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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

Buongiorno!
Ytterligare ett år har passerat, julen är nära,
nyår likaså vilket ger nya möjligheter av roliga
saker att vara med på både i och utanför klubbens regi. Vi har haft årsmöte i Göteborg,
lyckat, trevlig, livat och mer om mötet finnas
att läsa i tidnigen, tack till er som hade möjlighet att närvara.
Ett par dagar innan årsmötet träffade jag
FGAs nye VD, Alessio Castelli, marknadschef, Federico Marini och Presschef, Torbjörn
Lundgren. Jag måste säga att det kändes
otroligt bra och roligt att träffa dessa herrar.
Alessio Castelli har haft kontakter med den
Italienska klubben och vet vilken passion och
driv en klubb kan ge men stöd, events etc.
Även Federico Marini och Torbjörn
Lundgren verkar gilla att kunna utveckla samarbetet med klubben betydligt mer än det som
varit och det känns väldigt bra med tankar och
ambitioner Det finns med andra ord bra hopp
om bättre samarbete än på länge.

Vi har nått en överenskommelse vad gäller
driften av postorder med Henrik Selbo, vi hade
valet att stänga ner butiken eller hitta en lösning, vi valde att leja ut det till en person som
drivit den i 8 år och som dessutom kan utöka
utbudet utan att vi står risk i klubben.
klubben äger rätt att påverka utbudet, säga
nej till vissa produkter som vi inte vill ses med
klubblogga på osv. övriga Alfarelaterade produkter är ju inte vårt att styra över.
Jag är övertygad om att vi kommer att ha ett
bra utbud, samarbete och se fler möjligheter än
tidigare.
Nu nalkas jul och nyår och jag hoppas alla
får en God Jul & Gott Nytt År, att det blir en
hel del vinterträffar och att ni skickar in bilder
mm till vår redaktion så vi får se alla kul aktiviteter.

Buon Natale
Torbjörn Wulf
Ordförande
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STAFFAN ERLANDSSON

Nya medlemmar hälsas välkomna till

Svezia

Ans. utgivare styrelsen genom
torbjörn Wulf

6934

Stolpe

Frank

Björkmätaregatan 26

218 38 Bunkeflostrand

Redaktionen
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Mattias
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Klöverbladet
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NO-2016 Frogner, Norge

Att: staffan erlandsson
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NyhetsRedaktör
Staffan Erlandson
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mobIl: 0707-38 03 67
mail: nyheter@alfaromeo.org
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Rosso
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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

Vad som komma skall
Mörkret är här. Det är kallt. Vi har precis skottat bort resterna av årets första snöstorm men
snart är det 1 maj och träffarna tar fart igen.
Till dess hoppas jag ni och intresset för allt italienskt i allmänhet och Alfa Romeo i synnerhet
frodas. Snart är det 1 maj och träff-dags igen.
De närmaste åren är högintressanta för Alfa
Romeo. Sergio Marchionnes senaste bud som
du kan läsa om i detta nummer är den bästa
nyheten för varumärket någonsin – nio nya
modeller/uppdateringar inom de närmaste
åren! Kan bli skönt som motpol till Volvo– och
tyskträsket. Årets tjänstebilsfluga verkar vara

en vit Passat-kombi eller A4. Säkert bra bilar
med hög status för ängsliga svenskar så de
slipper skämmas för grannarna även om dessa
bilar är behäftade med idel återkommande fel –
något som det pratas mycket tyst om.
Det är dags för lite italiensk elegans, kvalité,
design och känsla igen, något jag hoppas både
Maserati och Alfa Romeo kan tillföra i premiumsegmentet.

Hoppas detta nummer av Klöverbladet
förgyller er jul- och nyårshelg!

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

Bli medlem i

Tel: 0734-25 72 21
mail: torbjorn@racelane.se

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

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

mar utspridda över hela landet. Klubbens medlemmar äger idag

träffar och inomhusgokart.

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd.

Nord, Väst och Syd, med aktivitetscentra i Stockholm, Umeå,
Göteborg och Malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare

Manusstopp
Manusstopp är senast den 25 varje jämn månad (25 FEB, 25 apr, 25 jun och så vidare).
Redaktionen uppskattar om materialet skickas in ännu tidigare eftersom det blir en väldigt stor arbetsbörda över några få dagar om alla skickar in material så sent som möjligt.

MANUSANVISNING
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.

Bidrag i alla former mottages tacksamt. E-post eller materialet nedbränt på CD är att föredra men vanlig post fungerar också. Kontrollera att bilderna har god kvalitet med en upp-

Foto: Mats Strandberg m.fl.

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

produktion: TM Production
tryck: Ale Tryckteam AB
Box 129, 445 23 Bohus
www.svenskttryck.se

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.

driver aktiviteterna.
Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du Ola på kans-

Material skickas per e-post till nyheter@alfaromeo.org. Vanlig post skickas till nyhetsre-

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

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

daktörens hemadress som du hittar i redaktionsrutan.

bland annat sex nummer av vår tidning Klöverbladet, rabatt på

medlem@alfaromeo.org
#6 2012
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER

Bo M Hasselblad

STAFFETTPINNEN
ÖVERLÄMNAD
Detta är det sista inlägget jag skriver under sekreterarrubriken. Jag vill framföra mitt tack för det förtroende jag fått under
dessa år och hoppas klubben blivit lite starkare under tiden.
Men nu känns det rätt att dra sig tillbaka och överlämna stafettpinnen.
Under årens lopp har jag ju haft kontakt med många klubbmedlemmar och även andra alfisti och det har varit en av belöningarna. Därför vill jag tacka alla medlemmar för chansen att
fungera som sekreterare och de vänner jag fått under tiden. I
stort sett alla kontakter har varit positiva och det är ju det som
är belöningen för allt volontärarbete.

Det är förstås många i klubben som inte känner mig, men
det är något jag gärna försöker råda bot på. Dels tar jag över
kolumnen som Bo skrev i egenskap av sekreterare, dels hoppas
jag att vi kommer ses ute på många olika evenemang under året
som kommer. Självklart är jag inte längre bort än ett mejl eller
ett telefonsamtal.
Självklart har jag i likhet med alla andra medlemmar i klubben ett väldigt personligt förhållande till Alfa Romeo. Jag brukar säga att jag är alfa-vaggad. En gång på tiden när mamma
blev alltför gravid för att kunna klämma sig ner i pappas engelska sportbil så föll valet på en Bertone (ja, den logiken är inte
helt klar, men så var det). Familjen höll sig sen troget till alfor.
Pappa körde GTV, mamma först Sud och sen 33:a.
Jag kommer ihåg att Kronegård bjöd på Kalle Ankatabletter när nya bilen skulle köpas, golvet i Alfas verkstad på
Liljeholmen var rött med vitt mönster och GB:s glassfabrik låg
vägg-i-vägg. Satt man i mitten i baksätet och hade fötterna på
kardantunneln i 116 GTV:n så blev de alldeles varma efter sisådär 10 mil, en familj på fem personer kunde packa in sig för sex
veckors semester i en Alfasud och mina systrar och jag lekte
med modeller som det stod Carabinieri på (oerhört fascinerande i en tid när en polisbil var antingen en Saab eller Volvo).

6

Klöver-BLADET

Auktoriserad för

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.

Jag vill också framföra mina välönskningar till Charlotte
som övertar stafettpinnen som sekreterare. Under det senaste
året har jag lärt känna Charlotte och jag är helt övertygad om
att det kommer att bli ett lyft när hon nu har tagit över stafetten. Jag kommer att göra allt för att det skall bli ett smidigt
generationsskifte.

SERVICE • RESERVDELAR
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR
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.

Tack till alla medlemmar för sex härliga år!
Reservdelar
Vi jobbar med de bästa och
flesta på marknaden förekommande märken när det gäller
reservdelar och tillbehör.

Hälsningar, Bo

NY SEKRETERARE
Tidigare i år bad Bo att få kliva av från sin roll som sekreterare i klubben. Han har varit en verklig klippa för styrelsen och
den som i alla lägen har hållit ställningarna och haft koll. Och
koll ska definitivt inte underskattas, utan koll riskerar man att
tappa styrfart och kanske att hela ekipaget kantrar. När jag fick
höra att Bo skulle dra sig tillbaka blev jag också ledsen att inte
även framöver kunna få se hans glada leende dyka upp till våra
styrelsemöten. Inte långt därefter ringde Torbjörn och frågade
om jag kunde tänka mig att ställa upp som sekreterare – och
genast hade jag annat att oroa mig för.

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

E-post: christos@autokinito.c.se
www.autokinito.se

Efter ett antal år som billös student i Stockholm hade jag
och sambon behov av en ny bil. Jag vet att jag inte sa så mycket,
men viruset hade redan tagit fäste. En dag kom Mats ut i
vardagsrummet och sa: ”Vad tror du om en 156?” Och jo, det
trodde jag ju på. Efter ett par månaders letande for vi upp till
Dalarna och hämtade hem vår 156 2,0 TS SW. Den står i garaget
fortfarande – just nu i skriande behov av en ny styrväxel, men
det är på väg att lösa sig. Annars är det kanske mest troligt att
se mig i vår vinröda GT numer. Den kör vi (sommartid) till vardags, till glassträffar, till Italien – och dessutom kör jag den på
klubbens banmöten.
Nu har jag suttit ett år i CAR:s Styrelse och det har varit ett
väldigt roligt år. Jag behöver inte börja i min nya roll som sekreterare helt utan erfarenhet, jag har tidigare suttit i andra styrelser och har en viss förståelse för uppdragets
natur. Att acceptera ett
förtroendeuppdrag är
förstås väldigt roligt
och spännande. Det
betyder att man har fått
kollegornas förtroende.
I ärlighetens namn kan
det också kännas lite
nervöst att nu axla den
mantel som Bo har lämnat efter sig. Som klubbens nya sekreterare är
det nu mitt uppdrag att
vara den som har koll.
Jag ser framtiden an
med ödmjuk tillförsikt.
Charlotte Jacobson

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

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

Vi har köpt
Alfa-Rossos
konkursplocklager
samt en del
övriga reservdelar
till Alfa och Fiat

Bli medlem i

Club
Alfa Romeo
Svezia

Tveka inte att ringa oss,
vi kanske har
delen Du behöver
Däck o fälg till Alfa
har vi givetvis också

Tel 046-820 83
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årsmötet2012

Nya styrelsen. Bakre raden fr.vä: Gunnar Sundgren (Umeå), vice ordförande Niclas Rosengren (Upphärad), Stefan Werner (Lerum).
Främre raden fr. vä: Annie Kärävä (Limhamn), ordförande Torbjörn Wulf (Bromma), Peter Braun (Kungälv) och sekreterare Charlotte
Jacobson (Stallarholmen). På bilden saknas kassör Mikael Grans.

Text: Charlotte Jacobson

Så har vi då klarat av årets upplaga
av årsmötet. Detta år samlades vi alla
i Göteborg på Hotel Panorama. En del
hade trotsat snöstormarna på fredagen
för att ta sig till hotellet, andra anlände
under lördagen. Ett välbesökt årsmöte
med ett femtiotal medlemmar närvarande på själva årsmötet och ungefär 80
deltagare vid middagen.
Klockan 16, som vanligt, samlades
medlemmarna och klubbens ordförande
Torbjörn Wulf förklarade mötet öppnat.
Dagens ordningspunkter gicks snabbt
igenom med fastställande av röstlängd
och val av Håkan Andersson till mötesordförande. På sedvanligt manér gicks
sedan förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse igenom av Torbjörn
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och Bo Hasselblad. En kortare presentation av status för IT-projektet och ett
anförande av banmötesgruppens ledare
Björn Ek föregick genomgången av
nästa års budget. Stämningen var tidvis
uppsluppen under mötet och frågor från
medlemmarna besvarades.

En av årsmötets stående punkter är
att klubbens ordförande utser årets mottagare av förtjänsttecknet Röd nål (vilket
består av en guldnål med klubbloggan).
I år tilldelas Fredrik Sigbjörnsson, Stefan
Atterhall och Björn Ek denna utmärkelse
för sina insatser för klubben.

Personvalen genomfördes planenligt.
Torbjörn Wulf valdes till klubbens ordförande och Niclas Rosengren till vice ordförande. Nyvalda styrelseledamöter är
Annie Kärävä och Peter Braun. Sittande
revisorer valdes om och till valberedningen utsågs Björn Nilsson och Henrik
Selbo. Efter sex år som klubben sekreterare drar Bo M. Hasselblad sig tillbaka
och han ville speciellt tacka alla medlemmar för sin roliga tid på posten.

Efter en kortare paus, där den nyvalda styrelsen höll sitt konstituerande
första möte, tog så underhållningen
vid. I år höll Joppe Pihlgren ett mycket
uppskattat anförande. Hans mission var
framförallt att förklara för oss alfisti hur
vi – som redan vet att vi har rätt – ska
klara av att förhålla oss till omvärlden.
En omvärld som inte förstår oss och
inte har nått vår nivå av upplysning.
Joppe lockade ur den församlade skaran

många skratt, en del insiktsfulla medhåll
och även lite allsång i form av: ”bakom
mina solglasögon, kan jag va’ mig själv,
allting blir så vackert genom, genom mina
solglasögon är ...”
Middagen serverades i hotellets matsal där långbord hade dukats upp. Till
förrätt fick vi honungsbakat ankbröst
med en tryffel- och blomkålskräm, till
varmrätt citronrostad laxrygg med höstkål, rökt sida, svamp och sherrybuljong,
till detta serverades Kim Crawford Pinot
noir och som dessert brownie, rostad
nötganache och glass. Det bjöds också på
klubbens egen grappa efter maten.
Under middagen hade vi ett par anföranden. Dels avtackning av avgående

styrelseledamot Mikael Kahlin och vår
sekreterare Bo M Hasselblad. Lotter såldes förstås som brukligt är och vinsterna
bestod denna gång av dels italienska
delikatesser, klassiska racinghandskar
i läder och en Alfa Romeo-tröja för
att bara nämna något. De av oss som
hade köpt vita lotter kunde notera att
man skulle ha investerat i grönrandiga
eller rosaprickiga lotter. Mikael Kahlin
pratade om klubbgrappan och introducerade ett förslag om att ta fram unika
klubbviner. Stefan Atterhall höll så tal
och presenterade samtliga vinnare av
samtliga klasser i Challenge med tillhörande utdelning av stora och glänsande
pokaler.

njuta av ett mycket uppskattat inslag där
Gustav Holmdahl och Jonas Klang reste
sig upp och framförde en mycket annorlunda och roande version av Ekorrn satt
i granen till allmänt jubel. Kvällen avslutades med mingel i baren och många
trevliga samtal.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att årsmötet återigen var en mycket
trevlig tillställning där vi fick tillfälle att
umgås och prata under gemytliga former. Ett komplett protokoll från årsmötet
kommer att publiceras i nästa nummer
av Klöverbladet.

Under middagen så fick vi alla också
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Information&Aktiviteter

Klöver-

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

BLADET

söker
medarbetare

ta och bana
bar för ga

rammer
nyhet! prog

nysydd ”fin-redning” bertone

h alfetta
bertone oc
passar till

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.
ultraljudstvätt av förgasare
helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

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...

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.

Välkommen!
Staffan Erlandsson
12
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vi ger ny energi till
gamla och nyare alfor.
Välkommen till oss i Torshälla/Eskilstuna, 016–35 75 30 eller
gå in på vår nya hemsida www.ccmotors.se.
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Alfa Romeo och framtiden

Maserati Quattroporte och Ghibli

Text: Staffan Erlandsson
Foto: Fiat SpA

Som bekant siktar Fiat Group mot
stjärnorna med Alfa Romeo och Maserati.
Första steget är nya Maserati Quattroporte
som ska ta upp kampen med Audi A8,
BMW 7–serie och Mercedes S–klass,
men även Cadillac på den amerikanska
marknaden. Debut på Detroits bilsalong i
januari 2013.
Formspråket är bekant från utgående
modell. Både grill, luftutsläpp på framskärmens sida ochb C–stolpen går igen.
Hjulbasen har dock förlängts med 20 cm,
vilket ger en redan rymlig vagn än mer
baksätesutrymme.
Yttermåtten ökar från 5,10 meter till 5,3.
Motormässigt kommer två nya motoralternativ. En V8 med 530 hk liksom en
fyrhjulsdriven version med V6–motor.
Planerad försäljningsstart är våren 2013

Hur ska det gå? Med enbart
sex år gamla MiTo och Giulietta
– med endast ett karossutförande – ligger Alfa Romeo pyrt
till. 2012 förväntas försäljningen
bli den sämsta sedan 1960–
talet med färre än 100 000
sålda bilar. Behovet av nya produkter var akut redan för ett år
sedan då 159 lades ned.
Branschtidningen Automotive News
publicerade i mitten av november
en öppenhjärtig intervju med Sergio
Marchionne, där kalla och hårda fakta
lades på bordet.
Våren 2010 presenterades en optimistisk plan för Alfa Romeo. Målsättningen
var kaxiga 500 000 sålda bilar redan 2014.
Idag vet vi att detta inte kommer att ske.
Nu är det november 2012 och Sergio
Marchionne har en ny plan. Denna gång
presenteras dock planen utan absoluta
försäljningsmål.

Lösningen är egentligen enkel.
Alfa Romeo behöver nya produkter.
Samarbetet med Chrysler är nyckeln till
Alfas framtid med gemensamma bottenplattor för olika modeller. Utbytet gick
även åt andra hållet, då Giulietta–plattan
– Compact – förlängdes och breddades
för att bli nya Dodge Dart. På denna
bottenplatta, kallad CUSW – Compact
US Wide – ska även nya mellanklassaren Chrysler 200 och ersättaren till
Jeep Cherokee byggas. Därefter blir den
grund för sex nya modeller från Chrysler.
Inte nog med det, CUSW finns redan i
Italien där den ska bli grunden för nya
Giulia och nästa generation Giulietta,
beräknad att anlända 2016, konstruerad
med tanke på att även säljas i USA.
Nya Giulia ska byggas i Italien för att
utnyttja fabrikskapaciteten på bästa sätt.
Dessvärre ligger introduktionen långt
bort; vi får vänta till år 2015.
2015 är även det år då nya Spider,
utvecklad tillsammans med Mazda, ska
lanseras.

Sent 2014 ska ett flaggskepp lanseras.
På en direkt fråga om bilens storlek svarar Sergio Marchionne att den blir stor
nog för att köras av privatchaufförer i
Kina. Bilen utvecklas från nya Maserati
Ghibli som du kan läsa om härintill.
Planen är således fylld av nio nya
modeller och nya nivåer för det anrika
märket som ska konkurrera med tyska
premiumtillverkare på allvar. Problemen
är dock flera. Idag lider stora delar av
Europa av recession. Jätten Kina vacklar
så smått och framförallt står det fortfarande 2012 i almanackan. 2014 och 2015
är långt bort. Ska Alfa klara sig dit med
MiTo, Giulietta och 4C? Eller kommer en
Giulietta kombi, coupé och cabriolet och
en ny MiTo innan dess?

i Europa och senare under sommaren även
i USA.

den fabrik som Fiat köpte av Bertone för
tre år sedan.

Quattroporte är en viktig modell i
de ambitiösa planerna för märket, som
bland annat omfattar ett försäljningsmål
på 50 000 bilar 2015. 2011 sålde Maserati
totalt 6 159 bilar. Målsättningen för nya
Quattroporte är 12 000 per år, en fördubbling av nuvarande modells bästa siffror
som nåddes 2007 med 5 088 exemplar.

2014 är det planerat att Maserrati ska
släppa sin SUV Levante. Bottenplattan
härstammar från nya Jeep Cherokee med
planerad produktionsstart 2014 vi dMirafiori–fabriken i Turin.

Resterande 38 000 bilar ska säljas med
hjälp av nya modeller.

Tillsammans med nuvarande Gran
Tourismo Coupé och Gran Cabrio har
Maserati ett komplett modellprogram som
– enligt planen – ska generera 50 000 sålda
bilar 2015.

På Genévesalongen i mars eller i kinesiska Shanghai presenteras nya Ghibli, en
direkt konkurent till BMW 5–serie, Audi
A–klass och i viss mån Mercedes E–klass.
Både Quattroporte och Ghibli ska byggas
i italienska Officine Maserati Grugliasco,

Och som den obotlige optimist jag är
ser jag redan framför mig en Alfa Romeo
med samma V6 under huven, fjärran från
den 3,2–liters GM–baserade variant som
rönt så stort motstånd bland entusiaster
och journalister.

I skrivande stund är pressen fylld av
svarta rubriker gällande ett känt men
vacklande skandinaviskt flygbolag.
Denna rubrik gäller även Alfa Romeo;
”Sista chansen för …”.
Källor: Automotive News

I rymden kan ingen höra dig skrika… Ska man köras eller köra?

Välbekant grill med tre–udd, liksom framskärmarnas luftslitsar.
Kanske aningen blyg i formgivningen?
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Fiat SpA i pressen

Modell–planer för Fiat Group 2012–2016
Bilindustrin en stor del av världsekonomin. Precis som många andra
branscher är det dock kris. Inte för alla
i dagsläget, vissa säljer fortfarande bra.
Prognosen för 2012 är dryga 13 miljoner
sålda bilar i Europa med en fortsatt sjunkande försäljning. Enligt vissa analytiker
dröjer det till 2017 innan den europeiska
bilförsäljningen åter når 2007 års nivå på
17 miljoner bilar.
Ett annat stort problem är industrins
överkapacitet. Detta är ett faktum som
varit känt länge – ändå görs ytterst lite
åt detta. Politiker och företagsledningar
vaktar på sitt Ett exempel är franska
staten som gick in med statliga garantier
och stöttade PSA (Peugeot/Citroën) med
i runda slängar sju miljarder kronor
då företaget faktiskt ville lägga ner en
fabrik utanför Paris. Precis som svenska
staten med Saab fast tvärtom.
Många företag, däribland Fiat, har
produktionsanläggningar dimensionerade för produktionsmål som idag ligger
mycket långt från verkligheten. I USA
är dock problemet omvänt, redan idag
är Chrysler nära att slå i taket gällande
produktionskapacitet. Därför ska exempelvis nya Giulia tillverkas i Italien för
att rationellt utnyttja fabrikskapaciteten.
GM gör samma sak med Opel och ryktas
flytta tillverkning av Chevrolet Cruze
till Tyskland för att hålla fabrikerna
igång.

16
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Positiva undantag finns, framförallt i
Tyskland, där både Mercedes, BMW och
VAG går bra. De stora amerikanska jättarna har återigen börjat redovisa mångmiljardvinster. Andra börjar samarbeta
för att minska kostnader. Tillverkarna
vägrar dock konsekvent att kasta in
handduken. Senast i raden tänker jag
på PSA och GM (Opel) som ingått avtal
om samarbete för att överleva. Den
nyheten hann dessutom knappt svalna
innan rykten började gå om att Fiat och
Sergio Marchionne flirtat med Peugeot
om samarbete för att kunna bräcka VW–
gruppen. Nu ser dock alliansen GM/
Peugeot ut att gå om intet, eftersom de
statliga garantierna har som motkrav att
inga personalnedskärningar skall göras
på PSA, något som i längden hade lagt
alla uppsägningar på Opel i Tyskland.
Vidare ryktas GM ha bedömt PSA:s
finansiella situation som sämre än förväntat och drar sig således ur förhandlingarna. Är dörren då öppen för Fiat?
Vill Fiat hoppa i säng med PSA?
På gräsrotsnivå i Sverige idag slungar
entusiaster ur sig okvädningsord om
Alfa Romeos modellutbud som idag
egentligen består av Giulietta då MiTo
knappast är en storsäljare.
Kanske är dock detta en del av
den stora och geniala plan Sergio
Marchionne smidit – det blir ett par år
av träda för modell–utbudet, ett par år

som ägnas åt en rejäl utvecklingsfas tillsammans med Chrysler för att om några
år kunna kliva ut i bilhallarna fyllda
av självförtroende med nya och kloka
modeller som dels är utvecklade med
tanke på att de ska sälja och att är minst
lika bra som konkurrenterna. Det senare
är mycket viktigt då Fiats planer för Alfa
Romeo och Maserati; direkta konkurrenter till de tyska premiumtillverkarna.

2013 planeras endast en större nyhet
från Fiat då 500L kommer i sjusitsig version. Alfa Romeo börjar sälja 4C emedan
Maserati, som du läser härintill, lanserar
nya Quattroporte och den något mindre
Ghibli. I januari 2013 visas dessutom nya
Jeep Cherokee som ska importeras till
Europa. Facelift planeras även för MiTo
och Giulietta nästa år.
2014 släpps Fiat 500X, ersättaren till
Sedici, den lilla cross–over som idag
produceras i samarbete med Suzuki.
Alfa Romeo ska enligt planen börja
sälja 4C Spider och – håll i dig nu – en
större sedan, utvecklad från nya Ghibli?
Maserati börjar även sälja sin tolkning av
SUV, antagligen kallad Levante, baserad.
2015 kommer Fiat Groups modelloffensiv
att visa sig i sin fulla kraft. Då släpper
Fiat fyra nya modeller. Nya Freemont,
som idag faktiskt säljer riktigt bra i
Europa, får sällskap av en uppfräschad

Linea sedan samt halvkombi samt ytterligare en ospecificerad modell.

Sergio, skapat ett helt annat Italien, väl
värt att satsa på som biltillverkare.

2015 är även året då Alfa Romeo
Giulia debuterar både som sedan
och kombi. Möjligen dyker då även
Alfas SUV upp liksom den omtalade
lilla cabrioleten som tas fram tillsammans med Mazda. Jeep kommer då
med en modell som ska ersätta Patriot
och Compass och dessutom en Grand
Wagoneer, en sjusitsig variant av Grand
Cherokee.

Verkligheten idag är en förlust på 700
miljoner Euro för 2012, med ett nollresultat tidigast 2015.

Lancias öde verkar dock beseglat.
Enligt Sergio blir märkets framtida
modeller, förutom minstingen Ypsilon,
Chrysler–baserade produkter.
Fiat Professional, den del av verksamheten som sysslar med lättare transport–
och arbetsfordon ska fortsätta utvecklas
för att bibehålla sin ledande position.
En del av den utvecklingen omfattar
integrering med varumärket RAM, som
vanligtvis pryder större och tuffare –
Built RAM tough! – fordon från Dodge.
Kanske en framtid för Fiat Ducato även
i USA?
För Italien som bilbyggarland blir det
goda nyheter då det redan 2013 ska byggas tre nya modeller i landet. 2014 läggs
ytterligare sex modeller till listan följt av
fem till 2015. Detta är enligt Marchionne
ett direkt resultat av premiärminister
Mario Montis reformer som, enligt

Johan Elkann, 36, är Sergio
Marchionnes vice VD på Fiat. Han spelar
en viktig roll för Fiats framtid. Den 30
oktober 2012 berättade Fiat att investeringarna ska öka med 50 procent till
16–18 miljarder euro (142–160 miljarder
kronor) under de närmsta åren. Det
inkluderar uppdaterade fabriker med
nya verktyg för nya modeller, samt inte
minst en satsning på de något befläckade
varumärkena Alfa Romeo och Maserati
som ska marknadsföras direkt mot Audi,
BMW och Mercedes. Skulle denna satsning gå vägen kan Fiats beroende av
försäljningsframgångar i traditionella
Fiat–segment minska, vilket är en fördel
då det är här dagens kris är som värst.
Skulle premium–satsningen misslyckas
väntar dock andra tider.
Exempelvis Ford, Peugeot, Opel och
Fiat förväntas göra förluster överstigande
sju miljarder kr vardera under 2012.
Till skillnad från Ford och Peugeot som
bägge vill stänga fabriker för att minska
förlusterna satsar alltså Johan Elkann
och Fiat stort. Det är en vågad satsning
med Agnelli–familjens livsverk Fiat i
vågskålen. Den som vågar vinner, sägs
det.

Enligt detta ser alltså den framtida
mdoellfloran ljus ut. Frågan är bara om
det räcker med lansering 2014 och 2015.
Lösningen för dig som koncern–lojal
alfist blir således koncernens väl mottagna Fiat Freemont som inkluderar allt
du kan önska för 7,5 basbelopp. Då den
tjänat ut står nya Giulia SW och glänser
i hallarna.
Källor: Automotive News, Svenska
Dagbladet.

Sergio Marchionne – ett geni med förmåga att
skåda in i framtiden?
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Verkligheten förändras snabbt. Grå kurva visar prognosen Fiat gjorde 2010, blå visar den nyligen
publicerade och uppdaterade prognosen för Europa.

Tillhör den ljusnande framtiden Fiat SpA? Tio nya modeller från Fiat och inte mindre än nio(!) från
Alfa Romeo de kommande åren är en bra början. Om ungefär fem år vet vi hur det gick.
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Entusiastbilsjakt från USA
Text: Staffan Erlandsson
Foto: Bringatrailer.com

Är du en sån som kan tillbringa timmar med att leta
efter bilar på nätet? Du
har åtminstone fem olika
sök–kriterier sparade på
olika hemsidor, och du får
åtminstone tre mejl varje
dag med nya annonser –
biljagande är en del av dina
vardagliga rutiner.
Den amerikanska hemsidan
www.bringatrailer.com är en guldgruva för bilentusaisten. Här finns
alla märken representerade. Att
klicka sig runt är, även om du inte
är spekulant, en berikande upplevelse. Ofta är det historiskt intressanta bilar som säljs. Ett exempel
är en Giulia SS. Bilen står i Georgia
och är ett rejält renoveringsobjekt.
Ändå ligger budgivningen i skrivande stund på US$46 099 – i runda
slängar 320 000 kr! Kanske priserna
du läser härintill om bilarna från
RM Auctions inte är så fel, de framstår till och med som klipp!
Eller varför inte köpa en
Callaway–GTV6? Med dubbelturbo
och 230 hk samt rostfri kaross är
US$17 800 billigt. Kanske kan en
78:ans Alfetta med SPICA–sprut
vara något? En välservad och välskött vagn som säljs på nät–auktion
utan reservationspris.
Har du dragning åt Volvo och
dessutom ambitioner att flytta till
USA kanske den lilla men naggande
goda Volvo–verkstaden i Portland,
Oregon kan vara något? Komplett
med reservdelslager. Det finns
mycket godis som sagt – surfa runt
och njut och kanske till och med
köp?
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Sprint Speciale i auktionsvärlden
Text: Staffan Erlandsson,
källa RM Auctions
Foto: RM Auctions, Alfa Romeo
samt av Giulietta SS Gabor Mayer
Giulia SS Dirk de Jager ©2012
Courtesy of RM Auctions

Den sanslösa auktionsfirman
RM Auctions har återkommande auktioner med magiska bilar.
I augusti 2012 var det dags för
soliga Monterey i Kalifornien
där dyraste bilen blev en Ferrari
250 GT SWB California Spyder
med slutpriset US$ 8 580 000.
Där återfanns dock även en Alfa
Romeo Giulietta Sprint Speciale från
1961. Bilen lämnade fabriken den 27
november 1961. Första ägaren köpte bilen
den 29 januari året därpå.
Som ny såldes bilen till Frankrike där
ägaren visade sig vara ingen mindre än
bilföretaget Renault! Varför de köpte en
Giulietta SS är inte känt, men faktum är
att Renault och Alfa Romeo redan 1958
skrev under ett avtal om samarbete som
bland annat resulterade i att Alfa Romeo
byggde både Renault Dauphine och R8 i
Italien.

Just detta exemplar såldes senare till
Holland, där den restaurerades. Nästa
anhalt blev Spanien, varifrån nuvarande
ägaren köpte bilen 2011.
Alfa Giulietta Sprint Speciale debuterade med 1 300 cc motor 1957. Med en
kompression om 9,7:1 gav motorn 97 hk
vid 6 500 v/min. Femväxlad låda och låg
vikt genererade imponerande 183 km/h
som toppfart. 1962 upphörde produktionen efter 1 252 exemplar. Just detta
exemplar påstås dock ha en Veloce–version av 1300–maskinen som med dubbla
Weber ger 116 hk.
Sprint Speciale–historien slutar dock
inte där. Våren 1963 visades efterträdaren Giulia (inte Giulietta) 1600 Sprint
Speciale på Genévesalongen. Med 1 570
cc och 113 hk var den vassare än föregångaren. Effektökningen var dock mer
inriktad mot komfort och mer vridmoment på låga varv. En ökad vikt om 75
kg påverkade också, vilket gav 191 km/h
som toppfart. Ny instrumentbräda med
nya instrument, inre hålla–i–sig–när–
det–går–fort–handtag för passageraren
var några av de mer komfortinriktade
nyheterna.
De första 200 exemplaren var utrustade med främre trumbromsar i alumini-

um, emedan senare bilar fick skivbromsar. Produktionen upphörde 1965 efter 1
400 exemplar.
RM Auctions’ uppskattade slutpriset
till någonstans mellan US$175 000 – 225
000. Slutpriset blev US$132 000, motsvarande ungefär 890 000 SEK med en
låg dollarkurs på 6,74 kr. Kanske läge
att hämta hem några klenoder från
Amerikat och invänta en starkare dollar??
Några månader senare var det dags
för en Giulia Sprint Speciale att hamna
på RM Auctions auktion i London,
Storbritannien.
Bilen helrenoverades ner till minsta
detalj för tio år sedan. Motor, växellåda
och kaross är matching numbers, det vill
säga överrensstämmer med de bitar
som bilen ursprungligen byggdes med.
Bilen är från 1963, första året som Giulia
1600 SS producerades. Den såldes ny till
Signor Vincenzo Coppola från toskanska
Grossetto och är nu till salu av fjärde
ägaren. Med endast 550 mil på mätaren
sedan helrenovering torde denna ha mil
kvar för åtskilliga somrar innan nästa
renovering.
Bilen klubbades för 720 000 kr.

RM Auctions samlar ofta bilar av ointaglig dignitet. Orange Aston Martin DB3S från 1955, till vänster Ferrari 410 S
Berlinetta med kaross av Carrozzeria Scaglietti, till höger Ferrari 250 GT SWB California Spyder.
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Intressant trio vid London–auktionen: 1988 Porsche 959, 2008 Koenigsegg CCX och Porsche 911 GT2 från 1996. Vilken var
dyrast? Jo, 959:an gick för 3,3 MSEK, Koenigsegg CCX för 2,6 MSEK och 911 GT2 för 3,5 miljoner. Va? Världen är konstig.
Visserligen var CCX:en högerstyrd, men det går att bygga om i Ängelholm.
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Ett liv med olja och oliv
Dagens boktips i ämnet blir
Olivoljeguiden av Johan Blanche. Boken
är uppdelad i två delar där den första
berättar om oljans historia, traditioner
och tillverkningsprocesser. Den andra
delen beskriver de flesta oljor som
säljs på den svenska marknaden med
användningstips och smakpoäng. ISBN
9789197514811.

En gåva till smaklökarna kanske? Olja &
Oliv erbjuder presentlådor med kavlitetsprodukter.

Alfa–attiraljer,
oljor, balsamico,
kaffe och lakrits
är bara en del av
utbudet.

Utbildning och karriär är viktigt för många. Ofta följs en utstakad väg som
emellanåt tar alltför mycket tid i anspråk. De flesta sitter fast i fällan och
familjen betalar priset. Andra känner att de fått nog och sadlar om.

Henrik Selbo framför en del av utbudet. Olivolja
är inte bara en italiensk företeelse varför även
spansk, fransk och grekisk olja finns på hyllorna.

Postorder är inget problem. Allt paketeras väl
vadderat för leverans landet runt.

Text & foto: Staffan Erlandsson

Just detta var vad Henrik och Åsa
Selbo gjorde. Henrik hade under många
år gjort karriär som IT–chef, försäljare
och marknadschef. Sist i raden av arbetsgivare var Mekonomen där Henrik innehade posten som försäljningsdirektör.
Hustrun Åsa arbetade som ekonomichef.
– Jag tänkte att om vi lade all energi
som vi lade på våra jobb och satsade
på en egen verksamhet så skulle vi
inte minst få bestämma själva, berättar
Henrik. Det är inte kul att aldrig få vara
bättre än senaste kvartalsrapporten, konstaterar Henrik.
Funderingarna kring att kombinera
fritidsintressen med yrkeslivet fortsatte.
Drömmen utkristalliserade sig; vi ska
öppna italiensk delikatessbutik!
2003 öppnade Roland och Lena
Mellberg Olja & Oliv på Bondegatan
59 i Stockholm. Det var Sveriges första
olivoljebutik med inte minst uppskattade
provningar av mer exklusiva oljor under
ledning av kunniga personer.
Många i klubben känner till detta
företag, då vår förre kassör Rolf Carstens
ordnade med olivoljeträffar i deras loka-

24 Klöver-BLADET

ler. Samarbetet fortsatte vid 100–årsjubileet Olja & Oliv hade oljeprovning under
festligheterna i Nynäshamn.
– Roland och Lena Mellberg kände
att det var dags att avsluta företagandet
och satsa på en lugnare tillvaro som
pensionärer istället, berättar Henrik.
Äntligen föll alla bitar på plats och vi
kunde förverkliga vår dröm, konstaterar en mycket glad Henrik. Vi tog över
Olja & Oliv med nypremiär i mitten av
november 2012.
Framtiden är till viss del redan utstakad. Konceptet med bland annat kvalitetsoljor och balsamico kvarstår, liksom
möjlighet till oljeprovning både i butik
och ute på företag eller event. Olja &
Oliv har redan idag Sveriges största sortiment av exklusiva olivoljor. Efter nyår
expanderar familjen Selbo ytterligare
med större golvyta och ett större utbud
av bland annat kaffe men också med
charkuterier och ost.
– Vi vill att kunderna ska hitta det
mesta som behövs för att laga en god
middag i vår butik, säger Henrik.
Inom Club Alfa Romeo Svezia har

Henrik Selbo gjort sig känd som en
ambitiös man som under senare år skött
klubbshoppen med bravur. Sedan en
tid har han tagit över denna helt och
driver den själv. Nu finns även möjlighet
att prova kläder och köpa saker direkt
i butiken, då Alfa Romeo har en egen
avdelning i butiken.
Bägge butikerna finns på nätet för dig
som inte kan åka förbi Bondegatan. Surfa
in på www.alfaromeoshop.se eller
www.olja–oliv.se där respektive sortiment finns tillgängligt.
I takt med att intresset för mat ökar
har även intresset för olivolja ökat. Är du
intresserad är olivoljeprovning en upplevelse fjärran rapsolja och lättmargarin.
Samma intresse finns för kaffe och olika
bönor.
– Vi ska inom en snar framtid anordna provningar för olika produkter, berättar Henrik. Det är bara att anmäla sig
på hemsidan eller helt enkelt bara dyka
upp.
Kanske ett ypperligt tillfälle för oss
bilintresserade anhängare av Italien att
lära oss mer om det ljuva landet i söder?

uno + uno = autoduo

10% RABATT!

Vi lämnar 10% rabatt till alla medlemmar i Alfaklubben.
Gäller verkstad & reservdelar. Visa ditt medlemskort när du kommer in.

AUTODUO – Auktoriserad Alfa Romeo- och Fiatverkstad
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 – Strömgatan 7 Malmö
TELFON: 040-18 33 02 / www.autoduo.se

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

AUTOKLINIK – Strömgatan 7 Malmö
TELEFON: 040-93 14 50 / www.autoklinik.se
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Det var så det började. Och det är inte slut än!

Upptäckt och räddad i sörmländsk lada. Fick så småningom en race–
renovering av CC Motors i Eskilstuna.

Återigen i gott skick på Skokloster.

Början var Giulietta Sprint. Omräknat i dagens uppmärksamhetsvärde motsvaras Giulietta Sprint av
Bentley Continental GT Coupé.
Text & foto: Anders Westholm

Jag tror det var ljudet. Jag såg
inte bilen men jag hörde ljudet.
Det lät som en FIAT 1100 fast
ännu fränare. Ännu distinktare.
Året var 1956 och en elvaårig biltokig
gosse kunde identifiera ljuden från olika

bilmärken på långt håll. SAAB-prutt,
PV-snark, Folka-boxer, Zephyr-sexa
och Vedette-V8. Till och med Hillman,
Standard Vanguard och Opel gick att
känna igen. En baggis. Men det här ljudet var något nytt. I alla fall i Motala.
Instinkten krävde att jag sökte upp ljudkällan – jag hörde ju hur bilen hade stannat ett kvarter bort. Och där stod den

– bilen som kanske inte förändrade men
i alla fall påverkade mitt liv! Omgiven
av en massa ungar och en låts–samt
oberörd stolt ägare som försökte kravla
sig ur underverket. En turkosblå AlfaRomeo Giulietta Sprint!
Jag hade inte sett något liknande i
verkligheten tidigare – även om jag sett
den på bild förstås. I Teknikens Värld,

ERO efter att CC Motors lagt ömma händer på Giulian. Jonta på CC Motors njuter av 1960–talet även om året är 2003.

Teknik för Alla, Fart och Stora Bilboken.
Men oj för Giulietta Sprint i verkligheten. Att en bil kunde vara så vacker! Det
var nästan något erotiskt över linjespelet
(i den mån en elvaårig folkskolegrabb
kunde bedöma något sånt….). Den
fantastiska utformningen av bakrutan
och bakljusen, grillen, inredningen,
motorljudet. Det var i alla fall pirrande
vackert. Och man kunde se de gigantiska trumbromsarna genom hålen i
fälgarna – kan man tänka sig något läckrare? Tidigare hade jag väl dreglat över
Porsche , MG TD och Triumph TR3, men
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det här var något helt annat. Det var
SKÖNHETEN. Och så namnet: A-l-f-a-Ro-m-e-o G-i-u-l-i-e-t-t-a S-p-r-i-n-t! Sug
på det! Det gjorde jag. Det var som att
suga på M-a-s-e-r-a-t-i och F-e-r-r-a-r-i.
Det pirrade också.
Och det blev inte bara den där bilen
- det blev inledningen till så mycket
annat. Det blev nästan som en livsstil.
Italien, sol, citroner, opera, mat, Fellini,
Mille Miglia, Monza, Amarone, Grappa
, snygga kläder och skönhetsdyrkan. Jag
blev med andra ord frälst där på trottoaren i Motala 1956. Jag hade sett san-

ningen och ljuset. Jag blev ALFISTE fast
jag då inte visste att det fanns ett ord för
”åkomman”. Hur det gick sen? Man visste vad man skulle heja på vid det årliga
Kanonloppet och på isbanetävlingarna
som var så poppis i slutet av 50-talet. Jag
hade koll på alla Alfor i Motala-trakten
(det fanns under en period ganska
många). Många år senare lyckades jag
fixa en studentpraktik-plats på FIAT i
Torino, där man talade illa om alla produkter som kom från den statligt ägda
konkurrenten från Milano. Mina brister
i det italienska språket och FIAT-folkets
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brister i svenska och engelska gjorde att
ingen diskussion kunde föras. Jag fick
tiga och bli förrädare av min tro.
Senare i livet har jag fått lära mig
välja när det varit läge att ta en strid
eller försöka byta samtalsämne för den
allmänna trivselns skull. Men ibland
har man ju undrat varför just berusade Volvo-ägare sent på kvällar blir
besserwissrar och finner ett nöje i att
idiotförklara Alfa Romeo-ägare. Dessa
sluddrande personerna har alltid haft
en kompis som kände någon som visst
hade haft problem med en Alfa-Romeo
eller om det möjligtvis var en FIAT eller
Lancia. Själva har de aldrig kört en Alfa
eftersom de haft Volvo och Opel i hela

sitt liv. Då är det lite jobbigt. Det är dock
desto roligare när någon kommer fram
till mig på en parkeringsplats och säger
att jag har en fin bil och att denne någon
haft eller skulle vilja ha en Alfa Romeo
någon gång i livet.
Jag har lärt mig hälsa på mötande
Alfor, och jag har villkorat utlåning av
bilen till mina söner med att de också
måste höja handen till hälsning. Annars
blir det ingen utlåning. Och jag är inte
mallig och högmodig när jag hälsar . Jag
kan mycket väl vara först att hälsa när
jag kör min Giulia Super även om jag
möter en 147:a. Men jag tycker egentligen
att ungdomen ska vörda de äldre och
hälsa först. Av en händelse blev jag boen-

de i samma hus som en Alfa Romeoåterförsäljare i 70-talets Stockholm. Det
fick till följd att jag förmedlade ett par
stycken Alfasud till kompisar, vilket jag
inte borde ha gjort . Dom är visserligen
fortfarande mina kompisar men jag
måste erkänna, att det tärde på vänskapen. Man skulle kunna påstå att Sudarna
och kompisarna inte riktigt var kompatibla, även om ordet ”kompatibel” inte var
uppfunnet vid den tiden.
De flesta bilar är själ-lösa. Fråga mig
– jag har haft två Ford Scorpio. Men
inte Alfa-Romeo! Förmodligen är det så
att någonstans i slutet av det löpande
bandet eller på leveransavdelningen i
Alfa-fabriken har Il Papa placerat en pre-

lat (högt uppsatt präst) som blåser liv i
den nyfödda Alfan. Jag vill gärna tro att
prästen har en liten korgosse som svänger med ett rökelsekar vid sin sida. Där
får bilen sin själ. Visst är det en vacker
tanke? Jag har inte så många bevis på att
det är på det sättet, men religion har ju
inte så mycket med förnuft att göra. Ett
annat exempel: vår kära 166:a med den
fantastiska V6:an tjänade mig och familjen utmärkt i åtta år och 16 000 mil. Men
dagen vi sålde den pajjade elsystemet.
Jag tror att det var bilens sätt att protestera över vårt svek och vår otacksamhet.
Snacka om att ha själ och vara något mer
än bara en plåtlåda! Ett annat exempel
på själfullhet: Giulior har en förmåga att

laga sig själva. Ibland kan man notera att
det är något fel när man ställer in bilen
på kvällen. Nästa dag är felet borta och
kommer aldrig mer tillbaka. En Alfiste
tycker att det är ganska charmigt.
Genom åren har det blivit en vit
Giulia Super, en röd Giulia Super, en
grön Giulia Super, en Le Mans-blå
Alfetta, en röd 166:a och en röd GT. Den
gröna Giulian och GT:n är nuvarande
familjemedlemmar. Min mellangrabb
har nyss köpt en röd 159:a Sportwagon
och fått ett medlemskap i Club Alfa
Romeo i present av farsgubben.
Storebrorsan har kört SAAB och BMW
och jag förstår inte vad jag missat i uppfostran. Kanske är det en försenad ung-

domsrevolt. Lillminstingen har inte körkort än, men vi övningskör i Giulian så
han får in grunderna i genetiken på rätt
sätt. Han är Nordisk mästare i Mini-Z,
så jag hyser visst hopp om hans framtid.
Min kära fru är ett under av tålamod,
men jag tror att hon innerst inne tycker
att det är ganska kul.
Men det började för 56 år sedan på
Ostdalsgatan i Motala. Den var turkos.
Och jag var i början av målbrottet.

Alfa Romeo under senare delen av 1950–talet
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Foto: Mats Strandberg

Klubbträff

Träff–liv
PRESTANDA

KOMFORT

SÄKERHET

1.4 turbo MultiAir.

Exklusiv kupé.

Säkrast i klassen.**

Bästa nya motor 2010.
Mer kraft, lägre förbrukning.

Text & foto: Staffan Erlandsson

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

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

Höst och inparkering av pärlan i
vintergaraget. Helt plötsligt finns
hur mycket tid som helst. Och
då vill du inte se på Discovery
Channel utan fortsätta odla ditt
intresse för Alfa Romeo. Men
vad gör man i vinterkylan?

JAG ÄR GIULIETTA.

Svaret är enkelt. Gå på restaurang! Allt
som behövs är just en restaurang samt
angivelse av datum och klockslag.
För boende i Stockholmsområdet
har pizzerian Mia Nonna i Solna sedan
några år varit den fasta punkten. I skrivande stund är det sista veckan i november och träffarna har så smått börjat
komma igång.
Den 21 november samlades dryga
tiotalet medlemmar. Samtalen rörde sig
kring det mesta som har med fordon att
göra men om Alfa Romeo i synnerhet.
Mest långväga besökare var Gävlebon

Glada miner efter maten som sköljdes ner med äkta italienskt vatten.

Hans Bjurman som kombinerade middagen med att hämta bildelar.
Förutom trevlig samvaro får vi även
möjlighet att fylla vår klubbtidning
med artiklar från träffar. Med bilder
blir det extra kul då man ofta får ett
ansikte till namnen som strömmar förbi i
Klöverbladet eller på hemsidan.
Vill du ha hjälp med att lägga ut

just din träff på hemsidan kan du
kontakta styrelsemedlem för bistånd.
Kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan. Och glöm för bövelen inte att ta
med kamera! Bild och text skickar du sen
via e-post till nyheter@alfaromeo.org
Klöverbladet har deadline den 25:e
varje jämn månad. Välkommen med ditt
bidrag!

Club Alfa Romeo Svezia
Ren overingsutmärkelse
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 bakhjulsdrivna till och med Alfa 75 / 90 / ES
30 samt Alfasud modellerna.
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• Priser – Bästa renovering presentkort
2 000:- och plakett, andra plats presentkort 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.

•	Utförd Renovering – Egenhändigt
helt eller delvis samt så kallad köperenovering kvalificerar

Pristagare utses, meddelas och premieras på årsmötet.

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

Pristagarna och deras bilar presenteras i artiklar i Klöverbladet
påföljande år.
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Samma bil kan endast delta en gång.

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

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.
UTAN H JÄRTA ÄR VI BAR A M ASKINER.
* 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. CO 2-utsläpp: 114 - 177 g/km vid blandad körning. ** I klassen Small Family Cars. Bilen på bilden är extrautrustad.

alfaromeo.se

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
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På upptäcktsfärd i Toscana

Terreno

Manarola i Cinque Terre

2,4 JTD M Polizia
Squadra Volante

Text & foto Mats Moëll

Från Mats Moëll kommer en
skön reseberättelse om en
oktober–resa till Toscana.
Kanske är det då man ska åka
til Italien?
Efter att jag mer tagit del av Alfa
Romeo´s historia, inte bara med Enzo
Ferraris inblandning i Alfa vid unga år,
men utan också val av färger, design av
Alfa Romeos bilar och modeller, så är det
inte utan att man också börjar intressera
sig mer för Italien rent generellt. Genom
åren har jag besökt skidorterna Val
Gardena, Courmayeur och Schnalstal.
Dessa orter har för mig inte återspeglat det riktigt italienska, utan har varit
Tyrolen med italiensk ”touch”.
Begeistrad av bilder från Cinque Terre,
Greve Chianti och Florens så trodde alla
i vår familj, bestående av ungdomar i
åldrarna 12, 19, 22, 23 och något äldre
föräldrar, att vi skulle kunna ha behållning av att bo någonstans i Toscana.
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Flyger till Toscana gör man under
2 000 kr/person om man bokar tidigt. Vi
flög till Bologna och hade för avsikt att
hyra två Guilietta, för om vi inte kunde
samsas om utflyktsmål så kunde ungdomarna åka själva. Biluthyrningsfirmans
tillägg för självrisk etc. för förare under
25 år avgjorde valet. Med en tår i ögat
blev valet en Ford Galaxy, för 3 000 SEK
under 8 dagar med fria mil.
Oktober kändes helt rätt, turismen
hade avtagit, så det var lite trafik, inte ett
turistmål med trängsel och det var lätt
att hitta parkering. Temperaturer mellan
20-28°C gjorde inte utflykterna sämre.
Vi valde att bo i Montecatini Terme
och märkte ganska snart att detta var en
shoppingstad, då jag med tre köpglada
tonårstjejer och tillika hustru snabbt
shoppat upp över 10 000 kr. Då jag gnällde lite om deras shopping hade det visat
sig att jag själv stod för en hyfsat stor
del. Ovanför Montecatini Terme ligger
Montecatini Alto, en stad sedan romarti-

den som har, enligt ryktet, världens äldsta bergbana från 1898 vilken vi åkte upp
till toppen med. När vi vid skymningen
kom dit upp för att äta middag överträffade detta mycket. Man kunde tro att
byn var kulisser i en Disney film.
Jag gillade tempot i trafiken. Jag är
rätt duktig på att gasa men blev ofta
omkörd av medelålders-”bråttom” tanter. Motorvägarna var oftast bra, men
genom bergen med höga hastighetsbegränsningar på 130km/h och då med
cementräcke som skymde kurvorna,
kändes det lite otäckt när de gärna inte
körde under hastighetsgränserna. Det
var vanligt att parkera på övergångställe
en kortare tid, bara man hade varningsblinkers på. Parkering tio meter från
korsning gällde inte,två meter är gott
och väl tilltaget. Det kändes som det
mesta man lärt sig i körskolan inte gällde
här. Jag konstaterade dock att Italienarna
inte åker bil, utan dom kör bil och dom
verkar gilla att köra bil.

Sevärdheter fick man inte missa, vi
blev varnade för att Pisa inte hade något
mer att bjuda på än ett snett torn. Visst
var tornet det som drog, men området
runt tornet var minst lika i fint och
strandpromenaden i Marina di Pisa var
ljuvlig, en kritvit strand, med bad i solnedgången och 22°C i vattnet den 18e
oktober så var Pisa över förväntan.
Florens var också ett bra besök, inte
bara de klassiska sevärda kyrkorna utan
också flera torg med försäljning och flera
butiker med kläder samt väskor i läder.
En del påstridiga vandrande gatuförsäljare som ville sälja ”skräp” samt en
del ihärdiga tiggare får man stå ut med
då det är ett vanligt inslag, inte bara i
Italien utan i hela Europa.
Vi hade som strategi att inte ha mer
än ett utflyktsmål varje dag. Och det
var vettigt, som utflykten till Manarola
i Cinque Terre var en höjdare och skall
upplevas mer än ett par timmar. Även
resan till den sedan 25 år svenska vingården Terreno där man av Sofia blev

väl mottagen och förevisad deras produkter och processer av olivolja och vin.
Tack vare att språket var på svenska
tyckte även vår 12 åring att det var ett
helt okey utflyktsmål. På vägen upp till
Terreno kom ångern över mig att vi inte
hyrt våra Guiliettor, dessa vägar upp till
Terreno och Greve Chianti var så härligt
inbjudande till aktiv bilkörning. Med en
krängande Galaxy och en illamående
familj så var det dags att sätta gubbkepsen på och istället njuta av landskapet.

De flesta utflyktsmålen var bra,
såsom staden Vinci, Prada outlet mm.
Då vägen till Alfa museet var för långt
gjorde vi oss ändå besväret att åka upp
till Maranello och besöka Ferrari museet.
Det blev en liten besvikelse, intresset för
formel 1 är stort i Italien och stora delar
av Europa, men för mig var det mer
gammal racing och rariteter som väcker
känslor. Men här hade man stort fokus
på Formel 1 och jag tänkte att SAABmuseet i Trollhättan är ta mig tusan mer
besöksvärt.

Jag blev förvånad över att så många
andra fabrikat av bilar än Alfa och Fiat
dominerade vägarna. För all del, det
fanns en del Fiat, men Alfa var inte
många %. Jag frågade vår Alfa intresserade hotell-receptionist hur detta kom
sig? Han berättade att sammanslagningen med Fiat gjorde att intresset falnade
för Alfa och menade på att intresset nu
åter väckts till liv igen, inte bara med
Guiliettan, utan också för de yngre
Italienarna, med den mer populära MiTo.

Sammantaget så har denna vecka i
Italien helt klart varit en av mina bästa
semesterveckor, där mitt bilintresse har
dragit iväg vår familj på helt andra aktiviteter än just vad man normalt kan tro
när man har ett bilintresse.

”Viva Italia”
Mats Moëll
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Mängder av italienare men inte en enda Alfa
Text & foto: Manfred Maier

Jag åkte till New York med dottern
för en veckas turistande på Manhattan.
Efter bara någon dag i denna fantastiska stad kunde jag konstatera en total
frånvaro av intressanta (läs: italienska)
bilar på gatorna. Inte en Alfa så långt
ögat nådde. Nu åker man ju inte till USA
för att i första hand titta på vackra och
intressanta bilar. Själv fick jag min förutfattade bild av moderna amerikanska
bilar besannad. De flesta är av japansk
härkomst och nästan alla saknar karaktär och intressant design. Om bilarna är
europeiska så är de dyra ointressanta
modeller av statusmärken. Jag och dottern konstaterade kallt att mitt vackra
Alfa-emblem som var påsytt på min
jackas överarm nog av misstag togs för
någon slags märke för en obskyr italiensk orden.

gick stolta representanter med italiensk
härkomst från alla samhällsfunktioner. Allt från poliser och sophämtare
till smörsångare, skolbarn, italienska
ordnar och kyrkor var representerade.
Alla verkade otroligt medvetna om sitt
italienska ursprung och visade glatt och
ivrigt upp att italienare fortfarande är en
viktig grupp i denna del av USA. En och
annan deltagare hade kanske inte direkt
italiensk härkomst och av deras kroppsstorlek att döma var kärlek till pasta
och pizza som var huvudsakliga kopplingen till italiensk kultur. Några lokala
politiker med namn som inte klingade
italienskt gick också med i paraden med
sitt följe för att, som det verkade, smöra
för sina italienska väljare. Men varför
inte - detta var en glädjens dag och en
hyllning till italiensk kultur i USA.

Inför resan hade vår research avslöjat att den första måndagen i oktober
är Columbus Day och att detta var
italienarnas högtidsdag i New York
med omgivning. Columbus Day firas
för att minnas att det var italienaren
Christoffer Columbus som 1492 ”upptäckte” Amerika. Columbusfirandets
kulmen är en parad på 5:e Avenyn i New
York.

Nå, hur blev det nu med bilarna.
Efter mer än en timmes betraktande av
paraden av poliser, motorcyklar, skolorkestrar mm skymtade något som skulle
kunna vara en intressant bilkortege
längre ner på 5:e avenyn. Lyssnade man
noga så kunde man hör det omisskännliga vinande ljudet av en sportbilsmotor
som varvades. Hoppet stegrades på
att få se läckerheter. Först kom några
halvtrista Ferraris med förare och passagerare som försökte se vackra och/
eller tuffa ut i sina dyra bilar. Längst
bak i kortegen kunde man ana former

Låt mig först och främst säga att
denna parad på tre timar var en fantastisk och positiv överdos i italienska
färger, flaggor och kultur. I paraden

och en röd lack som fick mitt hjärta att
hoppa till. Linjer och kurvor som tydde
på stil och finess. Äntligen! Jag hade
inte stått förgäves. Tyvärr visade det sig
inte vara den vackra Alfa som jag drömt
om. Bilen som kröp fram (utan varvning
på motorn) var en mycket tjusig Ferrari
av 60-talsmodell av bästa Pininfarinadesign. Mitt ivriga viftande till föraren
gjorde att dottern gav mig den där blicken som betydde att hon tyckte att det
räckte och att jag skämt ut mig. Nåväl,
jag kunde inte annat än att känna glädje
och samhörighet med föraren. Hade
jag haft min röda 60-tals Giulietta med
mig så hade jag stått bredvid den gamla
Ferrarin och njutit stolt jag också.
Det visade sig att kortgen med
Ferraris kom från en lokal Ferrariklubb.
Jag tordes inte fråga om Alfaklubben i
grannskapet hade tillfrågats. Kanske var
jag rädd att de inte skulle förstå frågan.
Efter ytterligare en timme i paraden
hördes nya motorvrål. Denna gång från
ett par Lamborghinis som av någon
outgrundlig anledning fått plats mitt i
paraden. Själv måste jag medge att den
kromblanka bilen med den italienska
dekoren var bland det mest smaklösa
jag skådat i bilväg. Medge att man måste
skratta när man ser tokigheter av detta
slag. Föraren av krombilen visade tydligt
hur stolt han var att få visa upp sig i
paraden. Han vinkade och fotograferade

utan avbrott. Någonstans i mitt hjärta så
kan jag känna sympati för denna barnsliga stolthet. Att äga en italiensk bil, vare
sig det är en klassisk Alfa eller en nyare
pimpad Lamborghini spelar ingen roll.
Vi är stolta och njuter av att köra, visa
upp och sköta om våra bilar. Att sedan
andra har åsikter om märken, modeller,
skick, utseenden eller prestanda spelar
ingen roll.
Columbus Day parade i New York är
ett härligt evenemang som alla inblandade tar på stort allvar. Om ni någonsin
planerar en resa till New York första
veckan i oktober så håll ögonen öppna.
Paraden längs 5:e avenyn slår mycket
annat man kan se i staden och vem vet,
nästa gång kanske Alfor får vara med.

Kortege av lokala Ferrariklubben.

Manfred Maier, Uppsala,
Medlem i CAR, ägare till en röd
Gulietta sprint 1962.

Alfadekal på jackan.

Sportbil i gräll kostym med stolt ägare.
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resereportage

Stolta italienare i USA.

Tidstypisk klädsel.

Vacker klassiker.

Vackra deltagare i paraden.
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Tydligt parkeringsförbud.
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tackar för i år och
önskar Er alla

En Riktigt God Jul
och Ett Gott Nytt Alfa-år!

hjulnötter

hjulnötter

Kan kluriga knepigheter
knäcka klubbens kunnigaste?
– Ja, det återstår att se, ty här kommer ännu
en skål med mer eller mindre svårknäckta
nötter, att fördriva en stund med, i väntan på
att julhelgen äntligen skall ta slut. Som vanligt välkomnas motiveringar för avgivna svar,
men det skall till extremt kraftfulla argument
för att påverka Nöt-Red:s nästan löjligt opartiska bedömning!

1. Mästerlig formgivning! Modellens namn
leder tankarna till vilken kontinent?

1. Afrika
X. Amerika
2. Australien

Den som lyckas bäst får som vanligt under
ett helt år titulera sig klubbens klurigaste
kille/kvinna! Dessutom ett års fritt medlemskap i CAR!
Svars-anvisningar finns efter sista frågan.
Lycka till!
Text: Björn Sandberg

1. Landsättning i Irak
X. Landning på Mars
2. Test av ”drönare”

5.

I namnet på denna klenod
ingår bokstäverna DB. Vad står
dessa för?
1. David Brown
X. David Bowie
2. Decibel
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1. 0.16 %
X. 2.1 %
2. 5.5 %

8.

I den här Formel
1-bilen satt en motor från
Alfa Romeo. Vilken?

3.

Rejäla avgasrör!
Vilket bränsle använde
dessa motorer?
1. Hydrazin
X. LH2 (Flytande väte)
2. Fotogen

4.

2. Vad pågår här?

7.

Växthuseffekten kan
möjligen dämpas om världen
som helhet minskar utsläppen av växhusgaser, t ex
CO2. Hur stor andel av världens totala CO2-produktion
står Sverige för, inklusive
uppvärmning, energiproduktion, industri, jordbruk,
transporter, allt?

I en symfoniorkester ingår en förvirrande mängd olika
instrument. Vad kallas
detta?

9. Vilken av dessa herrar ägnar sig ibland åt att köra bantävling med historiska bilar?

1. Oboe
X. Engelskt horn
2. Falsett

6. Lyxig interiör från en

Italiensk tillverkare. Vad kallades
modellen?

1. Mexico
X. Miura
2. Lusso

10. Beethovens 9:e symfoni har ju blivit Europahymn, men upp-

skattades långt tidigare, även av andra kompositörer. En av dem t o m
härmade de
mest kända
takterna i sin
egen symfoni
nr. 9.
Vem hedrade
Mästaren
på detta sätt?
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11. Dagens F1-motor har en litereffekt på 300

hp/liter och varvar 18 000 rpm… Vad är det som
styr ventilernas rörelse i en sådan motor?

12. Den här bilen väckte som synes mycket

verktyg. Vad använder man dem till?

17.

uppmärksamhet då den presenterades för ca 60 år
sedan. Varför var den så intressant?

1. Pneumatik
X. Hydraulik
2. Mekanik, med
kamnockar
som på bilden.

Nu blir det en litterär fråga: Vad heter
författaren till den kända dikt vars första vers
börjar så här, i
översättning till
världsspråket
Transpiranto?

1. Det var den första personbilen byggd helt och
hållet av aluminium
X. Det var den första gasturbindrivna personbilen
2. Det var den första personbilen formgiven av
Ferdinand Anton Ernst (Ferry) Porsche

Fimbulnoctürn´ hat
strong klimat,
asterix…

18.

13. Vad är detta för

Vad visar det analoga instrumentet nedtill vänster?

typ av lampa?
1. Halon
X. Halloween
2. Halogen

16. Tre intressanta och nyttiga

14.

Tillverkaren av en här 2-hjulingen ändrade aldrig på
grundkonceptet, rak 4:a och kardandrift. Företaget är dock
mer känt för andra produkter. Vilka?

20.

1. Luftvärnskanoner
X. Dammsugare
2. Musikinstrument

19. Vad är detta för en makalös

manick?

15. Slutdaltat, nu blir det en aning knepigare! – Svaret på denna uppgift får du genom att summera de tal

Kombinera
första bokstaven i förnamnen så de bildar en
akronym med bilanknytning.
Svara med betydelsen
av den sista bokstaven i
akronymen, på svenska.
– Lätt, eller hur?
a. Filmens regissör?
b. Musikens kompositör?
c. Bilmärkets kreatör?

som ges av delfrågorna. Vilken blir summan?

a. Direkt efter 2:a världskriget konstruerade denne man, i fångenskap, en bil. I dess namn ingår det sökta talet!
b. Denna avancerade tävlingsmaskin kom aldrig till användning. Modellens namn ger talet!
c. Årtalet?

Svar på nötterna skall
vara Nöt-Red. tillhanda
senast 10 jan 2012.
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Skicka till
orso@bredband.net
eller

Björn Sandberg
Hangarvägen 3
183 66 TÄBY
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Club Alfa Romeo

Avslutningshelg

CHALLENGE

Text: Hans Bjurman. Foto: Mats Strandberg

En hel racing–säsong ska
komma till vägs ände under ett
två–dagarsevent på Kinnekulle
Ring. Hans Bjurman beskriver
den dramatiska avslutningen.
Träning på lördagen i blött och lite uppskattad taxiverksamhet. Lördagskvällen
fortsatte med härlig middag, god dryck
och mycket prat. KUL!
Söndagen började med en fuktig bana

Benny Steen, Alfa 75 2,0 TS Turbo.
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som dock snabbt torkade upp. Närmare
20 deltagare var anmälda – superkul! Det
mest intressanta för dagen var huruvida
Rosengren eller Bjurman skulle ta hem
totalsegern i klass I - den mest trimmade. Läget inför avslutande race var att
Rosengren behövde vinna ett race för totalseger emedan Bjurman behövde vinna två.
I klass 2 var redan Sune Svenson klar
segrare. Spänningen låg kring andraplatsen. Skulle Peter Johansson eller Ola
Magnusson ta silvret? Tät kamp även där.

Jonas Hoffsten, Alfa 155 2,0 TS Turbo.

I klass 3 var Peter A Kavcic redan klar
segrare med Carl Lindberg bakom sig.
Kvalet kördes på torr men kall bana.
Snabbast var Jens Roos som nu fått allt att
lira ochkom till Kullen med en seger från
Knutstorp i bagaget. Bjurman kvalade som
tvåa strax före Rosengren.

Roos utan först när Jens sladdar av lite
tar sig Bjurman förbi och vinner samtidigt som Rosengren taktiskt backar av för
bättre startposition i andra löpet. Segern
i klass I är Bjurmans före Roos och Glenn
Westerberg. I klass 2 tar Clas Hindemith
segern med sin nya motor – V6 – före Ola
och Peter Johansson. Klass 3 tas av nykomlingen Tur Tiholt före Kavcic.

Startordningen är omvänd med Rosengren
i första led och Bjurman i tredje. Bjurman
får dock till årets start och kan med sina
urstarka kompressorhästar ta alla i starten. Rosengren ligger dock på hårt och är
tidvis förbi. Rosengrens 100 kg lättare bil
gör honom snabb i kurvorna. Dessutom
grymma inbromsningar som gör dom första varven minnesvärda!

Race 2

(Youtube–länk: (Youtube–
länk: http://www.youtube.com/
watch?v=0MFKMYN6xZw)

Race 1

Jens Roos tog starten med Bjurman
hack i häl. .Bjurman kommer aldrig ikapp

Dags för dagens andra race.

Claes Hindemith med färskt motorbyte från 2,0 TS
till 3,0 V6. Vann de två heat han ställde upp i under
säsongen. En giftig vagn 2013?

Fartfylld Alfetta GTV med Jens Roos.

2012

Bjurman lyckas till slut få en liten lucka
som han håller in i mål. Årets fight är slut!
Rosengren tvåa och Roos treaefter att hamnat i trafikbekymmer vid varvningar.
I klass 2 vann Återigen Clas Hindemith
före Ola och Peter Johansson. I klass 3
visade Ture Tiholt att gamla takterna fortfarande sitter i och vinner Kavcic.
För första gången kördes också en historisk klass där Axel Lind deltog med en
vass Fiat 128. Hoppas han får mer konkurens nästa år.

Danne Hansson börjar bli varm i kläderna med sin
Alfetta GTV i klass II.
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Vinnarna säsongen 2012

Gubbar bakom kulisserna

Aris Stamos
Klass 1
Nr 66 Hans Bjurman Alfa 75 3,0 Kompressor

Klass 2
Nr 59 Sune Svensson Alfasud 1,7 16V

Klass 3
Nr 75 Peter A Kavcic Alfa 155 TS

Stefan Atterhall undrar vad Jonas Hoffsten egentligen sa.

Historiska
Nr 72 Axel Lind Fiat 128

Björn Ek, även känd som
Björnbusen. Började Alfa–karriären med GTV 916. Har
nu greppat Alfetta–serien på
Banmöte är inte bara köra och tävla. Emellanåt missar chaufallvar.
förerna idealspår och då blir det hederligt kroppsarbete. Stefan
Atterhall och Mikael Kahlin gör en insats.

Nr 88 Ola Magnusson i närkamp med nr 59 Sune Svensson. I
bakgrunden ruvar nr 57 Peter Johansson.

Förutom att på ett kompetent
vis styra sin Alfetta GTV satsar Jens Roos på aktier i gaffatejptillverkare. Efter vissa
snabba lösningar går herr
Roos numer under smeknamnet Dr Gaffa.

Kombatanterna kring segern i klass 1. Hans Bjurman med V6
och kompressor leder före Niclas Rosengren med traditionellt
sugande Alfa 3,0 V6.
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Jonas Alfredsson visar hur
kul det är att åka bana med
Club Alfa Romeo. Oftast ler
alla lika mycket redan innan
dagen startat. Banåka och/
eller tävla skapar många
lyckliga stunder.

En tankfull Hans Bjurman.
Är det månne dunderhonung
i tanken?

Hjul är kul! Depå–longboard.

Niclas Rosengren och Jens
Roos – två av de tre första i
klass 1.

CAR Challenge 2012
Förare
Hans Bjurman
Niclas Rosengren
Jens Roos
Claes Hoffsten
Jonas Hoffsten
Mats Forssén
Glenn Westerberg
Benny Steen
Rolf Ekman

Bilmodell
AR 75 V6 2.8 Kompressor
AR 75 V6 3.0
AR Alfetta GTV 2.0 TS Turbo
AR 156 1.6 TS Turbo
AR 155 2.0 TS Turbo
AR 156 2.0 TS Kompressor
AR Alfetta GTV 1.8 Turbo
AR 75 2.0 TS Turbo
AR 75 1.8 Turbo

Sune Svensson
Ola Magnusson
Peter Johansson
Dan-Erik Hansson
Fredrik Hanström
Claes Hindemith
Joakim Rosell
Johan Moberg
Gustav Holmdahl
Fred-Ove Danielsson
Magnus Åberg
Peter Hägg

AR Alfasud 1.7 16V
AR 75 V6 3.0
AR GTV 2000
AR Alfetta GTV 2.0
AR GTV 1750
AR 75 V6 3.0
AR 75 V6 3.0
AR 156 2.0 TS
AR 75 V6 3.0
AR 75 V6 3.0
AR 75 V6 3.0
AR Alfetta GTV 2.0

Peter A Kavcic
Carl Lindberg
Ture Tiholt
Svante Lindberg
Axel Lind

Gelleråsen
K
l Startnr R1
R2
I
66
10
10
I
9
8
8
I
72
6
4
I
1
DNF
6
I
2
DNF DNF
I
71
DNS DNS
I
41
DNS DNS
I
58
DNS DNS
I
62
DNS DNS
59
88
57
4
32
99
14
21
20
83
101
64

10
DNS
DNF
8
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNF
DNS
DNS

6
DNS
8
10
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

AR 155 2.0 TS
AR Alfasud 1.5 8V
AR 75 2.0 TS
AR Alfasud 1.5 8V

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
I

75
55
42
55

8
10
DNS
DNS

8
10
DNS
DNS

Fiat 127 1.3

C

172

DNS

DNS

B
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

Knutstorp
R3
R4
6
4
10
8
4
6
8
10
DNF
2
DNS DNS
DNS DNS
DNS DNS
DNS DNS

B
1
1
1
1
1

8
4
2
DNS
0
DNS
6
10
DNS
DNS
DNS
DNS

10
4
6
DNF
2
DNS
8
DNF
DNS
DNS
DNS
DNS

1
1
1
1
1

10
8
DNS
DNS

10
8
DNS
DNS

1
1

DNS

DNS

1
1
1

Rudskogen
Knutstorp
R5
R6 B R7
R8
10
10
DNS DNS
8
DNF
8
8
DNS DNS
10
10
6
6
DNS DNS
DNS DNS
6
6
4
8
DNS DNS
DNS DNS
DNS DNS
DNS DNS
DNS DNS
DNS DNS
DNS DNS

B
1
1
1
1

10
8
DNS
DNS
6
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

10
8
DNS
DNS
6
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

10
6
8
4
2
DNS
DNS
DNF
DNS
DNS
DNS
DNS

10
DNF
8
6
4
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

1
1
1
1
1

DNS
DNS
DNS
DNS

DNS
DNS
DNS
DNS

8
10
DNS
DNS

10
DNS
DNS
DNS

1
1

DNS

DNS

DNS

DNS

1
1

Kinnekulle
R9
R10
10
10
2
8
8
6
4
4
0
0
DNS DNS
6
2
0
DNF
DNS DNS

B
1
1
1
1
1
1
1

Totalt
74
71
58
48
19
14
9
1
0

DNF
8
6
4
0
10
DNS
DNS
2
DNS
DNS
DNS

DNS
8
6
4
0
10
DNS
DNS
2
DNS
DNS
DNS

1
1
1
1
1
1

8
DNS
10
DNF

8
DNS
10
6

1
1
1

74
49
21
7

10

10

1

21

1

79
50
48
40
24
21
15
13
5
2
1
0

*	
  Svagt	
  grå	
  text	
  med	
  snedstreck	
  genom	
  är	
  de	
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  race	
  som	
  varje	
  förare	
  7llåts	
  räkna	
  bort	
  
under	
  säsongen	
  inför	
  sammanräkning	
  av	
  
slutresultatet.	
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Racerapport Kinnekulle
Gustav Holmdahl
Text: Gustav Holmdahl Foto: Mats Strandberg

Efter att ha vunnit klass 2 förra året
tog jag beslutet att byta en småkrånglande turbomotor mot en förhoppningsvis
krångelfri otrimmad 3liters V6 motor.
Det är ju ”bara” att ta ur den gamla och
i med den nya, kan ju inte va så svårt?!
Lägg till att vi dessutom skulle ha vårt
första barn i början av juni så kan nog
vem som helst räkna ut att det inte blir
så mycket vare sig mekat eller kört den
här säsongen. Hade som mål att bilen
skulle vara klar innan barnet kom ut,
så blev det inte. Sen ställdes siktet in på
Rudskogen, det hanns inte heller med.
Sen siktade jag på Knutstorp, som inte
heller hanns med. Nu hade jag dock

kommit en bit på väg, motorn var i
karossen och det var ju ”bara” resten
kvar. Envist mekade jag på på kvällar
och helger och kl 11:00 dagen innan race
på Kinnekulle var bilen klar, trodde jag.
Packade bilen på släpet och hämtade
resten av familjen. Bilen har nu körts
ca 10m med nya motorn, inte utprovad
med andra ord. Åker upp till Lidköping
för inkvartering hos brorsan. Iväg efter
avlastning till en underbar kväll i goda
Alfa-vänners lag uppe på Falkängarna
med riktigt god mat!
Söndag morgon. Startar, varmkör och
känner mig ruggigt sugen. Vårt första

pass är första passet, så ut och känna på
grejerna. Håller på och få kärringstopp
det första jag gör. Hmm, lite umf ska det
väl vara i V6’an?! Varvar ut på rakan från
depån och det händer typ ingenting!!!
Det varvar och låter, men ingen effekt.
Kör runt två varv och in i depån igen.
Klia sig i huvudet?! Byter tändstift, det är
dem gamla som följde med motorn som
sitter i. Fortfarande tvekar den på gasen.
Kollar så spjället öppnar som det skall,
det gör det. Kollar så det inte läcker för
mycket vacuum nånstans, det verkar
tätt. Vad är fel? För lite soppa? För lite
luft? Stiften ser ju fina ut i färgen, så det
borde inte vara felet. Rycker så fördelar-

locket för att kolla så det inte är fukt och
skit där i, ser då att mittelektroden saknas! Hmm, den har nog brutits av när
jag hade av locket vid kamremsbytet. Att
motorn gått över huvudtaget!!! Det måste
varit ett gnistgap på säkert 5mm. Glad i
hågen över att ha hittat ett fel så frågar
jag runt i depån efter ett fördelarlock,
ingen har ett i reserv med sig. Får borra
ut det sista som är kvar av elektroden
och ersätta med lämplig M5 skruv. Får
slipa ner skallen med vinkelslipen för att
få rätt höjd så locket bottnar. Provstart,
det funkar.

på kvalet och nu känns det bättre, men

Race 1

det fattas ändå typ 20-30 hästar nån-

Träning två är nu slut så det blir kval
direkt. Inte mycket träning idag inte. Ut

nu kan jag köra dit jag vill, inte bara

Håller på och missar starten och kommer inte iväg som jag skall. Har inte
hunnit testa några starter med nya
motorn och kommer lite efter. Det
blir trångt med nästan 20 bilar på
startlinjen, så jag är ikapp bort till
Kvarnkurvan ändå. Vi är fyra bilar
som har en riktigt rolig fight i några
varv. Det byts positioner om vartannat och snygga omkörningar. Det är
Danne i gröna GTV(#4), Peter i röda
Bertonen(#57), Ture i vita 75’an(#42) och
jag själv. Efter ett par varv med härlig
fight med främst Ture så låser jag upp
bakhjulen i ingången på Kvarnen och
gör en piruett, när jag backar av banan
möter jag Hans Bjurman som är på väg
att varva och han väjer skickligt undan
så vi undviker en frontalkrock. Ner i
gruset och omstart. Kör sedan själv de
sista varven och njuter av att äntligen
få ut och köra tävling igen, det här är så
himla roligt!!!

stans. Min lagning är inte optimal, men
den får duga idag. Hankar mig runt och
får rätt bra fart på baksidan, men på
rakan hänger jag inte med pga effekten
som saknas. Får inte till någon vidare
tid att skryta med, är ca 4 sekunder
långsammare än förra året. Positivt dock
är att ökad camber fram samt ett snäpp
hårdare krängare fram ger resultat. Har
mycket bättre styrning genom kurvorna,
understyra som jag gjorde förra året.

Race 2

Gustav
Holmdahl.
Pappa, racerförare, familjefar,
racemekaniker
med mera.
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Gustav på banan i
sin Alfa 75. V6 eller
turbo?

Hustru Linda
Holmdahl och
lilla Karl deltar
i racinglivet.
Har vi en ny
racerförare om
sisådär 17 år?

Tänker göra en bättre start, är med
bättre på flaggan den här gången, men
iom att motorn inte riktigt orkar under
belastning så blir starten lika kass den
här gången. Kommer iväg i alla fall och
kommer ikapp kön bort till Kvarnen
igen. Får häng på Axel i sin knallorangea Fiat(#172) och har Danne och
gänget i sikte en bit framför. Ligger och
kubbas några varv tills Axel får ett jättesläpp och gör en kopia på min piruett
fast i Mohlins knäpp. Jag gör ett felbeslut och väljer att gå bakom Axel, men
han har sådan fart bakåt att jag får gå
ut i gruset för att inte torpedera honom
i sidan. Lyckas ta mig upp på banan
precis bakom Peter i röda 155’an(#75).
Får några varv med härlig fight där
också innan jag smiter förbi och kan
dra ifrån. Kör sista varven i egen majestät igen och kommer in som femma i
klassen(samma placering som i race 1).
Jag är helnöjd över att ha kommit
ut ur garaget och fått köra några varv
det här året. Det smids redan planer på
förbättringar inför nästa år. Jag längtar
redan efter Gelleråsen i maj!
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Sud–Sunes racingsäsong
Text: Sune Svensson och Mattias Haag
Foto: Mats Strandberg, Alfa Romeo, Staffan Erlandsson

Har du varit på banmöten med CAR under 2012 bör du ha lagt märke till en ilsket grön Alfasud med
hjulvinklar fjärran från original. Den tillhör Sune Svensson och går som ett troll. Sune sammanfattar
nedan med egna ord sin första säsong i CAR Challenge. En debut med god eftersmak.
Challenge–debuten!
Sune heter jag med den gröna suden i
Challengeserien, tänkte jag skulle försöka dela
med mig av mina erfarenheter av min debutantsäsong.
Vi börjar med bilen:
Alfasud Ti 1976 rensad från allt onödigt. Tomvikt
780kg.
Motorn är en standard 16–ventilare på 1 712cc
och 132 hk.
Växellåda är en 1200 Alfasud-låda med Torsen–
diff.
Bromsar fram utflyttat Bendix från Alfa 33 1,7 8V.
Bromsar bak 33 skivor, ok och spindel, det vill
säga hela 33:ans bakaxel serie 3 stukad för mer
camber. Bakre kränghämmare från Alfetta, stötdämpare Spax med små fjädrar.
Framvagnen är ett hopkok av Sud och 33:a, stötdämpare gula Koni små fjädrar samt utflyttade
spindel–leder för mer camber, original kränghämmare Sud fram.
Fjäderbenen fram egentillverkade med kortare
styrarmar.
Gelleråsen, första tävlingen
Debuten i tävlingssammanhang skedde på
Gelleråsen, vad som slog mig från första stundvar känslan av att känna sig väldigt välkommen
att kliva in i Challengeserien, det vill säga de
gamla rävarna hälsade en välkommen. TACK!
Nu var det länge sedan jag körde på
Gelleråsen vilket gjorde att mina träningstider
runt banan var långt ifrån jämna.
Heat 1
Då Johan Moberg inte kom till start så kändes
det som att mina möjligheter till en bra slutplacering ökade och när Dan–Erik Hansson tog en
resa på gräsmattan kunde jag tryggt och lugnt
köra över mållinjen som 1:a i klass 2........ Yipee!!
VINST i första rejset jag kör, bra för egot!
Heat 2
Här fungerar Dans taktik som han tänkt ut
vilket han skrivit om i en tidigare publicerad
artikel, men jag kommer förbi honom iallafall då
han blir stängd av Jens och jag uppfattar situationen och kan smita förbi. Den glädjen hölls ända
tills det återstod två varv. Då går drivaxelskruvarna av men påpassligt nog kunde jag rulla in i
depå. Detta fel var ett mekaniker–fel då jag inte
hade kontrollmätt drivaxelförskjutningen tillräckligt noggrant. SURT!
Knutstorp
På morgonen hängde det svarta moln över
banan det var bara frågan när regnet skulle
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komma vilket det gjorde i kvalet . Sen öppnade
himlen sig som den bara kan i Knutstorp.
Heat 1
Det regnade så i den milda grad att Dan
avstod att köra i första rejset, han kände sig inte
bekväm vilket jag tycker är stort. Dom som drog
fördel av skyfallet var Johan Moberg och undertecknad som kunde ta målflagg som etta och
tvåa totalt i rejset. Med det så fick jag en andra
plats, nu ska det också sägas till klass 1 bilarnas
försvar i blötan på Knutstorp är det långt ifrån en
lättkörd bana.
Heat 2
Fortfarande regn men i mindre volym, jag
får till en mkt bra start ifrån ruta fem men Claes
Hoffsten gör det ännu bättre han går in som
första bil i svängen efter rakan och jag som tvåa,
det håller några varv för nu har det slutat regna
vilket gör att banan torkar upp så klass 1 bilarna
passerar mig men jag fick i alla fall visa Niclas
Rosengren hur man kör Sud i blötan. Även Johan
Moberg passerar mig, så nu var jag tvåa i min
klass – om jag bara kunde hålla tätt bakåt. Men
detta löser sig då Johan överilar sig och parkerar
utanför banan. En klass seger till! Akta mitt ego...
Rudskogen
Till Rudskogen fick vi ett lågt deltagarantal.
Ni som inte var där missade något!
Själv var jag väldigt besviken på mig själv
efter första stinten på banan, men för att citera
Peter Alfredssons ord – ut och kör igen! Vilket
jag gjorde...
Till själva racedagen hade jag memorerat
banan så väl att jag tyckte att banan var både fantastisk och kort trots sin längd av 3,2 km. I min
klass hade jag Ola Magnusson att slåss med. Ola
tog starterna i båda rejsen men jag kunde smita
förbi honom i de kurviga partierna, så resultatet
blev ytterligare två klass–segrar. Hemresan ifrån
Norge 65mil enkel gick väldigt lätt.
Knutstorp
Knutstorp visade sig från sin bättre sida med
ett helt underbart väder och till det ett bra startfält med 15 bilar.
Heat 1
Jag startar i femte ruta, Johan i ruta fyra och
jag är bra med i starten, känner de första varven
att min skäl jag har bra häng på Johan, sätter
bästa tiden jag gjort på Knutstorp med 1,12,1 min
vilket är en förbättring på 1,1 sek . Bestämmer
mig för att inte pressa så hårt då jag har helt
tomt i backspegeln. Tyvärr för Johans del så
skjuter han motorn i hårnålen, han försvann i ett
rökmoln ut i skogen. Mycket rutinerat kört att
direkt köra av banan – en stor eloge till Johan!
Nu kunde jag bevaka luckan jag hade bakåt och

ta hem ytterligare en klass-seger.
Heat 2
Med omvänd startordning står jag i ruta
tre bakom Ola. När starten går viker jag mot
bankanten för att släppa förbi Rosengren som
jag har bakom mig, både han och Jens kommer
som flugna ur en kanon. Jag får Ola, Peter och
Jonas framför mig, det tar ett par varv innan
äntligen Jonas kunde passera Ola och Peter så att
jag kunde sätta in stöten på dessa två och ta mig
förbi. Så resultatet av Knutstorp denna dag blev
två klass–segrar.

Till vä Niclas Rosengren bredvid Sune Svensson. Det är så kul att
tävla att de ler både före, under och efter tävlingarna.

Låg vikt är Alfasudens starka sida. Lägg därtill en vass chaufför, 132 hk och kluriga
chassi–lösningar så har du helt plötsligt en potent vagn.

Efter Knutstorp var min växellåda lite trött
varav jag beslutar mig för att sätta mig in i växellådornas värld, så jag bygger en ny låda utav
diverse drev från 1200 & 1700.
Kinnekulle
Kinnekulle var ett tvådagars arrangemang.
Under lördagen fungerade challengeförarna
som instruktörer för gatbilarna. Vilket jag fick
uppfattningen var mycket lyckat. Själv hade jag
ett enormt strul med att få växellådan tät vid
hastighetsvajeruttaget. Men till slut lyckades jag,
Pl400 och en träpinne! På kvällen hade vi mat
på Folkets Hus i Falkängen som Charlotte fixat.
KANON!
Heat 1
Söndagen bjöd på bättre väder än lördagen
som bestod av regn. Till kvalet hade vi fått torr
bana, så jag gjorde personbästa 1,02,6 min vilket
är 2,1sek bättre än tidigare. I rejset tappade jag
min position i starten till Claes Hoffsten och
på baksidan av banan trycker jag i fel växel och
rasar motorn så det var bara att parkera vid sidan
om banan, men ställer mig så pass bra att jag inte
skapar någon gulflagg och stör rejset. Kinnekulle
blir inget kört för min del.
Men jag hade redan vunnit klass II plus att
jag skrapat ihop flest poäng utav alla deltagare
i serien oberoende klass. Så sammanfattningsvis kan man säga att debutsäsongen blev med
beröm godkänt och nu hoppas jag att alla ni
som har bilar gör slag i saken och kliver in i
Challangeserien, för jag tycker att jag med ganska små medel har hävdat mig väldigt bra och
bevisat att det går.
Nu till det ekonomiska. En uppmaning till er
som åker trackdays, det tillför helt klart något att
deltaga i challengeserien. Ni har r-däck. Ofta har
bilen fått en bur, kläder kan man köpa begagnat,
stol och bälte har ni väl satt i för längesedan.
Startavgiften ligger idag på 1000kr ingen astronomisk summa.
Det enda man ångrar är det man inte har gjort!

Någonsin gått ner i spagat?
Alfasud modell 2012 har
aningen mer optimerade
hjulvinklar än standradbilen. Titta noga på vänster
framhjul – bakhjulsdrivna
bilar kan lyfta framhjulen,
men att en framhjulsdriven
gör det är ovanligt. Mycket
ovanligt
Minns du Alfasud Trofeo? Enhets–klass som bland annat
gästades av vår egen Ronnie Peterson. Skärmbreddare,
spoilers både fram och bak. Sune gör det igen – kanske
kan vi Alitalia att sponsra honom 2013?

Året var 1971. Rudolf Hruska, italienska staten, stödpengar
och en dos politik gav världen Alfa Romeo Alfasud. Alfasud
gav sen Alfa Romeos image som kvalitetsbil en törn, men
än idag njuter Sud–ägarna i stora mått på racerbanorna!
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Racingåret 2012
Text och foto: Bengt-Åce Gustavsson - www.racefoto.se

Racingåret 2012 går till historien som
det år då ”racingkriget” ägde rum mellan
STCC och utbrytarna TTA... När detta
skrivs är kriget precis slut. Båda parterna
har kommit överrens och nästa år skall
STCC köras med TTA-bilar. Det har varit
mycket fokus på dessa två serier i år
och alla andra racingserier har hamnat i
skymundan och dessutom svek publiken
båda serierna... Frågan är hur det kommer
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att se ut nästa år?
En förare som varit Alfa Romeo troget i många år är Mattias Andersson.
Han klev över till den nya TTA-serien
och fick köra en fransk bil med japansk
motor och svensk kaross! En liten tröst
var i alla fall att han dubblade med att
köra Ferrari i GT-klassen tillsammans
med Martin Nelson. Det gick så bra att de
vann GT-klassen! I finalen tog dessutom

Mattias sin 99:e seger i karriären!
Även om Mattias fattades i STCC
fanns hans bil kvar, i alla fall vid premiären... Claes Hoffsten hyrde bilen av
Mattias. Han kom tvåa i första racet på
Mantorp Park i Semcon Cup, men tyvärr
bröt han det andra. Det var tyvärr allt vi
fick se av Alfa Romeo i STCC i år...
I SSK-serien var det helt tomt på

Alfa Romeo och likaså i ERCup. Även
i Sportvagnsmästerskapet var det tomt
på Alfor!!! Det fanns heller inga i NSHC
eller MSLS. I den nya TTA-serien fanns
det heller inga...

Karl-Arne Henriksson vann med en
poäng före Thomas Thelin. De körde var
sin 1600 GTA.

sen. Han körde dock bara en tävling.
Thomas Bengtsson kom femma och han
körde också bara en tävling.

I den historiska racingserien fanns det
i alla fall några trogna kämpar!

I GT/GTS-klassen har Lennart Henjer
skämt bort oss i många år med att vinna,
men i år fick han nöja sig med silvret i
klassen före 1965 upp till 1300cc.

I klassen upp till 2500cc kom Robert
Petersson på femte plats och Roland
Falkenbäck kom åtta.

I klassen för Standardbilar före 1965
upp till 1600cc fick vi en dubbelseger!

I Standardbilsklassen 1966-1971 upp
till 1600cc tog Anders Agfors tredjeplat-

Det var alltså ett magert år för
Alfa Romeo i svensk banracing.
Förhoppningsvis blir det bättre nästa år.
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Postorderprylar beställer du direkt på vår
hemsida
alfaromeo.org. Du kan även e-posta
din beställning till adressen postorder@alfaromeo.org. Har du inte
tillgång till vår hemsida eller e-post skickar
du din beställning till: Club Alfa
Romeo Postorder c/o Henrik
Selbo, Johannelundsgränd 5,
163 45 Spånga.
Har du frågor om sortimentet ringer du
oss på: 070-721 02 07.
Storlekstabell för beställning av overaller hittar du i webbutiken.

1 Keps Club Alfa Romeo
Röd 120:-

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.

Klassiskt röd eller svart med broderad klubbtext.

2 Keps Alfa Romeo Röd 140:-

8 Damlinne röd S-L (36-40)

120:-

Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar.
Klubbtext i vitt på bröstet.

3 Pikétröja Club Alfa Romeo
Herr S-XL & Dam 36-40 300:-

9 T-shirt för barn

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
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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

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

35

10 Klubbstreamer, gul

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

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.

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:-

19 Alfa Romeo-pin 13 mm 35:Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med
4-färgslogo.

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.

20 Nyckelring med KeyCode,

25 Fleecetröja S-XL

Blå/Svart 75:Med ett nummer på baksidan som gör att
upphittad nyckelknippa läggs i närmaste
brevlåda och sedan skickas tillbaka till ägaren. Svart eller blå.

21 Nyckelring Alfa Romeo i
metall 120:-

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 Romeotryck på bröstet.

som ligger tungt i handen. Kvalitet!

27 Mekoverall Mecha Top
S-XXL 795:-

22 Nyckelband

Mekoverall som kan användas som heltäckande
klädsel vid bankörning. Tillverkat i polyester/
bomull. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

16 Tygmärke Club Alfa Romeo
8 cm 40:med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan
strykas fast.

23 Manschettknappar i silver
890:-

40:som håller reda på såväl nyckelknippan som
mobilen.

34 Allvädersjacka S-XL 695:Snygg fleecefodrad jacka som skyddar mot vind
och regn men samtidigt transporterar ut fukt
och överskottsvärme.
Svetsade sömmar och kraftiga blixtlås, bröstficka, armficka, 2 sidorfickor och 3 innerfickor.
Finns i storRöd med Alfa-loggan tryckt på
bröstet.

35 Kylväska 320:Läcker picnic-korg med kylfunktion, perfekt att
ha med sig på träffen!
Handtaget är tillverkat i racerlätt aluminium
och korgen är ihopfällbar vilket gör att den passar i vilken räser som helst.
Alfa-loggan i tryck på locket!
36 Dekal t. nummerskylthållare
20:Dekal till nummerskylthållare som monteras
över bilhandlarreklamen. Passar både till stora
och små hållare.
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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 fyllas på om och när behov finnes. Sortimentet
kan också ändras hur som helst. Har du några
speciella önskemål så hör dig till Björn Nilsson
040-42 32 29 eller
bokhyllan@alfaromeo.org
Hur beställer jag och
hur betalar jag?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson
040-42 32 29 eller
bokhyllan@alfaromeo.org
Du får en bekräftelse på din order samt reda
på vad porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/
Böckerna reserveras då för dig. Sedan har du en
vecka på dig att betala din order till Klubbens
postgiro 228541-9 när pengarna är på kontot
skickas din order. Räkna med 1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för att slippa outlösta
försändelser, efterkrav och postförskottsavgifter.
Välkommen med din beställning eller förfrågan.
Finns även att köpa via klubbens webshop
http://www.alfaromeoshop.se/bocker/
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.
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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.

5 Alfa Romeo Giulia coupé
GT & GTA
av John Tipler		
NYTT Pris 450:-. BILLIGARE! plus frakt
Den kompletta historiken över en av de populäraste Alforna. Även information om att bygga
om sin bertone till banbil. Ett kapitel handlar
om Sverige… Rikt illustrerad i färg och svartvitt,
text på engelska.

6 Alfa Romeo Spider
The CompletE Story
av John Tipler
Pris 350:- plus frakt
Den kompletta storyn som börjar med Giulietta
Spider på femtiotalet går vidare med sextiotalets
rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttiotalets
ankstjärtar för att sluta med nittotalets 916 spider. Text på engelska, bilder i färg och svartvitt.

7 The Alfa Romeo DOHC
Engine High-performance
manual
av Jim Kartalamakis
Pris 300:- plus frakt
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm i
sin raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förgasarmotorer med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra
motorer. Kapitel om växellådor och väghållning

också.Text på engelska, bilder och diagram i
svartvitt. Uppdaterad och numera 138 sidor
tjock, slutsåld på många ställen men klubben
har...

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 USAspecifikationerna. 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 vackraste 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 interiörkaross och leveranslistor på bilarna.
Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik i
färg. 191 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.

20 Alfa Romeo GTV/GT
av Fabrizio Ferrari
Pris 260:- plus frakt
Text på Italienska enbart men med mycket illustrationer och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 via
GTV Turbodelta och GTV6 till GTV V8 med en
Montreal motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 ALFETTA The Alfa Romeo
158/159 Grand Prix Car
av Ed McDonough
Pris 150:- plus frakt
ett verkligt racerpris.
Berättelsen om en utav världens mest 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

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
Pris 500:- plus frakt
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.

24 Alfa 75 & Milano driven
to be different

28 The Alfa Romeo V6
Engine High-Performance
Manual

Kommer att kosta ca 700:- + frakt
den rekomenderas

av Jim Kartalamakis
Pris 300:-

31

160 sidor tjock finns den nu i lager hos oss
bågnande av information om hur man skrämmer upp sin V6:a, eller bara vill veta mer om
hur V6:an fungerar.
De sista 30 sidorna handlar om hjulupphängningar och växellådor på bakhjulsdrivna bilar.
Rekomenderas.

29 Alfa Romeo Alfasud
av Giancarlo Catarsi
Pris 260:- plus frakt
128 rikt illustererade sidor om årets jubileumsbarn, Alfasud 40 år.
Texten är på Italienska men om språkkunskaperna är begränsade
gör bilderna ändå boken intressant för Sud
freaken.

30 Alfa Romeo Alloy twincam companion 1954-1994
av Pat Braden
Pris 320:- plus frakt
280 sidor Amerikansk, trevlig bok av experten Pat Braden R.I.P med allmän historik om
Alfa Romeo innan den går in på djupet med
modellerna inom Giulietta, Giulia och Alfetta
familjerna.
Intressant för både ägare och spekulanter på
någon av dessa modeller.
Finns även ett par matnyttiga kapitel om Spica
insprutningen och Bosch Insprutningen.

31 Montreal The dremcar
that came true.
av Bruce Taylor
Pris 450:- plus frakt
Bruce taylor skrev den ultimata bibeln om
Alfa Montreal det material som inte rymmdes
i den finns i denna bok på 200 sidor och 575
bilder ett måste för Montrealentusiasten.
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POSTTIDNING B
Club Alfa Romeo c/o ola sjösvärd,
léet 8 b, 474 70  mollösund

om
.c
ap
rc
m

Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar
bygger på egen produkt - och teknikutveckling som
endast finns hos licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fler än 45 000 fordon per
år åt både privatpersoner och företag i nio länder.

