa 159: 5,1 – 8,3 l/100 km vid blandad körning. CO2-utsläpp: MiTo 112 – 153, Giulietta: 114– 177, Alfa 159: 134 – 194 g/km vid blandad körning. 
 Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Alfa Romeo Giulietta, MiTo och 159. 
Upptäck superteamet Alfa Romeo, från
Alfa Romeo Giulietta, MiTo och 159. Alfa Romeo Giulietta, MiTo och 159. 

Bil AB Årsta Skolgränd 00 117 43 Stockholm tlf: 00 00 00 00Bil AB
Logo

alfaromeo.se

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 .
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SUPERSÄKER       

SUPERTEKNOLOGI

Alfa Romeo Giulietta, MiTo och 159. 
Upptäck superteamet Alfa Romeo, från 157 250 kr.
Alfa Romeo har i över 100 år varit en symbol för italiensk design och sportig körglädje. Något som alltid lockar till att ta en 
extra tur. Att samtliga modeller har fått 5 stjärnor i Euro NCAP och att Alfa Romeo fick utmärkelsen Engine of the year 2010 
gör säkert åkturen ännu roligare. Att en Alfa Romeo finns redan från 157 250 kr avgör kanske saken? 

* Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: MiTo: 4,3 – 6,5, Giulietta: 4,4 – 7,6, Alfa 159: 5,1 – 8,3 l/100 km vid blandad körning. CO2-utsläpp: MiTo 112 – 153, Giulietta: 114– 177, Alfa 159: 134 – 194 g/km vid blandad körning. 
 Bilarna på bilden är extrautrustade. 

Alfa Romeo Giulietta, MiTo och 159. 
Upptäck superteamet Alfa Romeo, från
Alfa Romeo Giulietta, MiTo och 159. Alfa Romeo Giulietta, MiTo och 159. 

Bil AB Årsta Skolgränd 00 117 43 Stockholm tlf: 00 00 00 00Bil AB
Logo

alfaromeo.se

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 .

C
lu

b
 A

lf
a

 R
om

eo
 S

ve
zi

a
b

li
	m

e
d

le
m

	i

vinnARE NILS	ÄLVEBY
fort gick det dock upp för Nils att det var på riktigt; han hade 
just vunnit en Giulietta! Den kommer nog att passa bra tillsam-
mans med den Alfetta GTV 2,0 från 1986 som redan står i hans 
garage.

Klöverbladet och hela Club Alfa Romeo Svezia ber att få 
gratulera till den tidiga julklappen! Kanske får vi anledning att 
återkomma då bilen levererats och några mil lagts på mätaren.



KLÖVERbladet

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

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

– då visstE hon intE att dEt var BilEn 

soM skullE Bli BEröMd.

Grahnturismo 

#7K B - redaktionen
tackar för i år och

önskar Er alla

En Riktigt God Jul
Ett Gott Nytt Alfa-år!
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På eftermiddagen 26 november började ett antal medlem-
mar samlas för att delta på årsmötet som startade just efter 
utsatt tid kl. 16.00.

Vi gick igenom året som gått, pratade om klubbens ekono-
mi, som i vanlig ordning är väldigt god, om hur vi ska attra-
hera fler till banmötena och att vi under året ska se till att få 
klart IT projektet, som f.ö. kommer att ta en del av ekonomin.

Det var högt i tak och bra diskussioner.

Vi fick 2 nya styrelsemedlemmar invalda i Charlotte 
Jacobsson och Gunnar Sundgren.

Efter en paus kom Seth Engström och gav os en väldigt 
kul underhållande föreställning, en del minns honom från 
förra årets tillställning i Malmö där Seth även var med.

Seth underhåll även under kvällen vid borden men inte 
gjorde det saken lättare att försöka se hur han lyckades 
förvirra våra ögon. Kanske hade den fantastiska utsikten 
sitt till att hålla koncentrationen på hans trick, Globen 
och Skanstullsbron låg just utanför oss med en stillsam 
kvällstrafik.

I sedvanlig ordning hade vi ett bra prisbord och fick ett 
antal vinnare, dock var nog den störste vinnaren Nils Älveby 

åRSmöTET 2011
TExT & fOTO: TORBjöRN WuLf

som fick överlämnat en bil, även i symbolisk form efter vin-
sten i billotteriet. 

Vi hade en bra trerättersmeny med tillhörande vin, trev-
liga bordskamrater och en fantastisk stämning och även om 
vi inte var lika många som de senaste åren hade vi som var 
med en riktigt bra kväll.
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åRSmötet

Vår affärsidé består i att på ett personligt och serviceinriktat 
sätt engagera oss i våra kunders behov och önskemål 
för att alltid kunna erbjuda trygga och säkra 
transportlösningar. 

I vår miljösatsning ingår det att bl a utnyttja 
kombitrafik på ett effektivt sätt.

En av våra specialiteter är Italientransporter. 
– Vi har lösningen på era transportproblem – 

www.acitransport.se
MALMÖ Blidögatan 27, SE-211 24 Malmö, Tel: +46-40-680 66 60

GÖTEBORG Box 1045, Gullbergsvassgatan 8, SE-405 22 Göteborg, Tel: +46-31-771 59 50

FÖR MER INFORMATION:
Roberto Ecke (CAR medlem)
Tel: 031-7715953
E-mail: roberto.ecke@acitransport.se

Vinnaren, Nils Älveby, av Giuliettan, men är den inte rätt liten...
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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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Den ovanliga (endast två exemplar byggdes) 750 
Competizione byggdes 1955 för att tävla i klassen upp till 1,5 
liter. Den var inte oäven, även om fokus på massproduktion 
och tävlingsframgångar för modellerna 1900 och Giulietta 
tämligen omgående förvisade 750 Competizione till hyllan 
över bortglömda modeller. Chassit, konstruerat av Abarth, 
fick sin kaross i Turin av karossmakaren Boano.  Detta 
resulterade i en karossform vitt skild från samtida Alfa 
Romeo. Delar av formspråket lever kvar än idag. Se bara på 
grillens förlängning upp längs motorhuven som idag åter-
finns på 8C.  Med 145 hk och en tomvikt på 690 kg toppar 
750 Competizione 220 km/h. 

Rätt	bil	vid	fel	tidpunkt	–	Alfa	750	Competizione
ALFA ROMEO 750 COMPETIZIONE 1953

Motor 
Längsmonterad rak 4–cylindrig i lättmetall. Dubbla överliggande kedjedrivna kamax-
lar, 1 488 cm3.  Max effekt 145 hk vid 8 000 v/min. Kompression 10,0:1. 
Kraftöverföring
Bakhjulsdrift. Femväxlad manuell låda monterad på motorn. Golvspak.
Mått
Axelavstånd 212 cm. Längd 347,0 cm. Spårvidd fram/bak 122/124 cm. Vikt 690 kg. 
Tank 80 liter.
Fjädring/hjulställ
Individuell fjädring fram, skruvfjäder, bak spiralfjädrar.
Hjul
Ekerfälg, däck 5,90x15.
Bromsar
Trumbromsar fram och bak.
Fartresurser
Toppfart 220 km/h.



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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Den 27 augusti var det som brukligt Automobil 
Classic Car Show vid Rosersbergs slott. Vädret var 
galet bra och många entusiaster tog sig och sina 
fordon på tur. 2011 blev ett rekordår med uppskatt-

ningsvis 700 bilar på, runt och bredvid gräsmattan till det slott 
som anlades på 1630–talet av familjen Oxenstierna.

Mäktigaste Alfa Romeo var den sagolika blå 6C 2500 som 
även deltog på Gärdet. Givetvis fick den paradplats med eget 
partytält tillsammans med övriga dyrgripar som Ferrari 250 
GT, Bentley, Maserati och Bizzarini.

På den av hävd Alfa–ägda kullen samsades idel andra pärlor 
som Giulietta SS, 2600 Spider, Giulia, Bertone med flera. Övrig 
blandning var total. Alltifrån mattsvarta och racepreppade 
Corvette C5 till tvåtakts efterkrigsbyggen från Tyskland till nya 
Bentley och Maserati med en störtbursförsedd R4 som grädde 
på moset. Rosersberg är en enda stor allmänbildning i intres-
santa fordon.

Vem tar tag i gemensam körning för CAR nästa år? 
Arbetsinsatsen är minimal. Lägga ut info på hemsidan, maila 
Klöverbladet och ta täten i karavanen. Samling på parkeringen 
vid Eurostop/Statoil vid Arlandastad. Gott om plats för en 
enkel samling av både sör– och norrlänningar. Därefter kör 
man lämpligen gamla Stockholmsvägen till Rosersberg.

Nästa stopp för året var Träffpunkt 80 vid Grytsbergs 
Säteri i Sörmland. Där samlas också intressanta motorfordon, 
dock med en viss övervikt åt bruksbil från förr. Klubbens Åke 
Nyberg är vida känd för sitt munläder, varför han tillsammans 
med Calle Carlquist från tidningen Automobil vandrade runt 
utställningen och höll låda om intressanta vagnar från förr. En 
Alfa 75 2,5 V6 med nästan inga mil alls på mätaren blev föremål 
både för beundran, ägarintervju och filminspelning. Givetvis 
hamnade den på parkett tillsammans med bland annat en läck-
ert blaskbeige Citroën Visa och en Mazda 626, alla i samma fina 
skick.

Björn Ågren var nog den mest nytävlade av samtliga deltaga-
re; han släpade dit sin långlopps-Alfa –en 75 TS, där dragbilen 
givetvis även den var en Alfa 75!

Det intressanta med Träffpunkt 80 är mångfalden av bilar 
som av tradition och kanske fördom inte anses vara fina nog 
som hobbybilar i vissa kretsar. Man behöver inte vara medlem 
i KAK för att gilla bilar. Var annars kan man hitta lågmilade 
Volvo 343 i gallgult, Peugeot 604, Volvo 760 och Audi 80 i absolut 
toppskick? Bilar som har ett lågt ekonomiskt värde men ändå ett 
stort entusiastvärde för ägaren? Fast det vet vi ju redan i Club 
Alfa Romeo Svezia – det är bilen och känslan som räknas!

ALFOR	på ALLmän tRÄFF
TExT & fOTO: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: cLaES–PETER LidNER

Sverige har en stark bilhobby. nästan lika stark som Club 
Alfa Romeo Svezia. En del av bilarna åker dessutom på 
andra träffar som Rosersberg och Träffpunkt 80. och de 
väcker uppmärksamhet!
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TZ3 STradale
TExT: PETER dYRELuNd. fOTO: ZagaTO Och aLviSE-maRcO SENO

Zagato har presenterat sin 
gatversion av TZ3 med 
efternamnet Stradale. Trots 
likheter med 2010 års maka-

lösa TZ3 Corsa är  Stradale en helt 
ny bil, baserad på Dodge Viper. TZ3 
Corsa beställdes av Zagato–samlaren 
Martin Knapp. För formgivning och 

’’Kunderna får välja på den ”vanliga” Viper V10–motorn 
eller den vilda ACR–versionen med 640 hk!’’

zAgAtOtz3
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byggnation stod Zagato. Det påstods 
att TZ3 Corsa var byggd på en Alfa 8C 
Competizione. Jag har dock hela tiden 
varit skeptisk till det påståendet. Varför 
är exempelvis motorn bara en 4,2–liters 
Maseratimaskin och inte den 4,7–liters 
som sitter i 8C? Även bilens vikt är orea-
listiskt låg då den är angiven till endast 

850 kg, ungefär hälften av en 8C. Det 
låter sig helt enkelt inte göras om bygget 
är baserat på en 8C! Nu har det emel-
lertid framkommit att grunden inte alls 
är 8C utan den belgiska racerbilen Gillet 
Vertigo.5 Spirit. Den är helt konstruerad i 
kolfiber, vilket förklarar den låga vikten. 
Vertigos vikt är angiven till 1 000 kg, 

vilket antagligen stämmer även för TZ3 
Corsa. 

Nio exemplar av TZ3 Stradale skall 
byggas. De avviker utseendemässigt täm-
ligen mycket från Corsa,¬ tyvärr till det 
sämre. Grunden för bilen är Dodge Viper. 
Det innebär att motorn är en V10 baserad 
på en lastbilsmotor. Bilens vikt är utan 
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Automobil Revue, AR: Var det en barn-
domsdröm att bli chefdesigner på Zagato?

Norihiko Harada, NH: Ja, jag föddes 1959 
och var ungefär tolv år gammal då italiensk 
design satte en trend med Lamborghini, 
Gandini och Pininfarina för att nämna några 
namn.

AR: Du studerade i Tokyo?

NH: Ja, men där läste jag filosofi. Min 
uppsats handlade dock om bildesign under 
1930–talet, vilket kanske verkar en aning kon-
stigt med tanke på att det var filosofi jag läste. 
Bildesign har dock alltid intresserat mig, och 
det var inte alltid jag lyssnade under lektioner-
na då jag satt och tecknande istället. 1986 åkte 
jag så till Kalifornien för att studera bildesign i 
Pasadena. 

AR: Så kom Italien...

NH: Ja, strax efter examen fick jag mitt för-
sta arbete på IDEA i Turin där jag arbetade för 
Ercole Spada (reds anm: IDEA stod bakom for-
men på Fiat Tipo/Tempra, Lancia Delta/Kappa 
och Alfa Romeo 155, så herr Harade har kanske 
ritat Alfa 155!). Ercole Spada började hos Zagato 
1993, ett år senare ringde han mig och frågade 
om jag ville börja hos Zagato. IDEA var trevligt, 
men dessvärre utan historia. Zagato däremot 
omfattade hela bilhistorien, och eftersom jag 
hade en speciell förkärlek till förkrigsbilar bör-
jade jag på Zagato.

AR: Nu har du varit där i hela 17 år, och 
från i år som chef?

NH: Det stämmer, Ercole Spada har slutat, 
så då blev jag chef efter honom.

AR: TZ3 Stradale skall vara en modern tolk-
ning av Alfa Romeo. Vilka är bilens viktigaste 
designpunkter?

NH: Varje gång vi ritat en bil med TZ–nam-
net har det betytt mycket för oss. Inför varje 
design gällde att formge den så enkelt som 
möjligt. Nyckeln ligger i proportioner och den 
abrupt avhuggna bakdelen som på TZ3:ans fly-
tande och runda form ger en dramatisk effekt  
– en chock! På en kantig bil skulle det inte ha 
haft någon effekt. Jag har även försökt för-
stärka denna effekt med Zagatotypiska mjukt 
omslutande glasytor med en nästan horisontell 
bakruta.

Intervju med Norihiko Harada, chefdesigner Zagato

Hur kommer man åt bagageutrymmet? 
Jo, hela den svarta bakstammen kan 
fällas ned.

Interiör i första exemplaret 
kommer från Dodge Viper 
med några få Alfa–detaljer.

tvivel högre än för Corsa–versionen, även om 
karossdetaljer är tillverkade i kolfiber. Zagato 
kallar bilen för den första amerikanska Alfa 
Romeon. Det första exemplaret är sålt till den 
amerikanske Alfa Romeo– och Zagatosamlaren 
Eric King, som också är styrelseledamot i 
Saratoga Automobile Museum. Exemplar två 
och tre har sina kunder i Japan och Europa.

Endast två tidningar har fått provköra 
bilen; brittiska Auto Italia och den schweiziska 
Automobil Revue. Jag skrev därför till Zagato, 
och fick mig tillsänt ett antal nya och mycket 
bättre bilder. Jag blev också inbjuden att besöka 
fabriken – dock ej att provköra bilen!

Kunderna får välja på den ”vanliga” Viper 
V10–motorn eller den vilda ACR–versionen med 
640 hk!

zAgAtOtz3

Den andra tillverkade och kanske även de 
efterföljande får denna interiör, där man 

med hjälp av bland annat aluminium ska-
pat en helt annan atmosfär.

Hastighetsmätaren är bara graderad till 220. 
Observera dock att det är MPH och inte km/h!

Fälgarna är designade i klassisk Alfa Romeo-stil 
med runda hål. Lägg märke till att det är sex 
hjulbultar.

V10–motorn har rödmålade topplock med svarta 
ventilkåpor som pryds av TZ3–specifikt typ-
snitt.

25KLÖVERBLADET



zAgAtOtz3

26 KLÖVERBLADET

zAgAtOtz3

27KLÖVERBLADET

Gillet Vertigo.5, en belgisk racerbil som den vackra TZ3 Corsa är baserad på. Kolfiberkonstruktion förklarar Corsans 
låga vikt och 4,2–liters maeratimotor.

En drömuppställning; 
hela familjen TZ!

Som med många av Zagatos bilar 
krävs en stund av tillvänjning för att för-
stå och uppskatta linjerna. Detta gäller 
även TZ3 Stradale. Den första reaktionen 
blev något blandad, men med tiden så 
växer bilens form. Efter en stunds tit-
tande stämmer det hela bättre och jag 
upptäcker flera intressanta detaljer, exem-
pelvis ”dubbelbubblan” i taket ovanför 
passagerarnas huvuden eller att hela 

kupén är omsluten av glasytor utan syn-
liga takstolpar.

I test av den V10–mullrande TZ3 är 
slutsatsen –efter en åktur som ger en 
känsla av att rida på en kanonkula – att 
med all respekt för Alfa Romeo så är 
fusionen mellan otämjd jänkejärnskraft 
och italiensk charm en alldeles särskild 
upplevlese. Det är faktiskt en riktigt god 
och lyckad blandning. Stradalen suger 

föraren till sig och rör sig med en av 
Alfister sedan länge saknad beslutsam-
het, speciellt med tunga Brera/Spider i 
färskt minne.

TZ3 Stradale väger 1 530 kg och priset, 
inklusive en donator-Viper, ligger på 4,7 
miljoner kronor exklusive moms. Alla 
nio tillverkade bilarna är ännu ej sålda, 
så än finns chans att beställa ditt eget 
exemplar.



zAgAtOtz3

28 KLÖVERBLADET

zAgAtOtz3

29KLÖVERBLADET

På TZ3 Stradale hittar vi 
några typiska Zagato-detaljer. 
Dubbelbubbla i taket men dess-
värre inte alltid lyckade linjer.

Fyra TZ-modeller. Till vänster den första TZ:n från 1963 som vi senare –efter at fler TZ introducerats –kom 
att kalla TZ1. Därefter står den än mer extrema TZ2 fra 1965. Näst i ledet står Zagato TZ3 Corsa 2010, som är 
betydligt större. Till sist Viperbaserade TZ3 Stradale 2011.

Samtliga TZ på en bild! TZ1 är kanske mer känd som baby–Ferrari 250 GTO. TZ2 är extremt låg, med motorn 
vinklad 45 grader. TZ3 Corsa är en trevlig tolkning av familjen TZ, men hur är det med TZ3 Stradale?
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i örnsköldsvik träffades ett glatt gäng Alfaentu-
siaster den 17 september för en Alfaträff hemma 
hos mikael Bergman. En trevlig tillställning, inte 
minst för träffens mest långväga gäst som fick ett 
kärt återseende.

Till träffen kom totalt 17 personer med 13 bilar. Per Wadén, 
som åkt ända från Helsingborg, fick ett kärt återseende då hans 
Giulia -69 som han ägde 1971 stod i Mikaels garage för renove-
ring! Per passade också på att hämta en 1900 kaross hos Mikael 
när han ändå var i Övik på Alfaträff!

Träffen i Örnsköldsvik ska ses som en nystart för 
Alfaaktiviter i Norrland. Deltagarna kom från Luleå i norr till 
Sundsvall i söder förutom sagde Per från Helsingborg.

Det blev en imponerande bilsamling, eller vad sägs om föl-
jande: Alfetta, 33 Sprint, 33 kombi 4x4, 166, 156, GTV, GT, 75, 159 
SW och 2000 GT Veloce. I Mikaels garage fanns en

Gulietta -59 och en GT Junior, båda i toppskick samt 

TExT & fOTO: guNNaR SuNdgREN

KÄRt åTERSEEnDE

en 1900 och Pers gamla Giulia under renovering. I garaget 
berättade Mikael om sina pågående renoveringar. Ingen var 
orolig över resultatet när vi såg hans fina Giulietta och den 
Alfetta som han renoverat. Efter fika, titt på varandras bilar, 
allmänt Alfasnack och fotografering åkte vi i kolonn in till 
Örnsköldsvik och upp på Varvsberget för att titta på den bedå-
rande utsikten över stan. Det har nog aldrig varit så här många 
Alfor samtidigt på Varvsbeget?

Sedan ner på stan och parkering på kajen vid gästhamnen, 
fem minuter från torget. Där får man egentligen inte stå, men 
efter ett telefonsamtal till ’’rätt person’’ gick det bra. ’’Kul att 
det händer något i stan’’ var hennes inställning.

Dagen avslutades med pizza hos Salvatore, italienare och 
tidigare Alfamek. Han var också med hos Mikael och lovade att 
byta ut sin Hyundai(!) mot en Alfa och gå med i klubben. Vi får 
väl se!

Efter en trevlig Alfadag var de flesta överens om att detta 
var början på ytterligare Alfaträffari Norrland. Nu väntar vi 
bara på en återförsäljare norr om Gävle, då ordnar vi en ny träff 
i samband med invigningen!

Per Wadén vid sin gamla Giulia tillsammans med nye ägaren Roland 
Sjölander.

Alfa 1900 
under reno-
vering

Deltagarna vid Öviksträffen och en del av vagnparken

Mikaels Giulietta -59.

Det gick bra att parkera på kajen sedan vi pratat med Agneta Brandt

och GT Junior

En av världens vackraste motorer? GTV 6

Aldrig har så många Alfor parkerat på Varvsberget?
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Lördagen den 24 september ordnade Alfistiracing en träff i 
sitt lager/garage i Falkenberg. Tanken var att besökarna skulle 
få känna på produkterna, få information om företaget samt till-

tugg och dricka. Totalt lockades tretton entusiaster till träffen. 
Vid ankomst bjöds det på dricka och tilltugg. Sedan berättade 
Göran och Johnnie om sitt företag, visade runt i lokalen och 

visade en del av sortimentet. Bland annat 
visade de upp det intressanta coilover–kittet 
till 116-serien. 

Alfistiracing startades 2003 av Göran 
och Johnnie som båda är stora entusiaster 
av märket. De ville öka tillgängligheten på 
delar till bra pris för våra bilar. Företaget 
började med försäljning av service- och 
reservdelar. De ville sälja varumärken som 
de själva använde och gillade. Märken och 
delar som inte höll måttet gallrades bort. 
Med åren har sortimentet breddats och det 
tillkommer nya saker hela tiden. Samtidigt 
är Göran och Johnnie noga med att sälja 
produkter med bra kvalitet och funktion. 
Kvalitetsmärken som de jobbar med för-
utom original - och eftermarknadsdelar är 
exempelvis Novitec, CSC, Ragazzon, Osrav, 
AVO, Agip med flera. 
–  Vi försöker ha en schysst prisbild på den 

svenska marknaden,berättar Göran. Vi har även börjat serva 
företagskunder med reservdelar till både klassiska och moder-
na Alfor.Att korta ner leveranstider och att ständigt trimma in 
lagret för att ha de mest gångbara delarna i lager är en viktig 
del i vårt arbete, fortsätter Göran.

Alfistiracing har även tagit fram egna specialprodukter 
för 116–serien. Ett exempel är en lätt men styv främre kräng-
ningshämmare samt coiloverkittet för 116-serien. Det tillver-
kas av AVO och är framtaget i samarbete 
med Niclas Rosengren som haft sin SZ 
som utgångsmaterial. Kittet finns i Strada/
Pista samt Corsa utförande. Strada/Pista 
är ’’bult on’’ på de senare 116 modellerna 
medan Corsa kräver viss modifiering vid 
montering. Man kan även beställa olika fjä-
derhårdhet till kitten. Alfistiracing sponsrar 
även en del förare i Challengeserien som kör 
med dessa kit.

– Om man inte hittar en produkt på vår 
hemsida kan man alltid höra av sig per 
mejl så försöker vi skaffa fram den, utlovar 
Johnnie, och intygar samtidigt att de är 
positiva till feedback från kunder. Målet för 
Alfistiracing är att utöka verksamheten och 
sortimentet. I början på 2012 lanseras en helt 
ny hemsida lanseras.

Träffen var både rolig och intressant med 
trevliga människor i alla åldrar och olika 

TRäFF hoS ALFIStIRACINg
TExT & fOTO: PETER BRauN

Alfor. Att man fick känna och se på produkter som de säljer 
var också bra. Framför allt så blev jag sugen på att göra en del 
förbättringar på min egen bil! Det känns trevligt att ha en firma 
som är så pass nära som sysslar med försäljning och lagerför 
reserv- och uppgraderingsdelar till våra gamla och nya Alfor.  
Man kan helt klart få en del delar för bra pris och kvalitet utan 
att behöva beställa från utlandet. Surfa in på www.alfistiracing.
com och kolla själv! 

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Fiat Group Automobiles Sweden AB  och If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.

SITT BARA STILL I  BILEN.
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Du behöver egentligen inte läsa den här annonsen. För om du inte gör något kommer allt att 
flyta på som vanligt. Visserligen upphör samarbetet mellan Fiat Group och If Skadeförsäkring vid 
årsskiftet. Men om du har din bil försäkrad i Alfa Romeo Försäkring kommer den att ha ett lika 
bra skydd även den 1 januari 2012. Och i god tid innan försäkringen upphör någon gång under 
2012 kommer du att få ett attraktivt erbjudande från If. Det är därför vi lugnt kan säga till dig: 
Sitt still i bilen. Vi kommer att se till att du har en bra bilförsäkring även i fortsättningen.
 Tyvärr kommer inte samarbetet mellan Alfa Romeo Försäkring och Club Alfa Romeo Svecia 
att fortsätta med de förmåner som det har inneburit. Vi på Alfa Romeo Försäkring tackar för det 
goda samarbetet som varit.
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I Sverige har vi väldigt specifika traditioner runt julmat. I 
Italien finns, som kontrast, inga maträtter som är typiska för 
julen. Möjligen med undantag för panettone, deras julkaka. Min 
vän Letizia säger att de äter helt sonika vad de vill. Den religiö-
sa traditionen säger att man på julafton äter endast fisk, för att 
sen gå på midnattsmässan och på juldagen äta en måltid med 
endast kött. Rätterna skiljer sig mycket från region till region, 
men på juldagen är det vanligt att servera kapun (kastrerad 
tupp) eller anka.

Jag har valt att samla ihop ett antal recept med ett så stort 
användningsområde som möjligt. Det roliga är att du kan göra 

rätterna till dina helt egna. Det går att laga alltihop till ett kom-
plett italienskt-svenskt julbord eller så kan man plocka en rätt 
eller två att ställa på sitt vanliga julbord. Det finns smårätter 
som passar till glöggen eller blir en bra förrätt, såväl som godis 
och kakor att servera till kaffet. Komplettera gärna med prosci-
utto, bresaola och salami eller svenskt kallskuret.

Jag har också tagit med en huvudrätt, vildand i apelsinsås. 
Många tror att den klassiska anka i apelsinsås (duck l’orange), 
är en fransk maträtt, men ankan i apelsinsås har faktiskt sitt 
ursprung i Florens. Med den som bas kan man här plocka ihop 
rätter från de övriga recepten och sätta ihop till en tre- eller 
fyrarätters festmåltid senare i julhelgen eller till nyår. Och 
skulle man föredra lättare mat på nyårsafton, så passar pajen 
utmärkt ihop med gravad eller rökt lax. 

I Italien lagar och äter man det som är i säsong, är lokalpro-
ducerat och som hör regionen till. Jag är själv en anhängare av 
den här principen och mina recept reflekterar den filosofin, 
det är svenska och italienska råvaror i skön förening. På Selaön 
öster om Strängnäs, där jag bor, är jag bortskämd med att 
ha nära till flera små specialbutiker med fantastiska råvaror. 
Vildanden har jag köpt i gårdsbutiken på Äleby som har alla 
typer av vilt i sitt sortiment – de har också en butik på nätet. I 
Italien är det vanligare med viltkött i matlagningen än vad det 
är här.  

Min grundtanke har varit att det ska dels vara flexibelt hur 
man parar ihop recepten och dels vara okomplicerat. Vissa 
recept kräver mer i form av framförhållning, men låt inte det 
hindra dig att pröva något nytt. Framförallt har jag försökt ta 
med recept som det fungerar väldigt bra att göra i förväg. Det 
sista man vill är att behöva stressa på julen. 

Buon natale e buon nuovo anno!
*** Om någon vill fråga något om recepten så går det bra 

gå in på min profil på klubbens hemsida och skicka ett pm till 
mig.  ***

TExT: chaRLOTTE jacOBSON 
fOTO: hELENa maRiNO EkdahL & chaRLOTTE jacOBSON

ok, du gillar din Alfa Romeo. men du gillar också 
mycket av italien och dess kultur, traditioner 
och kanske framförallt dess matkultur. Lago                 
m till jul kommer en mycket intressant artikel från 
Charlotte Jacobsson – kanske dags för lite ita-
lienska rätter på julbordet?  

JuLBoRD På iTALiEnSkA

bellini 
1/3 vit persikopuré
2/3 Prosecco
någon droppe körbärssaft

Det är svårt att hitta puré av vita persikor. Kör konserverade 
gula persikor till puré i matberedare eller med stavmixer och 
använd ev. någon droppe röd karamellfärg för att få till den 
rosa nyansen.

Grissini alla nocciola
1 rulle färdig smördeg
1 ägg
¾ dl finhackade hasselnötter
1 tsk fling- eller malt kvarnsalt 

Sätt ugnen på 225 grader. Rulla ut smördegsplattan, vispa 
upp ägget lätt i en skål, pensla plattan med ägg, strö över hälf-
ten av nötterna och saltet. Lägg ett bakplåtspapper över och 
vänd alltihop upp-och-ner. Pensla andra sidan och strö över 
resten av nötter och salt. Korta pinnar är mer lätthanterliga: 
skär i så fall plattan på mitten på längden. Skär centimeter-
breda remsor, vrid dem lätt spiralformade och lägg på bakplåts-
pappersklädd plåt. Grädda mitt i ugnen i 8-10 minuter. Går att 
spara på burk ett par dagar och att frysa.

Granita al glögg
Granita är en lätt sommardessert som här fått julsmaker. 

Den passar utmärkt efter en stor måltid. Ha gärna i några drop-
par karamellfärg för att få den rätta intensiva färgen: rött i röd-
vinsglögg eller varför inte grönt i vitvinsglöggen.

125 g florsocker
5 dl vatten
1½-2 dl glögg

Koka upp socker och vatten och låt koka i ca 5-10 minuter. 
Låt svalna. Rör i glöggen (och ev. färg). Häll vätskan i en vid 
skål och ställ i frysen i 45 minuter. Ta en gaffel och skrapa ner 
det frusna från kanterna och rör om, ställ tillbaka i frysen. 
Upprepa proceduren var 20:e minut tills skålen består av enbart 
gryniga iskristaller. Lägg i en burk med lock. Servera Granitan i 
glas eller skålar direkt från frysen.

datteri con la pancetta
De här små baconlindade dadlarna har blivit allt vanligare 

och passar överallt, som snacks och tilltugg, t.o.m. på julbordet. 
Har du inte provat än så rekomenderar jag dem varmt – det 
söta och det salta blir en perfekt kombination. 

2 pkt bacon
16 dadlar

Dela dadlarna på längden, ta bort kärnan. Dela baconski-
vorna på mitten. Rulla in dadelhalvan i baconhalvan, tryck till 
baconkanten för att försegla. Stek i smör på medelhög värme 
tills baconen är gyllenbrunt. Lägg upp på ett fat. Servera ljum-
na. Värm dem någon minut i mikro om gjorda i förväg.

Polpette Toscane
1 kg köttfärs
250 g frusen hackad spenat
1 stor gul lök
1-3 vitlöksklyftor
2 st ägg
2 msk ströbröd
ca 1 tsk salt
peppar

Tina spenaten, krama ur vätskan. Hacka vitlöken väldigt 
fint. Finhacka löken. Blanda alla ingredienserna till en jämn 
smet. Skölj av en tallrik i kallt vatten att lägga köttbullarna 
på och skölj med jämna mellanrum dina händer i kallt vatten 
medan du rullar, då fastnar inte färsen. Rulla färsen till rätt 
stora köttbullar. Bryn dem i medelhet stekpanna, några i taget. 
Lägg dem i en långpanna och efterstek ca 10 minuter i ugn i 175 
grader.
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Pomodori fiorentini
8 plommontomater
5 dl babyspenat
röra:
1 brk marinerade kronärtskockor (ca 170 g) med olja (alla 
romana)
ca 100 g riven parmesan
1 litet knippe kryddörter, hackade
pressad citron (ca 1 msk)
ev vitvinsvinäger (ca 1 msk)
salt, peppar
topping:
¾ dl ströbröd
1 msk olja
2 msk parmesan

Lägg kronärtskockorna i en matberedare (eller skål och stav-
mixer), kör helt snabbt. Tillsätt parmesan, kryddörter och oljan, 
lite i taget,  från kronärtskocksburken med vitlöken (är det inte 
finhackad vitlök i burken så tillsätt 1 klyfta fint hackad vit-
lök). Hälften till all olja går åt. Röran ska vara grynig, inte slät, 
smaka av den med pressad citron, ev vinäger, salt och peppar. 
Den ska vara aningen syrlig. Detta kan göras dagen innan.

Sätt ugnen på 200 grader. Skär en liten, tunn skiva från båda 
ändarna på tomaterna, så att de kan stå upprätt. Dela tomaten 
på hälften, så att du får 2 tomatskålar.Ta en tesked och gröp ur 
tomaterna, ställ tomatskålarna på bakplåtspappersklädd plåt. 
Skiva spenaten tunt och blanda med kronärtskocksröran. Fyll 
tomaterna med röran. 

Rör ihop ströbröd, olja och parmesan. Klicka på överst på 
tomaterna. Grädda mitt i ugnen i ca 10 minuter (håll koll så de 
inte bränner!). Serveras varma.

baci
Baci perugina är en mycket uppskattat chokladpralin i 

Italien, där de innehåller små kärleksmeddelanden. Det är inte 
svårt att lyckas med det här receptet. Kanske kommer du vilja 
behålla allihop själv, men annars är de också en bra ”gå bort-
present” eller en omtänksam kärleksgåva (spara receptet till 
Alla hjärtansdag).

300 g mörk choklad, lindt 70% Madagaskar
ca 1 dl hasselnötter
25 (runda, fina) hasselnötter
100 g nutella
20 ischokladsformar i aluminium

Rosta hasselnötterna ca 1 minut i torr, het stekpanna. Stjälp 
upp dem och låt svalna en stund. Gnugga hasselnötterna mel-
lan händerna så att allt löst fnas lossnar. Finhacka 1 dl hassel-
nötter.

Bryt sönder 100 g choklad i mindre bitar och lägg i en glas-
skål, smält i mikron på full (850W) effekt i  ca 1 min och 30 
sek,rör om och tillsätt Nutellan och kör i 30 sek till. Obs! att 
olika material på skålen kan ge olika effekt i mikron. Om du 
inte har tillgång till mikro, så smälter du i vattenbad: fyll lite 
vatten i en kastrull, ställ en skål vars öppning är vidare än 
kastrullens överst (det får inte komma vattenånga i chokladen) 
och rör om medan det smälter. Blanda ner de hackade nötterna 
i choklad-nutella-blandningen. Låt svalna i kylen. Detta kan 
göras upp till 1 dag i förväg.

Ta en nöt och en tesked/dessertsked nötkräm i handen och 
rulla till en liten boll. Det blir jättekladdigt! Gör allihop, det blir 
mellan 20-25 stycken. Ställ bollarna i kylen, ett par timmar eller 
över natten, tex.

Smält 200 g choklad, ca 2 minuter i mikron, ta ut och rör om 
(småbitar smälter efterhand). Låt chokladen svalna ordentligt, 
minst en halvtimme. Ta ut de kalla nötbollarna och med hjälp 
av 2 skedar rullar du runt dem i chokladen tills de täcks helt. 
Stjälp upp dem på bakplåtspapper. Rinningar är bra, de ska 
vara ojämna i ytan. Låt stå att stelna och bli kalla (ev i kylen). 
Lägg chokladpralinerna i röda och gröna formar. Om du vill 
att pralinerna ska sitta fast i formarna så droppar du i lite smält 
choklad i botten, men jag tycker det fungerar bra ändå. Njut!

Torta salata al formaggio di capra
Den här pajen tog jag fram för ett antal år sen som huvudrätt 

på julbordet till en i släkten som är vegeterian och, visade det 
sig, dessutom avskyr getost. Man kan inte lyckas varje gång. Vi 
andra uppskattade dock pajen så mycket att den har blivit ett 
stående inslag. Vi gör den året om och har serverat den med 
prosciutto, gravlax, grillad aborre, stekt kött. Den är ibland 
förrätt, ibland huvudrätt, den har varit med på picnic och fan-
tastiskt nog är den nästan godast om man gör den dagen innan, 
vilket är perfekt till julbordet.

Pajdeg:
4 dl dinkel- eller vetemjöl
165 g smör, rumsvarmt
2 msk vatten

fyllning:
25 st olive taggiasche, eller andra svarta oliver (utan kärna!)
8 st grillade kronärtskockor (färdigköpt)
15 gröna oliver med piemento, halverade på bredden
12 st soltorkade tomater, skurna i bitar
10-15 cocktailtomater, i halvor
ca 1½-2 dl getost, riven (med kant och allt)

äggstanning:
2½ dl mjölk
3 st stora ägg
2 krm salt, peppar

Blanda mjöl, smör och vatten till en deg. Rulla till en boll och 
plasta om och låt vila i kylen i minst en timme. Kan göras ett 
par dagar i förväg och t.o.m. frysas.

Sätt ugnen på 225 grader. Kavla ut degen och lägg den i en 
pajform. Låt degen gå väl om kanten på formen, täck kanten 
med smala remsor av aluminiumfolie, nagga botten med en 
gaffel. Förgrädda pajskalet mitt i ugnen i 10 minuter. Ta bort 
folien. Låt skalet svalna. Kan göras dagen före.

Sätt ugnen på 200 grader. Lägg kronärtskockorna i botten på 
skalet, med lite mellanrum. Lägg i oliverna och de soltorkade 
tomaterna. Sprid ut den rivna osten över hela ytan. Blanda 
mjölk, ägg och salt och peppar – vispa ihop lätt. Häll äggstan-
ningen försiktigt över pajskalet. Placera ut cocktailtomaterna 
med den skurna sidan upp i äggstanningen, gör likadant med 
de gröna oliverna. Platta med handen till tomaterna och oli-
verna så att de ligger i nivå med äggstanningen i pajen. Grädda 
i ca 40 minuter. Kontrollera att pajen är klar med en sticka, ägg-
stanningen ska ha stelnat. Blir jättebra också att göra hela pajen 
dagen innan. Värm i 200 grader i ca 15 minuter.

caponata
4 auberginer
rapsolja
olivolja
1 gul lök
1-2 vitlöksklyftor
1-2 selleristjälkar med blast
2 burkar konserverade cocktailtomater
100 g oliver, urkärnade
1-2 msk kapris
1 msk pinjenötter
1 litet knipppe basilikablad
ev 2 msk russin, låt stå och dra i en skål med ljummet vat-
ten om torra
1 dl vitvinsvinäger
1 msk socker
salt, peppar
färsk, hackad persilja

Skär auberginen i kuber (eller tjocka tårtbitar) och lägg den i 
ett durkslag och strö över salt och låt den stå någon timme, rör 
om ibland så att vätskan drar ur. Vält över på hushållspapper 
och låt stå en stund. 

Stek auberginen, ev i omgångar, i rikligt med rapsolja –låt 
den suga åt sig ordentligt – tills den fått fin färg. Hacka löken, 
skär sellerin i bitar. Fräs lök, selleri och hela vitlöksklyftor i 
rikligt med olivolja i medelvarm stekpanna i några minuter tills 
löken blir genomskinlig. Ha i tomaterna, basilkan, oliverna, 
kapris, pinjenötter och ev, lätt urkramade, russin. Salta, peppra 
och låt sjuda i 10 minuter. Plocka upp vitlöken. Ha sen i socker 
och vinäger och rör om medan det ångar av. Tillsätt den stekta 
auberginen till röran och blanda om. Häll upp Caponata i en 
skål och låt svalna. Strö över persiljan. Den ska serveras rums-
tempererad. Håller sig bra i kylen.
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arancini al ragù 
Arancini är Sicilliens svar på palt eller kroppkakor.  De görs 

på ris, som fylls och sen friteras. Det är inte svårt att fritera, 
använd en gryta med höga kanter och vid öppning. Det är säl-
lan någon som inte har varit på Sicilien har ätit arancini. De är 
speciellt roliga att göra till jul eftersom saffran är en typisk jul-
krydda här i Sverige. Det går att variera fyllningen och därför 
utmärkt att göra en vegetarisk fyllning eller att bara använda 
ost.

(12 st apelsinstora)
500 g risottoris, arborio
ca 1 msk olivolja
ca 1 liter vatten
1 tsk salt
1 påse (0,5 g) saffran
3 msk riven parmesan, eller pecorino
2 st ägg
fyllning:
250 g kalv-, nöt- eller blandfärs
100 g frysta gröna ärter
1 liten gul lök
1 vitlöksklyfta
½ selleristjälk
½ morot
3 msk olivolja
1 msk smör
basilika
timjan
1 tsk farinsocker
1 dl torrt vitt vin
150 g passerade tomater
ca 100 g ost, mozzarella, provolone – eller philadelphia, tex
fritering:
 1 liter rapsolja
3 ägg
vetemjöl
ströbröd

Arancini är lite mindre än en tennisboll. Men gör gärna 
minivarianter – eftersom de är otroligt mättande – om du ska 
servera dem som del av julbordet eller som tilltugg. Går att 

servera med det samma, någon dag efter eller att frysa in! Gör 
riset och fyllningen en dag innan, de ska vara kalla.

Häll lite olivolja i botten på en kastrull på medelhög värme. 
Riset tillagas som risotto. Häll i riset och rör om så att riset tar 
till sig oljan. Häll på en skvätt vatten under omrörning, häll på 
så mycket vatten att det går över riset. Tillsätt salt och saffran 
och rör om väl. Koka utan lock. Rör om och tillsätt mer vatten 
allt eftersom det kokar bort. Total koktid ca 20 minuter. Låt riset 
svalna tills det inte känns varmt, rör om någon gång under 
tiden. Blanda i parmesanosten och 2 ägg i riset. Ställ det i kylen 
till nästa dag.

Hacka löken och sellerin fint. Skär moroten i små, små 
kuber. Hacka basilka och timjan. Lägg olivolja och smör i en 
stekpanna och fräs lök, hela vitlöksklyftor och selleri på med-
elvärme tills de blir mjuka, men inte tar färg. Lägg i färsen och 
bryn den under omrörning. Tillsätt det vita vinet. Låt vinet 
koka in helt. Tillsätt kryddor, farin och tomaterna. Smaka av 
med salt och peppar. Låt det sjuda i 45 minuter. Ev kan lite 
vatten behöva tillsättas under tiden om det börjar koka torrt 
för tidigt. Ha i de frysta ärterna och låt sjuda i 15 minuter till. 
Köttfärssåsen ska nu ha kokat rätt torr. Ställ att svalna och kyl 
till nästa dag.

Skär osten i kuber – eller skeda upp färskost med tesked 
medan du gör bollarna. Anpassa storleken på kuberna efter hur 
stora bollar du tänker göra.

Ta ris och köttfärssås direkt från kylen. Ta en rejäl sked ris 
och forma till en boll, gör en urgröpning, lägg en mindre sked 
köttfärssås i risbollen, lägg i osten. Slut bollen, ev med mer ris, 
och krama ihop som en snöboll. Nu kan man lägga dem kallt 
om man vill, t.o.m. över natt om man täcker dem noggrant med 
plast så de inte torkar. Vispa upp 3 ägg i en djup tallrik. Häll 
mjöl på en tallrik och ströbröd på en annan.Rulla risbollarna i 
vetemjöl. Vänd dem i ägget. Rulla runt dem i ströbröd. 

Ha fläkten avstängd. Ta en stor kastrull eller gryta och koka 
upp rapsoljan. Olja som kokar är helt stilla, testa om oljan är 
het genom att lägga i en bit bröd. Om det fräser och brödbiten 
blir brun på någon minut eller två så är oljan het. Ställ kokplat-
tan på ett medelläge. Använd en frityrkorg, om du har. Ha i 
några bollar i taget och se till att peta runt på dem så att de blir 
friterade runt om. När de är vackert gyllen-orangea är de klara. 
Ta upp dem med korgen eller hålslev och lägg dem på ett fat 
(använder du en vanlig sked kan det vara idé att ha hushålls-
papper på fatet).

Servera arancini varma. Nyfriterade kan du varmhålla dem i 
ugn 100 grader. Eller värm kalla arancini i ugn i 175 grader i ca 
15-20 minuter.

Panettone
Julkakan framför andra är panettone som man köper färdig 

i Italien. Det går att få tag på vackra kakor i vackra kartonger 
även här i Sverige, men de slår inte den hembakta. Recepten på 
panettone kan vara i princip hur krångliga som helst, men det 
här är faktiskt ett enkelt sätt som ger ett väldigt bra resultat. 
Godast färsk, men håller sig en vecka.

2 dl mjölk
25 g jäst för söta degar
1 tsk honung
1 dl socker
6-7 dl vetemjöl

½ msk vaniljsocker
100 g smör, smält + smält smör till pensling
3 st äggulor
1 st ägg
½ tsk salt
1 rivet skal av citron
1 rivet skal av apelsin
100 g suckat
1-2 dl russin, som blötlagts i ½ dl grappa (över natt)
florsocker att pudra över

Värm mjölken (37 grader), smula ner jästen och rör ut den 
med mjölken. Tillsätt honung, hälften av sockret och det mesta 
av mjölet. Knåda ihop i skålen till en kladdig deg och täck över 
och låt stå varmt att jäsa i 30 minuter. 

Ha i resten av sockret, vaniljen, smör, äggulor, ägg och salt. 
Knåda in alltihop i skålen. Stjälp upp degen på mjölat bak-
bord. Knåda den i minst 5 minuter och arbeta in mer mjöl efter 
behov, använd så lite mjöl som bara går, men den ska släppa 
från underlaget till slut. Platta ut degen, häll bort vätskan från 
russinen,strö dem över degen tillsammans med citron- och 
apelsinskal och suckat. Vik ihop degen och arbeta ihop den så 
att frukten fördelar sig jämt i degen. 

Smörj en form ordentligt. Formen ska helst ha höga kanter 
(15 cm), en suffléskål på 1½ liter duger tex, skär i så fall ett kryss 
i degens yta med en vass kniv. Eller använd en sockerkaksform 
– forma degen till en boll och gör ett hål i centrum med fingrar-
na och trä den över centerpelaren i sockerkaksformen. Täck över 
och låt den jäsa i 30 minuter. Sätt ugnen på 250 grader.

Pensla degen med smält fett. Grädda på nedre falsen i ugnen 
i 10 minuter – sänk temperaturen till 165 grader och grädda i 
45-50 minuter. Pensla med mer smör vid ungefär 20 minuter 
kvar. Om den mörknar för mycket kan man täcka den med 
folie. Ta ut kakan, stjälp upp och låt den svalna på galler. Pudra 
florsocker över den innan servering, en tesil är perfekt att 
pudra med. Panettone ska traditionsenligt serveras med mas-
carpone, färska bär och ett glas Spumante. 

anatra panna e arancia
Det här är en varmrätt som är inspirerad av den italienska 

traditionen med anka till jul, men jag har vildand i receptet i 
stället. Det är lättare att tillaga bröstfiléer än en hel fågel, men 
är du van i köket kan du självklart steka en hel fågel i ugn och 
ha såsen till. Har du fått med inkråmet då så ska du steka upp 
dem med löken och låta dem koka med i fonden. Du kan då 
vänta med att tillsätta färdig viltfond och smaka av med den 
efteråt istället.

8 st bröstfiléer av vildand eller duva
(om duva 1-2 pkt bacon)
10 st champinjoner
fond till sås:
ca ½ dl vatten
smör
1 morot, skivad tunt
½ gul lök, hackad
pressad apelsin
2 apelsinskivor
10+10 enbär
3 msk lingonsylt
koncentrerad viltfond med kantarell
sås:
¾ dl spädd viltfond
2 dl vispgrädde
salt och peppar
färsk timjan

Skiva champinjonerna, stek dem i smör med salt, peppar 
och hackad timjan. Ta upp dem och lägg åt sidan. Fräs lök och 
morot sakta i samma stekpanna tills löken är genomskinlig. Ha 
i apelsinskivor, lite pressad apelsin, 10 enbär, 1 msk viltfond, 
salt och peppar, ev lite vatten. Låt koka i en halvtimme. Sila 
upp fonden i en kastrull och låt den koka upp – det bör vara en 
knapp deciliter kvar, är det mer så låt den koka ihop. Detta kan 
förberedas innan.

Hacka (10) enbären. Gnid in vildandsbrösten med salt, pep-
par och hackade enbär. (Vira bacon runt duvbrösten – duva är så 
magert att det blir för torrt annars). Bryn bröstfiléerna, skinnsi-
dan först i smör i stekpannan. Häll på vattnet vid sidan om och 
låt det bli en sky. Lägg på ett lock (eller folie över stekpannan) 
och låt dem eftersteka sakta i 5-10 minuter (rosa till genomstekt). 
Ta upp filéerna och lägg dem i ett foliepaket på varm tallrik. 

Sila upp skyn från stekpannan i kastrullen med fonden, skölj 
ev ur pannan med lite hett vatten som också silas ner i kastrul-
len. Koka upp, tillsätt grädde och smaka av med pressad apel-
sin, salt, peppar och ev mer viltfond (ta en tsk i taget), eller mer 
grädde om det känns för starkt. Såsen ska vara mustig och ha 
en tydlig apelsinsmak.

Värm champinjonerna i mikron någon minut eller lägg i 
dem i såsen. Lägg upp andbrösten, på portionsfat eller serve-
ringsfat. Häll ev steksaft från foliepaketet i såsen. Dekorera 
varje filé med en kvist färsk timjan. Med en ciselör kan man dra 
trådar av apelsinskal att dekorera med, om man vill. Servera 
såsen vid sidan om. Servera andbrösten med rostade rotfrukter, 
pomodori fiorentini och lite lingonsylt.
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tILLFÄLLE: hJuLnöTTER mED KORt	DAtUm!

Det är med darrande mushand som Nöt-Red. inväntar årets 
tävlingsbidrag. Motiveringar för svaren är välkomna, men 
kommer givetvis inte på något vis att påverka Nötredaktörens 

1. Denna farkost blev i slutet av 1800-talet den första i rekord-
böckerna att överskrida en ”magisk” hastighet, trots att kon-
struktören helt tycks ha glömt bort förarens existens. Hur drevs 
ekipaget?

2. Företaget bakom detta udda fordon är mer känt som till-
verkare av...  

1. rally
x. lÅnGloPP
2. backTävlinG

4. Två skojiga fordon, vad har de gemensamt? 

1. saMMa ToPPfarT, unGefär
x. saMMa cHefskonsTrukTör
2. saMMa MoTorTillverkare

5. Denna 4-cylindriga motor 
har 4 ventiler per cylinder, 
och som synes, dubbla över-
liggande kamaxlar. Vilket år 
härjade den på tävlingsba-
norna?

1. 1913
x. 1926
2. 1948

6. Vad har vi här?

1. en Modern, vällkonsTruerad Hjulskruv
x. en Modern, PÅkosTad HjulbulT
2. en MonTerinGsdeTalj frÅn ikeas billy-Hylla

7. Vad är syftet med denna övning?

1. slÅ absoluTa HasTiGHeTsrekordeT Till lands
x. filMa eTT inslaG för ToP Gear PÅ bbc
2. TesTa cHassi Till en ausTin Mini cooPer liMo

8. Mums! Vilken är bilmodellen?

1. TZ1          x. TZ2          2. T33

9. Vem konstruerade och byggde denna Formel 1-bil?

1. auTodelTa          x. brM          2. TecHno

10. Instrumentpanelen i en Lancaster-bombare?
 – Nix, detta är en...

1. benTley      x. HisPano-suiZa       2. Mercedes benZ

nötterna av årsmodell 2012 är tillgängliga under en begränsad tid, redo för 
kB:s läsare att visa sina hart när outtömliga kunskaper och sitt osvikliga skarp-
sinne! Den som bäst lyckas styra genom fråge-chikanerna belönas som brukligt 
är med stående ovationer och ett års fritt medlemskap i Club Alfa Romeo.

maniskt partiska och hundraprocentigt subjektiva bedömning 
av vad som är rätt och fel! Tidsram och adresser finns efter den 
sista frågan. Buona fortuna!

1. elekTrisk MoTor     x. ÅnGMaskin     2. oTToMoTor

1. klockor         x. MoTorcyklar         2. TrakTorer

3. En ERA, English Racing Automobile. Vilken typ av tävling-
ar är den utrustad för?
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Nöt-Red.	måste	ha	era	svar	
senast	den	10	januari!		
Skicka	till

orso@bredband.net

Björn	Sandberg
Hangarvägen	3
183	66		tÄBY

11. Lägg hop siffrorna som ingår i dessa bilars modellbeteck-
ningar! Summan råkar bli en jämn och fin siffra, som förekom i 
namnet på en europeisk bilmodell på 60-talet. I vilken stad har 
tillverkaren av denna bil idag sin bas?

12.  Vem tecknade?

13. En imponerande, rent av skräckinjagande maskin, precis 
som avsikten var. Vad heter den?

14. Långt före rymdskytteln... Dess namn?

15. Vad kallades denna apparat, och vad var dess uppgift?

16. Vem föreställer porträttet?

17. Skönsjungande V12:a. Vilket märke?

18. Två av huvudpersonerna i en klassisk westernfilm. 

Vem spelade den tredje manliga huvudrollen?

19. Detta flygplan finns i Sverige, men leder osökt tankarna 
geografiskt till en plats mycket längre västerut. Vart då?

20. Utmärkt grund för ett litet hembygge? – Säkert, men till-
verkaren sålde endast kompletta bilar. Vad heter modellen?
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En stor del av Alfa–ägarna är väldigt roade av 
bilkörning. och dessutom medlemmar i Club Alfa 
Romeo. kanske det är dags att slå ihop dessa 
fakta och köra lite bana under säkra former med 
klubben? Det är vare sig svårt eller krångligt utan 
mest oerhört lärorikt och kul!

Planeringen för att skapa en oemotståndlig banmötessä-
song 2012 pågår för fullt. Stefan Atterhall, Björn Ek, Dan–Erik 
Hansson och Daniel Holm utgör banmötesgruppen som arbetar 
hårt med att förbättra ett redan lyckat koncept. Många tyckte 
att fyra banmöten var för lite så målet är att hitta ytterligare 
ett för 2012. De ungefärliga datum (lördagar) som har önskats 
är Gelleråsen i början av maj, Kinnekulle i början av juni, 
Knutstorp i slutet av juni, Kinnekulle i mitten augusti och 
Gelleråsen i mitten av september. 

Förutom dessa är vi välkomna till norska Alfaklubbens 
Corsa Italianas italienska dagar 27-29 juli på Rudskogen. Niclas 
Rosengren arbetar tillsammans med norrmännen för att hitta 

ett bra upplägg. Rudskogen är nyligen ombyggd och de som har 
varit där är mycket imponerande . Boka in i kalendern!

Stefan Atterhall har kontaktat alla banägare och konstaterat 
att det är väldigt ont om tider överallt på grund av STCC och 
TTA som skall testa sina nya skapelser. Det kommer därför 
säkert att bli ett schema som inte fyller alla våra önskemål.  
Uppmärksamma läsare har säkert också sett att Mantorp inte 
finns med på listan. Orsaken är att banhyran här kommer ligga 
runt 100 000 kr vilket gör att det inte är första prioritet längre.

Så här har vi tänkt:

Mer samarbete med norska Alfa-klubben och Corsa Italiana, 
fungerar bra på både Gelleråsen och Kinnekulle. Hittills har det 
bara varit positivt för alla deltagare. Man tittar avundsjukt på 
Corsas proffsiga upplägg.

Locka fler Alfa Romeo-bilar till banorna genom mer diffe-
rentierad prissättning ”halva avgiften för en Alfa” (kanske 500 
för en Alfa, 1000 för övriga?).

Vid minst ett tillfälle skall en puts– och fikaträff anordnas 
samtidigt med banmötet (Kinnekulle kanske).

KÖR Din ALFA På RACERBANA!

TExT: BaNmöTESgRuPPEN fOTO: magNuS WEdBERg

Reserverad plats för swap–meet och bilförsäljning.

Fortsätta att bearbeta Alfaimportören/återförsäljare för att 
komma med demobilar eller kanske till och med sponsra lite.

Hur skall vi då få ihop allt?

Jo, till nästa säsong skall det bli en större 
Banmöteskommitté. Målet är att den inre kretsen skall bestå 
av minst 7 personer.  Här bredvid finns att-göra-listan och som 
du ser finns uppgifter åt alla. Resonemanget går ut på att med 
en STOR inre cirkel kommer vi att kunna hitta ”hang-arounds” 
som kan supporta på plats. Då hinner man både med att vara 
funktionär och köra själv vilket hittills varit svårt, i alla fall 
onödigt svårt. Vi håller också på att bearbeta styrelsen för att 
funktionärerna inte skall gå helt lottlösa efter sitt ”slit”.

Vi som spånat ihop detta är:

Pallbockskungen Stefan Atterhall  070-8996133 
Björnbusen Björn Ek  073-3514170 
AlfettaV6–byggaren Daniel Holm 070-4248902 
Challenge-backmarkern Dan-E Hansson  070-5126191

Om du tycker att det ser lockande ut och är intresserad att 
vara med och göra banmötena ännu roligare och bättre kan 
kontakta någon av spånarna ovan eller skriva ett mejl till ban-
möten@alfaromeo.org

Challenge

Var finns alla fantastiska Alfa-racers? Kom ut ur lador och 
garage och tävla 2012! 

Ska du inte tävla kan du istället insupa racingatmosfären 
igen genom att delta i rollen som domare, tävlingsledare eller 
teknisk chef. Frivilliga krafter behövs fört att ro runt tävlings-
helgerna. Kontakta Stefan Atterhall om du vill ta en roll eller 
kan tipsa om någon som är lämplig. Klubben bistår givetvis 
med eventuell utbildning och licensuppgradering.

Vill du se på fler bilder från ett banmöte? Surfa in på 
ww.magnuswedberg.com/galleries/kullen2011/

väl MöTT 2012!
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Här följer en lista över vad som skall ordnas innan en lyckad 
banmötessäsong. Det ser ut att vara både mycket och krångligt, 
men det mesta går på rutin om det finns tillräckligt med frivil-
liga krafter.

beHov inför säsonGen:
Avtala datum med banägare

Sammanställa bankalendern

Publicera bankalendern

Budgetera bansäsongen

Boka rescue (bärgare, ambulans)

Boka flaggvakter

Boka PA-anläggning

Hyra garageutrymme för banmötesprylar

Skapa banmötes-kit

Tryck upp funktionärsutrustning.

Kepsar med roll tryckt på?

Väst?

Ti–shirts?

Långärm

Boka tidtagningsutrustning

CLuB ALFA RomEo SvEZiA - RoLLER På BANmÖtEt
Skriv Challengepresentationspapper (klasser, förare)

Boka speaker

Ansöka om polistillstånd

Ansöka om tävlingstillstånd

Publicera ”Banmöten för Dummies-FAQ”.

beHov inför banMöTeT

Läsa epostanmälningar och uppdatera anmälningslistan

Stämma av betalningar mot anmälningslistan

Kontakta närliggande sjukhus

Publicera inbjudan på hemsidan

Publicera anmälningslistan

Sammanställa dagsschema

Publicera dagsschema

Skicka inbjudan till andra klubbar

Skicka inbjudan till samarbetspartners/Sponsorer

Skicka inbjudan till Kungen

Skriva ut besiktningsprotokoll

Skriva ut betalningskvittenspluttar

För-reservera hotell för medlemmarna.

Beställa pengar från redovisningsbyrå och ta ut kontanter

Kontrollera att polistillstånd finns

under banMöTeT

Samordna hela banmötet på plats

Hålla förarmöte

Träffsamordnare (swapmeet, roadbook, putsdomare)

Bocka av åkaren mot anmälningslistan

Ropa upp line-up för respektive klass

Sköta central CAR time

Sköta utsläpp (starta/stoppa körpass)

Kommendera flaggvakter

Bevaka körningen på banan

Briefa flaggade förare

Beivra övertramp avbesökare

Leda debriefing

Briefa funktionärer

Leda gatbilsbesiktning

Besiktiga gatbilar

Fotografera för KB och hemsidan

Filma

Skriva om banmötet

Nya medier

inför cHallenGe

Besikta challengebilar

Skriva challengerapport

Publicera tiderna på plats

Presentation av förarna

Presentation av klasserna

Tävlingsledare

Domare

Teknisk chef (kombinera med domare?)

Miljöansvarig

efTer banMöTeT

Publicera tiderna på mylaps

Redovisa ekonomiskt utfall
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TExT & fOTO: BENgT-ÅcE guSTavSSON - WWW.RacEfOTO.SE

FINALRAPPoRTER FRån	RACINgSäSonGEn	2011
Nu är det dags att runda av årets racingsäsong med en rapport 

från samtliga finaler.

Vi börjar med STCC där vi har kunnat följa Mattias Anderssons 
framgångar med spänt intresse i år. Han började mycket starkt, 
fick en svacka i mitten av säsongen, men han avslutade fint. Efter 
andraplatsen i Danmark återstod bara två tävlingar, Knutstorp och 
Mantorp.

Knutstorp blev en tuff nöt att knäcka. Mattias inledde med 
en niondeplats på kvalet. Han missade superpolen med endast 6 
tusendelar av en sekund! Det blev trångt i starten och många bilar 
kraschade. Mattias haltade till depån och teamet tejpade ihop de 
värsta skadorna snabbt och hann få ut honom igen innan säker-
hetsbilen passerade. Han tappade inget varv, men låg hjälplöst sist 
i fältet. Han körde upp sig till 13:e plats. I andra racet gav motorn 
upp och Mattias tvingades bryta. Ingen kul helg alls...

Till finalen på Mantorp Park hade stämningen piskats upp 
till nya höjder. Team Biogas mönstrade inte mindre än fyra bilar 

till start! Chevrolet hade tre och Polestar toppade med Robert 
Dahlgren. Det var upplagt för en riktig holmgång i historiens sista 
“riktiga” STCC-final. Kvalet blev naturligtvis väldigt tufft med 17 
förare inom en sekund. Mattias lyckades “bara” ta 12:e plats på 
griden. I första racet körde han bra och plockade några placeringar. 
Han låg snart på den viktiga åttondeplatsen, men bakom honom 
lurade regerande mästaren Richard Göransson. Personligen var 
jag nervös för Mattias räkning. Göransson brukar alltid köra bra 
på Mantorp och BMW´n brukar bara bli bättre för varje varv. Men 
Mattias visade vilken skicklig förare han är och han lyckades hålla 
undan och ta den viktiga åttondeplatsen och startade därmed 
först i andra racet. Han tappade ledningen till Thed Björk i Biogas, 
men lite senare i loppet släppte Björk upp Mattias till ledning 
igen. Sedan hände en märklig situation som det fortfarande pratas 
om i racingsverige. Det såg ut som Björk steg åt sidan igen, efter 
en möjlig teamorder(?) Hur som helst passerade snabbt Rickard 
Rydell, Patrik Ohlsson och Colin Turkington i första kurvan, men 
när de kom ned till Pariskurvan blinkade den gula lampan ilsket. 

Det var safetycar för att en däcktrave stod mitt i vägen, strax innan 
depåinfarten. Däcktraven flyttades snabbt och racet kom i gång 
igen. Mattias ledde fältet, men efter den långa rakan bromsade sig 
Robert Dahlgren förbi. Mattias orkade inte svara utan tog ännu en 
hedervärd andraplats. Fredrik Ekblom kom trea och Rydell fyra. 
Rydell utropades som mästare, men Biogasteamet lämnade in 
en protest mot Rydells omkörning av Björk. Björk påstod att han 
hade släppt gasen på grund av gulflaggen, men tävlingsledningen 
kunde inte se att det hade varit någon gulflagg just då. Ärendet är 
inte färdigutrett när detta skrivs. Rydell fick totalsegern, men får 
han behålla den? Mattias slutade på sjunde plats i tabellen och i 
teammästerskapet tog Mattias en fin tredjeplats tillsammans med 
Johan Stureson. Robin Appelqvist lät sin Alfa vila under finalen. I 
stället kom han till start i en lånad Seat, men det blev tyvärr inga 
poäng i alla fall... Claes Hoffsten gjorde comeback och tog 21:a plats 
i första racet, men i andra fick han tyvärr bryta...

I den historiska racingserien återser vi numera de flesta Alfa 
Romeobilarna inom svensk racing. I Standard Ny avrundade 

Anders Agfors säsongen med två fjärdeplatser och klasseger! Mats 
Bergelin körde för andra gången i år i klassen för standardbilar 
före 1965. Han vann dubbelt i finalen i sin klass och slutade trea 
totalt. Det var inga fler förare med i finalen, men i totalen hittar 
vi följande resultat: Karl-Arne Henriksson vann klassen före 65 
(samma som Bergelin). Lennart Henjer vann den lilla GT-klassen 
före 1965 för jag vet inte vilken gång i ordningen... Roland 
Falkenbäck blev sexa i Standard Ny.

I SSK-serien kämpade Claes Hanström i ensamt majestät i 
Classic-klassen. Hans bil hänger inte alls med, men han kämpar 
väl och tar de poäng som bjuds. Hans envishet och uthållighet tog 
honom till en tredjeplats i årets serie, trots att han faktiskt missade 
de två första tävlingarna. I finaltävlingen blev han också trea.

Nu väntar en lång garagesäsong som är ack så viktig för att vara 
väl förberedd på nästa års säsong.

Ha en TrevliG vinTer sÅ Hörs vi Till vÅren 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 äga-
ren. 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

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 innerfickor. 
Finns i storRöd med Alfa-loggan tryckt på 
bröstet.

35 kYLväSka    320:-
Läcker picnic-korg med kylfunktion, perfekt att 
ha med sig på träffen! 
Handtaget är tillverkat i racerlätt aluminium 
och korgen är ihopfällbar vilket gör att den pas-
sar 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 adressen POSTOR-
dER@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 klubbtext.

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.
4 fickLamPa mEd dYNamO   95:-
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par 

3

6

7 822

5

4

snabba tryck på handtaget så är den laddad 
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 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 sömmar. 
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 sammetspåse.

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 heltäckande 
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



52 KLÖVERBLADET 53KLÖVERBLADET

NOStALgIA&böcker

16

14
20 21

NOStALgIA&böcker

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 tävlingsverk-
samhet från
Tidernas begynnelse över det segerrika 30-talet 
och vidare till succerna med Alfettan mot nuti-
den.

20 aLfa ROmEO gTv/gT
av faBRiZiO fERRaRi
PRiS 260:- PLuS fRakT
Text på Italienska enbart men med mycket illus-
trationer 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 segerrika 
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 mekaniker 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 tävlings-
banorna.
Rikt illustrerad med all information (tror jag) du 
behöver för att äga eller bara älska en Montreal.
Historik, tekniska tips, tekniska data, renove-
ringstips, tävlingshistoria och brudar på motor-
huven 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 bilpro-
duktion
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 levereras i 
1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. På engelska 
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 medlemar, 
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 his-
torik 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 presenteras?

Bilböcker till Club Alfa Romeos 
medlemmar – en möjlighet.
huR göR jag Och vad ERBjudS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgängligt 
så länge lagret räcker. Lagret kommer att fyl-
las 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 leve-
ranstid. 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 ś bible. Mycket tekniska tips varvat med 
historik.
Rikt illustrerad. Även Informativ för de som 

har Spica Insprutning. Text på engelska, bilder 
i svartvitt.

5 aLfa ROmEO giuLia cOuPé 
gT & gTa 
av jOhN TiPLER  
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 spi-
der. 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 förgasar-
motorer med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra 
motorer. Kapitel om växellådor och väghållning 
också.Text på engelska, bilder och diagram i 
svartvitt. 112 sidor

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 legendariska 
världmästarbil i sportvagnsklassen och dess 
syster för landsvägen världens kanske vack-
raste bil Tipo 33 Stradale. Ett kapitel 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 lysningsvärt. 
Se och hör Alain de Cadenet köra och prata om 
ett antal klassiska Alfa Romeos. Mycket intres-
sant. 98 minuter lång.
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