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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: 073-941 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
CHarloTTe jaCobson
ekbACkA, ekebeRgsVägen 9

645 97 sTAllARHolmen

070-533 81 09

CHARloTTe.jACobson@mAil.Com

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: RosengRen.niClAs@gmAil.Com

Gunnar sundGren
VinTeRmyRVägen 7, 905 96 umeå

070-579 49 44

gsundgRen@gmAil.Com

sTefan Werner
skogssTigen 1, 443 32 leRum

Tel: 070-617 04 87

mAil: sTefAn.WeRneR@TeliA.Com

övRiga fuNkTiONäRER
kaNSLi/mEdLEmSaNSvaRig
ola sjösvärd
léeT 8 b, 

474 70 mollösund

Tel: 0761-35 79 69

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
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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: 0730-72 39 58
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: Ale TRyCkTeAm Ab
box 129, 445 23 boHus
WWW.sVenskTTRyCk.se

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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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 ola på kans-

liet på telefon 076-135 79 69. du når kansliet enklast via e-post, 

medlem@alfaromeo.org

bli	medlem	i

Svezia

Svezia

	 nYHETSrEDAKTÖrEn	FUnDErAr	 STAFFAn	ErLAnDSSOn

Detta nummer av Klöverbladet blir tunnare 
än vanligt. Skälen till detta är många men brist 
på material och framförallt tid är huvudor-
sakerna. Till nästa Klöverblad tänker vi dock 
försöka kompensera för detta med ett tjockt 
sensommarnummer. En godbit vi provat heter 
Giulietta TCT – artikel kommer i nästa num-

mer. Har du möjlighet uppskattas det om du 
bidrar med material från träffar, garage eller 
vad det nu kan tänkas vara. Tjock-TV är ute – 
tjocka KB är inne!

Ha en TrevliG soMMar!

tunt som aldrig förr.
6860	 Akselsen	 Robin	 knAppstAdsvägen	12	A	 653	42	 kARlstAd	 	 155	Q4	 1993	 Röd
6860	 Akselsen	 Robin	 knAppstAdsvägen	12	A	 653	42	 kARlstAd	 	 75	2,0	ts	 1989	 gRå
6861	 bRunnelöv	 östen	 RökvARnvägen	23	 762	93	 Rimbo	 dHm905	 156	CRosswAgon	 2005	 möRkblå
6861	 bRunnelöv	 östen	 RökvARnvägen	23	 762	93	 Rimbo	 CYt458	 AlfA	146	Jtd	 2004	 gRön
6862	 bostRöm	 JuditH	 solviksvägen	47	 671	33	 ARvikA	 	 147	gtA	3,2	v6	 2005	 svARt
6862	 bostRöm	 JuditH	 solviksvägen	47	 671	33	 ARvikA	 	 156	sw	2,0	ts	 2001	 silveR
6863	 lARsson	 dAvid	 midsommARvägen	64	 126	35	 HägeRsten	 Xpg224	 AlfA	gt	3,2	 2004	
6864	 JAlonen	 timotHY	 fRäkenvägen	10	 590	54	 stuRefoRs	 ebe263	 AlfA	1750	gtv	 1970	 vit
6865	 kiviRAntA	 kARi	 gRöndAlsvägen	13	lgH	1702	 151	65	 södeRtälJe	 spb210	 166	 2001	 möRk	blå
6866	 weRéen	 toR	 HällgAtAn	18	C	 587	21	 linköping	 dwZ113	 1300gt	JunioR	 	 Röd
6867	 oHlsson	 mARie	n	 åbACksvägen	4	 610	73	 vAgnHäRAd	 	 bReRA	 2006	
6868	 nYstRöm	 peR	 nolgåRdsvägen	19	 663	41	 HAmmARö	 lCR793	 gtv	6	 1983	 Röd
6869	 lembke	 mARtin	 gRisslevägen	3	 227	32	 lund	 bCk914	 AlfA	gtv	3,0	24v	 2002	 svARt
6870	 wikstRöm	 Jonnie	 noRRbYgAtAn	15	 776	34	 HedemoRA	 lCY321	 159	sw	2,0	Jtd	spoRt	plus	ti	 	
6871	 beRg	 mARie	 östRA	HögbYvägen	4d	 612	37	 finspång	 dbu564	 spideR	 	 Röd
6872	 JoHAnsson	 peteR	 HAlsetoRp	103	 311	61	 ullARed	 HYe593	 2000gt	beRtone	 1972	
6873	 CHRistopHeRson	 mARkus	 gRänsudden	3	 437	92	 lindome	 	 156	gtA	3,2	 2003	
6874	 JAnsson	 AndeRs	 tengdAHlsgAtAn	41	lgH	1402	 116	47	 stoCkHolm	 skg612	 AlfA	gtv	 	
6875	 AHlm	 CHRisteR	 västeRleden	15	 271	44	 YstAd	 wlu086	 	 	
6876	 isRAelsson	 Ann-CHARlotte	 skogsRovägen	18	 144	61	 Rönninge	 uwo614	 147	 	 Röd
6877	 olsson	 olle	 dJuRgåRdsgAtAn	34	bv	 531	50	 lidköping	 	 mito	 2011	 svARt
6878	 nilsson	 kRistoffeR	 HoRnsbeRgs	stRAnd	43	 112	16	 stoCkHolm	 	 gt	3,2	 2007	
6879	 bJöRk	 AndeRs	 flästA	5819	 820	10	 ARbRå	 Jpo490	 75,	3,0	 	 silveR
6880	 HAnsson	 JAn-olov	 öRnsuddevägen	275	b	 530	32	 såtenäs	 	 	 	
6881	 AndeRsson	 RobeRtH	 lindgAtAn	4	A	lgH	1201	 214	48	 mAlmö	 boe599	 AR	spideR	 1999	 gul	metAliC
6882	 isingeR	 peR	 toftAkullAgAtAn	4	 216	22	 limHAmn	 Ctn194	 AR	gt	3,2	 	 Rosso
6883	 beRgQvist	 peteR	 kAggetoRpsvägen	214	 461	41	 tRollHättAn	 	 AlfA	spideR	 2007	 Rosso
6884	 moell	 mAts	 konditoRivägen	20	 437	33	 lindome	 	 	 	
6885	 öHmAn	 einAR	 AndRéegAtAn	15	 211	49	 mAlmö	 uup790	 147		2,0ts	 	
6886	 HoRn	 niClAs	 plAnetvägen	107	 761	64	 noRRtälJe	 CXJ369	 159			3,2	Q4	 2007	 svARt
6887	 HAnstRöm	 fRedRik	 fRöJeRum	östeRgåRd	 597	95	 åtvidAbeRg	 	 1750gtv	 1971	
6888	 CARlén	 tonY	 långskeppsgAtAn	45	 168	53	 bRommA	 ssw662	 156	 	 Rosso	Röd
6889	 felton	 dAniel	 stoRmvägen	38	 582	74	 linköping	 	 AR	156	2,5	v6	 	
6890	 AndeRsson	 kent	 västeRlånggAtAn	27	 542	30	 mARiestAd	 HXw102	 AR	gt	JunioR	 	
6891	 svensson	 JoHAn	 viRginsgAtAn	6A	 416	54	 göteboRg	 	 	 	
6892	 nYstRöm	Hedlund	 lARs	 odengAtAn	23	 941	39	 piteå	 mJb606	 AR	75	 1987	 vit
6893	 HAllbeRg	 lindA	 östeRväRnsgAtAn	8	 212	18	 mAlmö	 Xkm464	 AlfA	spideR	 1996	 svARt
6894	 dAnnQvist	 AndeRs	 tRädgåRdsgAtAn	5	 234	42	 lommA	 	 AR	bReRA	 2007	
6894	 dAnnQvist	 AndeRs	 tRädgåRdsgAtAn	5	 234	42	 lommA	 	 AR	gt	 2007	
6895	 lundblAd	 JAn	 mAnHemsgAtAn	11	lgH	1301	 126	52	 HägeRsten	 	 	 	
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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 70Instiftad vid årsmötet 2005.

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

Vid årsmötet delas pris ut för bäst utförda renovering, till origi-
nalskick, 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 beskriv-
ning. För att få deltaga i denna tävling skall man ha varit full-
betalande 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 alterna-
tivt sekreterare@alfaromeo.org.

Club Alfa Romeo Svezia
renoveringsutmärkelse

För att fortsätta temat från senaste numret om hur här-
lig säsongen är så blir det ju bara bättre och bättre. Nu har 
sommarvärmen anlänt på allvar, i alla fall vissa dagar, och 
inbjudningarna till allehanda träffar och möten droppar 
in med otrolig frekvens. Det är uppenbart att vi är inte den 
enda klubb som arrangerar sammankomster av skilda typer. 
Tittar man på klubbens hemsida så är utbudet av möjlighe-
terna att träffas väldigt stort. Ta tillfället i akt att vara med 
på någon av dem. Om du inte varit med tidigare så tror 
jag att du kommer att bli positivt överraskad. Det finns en 
gemenskap som går utöver bara vår entusiasm för bilarna vi 
äger och kör. Det är helt enkelt väldigt trevliga, sociala sam-
mankomster.

I mitten av maj hade vi en trevlig vårtur i Östergötland 
som du kan läsa om på annat ställe i detta Klöverblad. 
Besöket i Alfa-kyrkan hade en alldeles speciell dragkraft 
men Östgötatouringen har blivit mer och mer populär alltse-
dan den återupplivades för fem eller sex år sedan. Håll ögon 
och öron öppna så kan du också vara med nästa gång. Nästa 
evenemang av rang för oss kommer att vara Hamnträffen i 
Nynäshamn i början av augusti. Vi har samlingspunkter i 
både Stockholm och Norrköping för gemensam körning till 
Nynäshamn. Jag har själv inte varit där tidigare men jag har 
fått många goda rapporter så det skall bli kul att se på egen 
hand.

Tyvärr har det varit ont om tiden senaste tiden eftersom 
jag flyttat under senvåren. Det tar ju en hel del tid i anspråk 
men nu börjar jag så sakteliga komma på plats i Åtvidaberg. 
Inte så långt från Linköping men med en helt annan känsla 
eftersom det är en så mycket mindre ort. Däremot mötte jag 
en Alfa Romeo van på ICA:s parkeringsplats häromdagen! 

Det var någon från Mattias Anderssons team som använde 
den lilla transportbilen och den har fortfarande kvar Alfa-
märket i grillen som monterades när Mattias körde Alfan i 
STCC. Kul att ses att den fortfarande sitter kvar och pryder 
sin plats och gör ju bussen lite unik.

Ha nu en riktigt skön sommar både på vägarna i din Alfa 
och på stranden – utan Alfa!

vi ses nÅGonsTans under 2012, 
bo
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ALFA ROMEO ARCTIC SUMMER MEET
STORFORSEN 30 JUNI - 1 JULI 2012

Club Alfa Romeo inbjuder till sommarträff i vackra Norrbotten. Kom och upplev mid-
nattssol, vacker natur och spännande utflykter med Alfa entusiaster från hela Norden.
Vi bor på moderna hotell Storforsen utanför Älvsbyn där vi besöker forsen, gör spän-
nade utflykter, och äter en gemensam middag på lördag kväll. Dessutom olika Alfa-
aktiviteter. Samma pris på alla rum, enkel, dubbel och familjerum, 950 kr.

Bokningar/anmälan görs till hotellet, http://www.storforsen-hotell.se/ , referensnummer 
32662 samt till gsundgren@gmail.com

Mer information med program m m finns på klubbens hemsida, 
www.alfaromeo.org under Aktiviteter

Mer information: Gunnar Sundgren, gsundgren@gmail.com, 070-579 49 44

Foto: Lennart Kekkonen                                  Foto: Marcel Köppe

En kort påminnelse om Hamnträffen i Nyköping 8 augus-
ti!

Läs gärna artikeln i förra Klöverbladet eller titta in på 
hemsidan där information uppdateras kontinuerligt.

Vi har ändrat samlingen inför karavankörning från 
Norrköping till Olofsson Auto AB på Navestadsgatan i södra 
delen av staden. Olofsson är en av huvudsponsorerna för 
kvällen. Vi flyttar fram avfärden till 16:30 men kom gärna 
tidigare för att titta på Alforna som finns i lager hos dem. De 
har också vanligen en del intressanta USA-importer att titta 
på. Senast jag var där fanna en fint renoverad 60-tals Shelby 
Mustang! Värd att studera som ett monument till Carroll 
Shelby som just gick ur tiden. Det är inte en Alfa men en 
påminnelse från en svunnen tid i alla fall!

Kl 17.30 öppnas portarna i Nyköping och sedan är det pro-
gram fram till kl 21.00.

För gemensam körning till träffen samlas vi här:

Biltemas parkering, Norsholm (Kumla Gårdsväg 32) med 
avfärd 16:30

Olofsson Auto AB, Ingelsta (Navestadsgatan 41, 
Norrköping) med avfärd 16:30

För dessa är alla Alfor välkomna även om de inte kan vara 
med som utställningsfordon i Nyköping. Så kör du en nyare 
147:a eller 156:a så häng med i alla fall för att titta på alla fina 
italienare på plats i Nyköping. 

Anmälan gör du under ”Aktiviteter” på klubbens hem-
sida, www.alfaromeo.org eller skicka ett mail till 
sekreterare@alfaromeo.org

HAmnTrÄFF	I	nYKÖPInG	8	AUGUSTI	2012

  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana
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säsongsstarten blev precis som vanligt – ett 
vansinnigt sammelsurium av alla möjliga och 
omöjliga fordon med italienskt ursprung. 
just blandningen av allt – från i stort sett rull-
lande renoveringsobjekt till nyrenoverade 
supersportvagnar i mångmiljonklassen blan-
dat med en ducati, en vespa och kanske en 
moppe gör skokloster till så mycket mer än 
en bilträff – det är en resa i italiensk industri-
historia som dessutom speglar ekonomisk 

1 maj
skokloster
fOTO: JöRgEN BERgfORS & STaffaN ERLaNdSSON

och politisk verklighet decennium för decen-
nium. jag tänker på bilar som mellankrigs-
tidens Fiat topolino, efterkrigstidens vespa 
och dagens Ferrari 458…
som extra krona på verket framträdde 
hemvärnets Musikkår från uppsala utanför 
entrén till restaurangen också.
har du inte tagit dig dit ännu bör du redan nu 
bocka för 1 maj 2013!
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I strålande väder gick denna träff av stapeln den 20 maj. Vi 
har faktiskt haft tur i stort sett varenda år med bra väder. Just 
denna dag. Som vanligt långa köer in på morgonen, men vi var 
hyggligt i tid på plats och många hjälpte som vanligt till med 
tält och andra praktiska ting. Det tackar jag för.

Det var 30 bilar anmälda och av dessa kom 27 st. Får anses 
vara godkänt. Vi har legat runt 30 bilar de senaste åren. Det gör 
att vi är en av de större montrarna på träffen. Roligt!

I år var vi noga med att redan från början ställa bilarna i 
två hästskoformationer med tältet i mitten. Tack bla Marcus 
Christopherson för hjälp med detta.

TExT: STEfaN WERNER

TJOLÖHOLm 20 maj 2012

Paret Skanevi hade med sig böcker och annat till försäljning 
som Björn Nilsson tagit fram. Vi sålde väl för uppåt 2000 kr om 
jag inte minns helt fel.

Några nya medlemmar fick vi också.

Jag har en känsla av att vi hade många intresserade besökare 
i vår monter. Jag tror att våra bilar lockar bra. Går man runt 
i området så tycker jag att alla montrar inte verkar locka lika 
mycket. Eller kanske är man lite ”hemmablind”. Bra kändes det 
i alla fall.

I år hade vi en intern tävling om finaste Alfa Romeo. Mycket 
klart vann Magnus Holm med sin läckra, röda Giulietta Spider 
från början av 60-talet.

Tvåa kom Lennart Sunestedt med Bertonecoupe och trea 
blev Julius Eliasson med sin svarta 75:a. Vinnaren fick välja 
bland klubbprylarna och tog med glädje en fin bok om vårt 
kära märke. Grattis!

P-I Kopp som var en av dem som röstat på vinnarbilen fick 
också pris – en praktisk ficklampa.

Vi får se om vi återkommer med liknande tävling nästa år. 
Men det är kul med någon form av sådan här grej. Det kan 
tyckas långt med en hel dag från kl 9 på morgonen till  kl 16 
på eftermiddagen, men tiden gick fort och plötsligt stod vi där 
med tält och alla andra prylar ihopplockade.

Marcus var snäll och bjöd hem oss till sin trädgård på 

gemensam grillning efteråt. Tack för detta Marcus. Trots att alla 
var trötta efter dagen, så var vi ett tiotal som samlades hemma 
hos Marcus och hans mysiga familj. Vi grillade och hade trev-
ligt och både ljög och talade en del sanning. De bor mycket fint 
alldeles vid Västra Ingsjön lite innanför Lindome. Dessutom har 
de en alldeles egen liten badstrand.

Om jag summerar årets Tjolöholm tycker jag att den blev rik-
tigt trevlig med mycket folk och en bra monter. Utöver de som 
ovan nämnts vill jag också särskilt tacka Peter Braun för hans 
hjälp före och under träffen.
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Vi som känner att behovet av att demonstrera på första maj 
är lågt nu när vi fått åtta timmars arbetsdagar kan åka på annat 
trevligt istället. Exempelvis till träffen på Krapperup slott i 
Skåne! Man blir tämligen mör av att åka 50 mil i en angemänt  
åldrad 75:a, och bensinpriset som knatat över 15 kronor litern 
blir man matt av. Men det är värt varje mil och krona.

En av de bästa träffar jag varit på var den på Skottorp för 
tre år sedan, med strålande väder, massor av tjusiga bilar och 
motorcyklar, vackra omgivningar samt många deltagare som 
alla verkade tycka samma sak.  Första-majträffen i år kan ha 
varit stråt vassare. Vädret var minst lika strålande och mycket 
god uppslutning med nära 90 bilar, och motorcyklarna var gan-
ska precis 30 stycken. Mycket att titta på med andra ord, och 
bilarna glänste på kapp med våra tindrande ögon. Snart är vi 
ikapp Skokloster!

Krapperup ligger ungefär tre mil västerut från Ängelholm, 
och avviker man från huvudleden går vägen dit på utmärkt 
snirkliga vägar längs natursköna omgivningar. Perfekta för 
Alfor och annat lattjo  eller  elegant italienskt! Framme på god-
set samlades bilarna, dess förare och passagerare på stora gräs-
planer i vanliga fall avsedda för hästsport. Med andra ord var 
här fler hästar än vanligt.

Ögon- och örongodis fanns i form av såklart Alfa Romeo, 
men även många Fiat, några Maserati, och en handfull Ferrari. 
Även ett par Lancia hade hittat dit, båda av modell Delta. En 
brutal Integrale Evo1 från 1992, och en ny som Klasén Bil i 

KrAPPErUP 1 mAJ 2012
Halmstad ställt ut. Från Klasén fanns även en Fiat Freemont 
som var ensam SUV på fältet.

En tur på slottet fanns också möjlighet till. De som gick 
den fick gå in i borgen med anor från 1300-talet och lyssna på 
en kunnig guide berätta om Krapperups långa historia, och 
om de intressanta personligheter som bott där under alla år. 
Där har bott dels inflytelserika  män och kvinnor som tillfört 
mycket till bygden, näringslivet och forskning, dels mäktiga 
misantroper som mest gillat att bränna gårdar vars boende inte 
kunde betala skatt till kungen.  Idag drivs Krapperupgodset av 
Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen. De sköter byggnaderna 
och parken, och stödjer vetenskap och forskning via stipendier. 
Tack till kulturintendent Eva Lillienberg Olsson och vår guide 
Margaretha Johnsson. 

För de med intresse för naturliga hästkrafter fanns pon-
nyridning på plats, och för de som motionerar hjärnan och 
benen lika gärna som bilen, fanns en poängpromenad. Segrare 
bland de vuxna var B. Nord och bland de yngre fick Michelle 
Arvidsson flest poäng.

När det var dags att åka hem var jag och min kära mor sist 
på fältet. Då tyckte vi att vi precis hunnit se allt.  Jag hoppas 
ingen missat något, känner ni att så kan vara fallet får ni hop-
pas på en träff nästa år igen, det gör utan tvekan jag! Tack till 
Robert Svensson och alla andra som dragit strån till stacken så 
att träffen blev möjlig.
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Alfa Romeo 4C har inte ens börjat produceras men redan 
skapat spaltkilometer i pressen världen runt. Vid Villa d´Este 
erövrades priset ”Design Award for Concept Cars & Prototypes” 
där vinnaren röstades fram bland besökarna. 4C representerar 
– enligt Alfa Romeo själva – essensen av en sant sportig själ enligt 
märkets värderingar: prestanda, italiensk design och teknisk förträfflig-
het för största möjliga körupplevelse under fullständig säkerhet.

En magnifikt renoverad Alfa Romeo 6C 1750 GS Figoni från 
1933 erövrade inte mindre än tre utmärkelser. Efter utställning 
och parad i Villa d´Este och Villa Erbe fördelades tre förstapri-
ser i historiska klassen fullt förståeligt till just denna magnifika 
vagn! 

Coppa d´Oro Villa d´Este  – allmänhetens omröstning.

Best in Show–  där juryn gjorde sitt val.

Trofeo BMW Group Italia – återigen allmänhetens omröstning.

Bilen som ställdes ut är ytterst sällsynt. Modellen är en kupé, 
formgiven av karosserimakaren Figoni. Debuten skedde i Paris 
1933. En lättviktsversion av modellen vann även sin klass i Le 
Mans 1935.

TExT: STaffaN ERLaNdSSON fOTO: BmW gROuP

alFa roMEo FyrduBBElt prisBElönt

Varje vår arrangeras prestigefyllda Concorso di eleganza 
på Villa d´este. Vid årets utställning drog alfa romeo ett 
långt strå med både gamla och nya modeller.

Mellan 1929 och 1933 byggde Alfa Romeo en serie bilar 
avsedda för både landsväg och tävling där 6C var stöttestenen. 
Beteckningen 6C står för sex cylindrar och i detta fall betyder 
det en rak sexa på 1752 cm³, en siffra som Alfa Romeo än idag 
krestar kring, inte minst i Giulietta QV och 159. 

Vittorio Jano utvecklade ursprungsmodellen som presentera-
des i Rom 1929. Under följande år utvecklades och uppdaterades 
modellen vilket resulterade i sex serier av oavbruten framgång 
för modellen. De flesta såldes som rullande chassin varefter 
kunden lät karosserimakare bygga karosserna, de flesta som 
öppna tvåsitsiga modeller.

Ägaren David Cohen drömde om just en 6C GS serie 6 då 
han som ung pojke under uppväxtåren dagligen såg just en 
denna bil.

Efter flera ägarbyten köpte Cohen – som nu bor i Vancouver, 
Kanada – sin barndomsdrömsbil. Efter fyra års kostsam och 
omsorgsfull renovering är bilen nu i utställningsskick.

– Det är en enastående ära att få ta emot detta pris, sade 
David Cohen då han förärades med prispokalen. Då jag som 
barn såg denna bil nästan varje dag till att idag stå här med 
detta pris är sannerligen enastående.

1935 vann bilen sin klass i Le Mans med en sjätteplats totalt. 
Efter racingåren fick bilen ny kaross och idag är den således i 
utställningsskick.

Även andra Alfa Romeo belönades med priser. I klassen gent-
lemäns sportbilar vann Roberto Donati (I) med en Alfa Romeo 6C 
2500 cabriolet Ghia från 1947.
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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
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Östgötatouringen som undertecknad genomför tillsammans 
Georg von Boisman på AlfaPower växer år till år. I maj i år upp-
repade vi samlingen hos Georgs dotter och familj vid det gamla 
stationshuset i Skärblacka. Där blev deltagarna utmanade med 
diverse körövningar, uppskatta höjden på bilen, backa till en 
halvmeter från ett mål och kör med högra framhjulet på en 
bräda. De är enkla övningar men trots det rätt svåra att få rätt. 
Dessutom hade vi en frågesport som ställde många mot väggen.

När vi rullade iväg från Skärblacka mot Boa Johansson och 
Alfa-kyrkan i Hällestad så kunder vi räkna in mer än 30 bilar. 

ÖSTGÖTAtouring 2012
Förutom Alfor sågs en del katter bland hermelinerna, bl.a. 
fanns Maserati representerade liksom en engelsk Rover SD1 
Vitesse med sin lilla V8:a som dock gjorde sitt bästa för att över-
rösta Alforna. Det är en mäktig känsla att leda en sådan konvoj 
och flera blickar i backspegeln förstärkte ytterligare den käns-
lan. Det är också en utmaning att försöka hålla ett tempo där 
hela gänget kan hålla ihop och det är, som man fick sig itutat 
under militärtjänstgöringen för många år sedan, lika viktigt att 
hålla koll på bilen bakom som den framför.

Besöket hos Boa var väldigt uppskattat och kanske blev lite 

väl kort. Där fanns till beskådande både den TopCon-bil som 
han pietetsfullt renoverar liksom den GATm-replika Boa, till-
sammans med Robert Pettersson på AutoMotor&Sport, avser 
att kampanja i historisk racing under året. Som en extra bonus 
hade Boa den 75:a som han köpte ny för många år sedan på 
plats. Avsikten var att byta styrväxeln men det har nu slutat i 
en helrenovering! Någon som känner igen det?

Efter besöket hos Boa i Alfa-kyrkan fortsatte vi mot slutdes-
tinationen i Borensberg. Pizzorna som serverades uppskattades 
och tillsammans med samtalen om både Alfa Romeos förträff-

lighet liksom en hel räcka andra diskussionsämnen blev den 
väldigt trevlig avslutning på kvällen.

Nu får vi fundera på om vi skall hitta på något under sen-
sommaren eller hösten och i så fall planera aktiviteten. Så håll 
ögonen öppna så kanske det dyker upp någon kul aktivitetet. 
Innan dess finns hamnträffen i Nyköping 8 augusti fortfarande 
i kalendern. Missa inte den chansen att visa upp din Alfa-
klassisker. Alla andra kan också haka på men kanske inte har 
en chans att komma in på utställningsområdet. Mer informa-
tion finns på annat ställe i tidningen.

Samling Skärblacka

Parkering vid Alfa-kyrkan i Hällestad

Karavan genom östgötsk natur Nybyggd GTAm-motorn

Ordentligt lättad huv till GTAm-replikan

TopCon-bilen

Boa berättar mer

Boa berättar om GTAm-bygget

Studie av motorrum
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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

välkoMMen!
Staffan Erlandsson

söker
medarBetare

känner du skrivlusta och vill dela med dig av 
dina erfarenheter? kanske du saknat något i 
klöverbladet som just du är expert på? det kan 
handla om teknik, förgasare, vin, fotografering 
eller annat som kan platsa i vår eminenta klubb-

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

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

Klöver-BLADET
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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
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23

9

25
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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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