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Äntligen sommar!! 
Eller i alla fall början på den.

Sen senaste numret av KB så har jag fått några 
nya upplevelser varav några ni kan läsa om i 
detta nummer. Jag fick möjlighet att följa med 
FGA och ett antal handlare till mässan Techno 
Classica i Essen i tyskland, en otrolig upple-
velse och jag åker gärna dit igen. Vi har ju haft 
våra första stora träffar vid 1 maj, jag tror vi 
hade rekord både på Kapperupps Slott och på 
Skokloster, dessutom med fantastiskt väder så 
det får väl kallas en bra start på säsongen.

Banmötessäsongen har ju kommit igång 
och jag hade möjligheten att vara med på 
Gelleråsen 12 maj, en fantastisk dag i flera 
bemärkelser. Förutom att det ju är otroligt kul 
att åka på bana och framförallt när det är så 
bra organiserat som banmötesgruppen har det 
så hade så otroligt tur med vädret. Prognosen 
hade flera dagar varit väldigt osäkert och 

senast kvällen innan så såg det ut att bli skur-
ar om vartannat men det uteblev och klarnade 
upp till en riktigt bra dag till allas glädje. Det 
är ytterligare tre banmöten kvar varav ett två-
dagarsmöte 17-18 augusti på Kinnekulle, det 
blir då också en träff för de som vill umgås, se 
på racingen, kanske testa på att åka med eller 
ta sin bil på ett varv eller två eller bara umgås 
och se på varandras bilar. Middag är plane-
rad på kvällen och det finns bra möjligheter 
till övernattning. Håll ögonen öppna för mer 
information på hemsidan och även här i KB. 

Glöm inte bort vår norra träff i Kall 6-7 
juli, Gunnar Sundgren har planerat ett riktigt 
bra program och har ni möjlighet så ta er dit 
och både ha kul och ta några dagar att njut av 
sommaren.

Ha en trevlig läsning av resten av KB och ha 
en fantastisk sommar!
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Club AlfA Romeo, C/o ToRbjöRn Wulf, 

VinbäRsVägen 22, 168 59 bRommA

STYRELSEN 2013
ORdföRaNdE
Torbjörn Wulf
VinbäRsVägen 22, 168 59 bRommA

Tel: 0734-425 72 21

mAil: oRdfoRAnde@AlfARomeo.oRg

VicE ORdföRaNdE
niclas rosengren
dAlesläTT 1, 460 21 upphäRAd

Tel: 070-288 40 83

mAil: RosengRen.niClAs@gmAil.Com

SEkRETERaRE
charloTTe jacobson
ekbACkA, ekebeRgsVägen 9

645 97 sTAllARholmen

Tel: 070-533 81 09

ChARloTTe.jACobson@mAil.Com

kaSSöR
Mikael grans
edVin Adolphssons Väg 6,

169 40 solnA

Tel: 073-500 19 65

mAil: kAssoR@AlfARomeo.oRg

LEdamöTER
PeTer braun
helgonAgATAn 112, 442 41 kungälV

Tel. 076-223 17 77

mAil: peTeRbRAun7706@gmAil.Com

annie kärävä
polgATAn 91, 216 11 limhAmn

Tel: 076-147 12 57

mAil: Annie_kARAVA@yAhoo.Com

Åke nyberg
sAndbRoVägen 28, 183 30 Täby

Tel: 070-840 74 07

mAil: Ake.nybeRg@pAR.se

gunnar sundgren
VinTeRmyRVägen 7, 905 96 umeå

Tel: 070-579 49 44

mAil: gsundgRen@gmAil.Com

sTefan Werner
skogssTigen 1, 443 32 leRum

Tel: 070-617 04 87

mAil: sTefAn.WeRneR@TeliA.Com

öVRiga fuNkTiONäRER
kaNSLi/mEdLEmSaNSVaRig
ola sjösvärd
léeT 8 b, 474 70 mollösund

Tel: 0761-35 79 69

mAil: medlem@AlfARomeo.oRg

BaNmöTESaNSVaRig
sTefan aTTerhall
CRonsTRömsVägen 14, 168 66 bRommA

Tel: 070-732 76 56

mAil: bAnmoTen@AlfARomeo.oRg 

POSTORdER
henrik selbo
johAnnelundsgRänd 5, 163 45 spångA

mAil: posToRdeR@AlfARomeo.oRg

BOkLÅdaN
björn nilsson
kAsTAnjelund fuglie, 

231 94 TRelleboRg

Tel: 040-42 32 29 (kVällAR)

mAil: kAsTAnjelund@sWipneT.se

WWW.alfaroMeo.org

ciao
Torbjörn Wulf, ordförande
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KLÖverbladetnYAmedlemmar

Ans. uTgiVARe sTyRelsen genom

ToRbjöRn Wulf

REdakTiONEN
Adress:
klöverbladeT 
ATT: sTAffAn eRlAndsson
sofiA gyllenhielms Väg 9
193 31 sigTunA

NYhETSREdakTöR
sTaffan erlandson
mobil: 0707-38 03 67
mAil: nyheTeR@AlfARomeo.oRg

REdakTöR
ThoMMy lehrgrafven
foRnminnesVägen 40, 
540 16 TimmeRsdAlA
Tel: 0730-72 39 58
mAil: RedAkToR@AlfARomeo.oRg

kORREkTuR
viking PalM
mobil: 070-273 88 15
mAil: Viking.pAlm@Tele2.se

REdakTöR mOTORSPORT
bengT-Åce gusTavsson
Tel: 0703-40 93 00
mAil: bengAn@RACefoTo.se

BaNmöTESREdakTöR
Mikael kahlin
Tel: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 
kAhlin@WekuneT.se

REdakTöR NOSTaLgia
Och BöckER
björn nilsson
Tel: 040-42 32 29 (kVällAR)
mAil: kAsTAjelund@sWipneT.se 

REdakTöR TEkNik
björn sandberg
Tel: 08-756 67 87 (kVällAR)
mAil: oRso@bRedbAnd.neT

aNNONSERiNg
Torbjörn Wulf
Tel: 0734-25 72 21
mAil: ToRbjoRn@RACelAne.se

pRodukTion: Tm pRoduCTion
TRyCk: Ale TRyCkTeAm Ab
box 129, 445 23 bohus
WWW.sVenskTTRyCk.se

maNuSSTOPP
Manusstopp är senasT den 25 varje jäMn MÅnad (25 FEB, 25 apr, 25 jun och så vidarE). 

redakTionen uPPskaTTar oM MaTerialeT skickas in ännu Tidigare EFtErsoM dEt Blir En väl-

digt stor arBEtsBörda övEr några Få dagar oM alla skickar in MatErial så sEnt soM Möjligt. 

maNuSaNViSNiNg
Bidrag i alla ForMEr MottagEs tacksaMt. E-post EllEr MatErialEt nEdBränt på cd är att FörE-

dra MEn vanlig post FungErar också. kontrollEra att BildErna har god kvalitEt MEd En upp-

lösning på Minst 300 dpi. jpEg-BildEr MÅsTe vara Minst 1,5-2,5 MB stora För att Bli Bra i tryck. 

självklart tar vi ävEn Mot pappErsBildEr För skanning. redakTionen förbehÅller sig räTTen 

aTT friTT ändra i MaTerialeT saMT besluTa oM vilkeT nuMMer MaTerialeT Publiceras i.

MatErial skickas pEr E-post till nyhEtEr@alFaroMEo.org. vanlig post skickas till nyhEtsrE-

daktörEns hEMadrEss soM du hittar i rEdaktionsrutan.
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nya mEdlEmmar hÄlsas vÄlkomna till

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

dets äldsta och största märkesklubbar med cirka 2100 medlem-

mar utspridda över hela landet. klubbens medlemmar äger idag 

ca 50% av landets totala Alfa-bestånd. 

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

nord, Väst och syd, med aktivitetscentra i stockholm, umeå, 

göteborg och malmö. Varje distrikts respektive klubbmästare 

driver aktiviteterna.

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

bland annat sex nummer av vår tidning klöverbladet, rabatt på 

reservdelar hos valda samarbetspartners och en mängd olika 

aktiviteter som till exempel banträffar, familjerallyn, månads-

träffar och inomhusgokart. 

Vill du bli medlem sätter du in avgiften på Plusgiro 60 45 40-5 

och skriver tydligt in ditt namn, din adress samt telefonnummer 

och om du äger en Alfa Romeo kan du skriva vilken modell.

Har du frågor om ditt medlemskap kontaktar du ola på kans-

liet på telefon 0761-35 79 69. du når kansliet enklast via e-post, 

medlem@alfaromeo.org

bli medlem i

Svezia

Svezia
7027 jePPsson kjell lÅngrevsgränd 8 234 39 loMMa Tke260 ar 156 jTs 2002 röd
7027 jePPsson kjell lÅngrevsgränd 8 234 39 loMMa oyr244 ar 159 jTs  3,2 v6  4x4 2008 röd
7028 juslin oscar börjeÅkerby: 209 955 92 uPPsala  ar 156  
7029 ericsson ToMas sköndalsvägen 126 lgh 1701 126 68 sköndal ans027 ar sPider 1998 silverMeTalic
7030 brandT göran klocksjögaTan 4 243 32 höör    
7031 bengTsson Marcus februarigaTan 11 415 14 göTeborg    
7032 körner bosse jordvändevägen 14 236 35 höllviken    
7033 hurTigh Per-anders aschebergsgaTan 17 411 27 göTeborg    
7034 olanders MarTin TullPorTsgaTan 20 b 611 33 nyköPing ddd969 ar gTv 2,0 Ts 1999 svarT
7035 folcker oscar sloTTsvägen 8 a 182 68 djursholM    
7036 lundhall kenT sTrandgaTan 11 lgh 1302 872 35 kraMfors    
7037 hansson fredrik sörlyckan 27 433 69 sävedalen    
7038 jönsson chrisTer sergelsgaTan 2 b lgh 1202 416 57 göTeborg    
7039 rudberg jonas Tynnelsö ö 645 96 sTallarholMen    
7040 löfgren MaTs fredMansgaTan 11 118 47 sTockholM    
7042 PalMkvisT ingvar sTorkvägen 1 274 33 skuruP    
7043 nilsson lennarT gnesTa kalles väg 1 646 30 gnesTa jnc870 gTv 1997 svarT
7044 PaTel ashish karlbergsvägen 20 a 113 27 sTockholM    
7045 kuokka heikki PohjanrannanTie 31 48300 koTka, finland    
7046 larsson sTefan hässlevägen 19 703 76 örebro    
7047 franzeTTi Michael skulTuna PräsTgÅrden 2 726 92 skulTuna    
7048 olsson andreas skogsliden 20 451 77 uddevalla  ar 1600 gTj 1975 röd
7049 jaMison ronald granlidsvägen 8 612 31 finsPÅng    
7050 sTorhagen nils g fendergaTan 8 lgh 1402 120 71 sTockholM    
7051 baioni guisePPe hagalundsgaTan 27 lgh 2302 169 66 solna bWs049 ar brera 2006 rosso corsa
7052 reiMer Michael ÅsTigen 11 234 34 loMMa    
7053 lindell svanTe fiskaregaTan 20 b 312 72 skuMMeslövssTrand  ar 164  
7054 johansson MaTs galgvägen 1 281 36 hässleholM  ar brera  
7055 edberg charles sjövik 310 38 siMlÅngsdalen  ar 156 sW 2,5 v6  
7056 bögh chrisTensen allan korisTgaTan 24 215 84 MalMö  ar 164 Q4  
7057 alenius Mikael kungsPorTen 1 461 31 TrollhäTTan  ar giulieTTa 2011 
7058 eMilsson Tobias hjälMseryd 7 570 01 rörvik  ar 156 sW gTa 2003 
7059 andersson leif öbergsgaTan 7 633 44 eskilsTuna  ar sPider 1987 
7060 lindgren axel vicTervägen 6, 4 Tr. 145 69 norsborg  alfa 159 2,2 Ts 2006 
7061 bergsTröM andreas kungsgaTan 22 b 761 43 norrTälje  ar gTv 916 1997 
7062 PeTTersson PhiliP rePslagaregaTan 13 a 118 46 sTockholM  ar berTone 1600 1975 
7063 aPell sören frejsväg 19 c 754 40 uPPsala  ar gTj  
7064 andersson eddie sänsjövägen 39 761 92 norrTälje  ar 156 Ts 2000 
7064 andersson eddie sänsjövägen 39 761 92 norrTälje  ar 1750 gTv 1969 
7065 johnsson Magnus slaggaTan 67 791 70 falun  ar berTone 2000 1972 
7066 ylikangas ingeMar valövägen 132 34 salTsjö-boo    
7067 vrang alberT roddarvägen 19 831 52 ösTersund lyo064 ar gTv 6 1983 viT
7067 vrang alberT roddarvägen 19 831 52 ösTersund sxs532 ar 145 Qv 1995 svarT
7068 öberg dick ärilsgaTan 31 507 60 borÅs iTn897 ar gTv 2000 1971 svarT
7069 lindbloM roberT haMPMyrvägen 18 975 93 luleÅ  ar 156 v6 2000 röd
7070 seMb-josefson jon svaMPvägen 4 a 192 51 sollenTuna    
7071 engWall bo hillbacken 11 771 90 ludvika ojd406 ar 164  3,0 v6 1990 röd
7072 claesson börje ösTerlÅnggaTan 5 840 92 veMdalen    
7073 froMell henrik väsTra bangaTan 46 692 35 kuMla    

	 nYHetSreDAKtÖren	FUnDerAr	 StAFFAn	erLAnDSSOn

Som du kan läsa på annat 
håll i detta nummer av 
Klöverbladet blir det emel-
lanåt lite fnurror på tråden 
mellan mig och mina bilar. 
Det händer inte ofta, men 
den senaste fnurran började 
med en trasig skruv och 
slutade med en Fiat Panda 
1,2 2X2. Billig i inköp och 
utrustad med iskall AC, 
elhissar, centrallås och lite 
annat praktiskt godis tror jag detta kan bli 
en solskenshistoria. Det är dock en liten bil. 
Faktiskt så liten att jag från förarstolen kan 
sträcka ut armen och vidröra rutan på passage-
rardörren. Lika liten är bränsleförbrukningen 
– oftast kring halvlitern per mil.

Pandan är dessutom rask. Att hänga med i 
stockholmskt motorvägsåkande med idel acce-
lerationer från 90 till 110 km/h är inga problem 
trots högt växlad femte växel. I 110 ligger varv-
talet på ungefär 2 500 v/min! Kanske har det att 
göra med Monza–klistermärket på bakluckan. 
Det borde ge åtminstone 10 extra hästkrafter!

Apropå lågt växlad kommer vi raskt in 
på Fiat Group. De har sett till att Alfa Romeo 
knappt har styrfart. Planen är nya modeller 
med sikte på premiumklass där det är tänkt att 
bland annat Audi A4/A6 och BMW 3– respek-
tive 5–serie ska få sig en match med nya Giulia 
och någon form av större sedan baserad på helt 
nya Maserati Ghibli. USA är den nya markna-
den och där finns också – i amerikanska kun-
ders ögon – en del snabba premiumbilar från 
inte minst Cadillac som bygger riktigt raska 
vagnar idag.

Ska vi alltså förvänta oss en formlig modell-
explosion med Alfa Romeo–mått mätt? Av de 
nio utlovade modellerna har bara 4C debute-
rat. Nästa nyhet torde vara facelift på MiTo/
Giuletta eller kommer kanske helt nya modeller 
där? Nya Giulia ska bli stöttepelaren och stå för 
merparten av försäljningen i USA. Allt detta 
har vi hört tidigare. Nytt är dock ryktena kring 

Audi och uppköp av Alfa Romeo. Tidigare 
har VW figurerat i detta sammanhang, nu 
är det Audis tur. Vad som är sant vet vi inte 
idag, däremot vet vi att det är tomt både i 
modellprogrammet och hallarna men kanske 
mest oroande är att det inte förekommit ett 
enda spionfoto på maskerade Alfa Romeo–
bilar hittills. Bilder borde börja florera nu. 
Nya Quattroporte och Ghibli är klara, 4C är 
klar. Var är då Giulia? 

I USA väntar Fiat–handlarna som idag 
säljer Fiat 500 och 500L på Alfas återtåg. De 
behöver nya modeller för att överleva, något 
Marchionne sagt att Alfa ska ordna. Eller 
hamnar dessa modeller hos Audihandlarna 
istället? Jag vet inte. Jag hoppas dock det 
kommer att hända saker inom en mycket snar 
framtid, för modellvakuum är aldrig bra. 
Som några mörka moln på horisonten kom i 
början av maj nyheter från USA om inställda 
möten angående framtida produkter mellan 
Fiatåterförsäljarna och Fiat USA. Först ändra-
des datumet från den 20 april till den 20 maj. 
Nu är även maj–mötet inställt utan vidare för-
klaring, vilket enligt en anonym Fiathandlare 
i USA sägs bero på ytterligare förseningar 
i Alfa Romeos återtåg på den amerikanska 
marknaden. Eller beror det på att Audi ska 
köpa Alfa? Det går att spekulera sig till döds, 
så tills vidare koncentrerar jag mig på försälj-
ning av min Alfa 156 och att njuta av 75:an i 
sommar. Och givetvis finkamma alla nyheter 
kring Alfa Romeo i väntan på nya modeller.
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InFOrmAtIOn&aktiviteter InFOrmAtIOn&aktiviteter

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
studentbacken 15–17, 115 57 stockholm/gärdet

35 år på samma adress!

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

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

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

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

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

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

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

Club
Alfa Romeo 

Svezia

bli medlem i

vi	har	oljan	för	dig

kontakt:
070-438 47 85

rs@rollesracing.se

Drive Fast – Take AGIP

Klubben söker personer som kan 
berätta om hur det var förr, hur klub-
ben startade och vilka personer som 
var aktiva då. 

Inför att vi kommer att få en ny 
hemsida skulle vi vilja dokumentera 
klubbens historia. Vi kommer där 
att kunna samla och presentera hur 
klubben såg ut och fungerade under 
årtiondena från -56 fram till dags 
dato. Kanske vill du skriva en artikel 
eller också har du bara en anekdot du 
vill dela med dig av: vi uppskattar 
alla bidrag! 

Vi hoppas också att det finns de 
som har äldre klubbdokument och 
gamla exemplar av Klöverbladet som 
vi kan få tillgång till (låna) för att 
scanna in och lägga upp på hemsidan.

kan du något om 
klubbEns historia?

Skriv gärna och anmäl ditt intresse 
att delta i klubbens historieskrivning 
och berätta om du har gamla doku-
ment eller Klöverbladet och i så fall 
från vilken period. Det går bra att 
skicka brev eller e-post till:

Club Alfa Romeo Svezia

Ekebergsvägen 9

645 97 Stallarholmen

eller 

sekreterare@alfaromeo.org

Nicola Romeo, en stötesten i grundandet av 
Alfa Romeo.

Klöver-BLADET
sökEr

annonssÄljarE
klöverbladet och styrelsen söker annonssäljare för att vi 
ska kunna få lite extra resurser till club alfa romeo.

det innebär mest att sälja via telefon och följa upp tidi-
gare annonsörer men även leta nya. 
du får gärna ha sålt tidigare och gärna media även om 
det inte är ett krav, du får en bra genomgång om upp-
lägg innan du kör igång.
viktigast är att du har en positiv attityd, har ett driv och 
inte är rädd att lyfta luren.
underlag kommer att finns och du får gärna ha egna 
idéer och upplägg.

torbjörn Wulf, ordförande, har de senaste åren hållit i 
detta och kan ge all hjälp som du kan behöva och kom-
mer även fortsättningsvis sälja under en tid framöver.

Ev. kan viss ersättning komma att bli aktuell men då 
efter överenskommelse, det blir ett styrelsebeslut.

välkommen att höra av dig till 

torbjörn Wulf
ordforande@alfaromeo.org
0734-257221
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20 april presenterades nya 
maserati ghibli på shanghai 
motor show i kina. Än sen då? 
vad har det med alfa romeo 
att göra? jo, detta kan vara 
grunden till alfas nya flaggskepp 
som är tänkt att bli en stor, läck-
er och väldigt snabb bil. 

Som jag tidigare nämnt siktar både Alfa 
Romeo och Maserati högt. Den senare 
har enligt Maserati själva för avsikt 
att sälja 50 000 bilar per år. Vägen dit 
började förra året, då nya Quattroporte 
visades. Nu är det dags för Ghibli som 
placerar sig i samma segment som BMW 
5–serie, Mercedes E–klass och Audi A6. 
Inriktningen är klart mer åt det spor-
tiga hållet jämfört med kraftlimousinen 
Quattroporte. För att nå försäljnings-
målen krävs många valmöjligheter för 
presumtiva kunder, inte minst motor-
mässigt, varför Ghibli har tre olika moto-
ralternativ. Två är bensindrivna och för 

första gången i en Maserati erbjuds en 
diesel. Samtliga versioner erbjuds endast 
med åttaväxlad automatlåda. Och detta 
är första gången i Maseratis historia 
som tillverkaren erbjuder två fyrdörrars 
modeller samtidigt.

Vassast är Ghibli S med treliters 60–
graders V6 och 410 hk. Max vridmoment 
är 550 Nm, tillgängligt mellan 1 750– 5 
500 v/min. S–versionen finns även med 
fyrhjulsdriften Q4 som i grunden är 
bakhjulsdriven för att på 150 millisekun-
der portionera ut upp till 50 procent av 
drivningen till framhjulen. Q4 är faktiskt 
snabbast av de två, även om skillnaden 
är marginell med en 0–100–tid på 4,8 
respektive 5,0 s. Toppfarten är 285 res-
pektive 284 km/h.

Ghibli utan efternamn får 330 hk och 
enbart tvåhjuldrift. Vridmomentet finns 
dock där, med 500 Nm mellan 1 750 – 
5 000 v/min. Och prestandan skäms 
inte för sig; 0–100 km/h på 5,6 s och en 
toppfart på 263 km/h räcker långt på 
Autobahn. Intressant är att viktskill-
naden mellan Ghibli och Ghibli S Q4 

masErati ghibli = ALFA	6C? TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: maSERaTi

endast är 60 kg; 1 870 kg mot 1 810 kg.

Den 270 hk starka dieselmotorn får 
säkert en och annan fundamentalist att 
rynka på pannan, men faktum är att det 
finns en marknad för dieselprestanda. 
Med 6,3 s till 100 km/h och 250 km/h 
skämmer Ghibli diesel inte ut sig. Mest 
intressant ska det dock bli att se kom-
fortprestandasiffror som ligger närmare 
verkligheten, som accelerationstider mel-
lan 80–120 km/h eller ännu hellre 120–
200 km/h där dieseln 570 Nm får visa 
sig på styva linan. Motorn har för övrigt 
utvecklats under ledning av Ferraris 
förre chefsutvecklare för motorer, Paolo 
Martinelli.

Om nu alla rykten och påståenden 
som cirkulerar visar sig ha någon sub-
stans kring Alfa Romeos fördelar av 
detta projekt kan vi se fram mot antag-
ligen den bästa, starkaste och snabbaste 
berlinan i Alfa Romeos modellutbud 
någonsin. Ghibli är en rätt hyfsad urmo-
der. Enda komplikationen är antagligen 
att Alfas bil inte får bli snabbare än förla-
gan Ghibli. 

Som en parentes kan nämnas att 
Maserati i dessa tider av kris, fritt fall 
i nybilsförsäljning och andra negati-
vismer gjorde en hyfsad vinst på 42 
miljoner Euro på sina 6 288 sålda bilar 
2012. Största marknad var USA med 
2 904 bilar följt av Kina med 930 bilar. 
Dessa siffror är mycket bra, då man tar 
i beaktande de kostnader som lanse-
ringen av två nya modellserier inneburit. 
Intäkterna var 634 miljoner Euro, en 
ökning med åtta procent jämfört med 
2011.

För alla nostalgiker och historienör-
dar är det synd att motorn är på 2 987 cc, 
annars hade det magiska och historiskt 
laddade 6C 2900 kunnat bli ett trevligt 
modellnamn.



skoklostEr 2013
Det var precis som vanligt. Trevligt, väl-

besökt och varierande utbud. Nytt för i år var 
även vädret, som inte bara var soligt; det var 
varmt också!

Uppslutningen var total. Fordon med varie-
rande antal hjul men samma ursprungsland 

förgyllde dagen. Var annars kan du se bilar 
i miljonklassen på samma träff som gamla 
hinkar för en tusenlapp, där ägarna har precis 
samma passion kring sin bil alldeles oavsett 
vad den kostar?

En nyhet 2013 var öppnandet av konferens-

anläggningen i en av värdshuset sidobygg-
nader. CC Motors och Fiat Group Sverige var 
två av företagen som hyrt in sig i lokalerna. 
Bägge var mycket nöjda med dagen, något jag 
tror även besökarna också var.

Starkt jobbat av Aftén Bil och FGA att 

ställa ut större delen av modellprogrammet 
för Fiat och Alfa Romeo! 

Vädret var som sagt briljant, speciellt då 
den vanligtvis isande vinden över fjärden 
blåste på annan ort. Nu finns dock ett pro-
blem inför 2014; hur slår vi detta väder?

Giulietta från Rom? När började denna vagns ägare åka mot 
Skokloster? Skämt åsido, bilen bor i Sigtuna och jag hoppas få åter-
komma med artikel i framtiden.

Sprint och Spider på rad. Manfred Maier, Gunnar Dahlberg och 
Joakim Källviks heter de lyckliga ägarna.

Bra snurr på 156–parken. Var är alla fina 156:or då jag letar på 
Blocket? Vägrar ägarna sälja?

Kanske en vanlig kombination för den moderna alfisten? 159 till 
vardags och Bertone till fest?
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Grillning har en annan betydelse för italienska bilvänner – åk till bilträff och duka upp fika framför bilens grill!

Med flaggan i topp. GT Junior av yppersta klass i skick som ny.

Henrik och Åsa Selbo från Olja & Oliv hade fullt sjå med 
klubbshopp och medlemsskapsförsäljning liksom egna produkter 
från matvärlden.

Som vanligt en god blandning. 164, 916 Spider och ett par repre-

sentanter för 116–serien.

Dagens mest udda bil; Fiat Ghia 1500 GT.

116–seriebilar av olika form och för olik ändamål. När ska folk 
begripa sig på Alfettans storhet?

En härlig dag på Skokloster avslutas med en lika härlig hemfärd i 

vackert försommarväder.

Med italienska registreringsskyltar från ROMA var detta dagens 
mest trovärdiga bil.

När 1950–talet övergick i 60–tal tog man bara med sig de bästa grejerna: Alfa Giulietta och Giulia var mångas dröm vid den här tiden.

CC Motors studerar tysk facklitteratur – vad heter förgasar-

membran på italienska?

Aftén Bil och FGA hade mängder av nybilar på plats.



SKOkloSter

  vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana

alfaromeo-forsakring.se

Det finns massor av bilförsäkringar, men bara en Alfa Romeo Försäkring. Med rätt 
skydd och generösa förmåner adderar den trygghet till din körglädje. Bland annat ingår 
reparationer med originaldelar på Alfa Romeo-verkstad, drulleförsäkring, låga självrisker, 
förlängt skydd för motor, växellåda och elektronik samt upp till 20 % samlingsrabatt för fler 
försäkringar i Trygg-Hansa.

Slå oss en signal så berättar vi mer. Vi svarar 7-21 varje dag. Du kan också läsa mer, 
räkna pris och teckna försäkring på alfaromeo-forsakring.se

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Alfa Romeo och Trygg-Hansa – ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

Du har väl sveriges enda 
originalförsäkring för Alfa Romeo?

Ring oss på
075-243 06 15

redan idag!

Dagens spontanköp: Hans Wall åkte som vanligt till Skokloster 
utan planerade bilaffärer. En Alfetta GTV med bur och en del 
fix innan nästa banmöte inhandlades dock för en struntsumma.  
Andra brukar spontanköpa klistermärken och kanske en klubb-
tröja, men den gode Hans satte ner foten rejält med detta köp. Vi 
hoppas få återkomma med artikel om bilens vidare öden.

Mycket bra kaross med ytterst lite rost – förhoppningsvis snart 
på ett banmöte nära dig.

Vad är väl en bilträff utan öppen motorhuv och lite mysig kon-

versation om kamaxlar, förgasare eller kanske tändspolar?
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Jag är Giulietta. Innan du pratar om mig,

PROVKÖR MIG.

AlfA ROMeO GIulIettA DIstInctIVe 1.4, 120HK InKl sPORtPAKet 1. PRIs 199 990 KR**
Utöver italiensk design, hög teknisk nivå och körglädje får du 5års nybilsgaranti när du köper en Alfa Romeo Giulietta. Just nu 
kan du välja en välutrustad Giulietta Distinctive 120hk med Sportpaket 1 som innehåller sportratt, sportstolar (textil/läder), 
sportchassi, sidokjolar, sportpedaler, 17” aluminiumfälgar, mörk interiör och mörkt innertak. Upplev den hos din återförsäljare.

  * 5års nybilsgaranti/150 000km. Gäller alla bilar registrerade från 1/1 2013.  
** Erbjudandet gäller t.o.m. 31/3. 
 Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Bränsleförbrukning vid blandad  
 körning: 4,4-7,6 l/100km, CO2-utsläpp: 114-177g/km.  
 (1.6 JTDm 105 hk - 1750 TBi 235hk).

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

alfaromeo.se

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

5 ÅRS

NYBILSGARANTI*

provkorning.alfaromeo.se

TRuVEgaTaN 7, 
531 40 LidköPiNg 
TEL. 0510-661 80

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

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

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

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

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

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

Skrev i min förra modellbils-
artikel (KB4 2012) där jag presenterade 
mina modeller från AutoArt – Alfa 
Romeo Montreal och Alfa Romeo GTAM 
–  att Christian på S.O. Models hade Alfa 
TZ 2 och T33 Stradale från AutoArt på 
gång hem, TZ 1 fanns redan till försälj-
ning. 

Nu har jag fått hem denna underbara 
bilmodell i skala 1/18, den är i vanlig 
AutoArt–standard, det vill säga väldigt 
fin till det priset, och billigare än de dyra 

TExT & fOTO: JaN–ERik LiNdBLOm

 – ALFA romEo 33	StrADALe har anlÄnt
modeller som finns från till exempel 
CMC och Exoto för att nämna några.

 På bilderna har jag även tagit med 
en bild där mina tre -60 tals favoriter 
finns med; Lamborghini Miura SV 
(AutoArt), Ferrari GTO -62 (Hot Wheels)
och så denna Alfa T33 i gatversion. Om 
jag måste välja bland dessa tre RIKTIGA 
bilar blir det svårt, väldigt svårt. Jag 
menar, att välja mellan Jessica Andersson 
och Marit Pålsson är lätt (Förlåt Marit...!) 
men att välja mellan dessa 1960–talsiko-

ner är för mig väldigt svårt.... På en bild 
finns även en T33 i Raceutförande från 
Ricko, och på två bilder har jag som jäm-
förelse ställt en likadan bil i skala 1/43 
från Minichamps. Denna är från 1968 till 
skillnad från AutoArts som är en 1967 
årsmodell, man ser bland annat skillnad 
på strålkastarna och luftutsläppen vid 
skärmarna bla.

Håll till godo med bilderna,och 
dröm er bort rattandes en RIKTIG T 33 
Stradale!
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många anhängare till alfa 
romeo är passionerade. vissa 
har både två och tre bilar och 
kan alfas modellhistoria på sina 
fem fingrar. sen finns det de 
djupt passionerade som låter 
fenomenet alfa romeo bli en 
stor del av sina liv. som marco 
cajani och medlemmarna i 
scuderia del portello.

Minns du Alfa 33/2 Periscopa? Sent 
under 1965 visades bilen första gången, 
med en provisorisk 1 570 cc motor från 
Giulia TZ2. Året därpå var ”Periscopa” 
definitivt färdig. Namnet kommer sig 
av luftintaget till den mittmonterade 
motorn, som nu var en 90–graders V8 
på 1 995 cc. Effekten – givetvis utan 
moderna påfund som turbo – var 270 hk 
vid 9 600 v/min! Bilen var en succé från 
start med vinst i första tävlingen – en 
backtävling i belgiska Fléron. Förare var 
33:ans chefsutvecklare Teodoro Zeccoli. 

33/2 Periscopa och dess efterföljare är 
magiska vagnar som höll till längst upp 
i resultatlistorna. Idag ingår vagnen i 
Scuderia del Portellos stall. Vill du höra 
hur två liter högvarviga stinna italien-
ska racing–gener låter kan du söka dig 
till Youtube – 33/2 är inte ogooglebart. 
Ljudupplevelsen som blippen mellangas 
skapar vid nedväxling är magisk, sen må 
4C ha hur ballt avgasljud den vill – inget 
slår två liter högkompad racing–V8 från 
Arese! 

Scuderia del Portello då, vad och 
vilka är det? Som vanligt då det handlar 
om Alfa Romeo är den gemensamma 
nämnaren passion – passione.

I slutet av 1960-talet köpte en herre 
vid namn Marco Cajani en Alfa GT 
Veloce. Den användes som bruksbil fram 
till 1967 då tävlingssuget blev för stort. 
Första tävlingen var en backtävling. 
GT:n fick dubblera som vardags- och täv-
lingsbil. Nästa bil blev en GTA, köpt av 
bröderna Giuliano and Giancarlo (Carlo) 

Facetti som drev företaget Gianfa di 
Facetti Giuliano. De var djupt inblandade i 
racing, inte minst Carlo som bland annat 
kom att köra för Autodelta. 1971 tog dock 
tävlandet slut för Marco Cajani efter en 
olycka.

1983, då den arkitektutbildade Cajani 
arbetade med en industrilokal i Seregno 
utanför Milano, snubblade han över en 
Giulietta SS i tävlingsutförande. Bilen 
ingick i Scuderia del Portello, ett stall 
som skapades för att ett antal Alfa–ägare 

ville återuppleva det magiska i att tävla 
med sina historiska Alfor. Äkta kör-
glädje, helt utan inblandning av de elek-
troniska hjälpmedel som idag berövar 
föraren möjligheten att uppleva den när-
mast puritanska känslan av total kon-
troll över bilen. Just denna känsla är vad 
som driver dessa gentlemanna–förare att 
återuppleva vad deras barndoms idoler 
gjorde då de stormade förbi deras hem-
städer i tävlingar som Mille Miglia och 
Targia Florio. Dessa entusiaster beslutar 

TExT & fOTO: STaffaN ERLaNdSSON

Scuderia del Portello – passion på riktigt
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sig för att ta sina race-klara klassiker och 
glömma bort den tråkiga söndagsutflyk-
ten med vanliga veteranbilar för att istäl-
let ägna sig åt tävlande i olika typer av 
klassisk racing. Så uppstod Scuderia del 
Portello 1982.

Scuderia del Portello leddes av Luca 
Grandori emedan den Giulietta SS 
marco Cajani köpte sköttes av Mirabella 
Racing. Cajani köpte bilen, blev med-
lem i stallet och vips så var det dags att 
tävla igen, denna gång i det Europeiska 
Mästerskapet för klassiska bilar.

1983 blev Marco Cajani vald till ord-
förande för Scuderia del Portello. Med 
god organisatorisk förmåga och beslut-
samhet var Cajanis mål att förändra 
och utveckla Scuderia del Portello. Till 
en början arrangerade Cajani transport 
av tävlingsbilar till nationella tävlingar. 
Genom ett avtal med Alfa Romeo, där 
Cajani bland annat köpte två rejäla 
transportbilar, fick Scuderia del Portello 
ansvar för transport av Alfa Romeos täv-
lingsbilar.

1989 slås Alfa Romeo och Lancia 
samman inom Fiat samtidigt som mark-
naden för veteranbilar börjar tappa fart. 

Rejält. Samlare och auktionsfirmor är 
milt uttryckt aningen upprörda. Minns 
du finansmannen Hans Thulin? Han 
köpte 1987 en Bugatti Royale för 5,5 mil-
joner pund som då var världens genom 
tidernas dyraste bil. Konkursen var snart 
ett faktum och bilen hamnade i Japan. 
Med dessa bistra tider i bakhuvudet 
satsade Alfa Romeo och Scuderia del 
Portello även på modern racing, med 
ansvar för både deltagande och utveck-
ling av moderna tävlingsbilar. Portello 
blir därmed en länk mellan det gamla 
och det nya.

1989–1990 deltar Portello–teamet i 
Panamericana du Mexico. Första året 
deltar teamet med fyra Alfa 1900 i sedan 
och coupe–utförande och vinner katego-
rin Turismo Production. Nästa år går det 
lite sämre, då man tvingas bryta från en 
sjätteplats efter en olycka.

1991 satsar Scuderia del Portello på 
klassisk racing. Tre lastbilar med tillhö-
rande garagetält införskaffas, liksom ett 
PR–tält för att sköta relationer med kun-
der, press och sponsorer. Klassisk racing 
börjar ta fart på allvar, och många team 
hyr in professionella förare att tävla. 

1992 deltar teamet med två Alfa 
75 vid 24–timmars på Nurburgring. 
Långdistansracing sätter positiva spår 
och är nu en fast punkt på Scuderia del 
Portellos tävlingsprogram.

1993–1995 är det dags för två verkliga 
långdistansäventyr; London–Sydney 
och London–Mexico. Grundaren Marco 
Cajani och Antonello Macellari deltar i 
det första evenemanget med en Giulia TI 
Super 1600. Efter hundratals mil över tre 
kontinenter hamnar de på en hedrande 
tjugondeplats. 

Samma besättning deltar i Mexico–
tävlingen, denna gång i en GTA 1300 
Junior. En annan besättning kör Alfa 
2000. Efter 360 mil tvingas bägge bilarna 
bryta på grund av översvämningar i 
Amazonfloden. Scuderia del Portello 
har dock nu även skaffat sig ett namn 
utomlands.

Det finns ingen möjlighet att återge 
Scuderia del Portellos alla framgångar 
annat än i bokform. Genom åren har 
man deltagit i ett otal tävlingar där 
många av förarna är ett slags vem–var–
du med namn som gamla F1–förare som 
Phil Hill och Arturo Merzario. Andra 

tunga namn är Carlo Facetti och Sandro 
Munari. 

Under stora arrangemang som 
Alfa Romeos 100–årsjubileum och 
Intereuropa Cup med deltagare från hela 
världen exponerar Scuderia del Portello 
Alfa Romeos själ för världen; tävlings-
verksamheten och det stora racingarvet 
och hur viktigt detta varit i byggandet 
av myten och legenden Alfa Romeo. 
Kanske, kanske kan de styrande på Fiat i 
Turin också lista ut att detta går att spin-
na vidare på i framtiden så att alla Alfa–
entusiaster kan njuta av den makalösa 
samling som finns på museet liksom 
minnas det fantastiska racingarv som 
Alfa Romeo besitter. Kanske kan denna 
racingsjäl återfinnas i framtida produk-
ter så att dagens unga nostalgiskt kan 
titta tillbaka på 4C, nya Spider och andra 
framtida modeller. Allt annat vore min-
dre klokt, lite som att baka kanelbullar 
utan jäst. Tillverkar du Alfa Romeo har 
du inte bara ett ansvar mot dagens kun-
der. Alfa Romeo ska generera gåshud, 
nostalgiska minnen och varma känslor 
i hjärtat även för våra barnbarn då de 
besöker museet i Arese om 50 år. Ett 
tecken på att viss insikt ändå finns kan 

vara att deltagandet på Goodwood blivit 
ett viktigt utflyktsmål för Alfa Romeo 
och Scuderia del Portello. Deltagandet 
varierar från år till år. Jag kan tänka 
mig hur Marco Cajani strosar runt i 
Alfa Romeos museum – dit han givetvis 
har nyckel – och funderar på vad som 
ska släpas till Goodwood. ”Hmm, GTA 
körde vi förra året…. Kanske borde vi 
skrämma igång nåt gammalt som Tazio 
körde? Eller kanske nått med Fangio? 
Äh, vi tar bägge!”

Det finns även svensk anknytning till 
Scuderia del Portello. Under 1990–talet 
träffade Marco Cajani vårt svenska 
raceräss Tony Ring på Nurburgring 
under ett 24–timmarsrace. Som en erkänt 
snabb förare har Tony sedan dess gjort 
ett flertal framträdanden för Scuderia 
del Portello, senast 2012 då Tony Ring 
och Olof Larsson körde en 1900 TI i 2012 
års upplaga av Mille Miglia. 

Scuderia del Portello hade också i 
uppdrag att utveckla moderna tävlings-
bilar åt Alfa. Då Alfa 147 utvecklades var 
Tony Ring tillsammans med andra tunga 
namn som Larini, Modena och Francia 
inhyrda som testförare av Scuderia del 

Portello. Bilen körde de sedan i 24-tim-
mars på Nurburgring. 

För Scuderia del Portello började 
säsongen 2013 med Monte Carlos his-
toriska rally i januari, följt av Milano 
Autoclassica. Även Techno Classica i 
tyska Essen har hunnits med under 
våren. 18 maj är det dags för Mille 
Miglia, årets höjdpunkt, följt av 
Intereuropa Cup, Goodwood Festival of 
Speed, Oldtimer GP på Nurburgring, 
Goodwood Revival med årets säsongs-
final ”The Ageless”, ett arrangemang i 
Dubai.

Tills jag träffar gänget bakom 
Scuderia del Portello på någon racingba-
na under sommaren skänker jag många 
tacksamma tankar till dem för deras 
engagemang, intresse och framförallt 
deras passion för allt kring tävlandet 
med gamla Alfa Romeo.

De skapar mycket minnesvärda 
stunder för alla som vill se. Sen tror jag 
nog att de har det rätt kul själva också 
– dessa herrar lever sin passion. Tror 
faktiskt det är svårt att ha det så mycket 
roligare – det går helt enkelt inte.
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Giorgio Nada och hans hustru Silvia 
Rastelli grundade företaget Libreria dell 
Áutmobile redan 1973. Idag drivs butiken 
av sonen Sergio Nada.

Som många kloka företagare 
växte företaget långsamt men säkert. 
Bokhandelsverksamheten utökades så 
småningom med egna förlaget Giorgo 
Nada Editorie. Åren 1987–1997 var före-
taget även ansvarig utgivare för italien-
ska tidningen La Manovella (Veven), 
medlemstidning för ASI –Automotoclub 
Storico Italiano – den italienska motsva-
righeten till MHRF. Mer info om ASI 
hittar du på www.asifed.it där det mesta 
dock står på italienska.

Alfa Romeos bilar och dess historia är 
en av byggstenarna i det automobilhis-
toriska arvet som bilentusiaster i Italien 
håller högt. Förare, tävlingar, bilmodeller 
och inte minst banbrytande tekniska lös-
ningar har gjort eviga fotavtryck i denna 
historia. Märkets betydelse avspeglas 
också i mängder böcker där de flesta 
finns att köpa i denna affär. 

Till Alfa Romeos hundraårsjubileum 
kom boken som definierar uttrycket 
tegelsten; Alfa Romeo, The Official Book 
– The Centenary Edition. En dyrgrip förfat-
tad av gräddan av italienska motorjour-
nalister över 200 sidor för smidiga 425 
Euro. Förlaget är Giorgio Nada Editorie. I 

Staffans inköp. Mille Miglia Story 1927–1957 av Leonardo Acerbi och Tazio 
Nuvolare – La Leggenda Rivivi (Legenden lever igen).

liBrEria dEll´autoMoBilE
TExT & fOTO: STaffaN ERLaNdSSON

på corso venezia, mitt i det vackra och gamla milano, ligger en 
affär fylld av minnen och kunskap. böcker, tidningar, film och plan-
scher trängs på de många hyllorna. att besöka affären är gratis, 
men det är sällan du går hem utan en betydligt lättare plånbok 
med en tung kasse i ena handen.

Sergio Nada, pratglad italienare med bok–kunskap utöver det vanliga.

Hedersplatsen i butiken upptas av 100–årsjubi-
leumsboken om Alfa Romeo.

Ett av butikens fyra hörn – sommarens hängmattesysslor går att lösa 
utan probelm med böcker från Liberia dell ´Automobile.

Tre volymer med allt du behöver veta om GTA/
GTAJ och GTAm. Ett måste för entusiasten, bil-
ligare än kamremsbyte på 156:an!

butiken har boken en hedersplats på egen 
piedestal med punktbelysning. För intres-
serade finns boken på engelska och kan 
skickas för ett frakttillägg om 52 Euro.

Aporopå tegelstenar rekommenderas 
titeln Alleggerita av Tony Adriaensens och 
Patrik Dasse – tre volymer med i stort sett 
ALL känd information om GTA/GTAJ/
GTAm. Volymerna innehåller bilarnas 
utveckling, tekniska specifikationer samt 
ett register. Numrerade exemplar på eng-
elska i 3000 exemplar, kostnad 399 Euro 
+ frakt.

Företaget har en webshop för beställ-
ning. Inriktningen är allt historiskt på 
hjul – bilar, mc, förare, tävlingar och 

företag. Och en del annat. Till 80 procent 
handlar det om ämnen med italiensk 
anknytning varav många är skrivna på 
engelska eller tvåspråkigt med italienska 

och engelska men även tyska böcker före-
kommer.

Jag spjärnade länge emot, men fick 
till sist vika ner mig. Redan vid avfärd 

från Sverige tangerade jag maxvikten 
på flyget. Resultatet blev dryga 8 kg i en 
plastkasse som kostade ungefär 600 kr att 
fylla.
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Under förra seklets andra respektive 
tredje decennium var magin kring varu-
märket Alfa Romeo lika stort som det är 
runt Ferrrari idag. Problemet var att  alla 
dessa tusentals anställda producerade 
några av historiens bästa, vackraste och 
mest makalösa bilar utan att generera 

vinst. Cash–flow var ett okänt begrepp 
och Alfa Romeo räddades av italienska 
staten. Istället för att rensa upp i företa-
get blev Alfaett skyltfönster mot världen 
för att demonstrera för världen vad 
italiensk teknologi förmådde och dess-
utom sopa banan med konkurrenterna 

6C	2500 sport BerLInettA

på dåtidens racerbanor. 6C 2500 Super 
Sport från 1939 är ett lysande exempel 
på detta. Med endast tretton exemplar 
byggda är detta en unik bil. Lika unikt 
är skicket som får ordet nyskick att kän-
nas slitet. Teknologin finns där. En rak 
sexcylindrig motor på 2 493 cc. Dubbla 
överliggande kamaxlar, 95 hk, fyrväxlad 
låda och individuell hjulupphängning 
och hydrauliska trumbromsar runt om. 
Vid denna tidpunkt var Alfa Romeos 
bilar fint tillsnidade hantverksmässigt 
byggda bilar av sällan skådad skönhet 
och funktion. 

1939 började produktionen av 6C 2500 
som ersatte 6C 2300. För att ge karos-
serifirmorna fria händer tillverkade Alfa 
Romeo rean chassin med 25 cm kortare 
hjulbas än 6C 2500 Gran Turismo. Just 
detta exemplar med chassinummer 
915030 är ett av de tre tretton exemplar 
Carozzeria Touring  byggde. Bilen ham-
nade 1962 i USA där den så småningom 
kom att renoveras mellan 1994 och 1998. 
Bilen monterades ner i minsta bestånds-
del och renoverades fullt ut. Med ett 
antal utmärkelser från olika utställning-
ar är detta en raritet som förhoppnings-
vis kommer att kunna ses och köras 
många år framöver. Själv tänker jag köpa 
några trisslotter…

TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: NEiL fRaSER ©2013 cOuRTESY Of Rm aucTiONS

då var det dags igen. rm auctions har roat sig med en auktion på 
amelia island längst upp i nordöstra hörnet av Florida. mest intres-
santa alfa romeo var en modell med dagens längsta namn; alfa 
romeo 6c 2500 sport berlinetta. nästan lika långt som högsta 
budet sex komma två miljoner kronor.
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www.autolounge.se

Alfa Romeo Giulietta 1,4t 120hk Man Dist   Vit/Svart halvläder  2999:-/mån
Manuell, Sportpaket 1

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk man Business  Svart/Svart läder  3499:-/mån
Manuell, Sportpaket 2, svart läder, Brembobromsar

Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 140hk Business  Svartmetallic   3499:-/mån
Manuell, Business 

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk Business   Svart solid/Rött läder  3699:-/mån 
Manuell, Sportpaket 2, rött läder, Brembobromsar, glastak 

Alfa Romeo Giulietta 1,4 170hk man Business  Vit/Svart Läder  3699:-/mån
Manuell, Sportpaket 2, svart läder, glastak

Alfa Romeo 1,4t TCT Business    Vit/Svart Läder  3799:-/mån
Automat, Sportpaket 2, svart läder, glastak

VÄLKOMMEN TILL OSS!
VARBERGSVÄGEN 28, 434 42 KUNGSBACKA

Försäljning: 0300 430 400 - www.autolounge.se

PRIVATLEASA HOS AUTOLOUNGE  

0:- 
kontant!
fr. 2999:-/mån

1.4t 135hk

Distinctive

2799:-/mån

Efter 36 månander lämnar du bara tillbaka bilen utan extra kostnad.  
ALLT DETTA INGÅR: 4500 mil, vinterhjul, service och skatt!

www.lm-motorsport.com—När det bästa känns vardagligt 

Brembo bromsuppgradering  

 

 

 

Pris från 12 800 kr 

Bromsbelägg för gata och  racing 

 

 

 

Pris från 987 kr 

Novitec trimbox bensin eller diesel 

 

 

 

Pris från 3 545 kr 

Kamaxlar för gata eller racing 

 

 

 

Pris från 5 130 kr 

– då visstE hon intE att dEt var BilEn 

soM skullE Bli BEröMd.

Grahnturismo 

#7Service

•	Felsökning	•	reparation

•	AC-service	•	trimning

•	Sportavgassystem

traktorgatan 14 a, 442 40, Kungälv
tel. 0738-97 31 91

info@aztecracing.com       www.aztecracing.com

10% rabatt till        -medlemmar

Fristående                                                verkstad
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Landvetter bil är ett auktoriserat företag för 
Alfa Romeo och Fiat med en fullserviceanläggning 
på verkstadssidan. Här hittar du både personbilar 
och transportbilar. 

Välkommen in till oss för en trygg affär.

Nya Fiat 500L Alltid välutrustad
Från 169.990:-

Alfa Romeo Guilietta 1.4, 120 HK
inkl sportpaket från 199.990:-

Landvetter bil
Ö. Eskilsbyv. 220

438 93 LANDVETTER

Tel: 031 - 94 51 05

Markus chrisToPherson
Tel. 0723-26 14 97

för endast 1.000	kr

lång erfarenhet

Medlemmar i 
club alfa romeo svezia erbjuds

LACKBeHAnDLInG

e r B J U D A n D e

Att få färdas i en sportvagn från 
Italien är en upplevelse som alla har fått 
äran att göra. Det är en känsla som slår 
det mesta i bilväg. Man blir upptänd och 
välbefinnandet riktig rusar in i kroppen. 
Det räcker inte med att höra den varv-
viliga motorn spinna så skönt och känna 
hur komfortabelt man åker samtidigt 
som vägegenskaperna bestämmer att 
här är man kung på vägen. Då är det kul 
att köra bil alldeles oavsett om vägen är 
rak eller krokig. Man svävar fram och 
drömmer som om man satt i ett flygplan. 
Detta fenomen har jag också provat som 
sportflygare sedan femton år.

Jag har lyckats samla på mig totalt 
åtta bilar sportvagnar genom åren. En 
vagn som står högt i kurs är vår Alfa 
Romeo Giulietta Spider. Denna vagn är 
den enda italienaren jag har. Alfasuget 
kom för några år sedan då en av mina 
bilvänner hade skaffat en Alfa Spider 
som inspirerade mig väldigt. Köpsuget 
för en liknande vagn blev stort, men var 
köper man en liknande i Norden? Av 
en tillfällighet dök det upp en i en liten 
tidningsannons uppe i Dalarna. Efter ett 
kort samtal med annonsören ringde jag 
min Alfa–kompis här på orten och bad 
honom åka med till Gagnef där bilen 
stod. Sagt och gjort, dagen efter reste vi 
norrut. Vid framkomst konstaterades 
att kärran var i hyggligt skick samti-

digt som vi hade telefonkontakt med 
vår expert i Göteborg, Kåre Nyblom. Vi 
matade honom med uppgifter om olika 
detaljer vi såg och upplevde. Då vi fått 
mycket positiva svar från vår vän var det 
dags för provkörning. Den blev godkänd 
och affären kunde göras upp. Färden 
hem till Sollebrunn avlöpte utan någon 
incident och dagen blev mycket lyckad. 
Efter några veckor strålade jag sam-
man med vännen från Göteborg. Detta 
skedde på Slussträffen i Trollhättan där 

Sportbilsdiggare

TExT & fOTO: SVEN LiLJEquiST

en mycket noggrann besiktning utfördes 
av Kåre Nyblom. Resultatet blev godkänt 
med råge, dock med en liten anmärk-
ning på däcken, som var av fabrikat 
Firestonedäck. En italiensk bil ska 
vara försedd med Pirellidäck, sade vår 
besiktningsman. I övrigt inga som helst 
anmärkningar, vilket styrkte mig som 
bilköpare. Något senare dök det upp fyra 
stycken Pirelli Cinturato som på beställ-
ning. Nu är allt frid och fröjd, kärran är 
komplett och ägaren mycket nöjd.

//fakTa giuLiETTa SPidER

Serie 1 och 2 tillverkades 1955–1961. 
Design av Pininfarina, 1 290 cc motor 
från Giulietta och fyrväxlad låda med 
rattväxel på de första exemplaren av 
1955 års modell, därefter golvmon-
terad spak. Presenterades i Milano 
våren 1955, strax efter det att syster-
bilen Giulietta Sprint presenterats 
vid Turins bilutställning. De sköna 
linjerna uppskattades världen över, 
speciellt i USA, vilket bekräftade den 
intuition och känsla som en importör 
i USA hade. Denne hade inlett en 
övertalningskampanj gentemot Alfa 
Romeo för just en Giulietta Spider, 
som stark konkurrent gentemot por-
sche 356. Prestandan gentemot den 
raska Sprinten var något försämrade, 
varför det redan 1956 lanserades en 

modell med efternamnet Veloce med 
96 hk jämfört med originalets 80 hk. 
2 796 exemplar av Veloce tillverkades 
och 14 300 av standardversionen.

1961 kom serie 3 med samma 
mekanik. Yttre detaljer som större 
bakljus ledde till andra bakskärmar, 
som nu fick en lägre profil. Några 
andra nyheter var att instrument-
brädans överdel kläddes med läder, 
backspegeln gick att blända av och 
en kromad askkopp monterad på kar-
dantunneln var några av nyheterna 
– helt enkelt en anpassning gentemot 
ersättaren Giulia Spider som kom 
påföljande år med femväxlad låda och 
en starkare 1 570 cc stor motor.

källa: all the alfa romeos
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med 9 000 mil på mätaren på 
min 156 ts var det dags för 
stillestånd. Ett nytt och svår–
ignorerat ljud hade uppstått i 
framvagnen. det lät ungefär 
som när man slår med slägga 
på ihålig järnvägsräls. sådana 
ljud är definitivt allvarliga och 
ledde till mer kvalitetstid i gara-
get än jag någonsin kunnat ana.

Att laga trasig bruksbil är inte det roli-
gaste jag vet. Den ska helst bara gå med 
byte av slitdelar som däck, broms och 
avgas förutom vanlig service. Nu hade 
dock en simpel skruv till främre kräng-
hämmarens vänstra fäste ramlat bort 
utan att jag märkt det varvid den återstå-
ende fick ett styvt arbete med att hålla 
fast kränghämmaren. Till sist gick det 
inte längre och i en rondell small
det till under bilen då skruven knäcktes
och kränghämmaren började studsa
mot undre bärarmen med ett svår–igno-
rerat ljud. Än så länge var det dock 
ingen fara å färde. Trodde jag. Att byta 
kränghämmare är väl inte så krångligt, 
har gjort det flera gånger på mina 75:or. 
Visserligen var temperaturen i garaget 
inte något att hurra över i mitten av mars 

med –3 grader inomhus. Efter en snabb-
titt i verkstadshandboken infann sig 
också en obehagskänsla i magen. Väldigt 
mycket skulle demonteras.  Styrväxel 
och kränghämmare har på något vis 
hamnat längst in, längst bakom under 
och innanför. 

Första jobbet var att lossa styrväxeln 
från framvagnsbalken. Den i alumi-
nium tillverkade styrväxeln är fäst med 
två rejäla skruvar som dras underifrån 
genom framvagnsbalken upp i styrväx-
elns två fästöron. Givetvis fingängat. 
Enligt uppgift från verkstad är dessa 
dragna med robot och har suttit orörda 
sedan bilen var ny. Muttermaskinen med 
förmåga omkring 450 Nm räckte inte. Ett 
ledhandtag förlängt med dryga halvme-
tern järnrör löste problemet men skapade 
ett nytt; gängorna från fästöronen följde 
skruven ut och satt vackert insmetat i 
gängorna på den fingängade bulten. 
Skitkul. 

Lika kul var det då två av skruvarna 
till den undre bärarmen tvärt gick av 
trots flera dygns badande i WD40 och 
5–56. Den ursprungliga inköpslistan som 
bestod av två skruvar med artikelnum-
mer 7700692 á 76,50 kr och ny kräng-
hämmare fick raskt kompletteras med 
styrväxel, yttre styrleder och en undre 
bärarm samt en halvdag fram och till-
baka till Marco i Avesta.

Monteringen gick som osmort. Att få 
i skruven som håller banjoanslutningen 
på styrväxeln kräver exakt rätt vinkel 
mellan skruv och styrväxel. Att hitta 
den vinkeln tog tre timmar, inkluderat 
montering, demontering och återmonte-
ring av rattstången inne i bilen bakom 
gaspedalen för att kunna vrida enheten. 
Exakt rätt vinkel skulle göra sig påmint 
fler gånger…

Den nya kränghämmaren var enkel 
att få dit. Lika enkelt var det att återigen 
skruva loss den då den nya bärarmen 
skulle monteras, eftersom amatörmeka-
nikern inte kunnat räkna ut detta själv. 
Dessa två ligger tätt inslingrade i varan-
dra ovanpå framvagnsbalken. Bärarmen 
är försedd med gängade hål i bakkant 
samt fastsvetsade muttrar i framkant. 
Även här krävs exakt rätt vinkel… Med 
hjälp av domkraft och tålamod satt den 
till sist där. Nästa steg var att dra fast 
styrväxeln med de två berömda skru-
varna. Och ja, exakt rätt vinkel mellan 
skruv och gäng krävs för att dra fast 
denna. Och då man är ensam är en styr-
växel både lång och tung då rätt vinkel 
ska hittas liggandes under bilen. Det 
var även återigen dags att demontera 
rattstångens anslutning till styrväxeln 
inne i bilen för att få lite rörlighet i detal-
jerna inför inpassing. Till sist var det 
dags för den stora utmaningen då just 
framvagnsbalken skulle dras med tre 
skruvar i bakkant i karossen samtidigt 
som en väldigt lång lodrätt monterad 
skruv ska dras upp i främre rambenet. 
Jag fick välja vilka av de två som skulle 
dras eftersom det inte fanns en möjlig-
het att linjera alla dessa hål samtidigt. 
Efter ett par timmars skruvande och 
bändande tog jag rast tillsammans med 
den lodräta bulten. Vi satt och blängde 
på varandra en stund. Då upptäckte jag 
att den långa skruvens början var en 
ganska lång konisk ogängad del med 
mindre diameter än den gängade delen 
samt att gängen inne i rambalken bör-
jade en bit in i densamma – första delen 
var bara ett hål. Kanske var detta avsett 

att styra in skruven i framvagnsbalken? 
Framvagnsbalkens bakre fästen fästes 
lätt för hand, den onda lodräta bulten 
trycktes på plats och fick sig ett par 
smällar med lilla handsläggan. Tjoff så 
satt den där. Äntligen en seger!

Resten av monteringen gicks om en 
dans, förutom då det bakre undre nedre 
fästet som sitter skruvat i motor, växel-
låda och framvagnsbalk skulle monteras. 
På den hade jag lagt en guleloxerad 
plåtprofil med gummibussning som jag 
aldrig sett i hela mitt liv. I det här läget 
var jag dessutom under tidspress då två 
bilar som parkerats innanför min skulle 
köras ut nästa morgon. Dessutom hade 
jag nätt en timme kvar till hämtning på 
dagis. Snabbt beslut togs – guleloxerade 
plåtbiten fick vänta.

Till sist drogs framvagnens leder 
fast och kl 1645 monterades hjulen. En 
kvart försenad gled jag in på dagis lätt 

doftande av olja, svordomar och under-
redsmassa.

Då en glad amatör skruvar på out-
forskade och okända komponenter tar 
det tid att göra rätt. Uppskattningsvis 
gick det åt 30 timmars arbete, en halv 
gasoltub till gasolkaminen, 30 mils bilå-
kande till och från garaget samt en resa 
tur och retur till Avesta. Nästa gång går 
det nog betydligt fortare då jag tänker 
låta styrväxeln sitta kvar på framvagns-
balken under demonteringen så att 
förhandlingen med monsterskruvarna–
som–äter–aluminium–fingäng kan ske 
på arbetsbänken. Och ska jag köpa ännu 
en 156:a blir det en noggrann kontroll 
av kränghämmarens fästen i just den 
balken. Återstående arbete är att klura ut 
vart den guleloxerade plåtbiten ska sitta. 
Därefter är det besiktning och försälj-
ning. Tappar man kränghämmarskruvar 
säljs man, så enkelt är det.

TExT Och fOTO: STaffaN ERLaNdSSON

GänGpaj 
hela dagen
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UPPTÄCK SANN KÖRLEK.
Alfa Romeo Giulietta lämnar ingen oberörd. Den tekniska nivån, de vackra detaljerna, det sportiga utseendet och inte minst  
körupplevelsen – allt väcker starka känslor. Förutom dessa får du högsta säkerhet med 5 stjärnor i Euro NCAP och kontroll med 
Alfa D.N.A. och elektronisk Q2 differential. Minskade CO2-utsläpp och höga prestanda med nya generationens turbomotorer.  
Dessutom ligger komfort och rymlighet i topp i klassen. Utmärkelser, tekniska innovationer och generösa garantier är givetvis 
trevligt. Men en Alfa Romeo Giulietta väljer du först och främst med hjärtat.  

alfaromeo.se

 

Alfa Romeo Giulietta Distinctive + Sportpaket 1, 120 HK. Pris 199 990 kr.

Fr o m 2013 har Alfa Romeo Giulietta 5 års nybilsgaranti!

Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,4-7,6 l/100 km, CO2-utsläpp: 114-177 g/km. (1.6 JTDm 105 hk - 1750 TBi 235 hk). *5 års nybilsgaranti /150 000 km. 
Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

 5 års*
nybilsgaranti

Fr o m 2013 har Alfa Romeo Giulietta 5 års nybilsgaranti!

Precis som tidigare har jag även i 
år bytt olja i mina bilar innan de tas i 
bruk efter vintern. I år gick det bra med 
ovanligt lite spill, men när uppsamlings-
kärlet nästan var tomt så blänkte något 
till på botten. Det visade sig vara en 
bit från låsblecket till en av muttrarna 
vid ett vevstakslager. Naturligtvis fick 
jag plocka bort oljetråget och då kunde 
jag konstatera att det var låsblecket vid 
fyrans vevstake som gått sönder. 
Jag demonterade alla låsblecken 
och det var en dyster syn. 
Ytterligare ett bleck höll på att 
dela sig och för samtliga gällde 
att hålen blivit ovala. Låsblecken 
har jag köpt från en känd leve-
rantör och de skulle vara avsedda för 
Giulietta 101. När man så här i efterhand 
jämför med kvaliteten på ett tidigare 
använt låsbleck så ser man skillnaden. 
De som jag tog bort verkar vara produ-
cerade i produktionslinjen med den plåt 
som man använder för att tillverka kon-
servburkar.

TäNdSTifT i dELaR

Bland vinterjobben har ingått 
att byta packningar och nålventil i 

Solexförgasaren på min Giulietta Ti. Det 
var inga konstigheter men vid besikt-
ningen, som dessutom var premiärtur 
efter vintern, gick CO-mätaren upp i 
topp så det var bara att komma tillbaka. 
Jag fick ta hjälp av en verkstad med 
lämplig mätutrustning och då visade 
det sig att wiren till choken var för hårt 
spänd. Ett slarvfel vid monteringen 
med andra ord. Det hela löste sig och 

allt var frid och fröjd vid ombesikt-
ningen. En sådan här åtgärd kan ibland 
kräva en ”efterjustering” för att inte 
blandningen skall bli för mager. För att 
kolla att så inte var fallet tog jag därför 
bort tändstiften. När jag sedan skulle 
montera dem igen, kändes ett av dem 
”mjukt” på just det obehagliga sätt som 
när gängorna inte vill vara med längre. 
Men gängorna i toppen och stiften såg 
riktiga ut och det var bara att försöka 

igen. Fortfarande en ”mjuk” känsla och 
sedan ett litet klick och porslinsdelen 
satt kvar i tändstiftshylsan och gängde-
len i toppen. Tar man det bara litet lugnt 
och försiktigt så går det ganska lätt att 
få bort gängdelen. Mittelektroden blir 
ett bra mothåll för en skruvmejsel men 
det gäller bara att inte bryta av den så 
att den hamnar i förbränningsrummet. 
En skruvutdragare går också bra att 

använda. 

Min Ti har inga förstärk-
ningar typ Helicoilgängor, utan 
stiften sitter direkt i alumini-
umtoppen.   Med andra ord bör 
man inte dra åt stiften särskilt 
hårt och rekommendationen på 

2,5 till 3 kpm kan ibland kännas i högsta 
laget. Men detta är andra gången för 
mig som det händer att ett NGK-stift i en 
Giuliettatopp går sönder. Är detta något 
som även någon annan råkat ut för? 
Skulle vara intressant att veta. När det 
skedde första gången så skickade jag det 
söndriga stiftet och de tre andra som jag 
köpte vid samma tillfälle till NGK. Jag 
fick till svar att deras tekniker kommit 
fram till slutsatsen att stiftet dragits med 
minst 80 Nm. Alla som kommit i kon-
takt med en 50 år gammal Giuliettatopp 
förstår att detta är ett ganska fantastiskt 
påstående. Dessutom har jag en del egen 
erfarenhet av att montera ett och annat 
tändstift, för att ta till i underkant. Trots 
detta har jag använt NGK även efter det 
att tändstiftet gick sönder första gången. 
Bilarna går bra på dem och troligen 
kommer jag att även i framtiden använda 
NGK, men likväl tycker jag det känns 
som brister i kvaliteten, som NGK borde 
ta till sig.

erFArenHeter vid vårFörbErEdElsEr
TExT & fOTO: aLf haNSSON

Här ses brottet på tändstiftet.

Bilden visar hur låsblecket delat sig och den del 
som låg i oljeuppsamlingskärlet.

Här är samtliga låsbleck. Inget av dem är friskt.

Ett låsbleck som jag använt tidigare och som av 
någon anledning blivit sparat.

låsbleck och 
konservburkar
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det damp ner en inbjudan 
i brevlådan. genom john 
Wihlborg, produktchef för 
alfa på Fga, var jag inbjuden 
att följa med Fga sverige till 
techno classica i Essen! det 
var regionchefer, representant 
för alfa romeos märkesförsäk-
ringar på trygg hansa, ett antal 
handlare och jag för club alfa 
romeo. att tacka ja var inte 
speciellt svårt.

Jag möte upp ett gäng på 17 personer 
vid Stenas Tysklandsterminal 10 april 
för båtresa till Kiel. Dagen efter fortsatte 
det i buss mot Bispingen för ett stopp 
med konferens och annan aktivitet samt 
ytterligare en bussresa för övernattning 
i Bochum. Slutligen bar det av till Essen 
för besök på mässan Techno Classica, i 
sig en resa i historien som du läser om 
på annat ställe i detta Klöverblad.

Många av oss hade aldrig träffat var-
andra tidigare så det blev mycket mingel, 
prat, information och namnbyten som fick 

höras många gånger innan de var inprän-
tade, men trevligt hade vi.

Under middagsbuffén fanns det möjlig-
het att få lite mer tid för var och en och då 
berätta om Club Alfa Romeo samt höra om 
respektive persons roll, arbete och vad de 
visste om klubben.

Efter en bra natts sömn och frukost 
bar det av med buss till Bispingen. Dryga 
2 timmar kunde avverkas med mycket 
prat och skratt och kort information om 
upplägget för dagen. Resan kändes kort 
när man var med detta gäng där en del 
kände varandra väl och kunde reta varan-
dra till våra andras skratt och alla kände 
sig nog rätt hemma väldigt snabbt.

Väl framme i Bispingen visade det sig 
att vi skulle hålla till i Ralf Schumachers 
Gokart– och konferensanläggning, en 
anläggning som höll bra standard, var 
fräsch, hade bra konferensrum och inte 
minst en riktigt trevlig gokarthall. Kanske 
kan jag bara tala för mig själv men det var 
som ett barn på julafton, först konferens 
sen få köra i denna hall.

Vi hade 2 timmar med konferens där 
Dino Cosmi från Alfa Romeo försäkringar, 
Trygg Hansa, berättade om olika upplägg, 
vad som är bra för konsumenten och hur 

försäkringen kan ge både en bra trygghet 
för ägaren och kunna ge ett bra avslut på 
affären tack vare två veckors fri försäk-
ring vid köp av ny bil, därefter en bra 
rabatterad försäkring om kunden väljer 
att fortsätta. Bra och proffsig presenta-
tion av Dino som har en lång erfarenhet 
från försäkringsbranschen, det märktes 
att han visste en hel del om försäkringar.

Jag fick möjlighet att berätta om både 
Alfa Romeos och klubbens historia, båda 
har ju en hel del historik även om Alfa 
Romeo nog får sägas slår klubbens med 
några fler år och mer händelser. Alla fick 
senaste KB som ju hade 4C på framsidan 
och dessutom både Mito och Freemont 
med i tidningen.

Min uppfattning är nog att det var upp-
skattat att få höra en del om historien, det 
är ingen självklarhet att man som säljare 
på en handlare vet allt om alla märkens 
historia och bakgrund och Alfa Romeo 
har ju en fantastisk historik. Har ni inte 
själva hunnit med att läsa på så är det 
lättillgängligt att kolla upp enkel fakta på 
nätet eller köpa en bok. 113 år som biltill-
verkare har genererat en hel del litteratur. 
Det är inte så väldigt många mären som 
hunnit med två världskrig, men framfö-

rallt väldigt få som har vunnit så mycket 
på tävlingsbanorna och vid flera tillfällen 
varit topp tre på pallen flera lopp i rad!

Som avslutning på konferensdelen 
höll Alfas produktchef en dragning om 
4C, Giulietta och Mito samt lite kort om 
framtiden.

Tyvärr fick Sverige endast två 4C 
Launch Edition, båda sålda till två troli-
gen väldigt glada personer som förhopp-
ningsvis kör dem så några av oss kan få 
en glimt av dem.

Nu kommer det ju fler framöver och 
i större upplaga, dessutom troligen med 
lite fler hästkrafter och kanske även ett 
lägre pris.

Eftersom detta är ett mellanår utan 
nya modeller så är det Giuliettan och 
Mito som får dra Alfa framåt, 4C får nog 
räknas som mer PR än försäljningsvolym. 
Det som kommer verkar vara ytterligare 
pressat pris vilket gör de båda ännu mer 
attraktiva än de redan är. Om det räcker 
för att öka försäljningsvolym till några 
större siffror kanske ska vara osagt men 
med nya modeller om något år som ser ut 
att kunna bli riktigt bra så tror jag vi har 
en ljus framtid för Alfa Romeo i Sverige.

Johns presentation gav hopp och vi får 
försöka stötta både FGA och handlare, 
ett bra sätt är ju att lägga lite träffar hos 
handlarna så de kan känna vårt stöd, få 
lite mer attraktionskraft om de har en 
öppen helg. Har man inte fullt utbud av 
nytt kan man luta sig mot historien, något 
Alfa Romeo har mycket av.

Nåväl, efter denna konferens var det 
lunchdags, där KB sågs läsas flitigt innan 
all mat kom på bordet, bra betyg på KB 
får väl sägas. I restaurangdelen hade man 
fri utsikt mot gokartbanan men det fanns 
lite annat att se också, som en Williams 
F1 uppochned i taket. Jag hade nog trott 
att det skulle genomsyras mer av Ralf 
Schumacher än det gjorde, inte så mycket 
honom som person var med utan mer F1–
bilar, fälgar och däck. Efter avklarad lunch 
så bar det av ned för att köra.

Obligatorisk genomgång av flaggor, 
regler och att det börjar med ett 10 minu-
ters kval innan det blir 50 minuters race!! 
Jag hörde först fel och trodde de sa 15 
men efter snabb fråga så fick jag svaret, 
nej, nej, 50 minuter är det.

På med balaklava och hjälm, vänta på 
att få tilldelad bil och sen sätta sig till 
rätta för 10 minuter kval.

En reSA till teCHnO	CLASSICA i EssEn

TExT & fOTO: TORBJöRN WuLf

Alla gav sig iväg och gav varandra 
utrymme för att kunna sätta sina bästa 
tider, racekörning med att se till att inte 
bli omkörd eller just försöka köra om fick 
vänta till racet.

Efter kvalet konstaterade vi alla att 
det var nog bättre att dela upp detta på 2 
gånger 25 minuter, 50 minuter är för job-
bigt, ok vi är inte Schumachers alla…

Sagt och gjort, 2 race á 25 minuter med 
mycket bra körning och kul fighter här 
och där gjorde oss glada, möra och törs-
tiga så en välförtjänt öl i baren efter racen 
och innan bussresa till hotell för middag 
och övernattning.

Sista bussresan till hotellet tog ca 2 
timmar och med upplevelser från konfe-
rens och gokartkörning så försvann tiden 
lika snabbt som innan. Det blev en ganska 
tidigt sömn för att äta frukost, packa ihop 
och sätta sig i bussen till mässan cirka 45 
minuter bort.

Jag vill tacka John Wihlborg och alla 
på FGA som lät mig få komma med och 
uppleva denna resa, denna mässa och inte 
minst få träffa er alla och alla represen-
tanter från handlarna som var med, fan-
tastiskt kul och jag hoppas vi ses igenJ

Dino Cosmi från Trygg Hansa berättade om Alfa Romeo  
Märkesförsäkringar.

Innan lunch med span i KB & på banan. Kul detalj i taket. En del av er minns kanske Cadillac 1959 som 
hände i taket på Hard Rock Café i Stockholm förr...

Ralf Schumachers Gocartbana hann vi med.

Uppskatta att få färskaste KB i handen till lunchen. Ett glatt gäng efter konferens, gokart och ett antal timmar i 
buss.

Vi satt som bänkade under föreläsningen... Riktigt bra anläggning alá Schumi. Lucnh och KB efter genomförd konferens och innan gokart.
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Enorma ytor fulla av både 
klassiska bilar och delar. alfa 
romeos monter fullkomligt 
dignade av gamla dyrgripar. 
dessutom hade de smugit in 
helt nya 4c i sin monter.

Jag åkte ner med FGA Sverige till Techno 
Classica i Essen för att se 4C och bygga 
en relation med återförsäljare och perso-
nal, som ni kanske redan läst på annan 
plats i detta nummer.

Efter en hel del resande, då Essen 
ligger just norr om Düssedorf, kom vi 
till denna mässa. Redan utanför mäss-
hallarna gav skyltarna på mässan ett 
bra intryck. Efter att ha fått biljetten i 
handen så insåg jag också att det läggs 
en del engagemang för att ge ett bra hel-
hetsintryck och det känns som att biljet-
ten är värd att spara. Redan i entrén står 
det riktigt fina bilar som ger en bra start 
på besöket. 

En del av er kanske varit på denna 
mässa eller andra mässor i Tyskland. Det 

är minst sagt lite skillnad i storlek svens-
ka mässor – det ryms otroligt mycket 
och det går att fördriva flera dagar utan 
att se samma sak mer än en gång. Jag 
kan verkligen rekommendera ett besök 
på denna mässa som i mina ögon var 
helt fantastisk upplevelse!

Vi började med att samlas i Alfa 
Romeos monter för att få visning och 
provsittning av 4C. Redan på vägen 
genom hallen till Alfas monter ser jag 
massor som jag vill gå tillbaka till men 
inser att det finns ju bara mer och mer. 

TExT & fOTO: TORBJöRN WuLf

I Alfas monter är det inte bara 4C utan 
ett antal fantastiskt fina Alfor som är 
utställda, men det som först fångar mina 
ögon är just 4C. 

Liten, låg, snygg och jag vill bara ha!! 
Synd det inte kommer fler till Sverige 
redan i första omgången men det kom-
mer ju fler redan nästa år.

I montern tar Gerrit Meyer, produkt-
chef på tyska FGA, emot oss för en egen 
visning och låter alls som vill provsitta, 
klämma och känna. Man kanske inte ska 
vara för lång eller ovig för att komma 

in och ut eller för att kunna se ut, då får 
man halvligga lite. Det är ju i och för sig 
lika för alla riktiga sportbilar av moder-
nare slag, det går dock att stå ut med en 
del för att få njuta av denna bil. Jag tror 
vi alla var eniga om att det gav mers-
mak, att det gärna får stå en 4C hemma. 
Övriga Alfor har nog ingen något mot 
heller, eller vad sägs om  Bertone GTA, 
1967 Tipo 33 Stradale Prototipo, 1960 
Giulietta TZ, 1965 GTZ2, 1963 Giulia TZ, 
två stycken 6C, 155 DTM och gamlingen 
från 1923, en RL Targa Florio, till detta 

den supernya 4C samt nya giulietta QV. 
Samlingen var fantastisk och som verk-
ligen stack ut, även på denna mässa som 
håller otrolig klass.

Det roliga var att när man gick runt i 
alla hallarna så inser man att det är Alfa 
både här och där som dragplåster för det 
både det ena och det andra. Två utställa-
re som visade och sålde Carcovers hade 
Alfa Spiders som bilar i sina montrar, 
en annan sålde modellbilar och putsme-
del och hade en helt nyrenoverad 1967 
Giulia Super som dragplåster, till salu 

–  En HÖJDAre

155 DTM var på plats, denna kördes av Larini när det begav sig.

Alfa användes flitigt även hos andra utställare, här för Carcovers.

Rolls Royce.

Baken på Giulia TZ håller ännu...

Bentley.

Undertecknad och Peter Falcki.
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för 67.000euro om nån är intresserad spe-
kulant. Det fanns Montreal lite varstans 
och jag skulle kunna fortsätta rabbla 
exempel men i korthet inser man att Alfa 
är bra dragplåster även om det finns 
massor att välja bland för detta ändamål.

På plats var även två av de tyska 
Alfaklubbarna. Dels den största klubben 
med sina 2000 medlemmar, i princip lika 

stora vår klubb, dels Club Classischer 
Alfa Romeo. I den klassiska klubben 
hade de en 1923 års RL stående som 
såg ut att vara i orört originalskick. 
Medlemmarna trodde detta kunde vara 
den äldsta kvarvarande RL. Alldeles 
oavsett var det kul att se den.

Jag träffade Thomas Beyert som är 
ordförande i den största tyska klubben. 

Det var inte mycket tid han hade efter-
som deras monter var full med besökare 
som alla verkade vilja handla, men vi 
fick i alla fall en pratstund och han blev 
imponerad över att vi var så pass stora 
i Sverige med lika många medlemmar 
som deras.

Både den klassiska och ”vanliga” 
klubben välkomnade våra klubbmedlem-

mar ner till deras event, som organiserad 
resa eller individuellt och spontant.

Fiat 600 hade egen monter med 
många fina bilar utställda, men även 
tyska klubbar för Golf, Audi, BMW med 
flera. Det går inte att räkna upp alla men 
de flesta fanns på plats och även annat 
än bara bilar.

Det som är fantastiskt på mässor i 

Tyskland är att det finns en eller fler 
ställen i varje hall där man kan ta en 
kaffe, öl, korv, smörgås. Inget undantag 
på Essen heller. Vissa var bara en vagn 
och ett par stolar och andra kunde vara 
en omgjord gammal VW buss som var 
som en ölbar, riktigt kul och snyggt.

Viktigast med Essen är dock att det 
fanns något för alla. Det mesta var klas-

siker men det fans en del nytt som 4C, 
8C, LeMans racers, Bruno Spenglers 
DTM bil, mopeder, cyklar, motorcyklar, 
modellbilar, kläder med mera. Jag hade 
gärna spenderat en eller två dagar till 
och just nu känns det som en återresa 
nästa år igen! Ska du med?

Bertone GTA & 2st 6C i bakgrunden.

Besök i Tyska Alfaklubben.

En klart annorlunda deltagare...

Cockpiten väger inte mer än dryga 80 kg.

GT40 med egen mekaniker.

Pitstop fans det flera av i varje hall, här i en 
trevlig form.

Köpa  Testarossa eller Countach LP 500 25 år 
jubileumsmodell.

Club Klassischer Alfa Romeos monter, granne 
med den största tyska Club Alfa Romeo.

En 8C var på plats, men varför har den en skylt 
med C8.

En av 2 6C på plats, i bakgrunden en 
Bertone GTA.

Fullt med rariteter som Tipo 33 Stradale.

Kanske nåt för våra banmöten, eller är den inte 
klassad som säker.

Rolls på plats, stor som flera 4c.

Ritigt fin Mustang

FIAT 600 hade egen monter.

Fin RallyLancia.

Tyska klubbens Alfabuss, en av två 
som används för events.

Cool 600 med keps etc. I Myalfa.de´s monter.

Fiat 500... nej Steyr Puch...

Helrenoverad 1974 års Giulia Super Promiscua, 
före detta Polizia Autostradala Italiana med alla 
orginaldokument. Till salu för 74.000 Euro.

Kanske inte snabbare än nu men tusan 
så mcyket snyggare än dagens DTM.

Svenskägd Montreal som var till salu.

LeMans.

Minns ni denna 3-växlade cykel, vill 
ha känslan väcks till liv.

Man sitter riktigt bra.

Miuran är ju så läcker.

Osthyvelfronten.Fiat Abarth.
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Romarnas vardagsvin.
Kryddig smak av fat 
och katrinplommon, 
blandat med korinter, 
kakao och romrussin.

DET BÄSTA AV ITALIEN 
– PÅ FLASKA.

Velletri Riserva
Rosso DOC

Art.nr 22314
Alkoholhalt 14%

               98 kr

Bästa köp!
Allt om Vin nr 5, 2012

Hälften av alla som drunknar 
har alkohol i blodet.
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Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre transportfor-
don. Perfekt lyft för garaget eller verkstaden. Passar så väl proffs som hobbymekaniker. Lyften har manuell 
frigöring av låsspärrar på båda sidor. Den är utrustad med en kraftig aluminiummotor på 2200 W med kyl-
flänsar som förebygger överhettning. Manöverboxen har ett 24 V styrsystem. Lyftarmarna är symmetriska 
och är även utrustade med klämskydd. 

Denna lyft ersätter våra två tidigare storsäljare 85508 och 69440.
Lyften är från samma fabrik och håller samma höga kvalitet.

Lyftkapacitet: 3200 kg
Lyfthöjd: 1900 mm
Minsta lyfthöjd: 105 mm
Maximal bredd på fordon: 2400 mm
Totalhöjd: 2826 mm
Höj/sänktid: 75/45 sek
Vikt: ca 680 kg
Spänning: 230 V
Motoreffekt: 2200 W

Art.nr 487663
Tvåpelarlyft 3200 kg, med symmetrisk arm

15 995:-
exkl. moms 12 796:-

Skålad vagn som passar
de flesta bilhjul. 35 cm
bred. Alla hjul är vrid-
bara 360°. Varje vagn
tål 500 kg. Hjulen är
tillverkade i nylon för att
inte lämna spår på golvet.
Säljs parvis.

Art.nr 50845
Hjuldolly

Blästeraggregat med 
inbyggd dammsugare. 
Levereras komplett 
med utsugningsslang 
och blästerpistol.
Ett utmärkt
hjälpmedel vid 
blästring av
större partier på
sitt projekt. Går bra 
att använda inomhus 
tack vare den effektiva  
dammsugaren som 
även återvinne 
sanden.
Luftförbrukning: ca 
350 l/min

Art.nr 81857
Blästeraggregat med uppsugning

Art.nr 2237-2240
Garagegolv, 300x300 mm, 40 st

Kraftiga, snygga plattor som tål att köras på 
med bilar och andra fordon. Klickas ihop enkelt 
och lätt. Går bra att montera isär. Fungerar 
bra att lägga på golv som inte är helt släta. Ett 
perfekt sätt att få en enhetlig och fräsch stil i 
garaget. Plattornas yta är halkfri. Ändavslut 
finns som tillbehör. I varje kartong finns det 3,6 
m² golv. Hela 10 års garanti!

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5+1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar.

Pneumatisk punktsvetsborrmaskin i proffsut-
förande. Är speciellt utvecklad för att borra ut 
svetspunkter i bilkarosser, och är konstruerad 
så att borrdjupet kan bestämmas så man endast 
borrar igenom den översta plåten medan den 
underliggande förblir intakt. Maskinen levereras 
standard med borr 8 mm.

Kör upp bilen på ramperna och höj upp med 
hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar 
då ramperna endast är 125 mm i nedfällt läge. 
Försedd med säkerhets låsning. Säljs parvis.
Lyfthöjd: 400 mm
Lyftkapacitet (per par): 1500 kg
Max hjulbredd: 30 cm

Art.nr 77868Art.nr 89665

Art.nr 32788

Punktsvetstång, 230 VPunktsvetsborrmaskin APM-2100

Hydrauliska hjulramper, 1500 kg

1 998:-
exkl. moms 1 598:-

MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar 
snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder 
och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har 
alla egenskaper och funktioner som gör att du 
kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har 
funktioner som undersöker och visar om batteriet 
kan laddas och bibehålla laddning, en speciell 
rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade 
och djupt urladdade batterier.

Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! Perfekt för bilentusiasten. Med säkerhetslåsning på alla 
ben och droppkar för att skydda bilen under. Behöver inte skruvas fast i golvet.

Lyftkapacitet: 3200 kg
Lyfthöjd: 1860 mm
Totalhöjd: 2060 mm
Spänning: 230 V

Perfekt karossnurra för renoveringsarbeten. Försedd 
med svängbara hjul som gör den lätt att flytta även 
med en bilkaross i. Karossen roteras enkelt med hjälp 
av en vinkelväxel. Man vevar till rätt arbetsposition. 
Hydrauliskt höj och sänkbar i båda ändar.

Maximal karossvikt: 1000 kg
Maximal karosslängd: 5000 mm
Lyfthöjd: 480-1230 mm

Art.nr 342959

Art.nr 85268

Art.nr 81768

Batteriladdare MXS 25 EU

Parkeringslyft, fyrpelare

Karossnurra, stor

3 250:-
exkl. moms 2 600:-

3 975:-
exkl. moms 3 180:-

2 595:-
exkl. moms 2 076:-

825:-
exkl. moms 660:-

9 995:-
exkl. moms 7 996:-

2 494:-
exkl. moms 1 995:-

449:-
exkl. moms 359:-

24 840:-
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Webbshop verktygsboden.se Ordertelefon 033-20 26 50 E-post info@verktygsboden.se 
Med reservation för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

Butik i Borås  källbäcksrydsgatan 1, tel. 033-15 72 75
ordertelefon  Måndag-fredag 8-17, tel. 033-20 26 50

Butik i Veddige  Västra ringvägen 4, tel. 0340-59 68 00

Hydraulisk tvåpelarlyft med självlåsande lyftarmar som är lämplig till personbilar och mindre transportfor-
don. Perfekt lyft för garaget eller verkstaden. Passar så väl proffs som hobbymekaniker. Lyften har manuell 
frigöring av låsspärrar på båda sidor. Den är utrustad med en kraftig aluminiummotor på 2200 W med kyl-
flänsar som förebygger överhettning. Manöverboxen har ett 24 V styrsystem. Lyftarmarna är symmetriska 
och är även utrustade med klämskydd. 

Denna lyft ersätter våra två tidigare storsäljare 85508 och 69440.
Lyften är från samma fabrik och håller samma höga kvalitet.

Lyftkapacitet: 3200 kg
Lyfthöjd: 1900 mm
Minsta lyfthöjd: 105 mm
Maximal bredd på fordon: 2400 mm
Totalhöjd: 2826 mm
Höj/sänktid: 75/45 sek
Vikt: ca 680 kg
Spänning: 230 V
Motoreffekt: 2200 W

Art.nr 487663
Tvåpelarlyft 3200 kg, med symmetrisk arm

15 995:-
exkl. moms 12 796:-

Skålad vagn som passar
de flesta bilhjul. 35 cm
bred. Alla hjul är vrid-
bara 360°. Varje vagn
tål 500 kg. Hjulen är
tillverkade i nylon för att
inte lämna spår på golvet.
Säljs parvis.

Art.nr 50845
Hjuldolly

Blästeraggregat med 
inbyggd dammsugare. 
Levereras komplett 
med utsugningsslang 
och blästerpistol.
Ett utmärkt
hjälpmedel vid 
blästring av
större partier på
sitt projekt. Går bra 
att använda inomhus 
tack vare den effektiva  
dammsugaren som 
även återvinne 
sanden.
Luftförbrukning: ca 
350 l/min

Art.nr 81857
Blästeraggregat med uppsugning

Art.nr 2237-2240
Garagegolv, 300x300 mm, 40 st

Kraftiga, snygga plattor som tål att köras på 
med bilar och andra fordon. Klickas ihop enkelt 
och lätt. Går bra att montera isär. Fungerar 
bra att lägga på golv som inte är helt släta. Ett 
perfekt sätt att få en enhetlig och fräsch stil i 
garaget. Plattornas yta är halkfri. Ändavslut 
finns som tillbehör. I varje kartong finns det 3,6 
m² golv. Hela 10 års garanti!

Portabel punktsvetstång -100s. Utmärkt för karos-
seriarbeten i karosseriplåt i max 1,5+1,5 mm. Med 
utbytbara spetsar.

Pneumatisk punktsvetsborrmaskin i proffsut-
förande. Är speciellt utvecklad för att borra ut 
svetspunkter i bilkarosser, och är konstruerad 
så att borrdjupet kan bestämmas så man endast 
borrar igenom den översta plåten medan den 
underliggande förblir intakt. Maskinen levereras 
standard med borr 8 mm.

Kör upp bilen på ramperna och höj upp med 
hydraulpumpen. Passar utmärkt till låga bilar 
då ramperna endast är 125 mm i nedfällt läge. 
Försedd med säkerhets låsning. Säljs parvis.
Lyfthöjd: 400 mm
Lyftkapacitet (per par): 1500 kg
Max hjulbredd: 30 cm

Art.nr 77868Art.nr 89665

Art.nr 32788

Punktsvetstång, 230 VPunktsvetsborrmaskin APM-2100

Hydrauliska hjulramper, 1500 kg

1 998:-
exkl. moms 1 598:-

MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar 
snabbt och effektivt och är idealisk för verkstäder 
och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har 
alla egenskaper och funktioner som gör att du 
kan lösa olika batterirelaterade problem. Den har 
funktioner som undersöker och visar om batteriet 
kan laddas och bibehålla laddning, en speciell 
rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade 
och djupt urladdade batterier.

Gör det möjligt att få plats med en bil till i garaget! Perfekt för bilentusiasten. Med säkerhetslåsning på alla 
ben och droppkar för att skydda bilen under. Behöver inte skruvas fast i golvet.

Lyftkapacitet: 3200 kg
Lyfthöjd: 1860 mm
Totalhöjd: 2060 mm
Spänning: 230 V

Perfekt karossnurra för renoveringsarbeten. Försedd 
med svängbara hjul som gör den lätt att flytta även 
med en bilkaross i. Karossen roteras enkelt med hjälp 
av en vinkelväxel. Man vevar till rätt arbetsposition. 
Hydrauliskt höj och sänkbar i båda ändar.

Maximal karossvikt: 1000 kg
Maximal karosslängd: 5000 mm
Lyfthöjd: 480-1230 mm

Art.nr 342959

Art.nr 85268

Art.nr 81768

Batteriladdare MXS 25 EU

Parkeringslyft, fyrpelare

Karossnurra, stor
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Namn: Fredrik Hanström 
Bostadsort: Åtvidaberg 
Födelseår: 1994 
Jobb: Studerar 
Biltyp/Kaross: Bertone 
Motor: 1962 cc 
Drivlina: Standard diffad bakaxel 
Chassie: Standard hårdare stötdämpare, fjädrar och krängningshäm-
mare 
Bromsar: Slitsade skivor, hårdare bromsbelägg 
Däck: Kuhmo r-däck 13 tum 
Klass: 1 
Vikt effekt enligt kalkyl: 3.942 men det är en eftermonterad katalysa-
tor 
Tävlingserfarenhet: Kört CAR Challenge ett år och rs-folkrace i 3 år 
Resultat i Car Challenge: 4:e plats i klass 2 förra året 
Målsättning för säsongen: Att komma runt

Namn: Joakim Rosell 
Bostadsort: Söderköping: 1964 
Jobb: Fitesa Norrköping 
Bil: Alfa Romeo 75 -88 
Motor: v6 3.0 
Drivlina: TS låda 45% diff 
Chassie: Bilstein coilover. 30 mm krängare fram, tarox skivor. 
Däck: Toyo 235/40-17 
Klass: 2 
Vikt effekt enligt kalkyl: 930 kg/183 hk 
Tävlingserfarenhet: Gocart, Challenge från 2006 
Resultat i Car Challenge: Blandat 
Målsättning för säsongen: Köra alla tävlingar

Namn: Ola Magnusson 
Bostadsort: Göteborg 
Födelseår: 1975 
Jobb: Egen företagare - Marknad & Försäljning 
Biltyp/Kaross: Alfa 75 -88 med startnummer 88 
Motor: 3,0 V6 12v 
Drivlina: Standard TS-låda 
Chassie: Bilstein coilovers, ställbar grövre krängare 
fram 
Bromsar: Tarox skivor och ok fram, original bak 
Däck: Kumho V70a 215-45-17 
Klass: 2 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 5,2 kg/hk (måste 
lätta mer…) 
Tävlingserfarenhet: Rookie i serien 2012, körde 4 tävlingshelger 
Tidigare resultat i Challenge: 2:a totalt i klass II 2012 
Målsättning med säsongen: Att komma till start i alla race. Att ta mål-
flagg före några av de andra. Ha jäkligt kul!

Namn: Micha Grönvalls 
Bostadsort: Stockholm 
Jobb: Driver/Äger Kihlströms Bilverkstad 
Födelseår: 1977 
Bil: Alfa 164 2,0 Turbo, E85 
Motor: 2 liter, 8 ventiler, kullagrad turbo, 366 hk, 580 Nm med 1,3 kg 
ladd 
Drivlina: Framhjulsdrift, orginal växellåda med Alfa Q2 diffbroms, 
sinterlamell 
Chassie. Coilover, ledlager till 90% 
Bromsar: 332 mm flytande skivor fram med AP Racing 6 kolvs ok, 
originalbromsar bak 
Däck: Yokohama A048 235 mm 
Klass: 1 
Vikt/Effektförhållande enligt kalkylark: 2,97 kg/hk 
Tävlingserfarenhet: 5 säsonger i Challenge 
Tidigare resultat i Challenge: 2:a i klass 1 två säsonger, ett flertal seg-
rar och Pole Positions

Namn: Jens Roos 
Bostadsort: Stockholm 
Jobb: teknisk försäljning automation. 
Födelseår: 1972 
Bil: Alfetta GTV 
Motor: 155 TS, 1962 cc, turbo 
Drivlina: Tätstegad låda med kylning, uppdaterad lamelldiff, 
Transaxel med CV–knutar, ofjädrad sinterkoppling. 
Bromsar: Fram Wilwood 6–kolvsok 332x32 mm, bak ombyggda stan-
dardok 250x19 mm. 
Däck: Kumho 245/40/17 
Klass: 1 
Vikt/Effektförhållande enligt kalkylark: 2,52 kg/hk 
Tävlingserfarenhet: 9 säsonger i Challenge 
Tidigare resultat i Challenge: lite balndat i klass 1–4

Mål för säsongen: topp 3.

Namn: Johnnie Eliasson #76 
Websida: www.alfistiracing.com  
Bostadsort: Falkenberg 
Födelseår: 1976 
Jobb: Innesäljare 
Bil: Kaross: GTV6 -85 
Motor: Busso 
Drivlina: Special  
Chassie: Framvagn: Alfistiracing coilover, Alfistiracing 30mm kräng-
are med uniballs. Ombyggda spindlar. Moddade övre bärarmar 
Bakvagn: Alfistiracing coilover. Borttagen krängare. Alfistiracing 
SZ-lager. Skränkt De-dion. Sänkt watt-propeller. Justerbar wattlänk 
med uniballs  
Bromsar: Maserati  
Däck: 235/40-17  
Klass: 2 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 4,310 kg/hk 
Tävlingserfarenhet: Ingen 
Tidigare resultat i Challenge: Inga 
Målsättning med säsongen: Att hinna färdigt med bilen och köra 
minst en racehelg. 

Namn: Niclas Rosengren 
Bostadsort: Upphärad 
Födelseår: 1969 
Jobb: Utvecklingschef Elbilar/Plug-in-Hybrider Volvo 
Cars 
Bil: Alfa 75 Startnummer 9 
Motor: 3,0 
Drivlina: Tätstegad växellåda med uppdaterad lamelldiff 
Chassie: Fram IMSA/SZ, Bak IMSA/SZ 
Bromsar: Fram 156 STCC 330mm, Bak utflyttade bromsar 280mm 
orginal framok placerade bak. 
Däck: Kumho R-däck 245/40-17 
Klass: 1 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 2,553 
Tävlingserfarenhet: 7 år i Challenge, 4 deltävlingar i Corsa Italiana. 
Tidigare resultat i Challenge: Klass 1 resultat, Totalvinst 2008, 2009, 
2010; 2:a 2012; 3:a 2011. 
Målsättning med säsongen: Topp 3.

Namn: Ture Tiholt 
Bostadsort: Ösmo 
Födelseår: 1954 
Jobb: Smed 
Bil: A.R. 75 ts 
Motor: 1962cc,dubbla webrar 
Drivlina: Sinterkoppling,tät låda 
Chassie: Lättat,sänkt, nya hjulvinklar, coilover fram+bak 
Bromsar: Std. m. hårda belägg 
Däck: Toyo 888 225/45/16 
Klass: 2 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: Eftersträvar 4,25. 
Har ej bromsat o vägt än. 
Tävlingserfarenhet: SSK 10år, Super Saloon (långlopp), Folkrace 
Tidigare resultat i Challenge: två vinster o total 3:e plats kl3 -12 
Målsättning med säsongen: försöka att ha framskjutna placeringar i 
kl.2

Namn: Ragnar Rosengren 
Bostadsort: Linköping 
Födelseår: 1960 
Jobb: Projektledare LFV 
Bil: AR 156 
Motor 2.0 TS nederländsk 156 Challenge spec 
Drivlina Drenth dogbox med viscodrive LSD 
Chassie nederländsk Grupp N spec 
Bromsar Standard, extra kylning fram  
Däck Toyo R888 205/40 17 eller 205/50 15. 
Klass: 2 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 5,108 kg/hk (så i 
h-e heller...) 
Tävlingserfarenhet: 0 
Tidigare resultat i Challenge: 0 
Målsättning med säsongen: 1. Hålla mig ur vägen 2. Kolla att bilen 
funkar och i så fall hur 3. Ha kul 4. Lära mig köra.

Namn: Hans Bjurman 
Bostadsort: Gävle 
Födelseår : 1956 
Jobb: Opsyrra 
Bil: Alfa 75 -91 
Motor: 2.7 V6 supercharger  
Drivlina: egenkonstruerad tätlåda sitter även i en del av konkuren-
ternas bilar 
Chassie: egenkonstruerad breddad framvagn med antidive , coilo-
vers och 30 mm kräng. Breddad Dedion bak ... plyfa skiva under hela 
bilen med diffusor bak. Bromsar original Brembo ok runt om 330 
mm fram utflyttat bak 270mm. 
Däck fälgar 9x17 däck 235/40 17 
Klass: 1 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 2,5 kg/ hk 
Tävlingserfarenhet: rally på 80 talet.. Car Challenge sedan 2005. 
Tidigare resultat i Challenge: klassegrar klass 3 och klass 1 
Målsättning med säsongen: Ge dom andra grabbarna motstånd...och 
slutar bland dom 3 bästa i klass 1!

Namn: Peter Johansson # 57 
Bostadsort: Ullared 
Födelseår: 1957 
Jobb: Bergkvarabuss ( Varberg) 
Bil: AR 2000 GT ( Bertone), 1972  
Motor:1960cc 4cyl 
Växellåda: org 
Framvagn: 
Bakvagn: 
Däck: Yokohama 048 
Vikt: 960 Kg

Namn: Kristoffer Edström 
Bostadsort: Hunnebostrand 
Födelseår: 1978 
Jobb: Underhållsmekaniker 
Bil: Alfa 75 Turbo 
Motor 1,8 T trimmad 
Drivlina TS Låda 
Chassie Coilovers  
Bromsar Brembo 
Däck 235 40 17 Toyo 
Klass: 1 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 
Tävlingserfarenhet: 
Tidigare resultat i Challenge: Lite blandat 
Målsättning med säsongen: Topp 3
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Namn: Dag von Bothmer 
Bostadsort: Malmköping 
Födelseår: 1962 
Jobb: Lantbrukare/kundansvarig Biototal 
Bil: Giulietta 
Motor: TS-motor original 
Drivlina: TS 
Chassie: AVO coilover. Grövre kränghämmare 
Bromsar: Org. bromsar bak. Wilwood 4 kolvsok fram 
Däck: Kuhmo 225/45-16 
Klass: 3 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: Har ej vägt bilen 
efter modifieringar som snart är klara. 
Tävlingserfarenhet: - 
Tidigare resultat i Challenge: Minns inte antal tävlingar men borde 
vara ca 3 st. 
Målsättning med säsongen är att sortera ut chassiet och få allt att 
funka igen efter 2 års uppehåll.

Namn: Peter A Kavcic 
Bostadsort: Växjö 
Födelseår: 1971 
Jobb: offert-/automationsingenjör Alstom 
Power Environmental System AB 
Bil: Alfa Romeo 155 
År: 1992 
Vikt: 1100Kg 
Motor: 2.0 TS 8v, 144Hk 
Växellåda: Original 155 2.0TS 8V-låda (ej diffbroms) 
Framvagn: Original framvagn med hårdare sänkfjädrar + dämpare. 
Standard Alfa 155 skivor och bromsok med Ferodo DS3000 belägg 
från PEAN Sweden. 
Bakvagn: Original bakvagn med hårdare sänkfjädrar + dämpare. 
Standard Alfa 155 skivor och bromsok med Ferodo DS-belägg. 
Däck: 195/50×15 Maxxis R-däck från Växjö-Däck AB fram och bak. 
Klass: III 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 9,722kg/hk med 
195or  (9,320kg/hk med 205or ) 
Tävlingserfarenhet: Första säsongen i Challenge 2012 
Tidigare resultat i Challenge: Blev 2012 ”Campioni classe III” /total 
vinnare i klass III. 
Målsättning med säsongen: Försöka ta så många pallplatser som möj-
ligt och försöka behålla titeln. Dock blir klassIII-kampen mkt hårdare 
2013 med ”portade” konkurrenter och V6:or. Sedan är det inte säkert 
att jag kan köra alla loppen i år.

Namn: Jonas Klang, #68
Födelseår: 1968 
Bor: Linköping 
Jobbar: Utvecklingschef på Strömsholmen 
AB 
Bil: Alfa Romeo 75 TS 
År: 1988 
Vikt: 925 kg 
Motor: 2,0 TS. Planad topp, portmatchat insug och avgas, kolvar och 
stakar viktade och extraktorgrenrör. 
Växellåda: Tätstegad ”Bjurmanlåda” med original TS diffbroms 
Framvagn: 30 mm torsionsstavar, Bilstein RS stötdämpare, 29 mm 
krängningshämmare med droplinks från 105-serien, utshimsade 
under bärarmar, original bromsok med slitsade Taroxskivor och 
Pagid Gula RS29 belägg. 
Bakvagn: Kortade sänkfjädrar, nedflyttad propeller på dedion, 
Bilstein RS stötdämpare, krängningshämmare, dropstops, original 
bromsok och skivor med Tarox Racing belägg. 
Däck: Toyo R888 alternativt Dunlop eller Kuhmo, 205/50x15 
Klass: 3 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 6,16 kg/hk 
Tävlingserfarenhet: 4 tidigare säsonger i 3 olika bilar.  
Tidigare resultat i Challenge: Klasseger klass 4 2010, ensam i klassen 
:-) 
Målsättning med säsongen: Framförallt att få ha riktigt kul! Komma i 
mål i samtliga säsongens lopp. Utvecklas som förare.

Namn: Sune Svensson 
Ålder: 53 
Bor: Fiskareby, Ronneby 
Jobbar: Lastbilschaufför, kör för DHL 
Bilmodell: Alfa Romeo Alfasud 
År: 1976 
Vikt: 780kg 
Motor: 1,7l 16V boxer, 132hk 
Växellåda: Sud-låda med lite 1700 drev + torsen-diff 
Framvagn: Egen byggd framvagn. Standard bromsok Alfa 33 8V/
Bendix med original Alfa belägg. Alfa 33 8V solida skivor. 
Bakvagn: Alfa 33 serie 3 original bakvagn. Alfa 33 8V standard 
bromsok och skivor med original Alfa belägg. 
Däck: 235/45x13 Kumho v70a fram och bak alt 215/50x13 Kumho 
v70a fram och bak.

Namn: Claes Hoffsten 
Bostadsort: Dalarö 
Födelseår: 1976 
Jobb: Bilhandel

Biltyp/Kaross ALFA 156 
Motor 1,6 turbo 
Drivlina Hewland 6–växlad låda. 
Chassie PENSKE 
Bromsar BREMBO/AP 
Däck KUHMO 17” 
Klass: 1 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 3,27 
Tävlingserfarenhet: S40/S60 Challenge, Semcon Cup, CA Challenge 
Tidigare resultat i Challenge: Totalsegrare 2011 
Målsättning med säsongen: en tuff seger och mycket skoj!

Namn: Gustav Holmdahl 
Bostadsort: Lerum 
Födelseår: 1978 
Jobb: Maskiningenjör, konstruktör 
Bil: Alfa 75 
Motor 3,0 V6 
Drivlina Alfa 75 Turbo 
Chassie AVO coilovers, 30mmkrängare fram, ledlager växellådsfäste, 
nedflyttat rc bak 
Bromsar Std Alfa 75 
Däck 225/45/17 R888 
Klass: 2 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 5kg/hk 
Tävlingserfarenhet: Tävlat i CAR Challenge 2010, 2011 samt 2012. 
Tidigare resultat i Challenge: Klassvinnare klass 2 2011 
Målsättning med säsongen: Komma till start i så många tävlingar 
som möjligt och ha skitkul!

Namn: Magnus Åberg 
Bostadsort: Nyköping 
Födelseår: 1960 
Jobb: Konsult inom financial technolgy 
Bil Alfa 75 
Motor  3.0 V6 
Drivlina diffad TS-låda 
Chassie kulleder, fjädrar m.m. - the usual stuff. 
Bromsar renoverade original, OMP 971C belägg, luftflöde.  
Däck Toyo R888 
Klass: på gränsen mellan klass 2 och 3. 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: cirka 6 +-0,2 
Tävlingserfarenhet: Njae 
Tidigare resultat i Challenge: Kvaltider på Knutstorp 2012 
Målsättning med säsongen: Få både bil och förare konkurrenskraftig 
i klass 2.

Namn: Johan Moberg 
Bostadsort: Göteborg 
Födelseår: 1972 
Jobb: Försäljningschef Cadcraft AB, Delägare LM 
Motorsport 
Bil Alfa 156 Challenge 
Motor Alfa 2,0 TS 16v 
Drivlina 5vxl Bacci med Quaife diffbroms 
Chassie Alfa 156 Grupp N 
Bromsar Brembo 4-kolv, Brembo belägg och skivor 
Däck Kumho V700 215/40-17 
Klass: 2 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 
Tävlingserfarenhet: 12 säsonger (Roadsport, Modsport samt 
Challenge)

Namn: Claes Hindemith 
Bostadsort: Kumla 
Födelseår: 1970 
Jobb: Teknikkonsult 
Bil: Alfa 75 
Motor: V6 3,0 
Drivlina: TS-låda 
Chassie: Fram: Bilstein coilover. Bak: Bilstein dämpare med 60mm 
fjädrar 
Bromsar: Fram: Wilwood skivor & ok. Bak: Orginal 
Däck: Khumo ECSTA 
Klass: 2 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: Ca. 970Kg 
Tävlingserfarenhet: 10år i CAR Challenge 
Tidigare resultat i Challenge: Klassvinnare 2009 klass 3 
Målsättning med säsongen: Delar bilen med en kompis i år så målet 
är att han ska utvecklas som förare.

Namn: Jonas Hoffsten 
Bostadsort: Haninge 
Födelseår: 1971 
Jobb: Butikschef Meca, ägare Däckskiftarna i Sverige AB 
Bil: 155 q4 dtm replika plastic fantastik 
Motor: 155 q4 big turbo etanol 
Drivlina: Förstärkt låda med grym koppling 
Chassie: Dyra prylar fram, skit i bak 
Bromsar: Mitshubishi evo 9 
Däck: Kumho 225 45 18 
Klass: 1 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 350hk 1250kg 
Tävlingserfarenhet: Kört av jätte mycket M14x1.5, har beställt till den 
redan, ska komma i morgon. 
Tidigare resultat i Challenge: 
Målsättning med säsongen: Vinna ett race

Namn: Dan-Erik Hansson
Bostadsort: Järfälla 
Födelseår: 1962 
Jobb: Konsult och egen företagare (projektledare att 
hyra om du vill köpa ett tåg eller signalsystem) 
Bil: Alfetta GTV 2.0 -86 verde oliva-metallic 
Motor 75 TS, original inkl. grenrör och chip 
Drivlina original kardan, växellåda 75 TS (tätstegad, teoretisk toppfart 
194 km/h vid 7500 rpm) 
Chassie: Fram original med 30 mm torsionsstavar. Bilstein B46 RS. 30 
mm krängningshämmare 
Bakvagn: Förstärkta Ford-Sierra-kombi-fjädrar från Biltema, kortade. 
Bilstein B46 RS. Nav och drivaxlar från 75 TS. Ingen krängningshäm-
mare 
Bromsar 75TS skivor och ok. Belägg Performance Friction PF-01 eller 
Ferodo DS3000 
Däck Kumho V70A 205/50 -15 
Klass: 3 
Vikt/Effektförhållande enligt klassningskalkylen: 6,6 
Tävlingserfarenhet: Började tävla i Challenge 2010 
Tidigare resultat i Challenge: 2010 kl III 1:a, 2011 kl II 2:a, 2012 kl II 4:a 
Målsättning med säsongen: Massor med pokaler! Och inte bli varvad. 
Och inte stressmecka i depån.
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KLUBBShoPPenKLUBBShoPPen

17 TYgmäRkE aLfa ROmEO
8 cm    80:-
med det klassiska Alfa Romeo-märket

18 cLuB-PiN 15 mm    35:-
Visa dina vänner vilken klubb du tillhör! Pin 
med 4-färgslogo.

19 aLfa ROmEO-PiN 13 mm    35:-
Visa dina vänner vilken bil du kör! Pin med 
4-färgslogo.

20 NYckELRiNg mEd kEYcOdE, BLÅ/
SVaRT    75:-
Med ett nummer på baksidan som gör att upphit-
tad nyckelknippa läggs i närmaste brevlåda och 
sedan skickas tillbaka till ägaren. Svart eller blå.

21 NYckELRiNg aLfa ROmEO i mETaLL    
120:-
som ligger tungt i handen. Kvalitet!

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

19

18

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 vil-
ken 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.

1

2

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 OVERaL-

LER hiTTaR du i WEBBuTikEN.

1 kEPS cLuB aLfa ROmEO 
Röd   120:-
Klassiskt röd eller svart med broderad klubbtext.

2 kEPS aLfa ROmEO Röd   140:-
Klassiskt röd med Alfa Romeo-logo.

3 PikéTRöJa cLuB aLfa ROmEO 
hERR S-xL & dam 36-40    300:-
i mycket hög kvalitet. Röd med texten Club Alfa 
romeo broderat i vitt på bröstet samt vita linjer i 
sidan. Finns som både dam- och herrmodell.
4 fickLamPa mEd dYNamO   95:-
LED-ficklampa med inbyggd dynamo, ett par 

3

6

7 822

5

4

snabba tryck på handtaget så är den laddad och klar 
att användas. Helt oumbärlig att ha i handskfacket! 
Clublogo tryckt i vitt.

5 BäLTE mEd VERkTYgSSPäNNE
295:-
Coolt bälte med verktyg i spännet. Skruvmejsel, 
stjärnmejsel, 10-ans hylsnyckel och ölöppnare. Varför 
ha verktygslåda längre?

6 T-ShiRT Röd VuxEN  S-xxL   120:-
Röd med vita rand kring sömmar och på axlar. 
Klubbtext i vitt på bröstet.

7 T-ShiRT Röd BaRN 
110/120, 130/140, 150/160   100:-
Röd med klubbtext i vitt på bröstet.

8 damLiNNE Röd S-L (36-40)    120:-
Ny modell! Röd med vita rand kring sömmar. 
Klubbtext i vitt på bröstet.

9 T-ShiRT föR BaRN   100:-
Röd t-shirt med vita stripes, nästan samma som 
vuxentröjan fast i barnstorlek. Tillverkad i 100% 
bomull med Club Alfa Romeo-logo i vitt tryck 
på vänster sida. Tröjan krymper ej då den är för-
tvättad. Finns i storlekarna 110/120, 130/140 och 
150/160

10 kLuBBSTREamER, guL
iNVäNdig/uTVäNdig    20:-
med texten Club Alfa Romeo, för invändig eller 
utvändig montering.

11 kLiSTERdEkaL cLuB aLfa ROmEO 
(EJ PÅ BiLd) 8 cm    30:-
Rund dekal med Clublogo

12 kLiSTERdEkaL aLfa ROmEO
10 cm    25:-
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, liten

13 kLiSTERdEkaL aLfa ROmEO
30 cm    50:- 
Rund dekal med Alfa Romeo-logo, stor

14 kLuBBdEkaL, 6ST. SmÅ    35:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på bilen, 
datorn, cykeln mm.

15 kLuBBdEkaL, 3ST. STORa   45:-
Klassiska klubbtriangeln som ska sättas på bilen, 
datorn, cykeln mm.

16 TYgmäRkE cLuB aLfa ROmEO
8 cm    40:-
med Club-logga i gult på blå bakgrund. Kan stry-
kas fast.

27

20 21

23 maNSchETTkNaPPaR i SiLVER 890:-
Supersnygga manschettknappar i silver. Motivet 
är den välkända Alfa Romeo-grillen och dessa är 
tillverkade i Italien för Alfa Romeo. 2 st som leve-
reras i en sammetspåse.

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

26 ViNdJacka föR BaRN (EJ PÅ BiLd)
110/120, 130/140, 150/160    250:-
Vindjacka i nylon med vitt Club Alfa Romeo-tryck 
på bröstet.

27 mEkOVERaLL mEcha TOP
S-xxL    795:-
Mekoverall som kan användas som heltäckande 
klädsel vid bankörning. Tillverkat i polyester/bom-
ull. Finns i färgerna röd, blå eller svart.

10

35

23

9

25

26

12/13

14

17

24

16

34

15
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nOStALGIA&böckernOStALGIA&böcker

14

20
21

20 aLfa ROmEO gTV/gT
aV faBRiziO fERRaRi
PRiS 260:- PLuS fRakT
Text på Italienska enbart men med mycket illustratio-
ner 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 täv-
lingsbilar 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 legen-
dariska bil som fanns i 6 till 10 exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare till nutid, 
intervjuer med förare och mekaniker samt tävlings-
historier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken däri-
från förmedlas.
Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

24 aLfa 75 & miLaNO dRiVEN TO 
BE diffERENT
kOmmER aTT kOSTa ca 700:- + fRakT
dEN REkOmENdERaS
Nu kommer den första historiken om Alfa 75 mång-
as 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 frakt-
kostnaden.
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.

28 ThE aLfa ROmEO V6 ENgiNE 
high-PERfORmaNcE maNuaL
aV Jim kaRTaLamakiS
PRiS 300:-
160 sidor tjock finns den nu i lager hos oss båg-
nande 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 hjulupphängning-
ar och växellådor på bakhjulsdrivna bilar.
REkOmENdERaS.

29 aLfa ROmEO aLfaSud 
aV giaNcaRLO caTaRSi
PRiS 260:- PLuS fRakT
128 rikt illustererade sidor om årets jubileums-
barn, Alfasud 40 år.
Texten är på Italienska men om språkkunskaperna 
är begränsade gör bilderna ändå boken intressant 
för Sud freaken.

30 aLfa ROmEO aLLOY TWiN-
cam 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.

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 post-
förskottsavgifter. 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.

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 ber-
tone 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 ank-
stjärtar 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 model-
lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 
och svartvitt. 95 sidor.

9 aLfa ROmEO TiPO 33
aV PETER cOLLiNS Och Ed mcdONOugh
PRiS 600:- PLuS fRakT
Hela historien om Alfa Romeos legendariska 
världmästarbil i sportvagnsklassen och dess sys-
ter för landsvägen världens kanske vackraste bil 
Tipo 33 Stradale. Ett kapitel handlar om design-
studierna Carabo, Pininfarina P33, Iguana, Cueno 
och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or som 
även kom att användas i Alfa Romeo Montreal 
eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

14 aLfa ROmEO giuLiETTa
aV aNgELO TiTO aNSELmi
NYTT PRiS 450:-. BiLLigaRE! PLuS fRakT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt om 
Giulietta plus intervjuer med folk som var med och 
utvecklade, färgkombinationer interiör-kaross och 
leveranslistor på bilarna.
Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik i färg. 
191 sidor

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.
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Det är en helt vanlig kall vårdag 
i april. Jag har precis klivit in på 
Gelateria Italiana. Solen skiner 
från klarblå himmel men tempe-
raturen är enbart gynnsam för att 
bevara glassens frusna konsistens 
– den smälter ytterst sakta denna 
dag. Ändå sitter där ett antal 
tappra älskare av gelato på uteser-
veringen och tankar solljus över 
sina favoritsmaker.

Butiken har legat på 
samma adress sedan 1979 då 
Caterina ”Erina” Panzera öpp-
nade Gelateria Italiana på 
Drottningsholmvägen 22, alldeles 
vid Fridhemsplan i Stockholm. 

Allt började i Palermo på 
Sicilien under sent 1910–tal där 
farfar Francesco tillverkade och 
sålde glass. Den var så god att 
självaste kung Vittorio Emanuele 
III av Italien utnämnde den gode 
Francesco till kunglig glassma-
kare.

Från farfar Francesco gick arvet 
till Erinas farbror som i sin tur 
lät arvet gå vidare till Erina och 
hennes bror. Caterina öppnade 
sin glassbutik på Fridhemsplan 
emedan hennes bror öppnade 
gelateria i Rom på Piazza Re Di 
Roma. Passa på och besök om du 
har vägarna förbi Rom.

Erina har idag dragit sig till-
baka och sedan mitten av 1990–
talet driver hennes yngre syster 
Rosalba butiken. Caterinas smak-
lökar är dock fortfarande i högsta 
grad aktiva – så fort en ny smak 
ska experimenteras fram konsul-
teras hennes smak och omdöme. 
Under sin yrkesverksamma tid 
hann dock Caterina införa en hel 
del nymodigheter för svenska fol-
ket. I butiken fanns en av de första 
espressomaskinerna i Sverige 
liksom de första varma italienska 
smörgåsarna – pannini – i Sverige.

Butiken kunde lika gärna ha 
legat i Italien. Det är med tack-
samhet jag ser den totala avsakna-
den av alla moderna och nyckfulla 
inredningsdetaljer; Gelateria 
Italiana är genuint, trevligt och 
alldeles lagom distanserat från 
könlösa och serieproducerade kaf-
fehus. 

Erina var ytterst bestämd gäl-
lande innehållet i sin gelato lik-
som övriga produkter i butiken; i 
mesta möjliga mån skulle de vara 
från Italien. Pesto, smörgåsdres-
sing och tomatröra tillverkas i 
köket. Mozzarella, prosciutto 
och aubergine kommer också 
från italienska leverantörer. 
Pistagenötterna är från den lilla 
byn Bronte på Sicilien, några mil 
nord–nordväst om Catania, precis 
nedanför Etnas västra sluttningar.

– Det finns vissa oseriösa 
glasstillverkare som fuskar med 
pistagesmaken, berättar Rosalba. 
De ersätter en del av dem med 
billigare hasselnötter och till och 
med bönor, utbrister en indigne-
rad Rosalba.

Det framgår med all tydlighet 
att äkta gelato handlar om stolthet, 
kunnande och råvaror, något som 
riskkapitalister och snabba klip-
pare inte begriper.

Ett annat exempel är färg. En 
snabb blick ner i frysdisken visar 

GeLAterIA	ItALIAnA – gElato på riktigt!

Farfar Francesco som redan i 
slutet av 1910–talet tillverkade 
förstklassiga produkter goda 
nog för kungahus.

gelato är djupfryst och har god smak, precis som glass. Men det är inte glass 
– det är gElato! hantverket, råvarorna och tillverkningsmetoderna men fram-
förallt upplevelsen skiljer gelaton från glassen. kanske lite på samma sätt som 
alfa romeo skiljer sig från dacia?

//FaKta gelateria italiaNa

Hitta hit:

Punkten A på den bifogade 
google earth View.

Drottningholmsvägen 22
112 42 Stockholm

t–bana station Fridhemsplan

rosalba bakom disken där tonvis med äkta gelato serverats genom åren.

Fr.v. Madi, Rosalba och Camila 
som alla är mycket bestämda; 
gelato är INTE glass.

Augusto, Rosalbas son, fjärde 
generationen av glasstillverkare 
med snart 100–årigt grundre-
cept.

Vitt för citron och gult för vanilj 
– inte samma sak som i stor-
packet från stormarknaden.

Caterina Erina Panzera 1969, 
redo med cykelglasskiosk.

Snart 35 år på samma adress 
med glass från än äldre recept. 

en gul samt vit bunke med glass. 
Mitt obildade glass–öga definierar 
blixtsnabbt den vita som vanilj 
och den gula som citron. Signora 
Rosalba skrattar och rättar mig 
fort.

– Citronens skal är gult, men 
inte fruktköttet, berättar Rosalba. 
Därför är citronglassen vit. 
Vaniljen är gul med små svarta 
läckra prickar av vaniljstångens 
frön. Den gula färgen kommer 
dock från äggulan, förklarar 
Rosalba.

Volymvikt, eller densitet, skil-
jer också gelato från massprodu-
cerad gräddglass. Den senare kan 
innehålla uppemot 60 procent luft. 
Gelato görs på mjölk med riktig 
frukt och innehåller mycket lite 
luft. Koncentrationen per sked är 
också en av förklaringarna till att 
gelato är så mycket mer smakrik 
än vanlig glass. Dock kan olika 
smaker skilja sig åt i specifik vikt. 
Vaniljfrön är lättare än chokladbö-
nor då det gäller gelato.

Mjölkinnehållet gör också att 
gelaton är mer fettsnål än grädd-
glass.

Erina skapade också en klas-
siker med glassbomben som fick 
sin första storhetstid på 1970–talet. 
Egentligen en glasstårta som kan 
beställas med upp till tre valfria 
smaker. Fraktas med fördel hem i 
frysväska sommartid. Till nyåret 
rekommenderas champagnesorbet 
som är en storsäljare några veckor 
varje år. 

Förutom gelato finns smörgåsar 
med olika italienskt pålägg, små-
kakor, skorpor och kaffe samt en 
hel del annat, men det överlåtar 
jag åt dig att upptäcka. 

Med huvudet fyllt av gelato–
drömmar åker jag hemåt. Det står 
fullständigt klart att Gelateria 
Italiana kommer att få besök av 
mig ett flertal gånger denna som-
mar!
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I	näStA	nUmmer

Club Alfa Romeo inbjuder härmed 
till en ny sommarträff i norra Sverige. 
Den här gången bor vi Auto Lodge i 
Kall, i närheten av Åre.

I anslutning till Kall har Auto Lodge 
en asfaltbana som vi kommer att dis-
ponera. Kall ligger på baksidan av 
Åreskutan i Jämtland.

Även i år blir det ett tvådagarsarrang-
emang, lördag-söndag 6-7 juli.

SOmmArträFF
		I	KALL/åre

Preliminärt program är att vi gör en 
utflykt till Fröå koppargruva lördag 
förmiddag, bankörning på eftermiddan 
(375 kr/bil) och gemensam middag på 
kvällen. På söndag planerar vi utflykt 
till Åre och en tur med kabinbanan 
upp på Åreskutan.

Club Alfa Romeo kommer liksom förra 
året att subventionera delar av arrang-
emanget för klubbens medlemmar.

Dubbelrum på Autolodge i Kall kostar 
1570 kr och enkelrum 1176 kr. Du kan 
boka via webben på adressen recep-
tion@autolodge.com, eller telefon 0647-
411 00,  ange Alfa Romeo. Även anmä-
lan till Gunnar Sundgren, gsundgren@
gmail.com, 070-579 49 44.

Mer info på vår hemsida www.alfaro-
meo.org  om definitivt program m m.

Efter förra årets trevliga och omtyckta träff i storforsen spinner gunnar 
sundgren vidare inför sommaren 2013. detaljerna börjar klarna och 
du kan redan nu boka helgen 6–7 juli.

välkommen	till	spännande	dagar	i	vackra	Jämtland!

redaktör	erlandsson	besökte	Italien	i	slutet	av	mars.	många	trevliga	besök	hanns	med,	
inte	minst	på	Balocco	och	museo	dell´automobile	i	turin.	8C	Spider	går	fort	–	snabbare	än	

Giulietta	Qv,	och	i	turin	finns	ett	museum	som	inte	går	av	för	hackor!
Förhoppningsvis	har	vi	även	artiklar	från	banmöten,	träffar	och	annat	kul!

Italiensk glass är på allvar. Skillnaderna 
gentemot den gräddglass du köper från 
frysdisken är mycket stor, därför är det 
viktigt att skilja på gelato och glass. 
Gelato innehåller bland annat mindre 
fett då den tillverkas av mjölk. Den 
innehåller även mindre luft vilket ger 
högre densitet och gelato serveras dess-
utom vid en högre temperatur som frigör 
ytterligare smakämnen. Resultatet är en 
mer smakrik gelato eftersom det finns 
mindre fett som ”täpper till” smaklö-
karna på tungan. Med sin höga densitet 
finns det dessutom fler smakämnen per 

GeLAtO univErsity
TExT: STaffaN ERLaNdSSON
fOTO: caRPigNiaNi gELaTO uNiVERSiTY

Vill du lära dig att tillverka italiensk glass? i Bologna ligger företaget 
Carpigiani, som sedan 1946 tillverkat maskiner och utrustning för glass-
tillverkning. 2003 invigdes Carpigiani gelato University. Där erbjuds allt 
från nybörjarkurser till avancerade utbildningar för elever från hela värl-
den. Kanske dags att vidareutbilda dig på semestern?

tugga och smaklökarna är 
känsligare eftersom tem-
peraturen är högre. Glass 
tillverkas i stora satser 
på industriellt sätt. Den 
måste dessutom vara håll-
bar, vilket är skälet till 
att den innehåller konser-
verande tillsatser. Gelato 
tillverkas för hand i små 
maskiner så gott som dag-
ligen. Att kalla gelato för 
hälsokost kanske är att ta 

i men faktum är att den är betydligt mer 
naturlig än glass. Råvarorna består bland 
annat av mejeriprodukter, sötningsmedel 
och smakämnen. Färska citroner, bana-
ner, kakao, kaffe, bär och alkoholhaltiga 
drycker är exempel på ingredienser. 
Antalet varianter på gelato begränsas 
enbart av alla de tusentals tillverkarnas 
egna idéer och tankar om råvaror och 
kombinationen av dessa. Och namnen 
på smaker som stracciatella, pistachio, 
limone, frutti di bosco, caffé och nocciola 
får i alla fall mina smaklökar att gå ner i 
spagat!

Utbildningarna är många. Sök på 
internet så hittar du ett antal olika kur-
ser att gå. Kanske dags att sadla om här 
i livet? Utbildningarna kostar från 500 
Euro – billigt med tanke på att italiensk 
glass, varma smörgåsar och bakverk all-
tid går hem. Och du tvingas dessutom till 
ett flertal studie– och inköpsresor varje 
år. Och då kan du också köpa en Alfa 
Romeo att ta hem! Eller varför inte två?

LäNkaR

Italienskt gelato–universitet
www.carpigiani.com

Svensk återförsäljare och leverantör av 
bland annat Carpigiani
www.primulator.se

Maestra della Gealteria Italiana – ännu 
en gelatoutbildning
www.scuolaitalianagelateria.it
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Träffdatum

6	juni Motorhistoriska dagen
www.mhrf.se/6juni

5–7	juli Svenskt Sportvagnsmeeeting
www.sportvagsmeeting.se

26–27	juli Motorhistoriska marknaden, 
Strängnäs

27	juli Thulinträffen
www.thulintraffen.nu

7	augusti Hamnträffen Nyköping. 
Tema Italien
www.automobilsallskapet.se

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

40  1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 14 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31

Oktober

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44  1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30

november

Manusstopp
KlöverBladet

Sommarträff	
Kinnekulle

På banmötet i Kinnekulle den 17-18:e augusti blir det extrakryd-
da! Ett späckat program med aktiviteter även utanför banan gör 
detta till ett måste i kalendern även för dig som inte tänkt köra ban-
mötet.

Här träffas alla Alfor från 8c till 8C. Fantastiska renoveringar, 
gammelbilar, nya Alfa, bruks–Alfa och de som gått över 40.000mil 
liksom ombyggda bilar och ljudbyggen. Exempelvis kommer årets 
viktigaste fråga – hur breda däck kan monteras på en 156:a – att 
redas ut en gång för alla. Alla är välkomna! Detta är ett första försök 
till att slå ihop en första träff med ett banmöte. Slår det väl ut kom-
mer det bli fler framöver.Under dagen kommer det att finnas möjlig-
het till medåkning med en erfaren banåkare några varv (roligare än 
berg– och dalbana) samt få åka ett par lugna varv med din veteran 
eller varför inte uppleva känslan av att åka i sin egen Alfa runt  
banan i lagom fart. 

På kvällen blir det gemensam middag i Hällekis på Carinas Kök 
& Bar. Går allt i lås blir det vin eller grappaprovning i samband med 
det. Efter att ha vilat ut på söndagen finns mycket trevligt att göra i 
omgivningen.  Åk på upptäcktsfärd i Arns hjulspår, klättra upp till 
toppen av Kinnekulle och se på utsikten utsiktstornet eller åk ner 
till banan och titta när Challengeförarna gör upp om vem som är 
snabbast.

Vill du bo kvar rekommenderas STF Hällekis vandrarhem i 
Falkängen, eller det nostalgiska Brännebrona Gästis där det finns 
massor med motorhistoria och annat kul i väggarna. Surfa in på 
www.falkangen.se eller www.brannebronagastis.se för mer info.

Boka mat och övernattning enligt anvisningarna för banmötet på 
klubbens hemsida om ni så vill. Annars är det bara att dyka upp vid 
10-11 tiden och njuta av alla alfor i den fina miljön.

Mer info kommer finnas på www.alfaromeo.org under 
AKTIVITETER.

varMT välkoMna!

björn Ågren

Vem vet – kanske får vi samma uppslutning och stämning som på 
100–årsjubileet 2010? Packa väskan och åk till Kinnekulle!

BåStAD	27/7	2013
Anmäl dig direkt på deras hemsida

http://www.bastadclassicmotor.se/

Vi kommer att bli hänvisade till en egen 
”Italiensk hörna” med de andra Italienska bilarna.

Bilträff i Vikens hamn
24/7	2013

Här samlas bilintresserade för att snacka motorer och visa 
upp sina åk. Det är alltifrån amerikanare från 30- och 

50-talet till klassiska italienare och en och annan sportbil. 
Klockan 18.00 är det uppställning på gräsplätten i hamnen, 

men den som vill vara säker på parkettplats gör bäst i att 
komma tidigare.

Vi samlas klockan 17.00 i Helsingborg 
på Biltemas parkering.

Frågor kontakta robert@alfaromeo.nu

Anmälan är inte ett måste men via gärna att du kommer.

Väl mött!

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 31

juli

Thulinträff

Träff på Torsångs Motormuseum

Kall Auto Lodge 6–7 juli

Båstad Classic Motor

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31  1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31

augusti

Banmöte och ”putsträff” 
Kinnekulle 17-18/8

Tema Italien 
hamnträff Nyköping

Manusstopp
KlöverBladet

Träff på Torsångs 
Motormuseum

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35  1

36 2 3 4 5 6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

September

Banmöte Gelleråsen

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Lergökarallyt, Ängelholm

Bilträff i Vikens hamn

änGeLHOLm	31/8	2013
Sveriges största veteranbilsrally. Massor med aktiviteter 

förutom själva rallyt. Flygmuseum, marknader osv.

Uppställningsplats finns för C.A.R. oavsett årsmodell. Gå 
gärna in på deras hemsida och läs mer www.lergokarallyt.se

Du	missar	väl	inte
Sveriges	största	veteranrally?

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22  1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

juni

Banmöte Knutstorp
Manusstopp
KlöverBladet

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Piazza Italia 2013, med gas-
tronomic Tour, 14-15-16 juni
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Det kan vara rationellt 
att vara emotionell

Det finns tillfällen i livet när det kan vara 
klokt att vara väldigt emotionell. Som när 
man köper en fantastisk bil med hjärtat. 
Då kan det vara bra att veta att det finns 
sätt att behålla bilens värde. Till exempel 
genom vår FormulaU™-behandling - en unik 
ytbehandling av bilens lack. I många fall blir 
lacken snyggare än nyskick och du får en bil 
som blir lättare att hålla gnistrande ren. Att 
vaxa den behöver du inte ens tänka på. 

Lacken på en ny bil omfattas dessutom av vår 
Trygghetsförsäkring FormulaU™Secure. Den 
finns bara hos Mr CAP. Eller varför inte låta 
oss ta hand om hela bilen? Vår heltäckande 
behandling MasterTreatment™ omfattar 
också interiören. 

Information om vårt övriga Serviceprogram 
och närmaste Mr CAP-anläggning hittar du 
på www.mrcap.com.

Mr CAP är ett svenskt koncept och våra behandlingar bygger 
på egen teknik- och produktutveckling som endast finns hos 
licensierade Mr CAP-företag. Vi behandlar fler än 55 000 fordon 
per år åt både privatpersoner och företag i 10 länder.

mrca
p.c

om


