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I skrivandets stund har vi nått halvvägs in 
i sommaren, ett antal nya events har hunnit 
genomföras men fler kommer. 

Efter en väldigt bra resa till Alfaland, alltså 
Italien och besök av min far i Sanremo så kom 
jag hem för att packa om väskan och bege 
mig ner till Ring Knutstorp och årets tredje 
banmöte. Resan som gick i en Giulietta som 
vi fått låna av FGA gjorde gick smidigt även 
om det bar av kl 05.00 tillsammans med min 
äldsta son. Väl på plats så hade ju i princip 
alla redan kommit och allt var i full gång, 
nu har ju gängen som sköter banmötena en 
otroligt bra rutin och setup och det är en fröjd 
att se vilken ordning det är, ingen stress eller 
några direkta höjda röster utan det går som ett 
klockverk. Extra kul var att träffa några som 
faktiskt tagit min förra ledare på allvar, jag 
föreslog ju att ni ska ta er ut och göra ett besök 
vilket alltså några gjort. Urvalet av bilmodeller 
är brett, denna gång tre generationer Giulietta, 
det är inte vanligt att se dessa tillsammans 
någonstans utom möjligen våra större 1a maj-
träffar men här var de alla tre och alla var ute 
och körde på banan. Jag tror att min son fick 
blodad tand så förhoppningsvis får jag säll-
skap igen på kommande banmöten, mer om 
Knutstorpsträffen kan ni läsa om längre in i 
tidningen.

Efter övernattning hos min mor i Skåne så 
bar det hem för att egentligen tvätta och packa 
igen och styra norrut mot Kall och årets upp-
följning av Storforsen som ju var förra årets 

lite större träff norröver. Vi var ca 13 personer 
redan på fredag kväll som hade en riktigt 
trevlig kväll för att sedan efterföljande morgon 
öka upp till att bli 50 personer i varierande 
åldrar. I ett av ekipagen var det en familj som 
startat en bit in efter midnatt och kom direkt 
för att vara med, inga sura miner hos barnen, 
inte hos föräldrarna heller ska tillstås, en 
bedrift tycker jag, än mer om Kall kan ni läsa 
om längre in i tidnigen. 

Jag har även hunnit med ett par lokala 
träffar på Kärsön just utanför Stockholm och 
jag hoppas hinna med några fler. Kommande 
större träff är ju tvådagarsmöte på Kinnekulle 
16-17 augusti, både banmöte och vanlig pust-
träff är på samma plats och med middag på 
kvällen, har ni inte bokat in det så försöka att 
komma dit, det kan bli en riktigt kul tillställ-
ning.

Som avslutning kan jag berätta att jag träf-
fat den nye Italienska ambassadören Elena 
Basile som efterträtt Angelo Persiani. Det var 
ett bra möte och med positiva intryck, det lär 
bli Ambassadörsbesök på några Alfaträffar 
framöver även om det troligen dröjer till 1a 
maj nästa år för det första.

Tills nästa nummer eller vi ses, ha en trev-
lig läsning av resten av KB och ha en fortsatt 
bra avslutning på sommaren.
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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
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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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Club Alfa Romeo svezia (CAR) star-
tade 1956 och är en av landets älds-
ta och största märkesklubbar med 
cirka 2100 medlemmar utspridda 
över hela landet. klubbens medlem-
mar äger idag ca 50% av landets 
totala Alfa-bestånd. 
Verksamheten i klubben drivs i 
huvudsak inom fyra distrikt, öst, 
nord, Väst och syd, med aktivitets-
centra 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, 
månadsträffar 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 kansliet på tele-
fon 0761-35 79 69. du når kansliet 
enklast via e-post, medlem@alfaro-
meo.org

bli medlem i

Svezia

 nYHetSreDAKtÖren FUnDerAr StAFFAn erLAnDSSOn

I förra numret utlovades artiklar från både 
Balocco och Museo ´dell Automobile i Turin. 
Dessa får vi dessvärre skjuta på till framtida 
utgåvor av Klöverbladet. Skälen till detta är 
enbart goda; vi har till detta nummer en räcka 
bilder och text från olika träffar där Club Alfa 
Romeo medverkat. Visst kunde det vara kul 
med en sjuttiosidig utgåva av Klöverbladet, 
men någon måtta får det vara.

Apropå måtta så kommer jag att tänka på 
Fiat Group och Alfa Romeo. När ska museet 
öppnas igen? I denna lokal som jag besökte 
i mars står allt klart. Städningen är perfekt, 
bilar, belysning, skyltar och allt finns på plats, 
förutom just öppettider. Andra biltillverkare 
som Volvo, Saab, BMW, Porsche, Mercedes med 
flera drar stora växlar på sina museer och sin 
historia. Alfa Romeo, som är ett av de mer om 
inte det mest historieomspunna av alla mär-
ken, har stängt sitt museum. Eller för att vara 
mer korrekt – Fiat har stängt Alfas museum. 
Vanskötseln av hela varumärket Alfa Romeo är 
uttalad. Areseområdet ska bli köpcentrum med 
mera, nybilsförsäljarna försöker kränga flera år 
gamla utgåvor av MiTo och Giulietta som med 
lite tur får nya färger på någon del av bilen 
inför 2014. Visst, vi har fått 4C som lockbete, 
men i övrigt är det tomt på nyhetsfronten. Fiat 
satsar stenhårt på Abarth, men var är GTA och 
Autodelta på Alfa Romeo?

Efter mitt besök i Milano undrar jag om 
Fiat begripit vad Alfa Romeo står för. Den 
magiska låda av ingredienser för bilbyggande 

som Alfa Romeo besitter är unik, med allt 
från museum till tävlingshistoria till design 
och magi. Fiats agerande tyder på motsatsen, 
även om det sipprat ut storslagna planer för 
Alfas framtid. Problemet är att den sista av 
Alfas två idag serieproducerade modeller 
är fyra år gammal. Andra nya modeller har 
aviserats, men av dessa har vi sett intet annat 
än lösa rykten och uttalanden från Sergio 
Marchionne. Håller Fiat på att städa upp och 
rigga Alfa inför en försäljning? Nåja, för-
hoppningsvis har jag fel i mina negativismer 
och vi får snart se en ny storhetstid. Abarth 
kommer dock aldrig bli mer än ett häftigt 
klistermärke på en något snabbare Fiat i jäm-
förelse med varumärket Alfa Romeo. 

Mitt Alfainnehav har minskat med en 
bil sedan förra numret. Som beskrivet i 
förra utgåvan av KB trilskades ena främre 
kränghämmarfästet på min 156 TS vilket 
gav många nya erfarenheter både gällande 
kroppstemperatur med mekning i minusgra-
der likväl som ett mycket gott prov för tåla-
modet. Om jag är tacksam för dessa lektioner 
vet jag inte riktigt, men nu är de gjorda i alla 
fall. Och bilen är såld. Köparen är samma 
person som jag köpte min babyblå 156 TS Fia 
Blåtira (reg.nr FBT) av för några år sedan, så 
på något vis känns det som cirkeln slutits.

Lill-Pandan tuffar på utan problem. 
AC:n verkar vara tagen från någon större 
Fiatmodell, då den snabbt kyler ner kupén till 
mycket låga temperaturer. Detta är dock ett 

angenämt problem. Underhållskontot 
hittills (300 mil) har begränsat sig till 
två nya torkarblad.

Manusstopp till nästa nummer är 25 
augusti. Kör fint i sommar.

Drygt 3000 mil adderades till milkontot i 
modellserien 156. Behaglig, varvvillig och drog 
minimalt med olja – en liter per 2 000 mil. 
Hoppas nya ägaren får lika trevligt bakom ratten.
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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.

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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Kall Autolodge ligger i den lilla byn 
Kall, vackert belägen vid Kallsjön, öster 
om Åreskutan. Anläggningen, som har 
41 rum, disponerar sex rallysträckor, en 
asfaltbana och Kallsjöns is. De stora ral-
lystallen samlas i december och vecka 5 
för att träna inför vintersäsongen i rally 
VM. Utöver detta ordnar kall Autolodge 
körevent på Kallsjöns is med sina 

Porschar. Lite udda gäster är ett entusi-
astiskt gäng från San Marino som varje 
år trailar sina bilar till Kall för att under 
en vecka roa sig på isen!

På denna fina och välmeriterade 
anläggning ordnades året träff. Femtio 
personer från 2 till  70 år deltog med 
totalt 21 bilar, tre generationer GTV,  
Alfetta,  GT, 166, 147, Mito, Guilietta, 155, 

TExT: guNNaR SuNdgREN
fOTO: guNNaR SuNdgREN Och TORBjöRN WuLf

har JAg sovit i SAmmA Säng som SeBAStIAn LOeB?
156,  75, Spider och inte minst en SZ.

Ett tiotal personer anlände redan 
under fredagen, då vi smyckade anlägg-
ningen med Alfa banderoller, gjorde de 
sista justeringarna inför helgen, och åt 
en gemensam middag.

Lördag morgon anlände övriga del-
tagare. Familjen Wiklund från Munsö 

på Mälaröarna gjorde en strålande entré 
kl 9 efter att ha sträckkört från Munsö 
kl 01, två vuxna och två barn i en GTV 
916. ”Vilken fin röd bil ni har”, sa jag till 
sonen Johan. ”Ja, det är en Alfa Romeo” 
svarade han stolt. Sedan visade han att 
han hade pyjamasen på sig och han tap-
pat en tand. Stilig entré.

Ingen rast och ingen ro, deltagarna 

hann knappt bära in väskorna på rum-
men innan vi drog iväg till det första 
utflyktsmålet, Tennforsen, strax ovanför 
Duved. Fors-temat håller i sig, Storforsen 
i fjol och nu Tennforsen. 

Det är inte så lätt att hålla ordning 
på 50 personer och 21 bilar, men så små-
ningom anlände alla till Molandabanan 
utanför Järpen. Asfaltbanan på ca 

1,5 kilometer ligger i anslutning till 
Molanda sportflygplats. En rolig och 
utslagsgivande bana med ordentliga 
avåkningszoner. Efter en god grillunch 
vid banan började körningen i ett strå-
lande högsommarväder. Två grupper, en 
”fullgasgrupp” och en ”prova på grupp”. 
Vi hade riktigt kul under flera timmar. 
En rundsladd, i övrigt inga intermez-

Sällsynt gäst på Kall Autolodge.

Den förskräckta värdinnan (till vänster) som trodde hon missat en bokning. Inspektionsrunda är en viktig del.

Alfa parking.

Relax på hotellterassen.

Uppställt på Molanda vid lunch.

Curt Strömmers snabba 75a inspekteras.Ett mindre gäng redan på fredag.

Årets sommarträff i Norrland ägde rum på kall 
autolodge 6-7 juli. Femtio personer med 21 bilar 
deltog i träffen. på kall autolodge samlas varje 
år världseliten i rally Vm för att ladda upp inför 
bl a Svenska rallyt. kanske har jag därför sovit i 
samma säng som Sebastian loeb? Vi var ett glatt gäng som samlats på Kall Autolodge.
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KLUBB träff

zon. Snabbast var Curt Strömmer i sin 
välpreparerade 75:a. Rutinerade Niclas 
Rosengren gasade också friskt i sin SZ, 
vilken sång det är i den motorn! Vår 
ordförande, Torbjörn Wulf, hade med sig 
klubbens lånebil, en Guilietta, som vi 
fick provköra. Kul för oss norrlänningar 
eftersom det inte finns någon Alfa för-
säljning norr om Uppsala!

Nöjda återvände vi till hotellet. 
Vindstilla och gassande sol gjorde vis-
telsen på hotellets terrass med jacuzzi 
och en kall öl mycket behaglig. Mycket 
bilsnack men även mycket annat 
avhandlades bland deltagarna med stor 
geografisk spridning,  från Motala och 
Trollhättan i söder till Skellefteå i norr.

Hotellets eminente kock, Jonas 

Lundmark (bilentusiast med en väl-
preppad Subaru Impreza SRX), lagade 
en utsökt trerätters middag med råva-
ror från Jämtland. Vacker utsikt mot 
Åreskutan och fortsatta intressanta 
diskussioner. Tänk vad mycket nytt man 
lär sig hela tiden. Tack vare Ulla Morath 
vet jag nu hur vitlökspress uttalas på 
teckenspråk!

Ännu en god hotellfrukost på söndag 
morgon. Sedan vi sålt Alfa prylar från 
vårt klubbsortiment och fotat alla 
deltagare och bilar valde några att 
påbörja sina långa hemresor. Övriga 
klev in i bilarna igen, och sedan körde 
vi norrut längs den stora och djupa (122 
m) Kallsjön. Vi körde upp till Kolåsen, 
där vägen slutade. Där ligger ett anrikt 

vildmarkshotell, där bl a Churchill bott 
en gång som ung. Hotellets värdpar, från 
Stockholm, blev alldeles förskräckta när 
femton Alfor dök upp på parkeringen, 
värdinnan trodde att hon missat en bok-
ning! Vi tömde i alla fall hotellets kiosk.

Tillbaka till hotellet och ännu en god 
lunch tillagad av Jonas, renskav med pri-
mörer och rårörd lingonsylt.

Därefter tack och farväl och en eloge 
till Martin Sahlberg och Isabel Hamilton 
med personal som tog hand om oss på 
ett strålande sätt. Det blev både väder-  
och känslomässigt en varm helg i Kall.

Magisk utsikt.

Ett glatt gäng efter forsbesöket.

Niclas Rosengren på väg ut på banan.

Stilstudie av Curt Strömmer.

Roland Sjölander efter besöket vid Tennforsen.

David Beimark.

Lunchdags.

Torbjörn Andersson.

God mat.

Mycket fin burkmat.

Väldigt trevlig middag.

Testbilen för dagen. Jacuzzi och kall öl är väldigt behagligt.

Utsikt från Kolåsens vildmarkshotell. Tännforsen är Sveriges största vattenfall Kvällsvy över Kallsjön.

KLUBB träff



tOrsång

12

tOrsång

13

Träffen har sitt ursprung i en slumpar-
tad konversation på Skokloster 1 maj. För 
fem år sedan träffade Göran Wester från 
Säter en herre på Skokloster som und-
rade varför det inte arrangerades några 
träffar i Dalarna.

– Jag tände på idén och drog igång 
träffen samma sommar, berättar Göran. I 
år har vi hållit på i fem år, säger Göran. 

Antalet deltagare varierar mellan 
tre till tjugo. Under dagens träff (7 juli) 
anslöt närmare 20 bilar. Snabbast var 
nog en Ferrari 348, minst var min egen 
Fiat Panda och flest var Alforna, med 
en god spridning från varje decennium 
mellan 60-tal fram till tjugohundratio-
talet.

Med sitt läge i Torsång (uttalas 
Tårrssång), ungefär en mil öster om 
Borlänge, finns det flera reguljära 
deltagare både från Västmanland och 
Gästrikland, förutom själva Dalarna. 
Torsång ligger längs Dalälven men har 
även förbindelse med Runn, som som-
martid är tätt befolkad av fritidsbåtar, 

tOrSångSträFF

den första söndagen varje månad mellan maj och september träf-
fas alfa-entusiasterna i torsång, strax utanför borlänge. träffarna 
är trevliga, gemytliga och spontana. att juliträffen dessutom drab-
bades av högsommarvärme var en välkommen bonus, då träffarna 
arrangeras oberoende av väder.

varför det sommartid alltid är full fart 
i Torsång. Ett lunchknep kan vara att 
besöka Torsångs Café innan träffen och 
beställa en smörgås med traktens egna 
Gustafskorv, tillverkad av 100 procent 
hästkött. Mackan är rejäl och motsvarar 
en vanlig lunch.

Ett svårtolkat skeende är annars 
återseendet av min gamla Alfetta GTV. 
Under flera år har den lyst med sin från-
varo, men på Skokloster hade CC Motors 
den i sin monter där den var till salu. 
Givetvis dök den även upp i Torsång 
med nye ägaren som anslutit från 
Västerås. Undrar vad som händer om jag 
drar till Skåne på träff?

Torsångsträffen har under sina fem år 
fått en ökad kundkrets.

– Det blir mer och mer nytt folk, 
berättar Göran. Vi kör på i samma anda 
nästa år, då folk verkar vara helt tillfreds 
med ett ställe att träffas och snacka skit 
samt dricka kaffe, säger Göran avslut-
ningsvis. Närmast i bild själva träffgeneralen Göran Wester med en 

glad Gunnar Dahlberg i bakgrunden.

Slussbruden, en rundtursbåt som trafikerar Runn från 
Falun angör bryggan lagom till träffen. Givetvis dreglar 
passagerarna vis åsynen av italienska delikatesser på land.

Alfa Romeo från idel olika decennium men även en Panda 
av senaste snitt. Hur många decennier ser du på bilden?

Under mitt ägande uttyddes registreringsnumret 
FHF som FanHelveteFan. I dag verkar dock bilen gå 
som en dröm!

Förutom Alfaträff erbjuds även Torsångs Motormuseum, vars försäljningsdisk minns tider som varit. Kaffe med bulle kostar beskedliga tio kronor!TExT & fOTO STaffaN ERLaNdSSON
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tjolöholm CLASSIC mOtOr 19 maj
TExT: STEfaN WERNER

Ja, så har vi då lyckligen genomfört årets Tjolöholmsträff. ”Som van-
ligt” hade vi tur med vädret. Precis lagom, runt 20 grader och uppe-
håll. På hemväg kom dock regnet.

Enligt arrangören hade cirka 1200 fordon ställt ut och 8000 besökare 
var på plats. Det är ungefär vad det brukar vara när vädret är bra. Det 
är en magnifik syn när man står uppe vid slottet och blickar ut över 
hela detta utställningsområde.

Alfamontern blev rätt bra med alla bilarna uppställda i en stor häst-
skoformation, med tält i mitten och främst Thomas Tholins magnifika 
Spider 2600 från 1962.

Det var en trevlig blandning av Alfor, alltifrån ovan nämnda och 
en täckt dito till 159 och däremellan en fin mix av vad märket haft att 
bjuda på under 5 decennium. Liksom förra året hade vi en intern täv-
ling om vilken Alfa vi tyckte förtjänade att få en utmärkelse. Thomas 
Tholins bil vann klart och han fick en fin bok om Alfa Romeo i pris. 
Grattis!

Vi som var där hade en trevlig dag och jag vill tacka alla som kom 
med sina bilar och ställer upp en hel dag. Ett särskilt tack till Peter 
Braun och även Marcus Christopherson som också fixade grillning 
efteråt i sin trädgård.

Lite sur är jag på de sex som inte kom fastän de anmält sig. Det 
innebär att i stället för 30 bilar så kom 24. När jag anmäler till arrangö-
ren så anger jag antalet bilar och vi får då en monter med yta utifrån 
detta antal. Nu blev det en ganska stor yta som var tom och det ser 
inte så kul ut. Så jag ber er att inför nästa år meddela om ni får förhin-
der, även om det är kvällen innan eller samma morgon. Då kan vi ju 
ställa bilarna på ett annat sätt, utifrån de nya förutsättningarna.

Men sammantaget: en trevlig och lyckad dag och vi återkommer 
nästa år! Då har vi planer på att fylla tältet med något kul!

Arrangör Stefan Werner till höger med Thomas 
Tholin och hans prisvinnande Spider.
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Maj är alltid fullpackat med aktivitet i 
Skåneland, och den sena våren i kom-
bination med fint vädr i maj gjorde att 
suget var stort och deltagarantalet följakt-
ligen stort. Trevligt för alla!

 Som ett sydligt alternativ till 
Skokloster genomfördes förra året en träff 
på Krapperups Slott den 1 maj, anordnat 
av Fyrklöverbladet Skåne en oavhängig 
grupp kring ett nyhetsbrev som går 
på tvären genom alla lokala italienska 
märkesklubbar i Öresundsregionen. 
Italienskt ska det vara, och vi har flera 
gånger lyckats med ganska stora trevliga 
träffar på grund av deltagande från alla 
märken. Förra året blev drabbat av lite 
sen annonsering och inte bästa vädret, så 
därför blev alla italienska klubbar med-
delade i god tid inför årets träff. Och det 
gav utdelning.

Krapperup är ett slott norr om 
Helsingborg mellan Höganäs och 
Kullaberg, med en mycket fin, fast, slät 
och stor grässmatta på andra sidan vägen 
- som byggt för bilträffar! Toppen! Redan 
kl 10 började det att rulla in bilar och 
motorcyklar, kring kl 11 var det kö på 
vägen mot Krapperup från båda håll, och 
kring kl 12 räknades 160+ bilar och 60+ 
motorcyklar. Det var ett ständigt flöde 

av fordon till och från platsen resterande 
delen av dagen fram till klockan 17. 
Succé med andra ord. Och stort tack till 
”Fyrklöverbladet Skåne” som såg till att 
binda ihop klubbarna.

För att markera Club Alfa Romeo 
Svezia hade vi ett klubbtält med oss, 
och alla medlemmar som kom fram och 
identifierade sig fick en kopp valfri kaffe 
och biscotti vid Fogarolli. Totalt kom 70 
stycken fram! Som vanligt var bok-hyllan 
populär och det blev 7 nya medlemmar 
under dagen. Vi hade lite svårt att över-
tyga Fogarolli om att det fanns ett behov 
av deras närvaro inför träffen, men med 
konstant 20+ personer i kö hela dagen 
trots snabb servering övertygade dom 
om att det blir flera försäljningsställen 
nästa år. Grillkorv från ”Per i Viken” 
försvann som dagg för solen, enligt upp-
gifter var det nära slutsåltmed nära 400 
korvar som såldes över disk. Och osten... 
Kullagourmet sålde mera än 25 kg parme-
san under dagen!

Svenska Lanciaklubben firar i år sitt 
60-års jubileum, och det blev markerat 
med en placering mitt i smeten, med en 
line-up som sträckte sig från en 1925 års 
svensksåld(!) Lambda fram till en Thema 
8-32. Lambdan blev dagens publik-favorit 

TExT: PER maNSTRuP kRiSTENSEN
fOTOR: aLLaN BOgh chRiSTENSEN Och 
PER maNSTRuP kRiSTENSEN

vårSYSSLOr i SKåne

och vann en till träffen donerad tavla av 
motorsportskonstnären Juri Kann.

Övriga märkens parkering blev anord-
nat så blandat som möjligt, det kanske 
blir annorlunda nästa år, men jag tycker 
det funkade ganska bra i år, där var 
alltid en överraskning bakom nästa bil, 
man blev aldrig uttråkad. Till i år hade 
Maserati-klubben samlat på sig nära 20 
fordon, och Ferrari-klubben hoppades 
på flera medlemmar och gemensam 
uppställning nästa år. Ducati-klubben 
tackas för djup-mullrande karavan till 
Krapperup, alla vred på huvudet när de 
anlände. 

Tipspromenad för både vuxna och 
barn självklart. Vinsterna var dessutom 
fina tack vare mpnga sponsorer. Tack till 
Klasén Bil i Halmstad som dessvärre inte 
lyckades köra upp nya bilar på grund 
av sjukdom, men som i alla fall stod för 
hyran av parkeringen. Vi hoppas att se 
lite bilar redo för provkörning nästa år.

För andra delar av Sverige kan det 
rekomenderas att gå på tvären genom 
märkesklubbar för att få ihop bra evene-
mang. Om ni ibland känner att ni är för 
få för en bra träff, prova då att bjuda in 
andra italienska klubbar!

Härlig bertone framför hästhagen där motorcyklerna hade sin uppställningsplats.

”Vilken månad sker 1 maj-träffen?” FIAT 124 med dagens mest passande 
nummerskylt.

Dagens minsta bil, Autobianchi med halvlitersmotor på 20 hästar.

Maserati Khamsin och Maserati Ghibli sida vid sida mitt emot FIAT 
500-knattarna.

Stylade knatte-Fiat.

Nyskick!

Far och son har varsin Bertone, ovanliga och läckra färger.

Italiensk familjbil som har blivit ovanlig på vägen; FIAT 127 tog plats bland 
Alfor.

Annie och Linda i klubbtälten, där det även var non-stop film från förra 
årets Mille Miglia.
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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

Det har blivit en form at tradition 
med tisdagsträffar på Brostugan vid 
Kärsön, granne med motorprinsen och 
Drottningholm.

Det är ju olika hur många som 
kommer, om det är andra märkes-
klubbar på plats som t.ex Porsche och 

en tISDAgSKväLL på BrOStUgAn
TExT Och fOTO: TORBjöRN WuLf

Mercedesklubbarna som också gillar 
platsen. Just denna kväll var det dock 
övervägande Alfa Romeo, kanske bero-
ende på semester. Vi blev 14 personer 
och 9 bilar som hade en trevlig kväll 
med middag för en del, kaffe för en del 
och glass för en del. Det är inte bara 

bilprat utan väldigt blandat men visst 
är det svårt att låta bli att prata Alfa och 
våra bilar, en kul kväll helt enkelt.

Jag hoppas det finn fler som spontant 
strålar samman, tar en fika och umgås, 
vore kul att se era reportage.

Cabsamling mitt bland övriga.

Ok, ingen Alfa men kolla klubbmärket!

Skönt blandat från gammalt till nyare.
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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



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!

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

There are no unachievable goals.

* Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar, dock längst t.o.m. 31/10, 2013. **Standard för vissa versioner. ***5 års nybilsgaranti/150 000 km. Gäller alla Alfa Romeo registrerade fr.o.m. 1/1, 2013. Bilen på bilden kan
 vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma. Bensinförbrukning blandad körning 4,4 - 6,4 l/100 km. Co2 g/km 114 - 149. 

ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE FRÅN 199.990 KR*
Den extremt sportiga designen gör Giulietta Veloce synonym med fart. Bilen är utrustad med bland 
annat en ny sportinteriör, det anpassningsbara prestandaprogrammet Alfa D.N.A., TCT-växellåda**, 
interiörlister och spegelkåpor i titanfi nish samt en exteriör Veloce-badge.
Ännu vackrare, ännu mer körglädje, ännu mer Alfa Romeo.

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

Alfa Romeo Sverige
Följ oss på Facebook

alfaromeo.se5 ÅRS

NYBILSGARANTI***



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!   vi ger ny energi till 
     gamla och nyare alfor. 

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

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

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

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

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

nysydd ”fin-redning” bertone

passar till b
ertone och al

fetta

ultraljudstvätt av förgasare

helrenoverad bertone 2000 väntar på torra vägar

nyhet! progra
mmerbar för g

ata och bana
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Söndagen den 12 maj var det så 
äntligen dags att bege sig, det var dags 
för Mille Miglia 2013. Kvällen innan på 
lördagen hade en stor del av gruppen 
kommit till Limhamn där det klistrades 
dekaler och åts pizza när folk bekantade 
sig hemma hos Stina och Wille.  Wille 
är klubbmedlem tillsammans med sin 
Duetto sedan 1970, en bra bit över 40 år 
nu. Inte så illa. De gick igenom kartor 
och road-book och dekalerna med num-
mer och nalle och pilotatexterna hade vi 
fått tidigare. Dessutom hade vi alla var 
sin tagg med nummer och namn runt 
halsen. 

Så alla visste vem som var vem. 
Wille är veteran med sitt fjärde MM och 
Per G är inne på sitt tredje.  De flesta 
i gruppen gör sitt andra men några är 
debutanter. Jag är ganska säker på att 
de gör minst ett till. Vid lunchtid dagen 
efter samlades ett 15-tal Alfa Romeo på 
Limhamn för gemensam avfärd mot 
årets äventyr. Resan mot första delmålet, 
Hamburg, gick via Öresundsbron och 
färja Rødby-Puttgarden. På natten tog vi 
sedan biltåget mellan Hamburg-Lörrach. 
Under resans gång anslöt både danska 
och holländska bilar. Fördelen med våra 
stora dekaler på bilarna är att vi är lätta 
att känna igen, både för oss i gruppen 

och av andra. I år började vi på 41, där 
fyran står för fjärde året. Därefter följde 
numren per ekipage. 

På biltåget hade Robert och jag inte 
förbokat vem vi skulle dela kupé med. 
Det  fick bli en överraskning att vi skulle 
dela med Michael och Martin från vårt  
sällskap. Michael sågade timmer halva 
natten. Så när som på att brandlarmet 
gick mitt i natten var det en trevlig afton. 
Det visade sig vara falskt alarm, troligen 
nån som tjyvrökte.

Måndag morgon vaknade vi i 
Lörrach, frukost på tåget och spänd vän-
tan. När  bilarna rullat av tåget körde vi 
mot Schweiz via Gotthardtunneln. Just 
innan  tunneln väntade schweizarna på 
Rastätte Ersfelt. Passen över Alperna var  
stängda, men efter tunneln möttes vi 
av sol och varmare väder, förmiddagen 
hade varit aningen grå. Det var härligt 
att köra efter Alforna från Schweiz och  
Italien till första stoppet. Vi fick se Tony 
Santarellis sadelmakeri. I  verkstaden 
stod några fina bilar, Alfa Romeo 1900 
Superleggera, Giulietta  Sprint 1956, 1750 
QR Zagato, en Zagato Sprint från tidigt 
60-tal, en Montreal  och så en Duetto. En 
Alfa Romeo från 30-talet väntade också 
på sin tur. Visst ja, några fina Mercedes 
från 50-talet trängdes i ett hörn också. 

Alla väntade på att bli ännu finare, det 
doftade fin inredning av skinn och så 
en buffé. Vi fick en mycket välsmakande 
aperitivo/buffé.  Lony, en trevlig jour-
nalist från Giornale di Bellinzona inter-
vjuade och tog bilder.  På alla ställen vi 
besökte överlämnade Wille plaketter och 
små gåvor från Orsoveloce, en uppskat-
tad gest.

Så var det dags för nästa arrang-
emang. Lunch ute i det fria högt uppe 
i Alperna. Nåja, det var bara några 
kilometer till vår Osteria. Trots att vi 
körde i ett pärlband med Alfa Romeo får 
man räkna med att några villar bort sig. 
Denna gång också men alla hittade dit 
och var på plats inom tio minuter. 

Det blev en vacker syn med alla våra 
numrerade Spiders på sluttningen och 
med Alperna i bakgrunden. Solen sken. 
Vi åt en härlig lunch Moda Ticino och 
bekantade oss över nationsgränserna. 
Danskar, svenskar, holländare, belgare, 
italienare och schweizare med samma 
intresse, riktiga Alfa Romeo. Tack för 
namntaggarna. Alpluften stimulerar 
aptiten, ungefär som dubbla stift på en 
riktig Giulia GTA.

Ingen rast, ingen ro. Är det 
Orsoveloce så är det. Efter all mat körde 

vi 500m för att besöka en privat samling 
av cirka femton Alfa Romeo, klassiska 
Alfa Romeo. Det var Willes gode vän 
Luigi, som samlar på fina gamla Alfor. 
Dit kom också en representant från 
Museo Storico för att hälsa gruppen väl-
kommen till Mille Miglia. Han skulle f.ö. 
köra det officiella Mille Miglia inte helt 
oväntat i en Alfa Romeo.  Vi såg honom 
och hans rosso magenta 1750 Zagato 
under Mille Miglia senare. Han vinkade 
och tutade varje gång vi släppte förbi 
honom.

Turen fortsatte på Spidervägar mot 
Lugano och där kikade vi upp mot vårt 
hotell högt uppe på ett berg vid sjöns 
sydsida. Nu började det dra ihop sig. 
Om det varit vackra vägar till Lugano 
blev det hisnande vägar från Lugano 
upp till hotellet. De av er som varit med 
på Orsoveloce tidigare minns kanske 
tisdagstesten? Den här vägen verkade 
vara en gammal smugglarväg med kur-
vor och stigningar och smala, mycket 
smala passager. Vägen på tisdagstesten 
var ungefär som en stig på Mulleskolan 
i jämförelse. Våra Spiders var perfekta 
för såna vägar. De designades ju här i 
krokarna och det märktes. Spidern ska 
köras!

En lång middag med en magnifik 

utsikt över staden Lugano längt nedan-
för i solnedgången är vackert. 

Efter en god natts sömn bar det av 
mot nästa etappmål, Sarnico. Det blev 
inspirerande körning på underbara 
vägar. Comosjön på vänstra sidan, ber-
gen på högra sidan ger ilningar. Vid ett 
stopp för att samla ihop bilarna passade 
Rai-Uno på att intervjua Wille om vilka 
vi var. Iväg igen, på samma härliga, kur-
viga vägar och en god pizza, som vän-
tade uppe i bergen. Sen mer körning mot 
Sarnico där båttillverkaren Riva stod att 
visa sin privata båtutställning. En impo-
nerande samling båtar. Vägen dit kröntes 
med en otrolig passage längs Lago dIseo 
och genom galleriorna. Tur att det var så 
lite trafik, ljudet av ylande motorer var 
som en dröm.

Vi bodde på samma hotell som 
tidigare år och åt ute under pergolan 
och matade svanarna i sjön. Hotellet 
i Sarnico har en parkering reserverad 
för oss och när vi körde dit från Riva 
två km bort, så skulle alla tanka. Vi 
körde runt med nummer på Alforna 
och letade olika mackar. Lita på att 
Sarnicoinvånarna vinkade, de var 
förvarnade sedan tidigare år. Nu var 
Sarnico vårt!

Onsdagen var en ny dag med nya 
utflykter. Det vankades vinprovning 
och en av många långluncher. Dessvärre 
var två bilar inblandade i en krock 
under dagen, men både kunde fortsätta 
köra.  Inga personskador. Några bilar 
körde in till Brescia efter lunchen och 
kikade närmare på Mille Migliabilarna. 
Denna gång fick vi med alla våra Alfor 
tillbaka, förra året stals en Duetto från 
oss. På kvällen hade hotellet ordnat med 
musikunderhållning till middagen för 
vår skull. Kul att se italienarnas miner 
när svenska alfisti skakade loss. 

Nu har det blivit torsdag och dags 
för starten av Mille Miglia 2013. Hittills 
hade vi haft bra väder, men under natten 
hade ösregnet börjat. Enligt planeringen 
skulle turen gå via berg och sjö mot 
Gardasjön. Det gick helt enkelt inte, utan 
vi körde med knapp ledsyn i en lång 
rad till Desenzano. Fast en gul Giulia 
Sprint GT med bröderna Norén körde 
iväg innan vi andra kommit igång. De 
körde hela den planerade turen. Det var 
strongt gjort i ösregnet. Cudos. För oss 
andra gällde det att överleva. 

I Desenzano skulle vi äta lunch. 
Inomhus. Annars hade det varit en 
perfekt syn, egen parkering med våra 
Alfor och 25 m från Gardasjön. Jämrans 

2013
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regnande. Det var meningen att vi skulle 
möta Mille Miglia bilarna här men det 
dåliga vädret gör att en del väljer att 
köra direkt till hotellet i Rovigo. Några 
tappra kör till Verona och får åtminstone 
se Tributo Ferrari Mille Miglia, men reg-
net dämpar upplevelsen. Några fastnar i 
en tunnel medan vattnet stiger, men alla 
kommer till hotellet. Strax innan midnatt 
når Mille Migliabilarna Rovigo och vi 
njuter dem från torget mitt i city. Under 
dagen är ytterligare en Spider med om 
en olycka, även denna kan fortsätta köra. 
Inga personskador nu heller. Vi noterar 
att i samtliga olyckor så är det italienare 
som kört in i någon av de våra. 

Fredag morgon börjar för vår med ett 
litet besök på ett karosseri. En list under 
framrutan har lossnat men med lite 
hjälp är den snabbt på plats igen. Vi har 
troligen de italienska vägarna att tacka 
för att den lossnade. Vi kör sedan till San 

Marino för gemensam lunch.

De övriga Orsoveloce körde tillsam-
mans med Mille Miglia, från Ferrara till 
lunchen. De körde genom Ravenna, med 
en Motoguzzipolis med blåljus framför 
och med ylande sirener. Italienarna tar 
verkligen Mille Miglia på allvar. Folk 
står och hejar längs vägen, ungefär 
som det ser ut på Giro dItalia. Det är då 
man inser att en Spider är den optimala 
Alfan. Backarna upp mot San Marino är 
helt sagolika, tillsammans med gamla 
Bugatti, Ferrari, Alfa Romeo, Porsche, 
O.M, Maserati. Ja alla riktiga racerbilar 
från förr. Åsse våra härliga Spiders. 

Attan vad det gick undan. Inte bara 
ljudet, utan också lite dofter av bensin, 
bränt gummi och olja. Man blir lyrisk 
vid minnet. Italienarna älskar verkligen 
Alfa Romeo från förr, särskilt Duetton. 
Patrizios Osso Nero drog många applå-
der.

Robert och jag mötte Orsoveloce igen 
strax väster om San Marino, på ännu en 
förbokad ristorante. Folk såg ut som en 
amerikansk de Soto från 1956 i nyllet. 
Bara tänder och ett stort leende. Mille 
Miglia när det är som bäst, känslan att 
vara mitt ibland racet går inte att beskri-
va. Vilka vibbar man får av Duetton.

Precis utanför restaurangen kan vi se 
de officiella Mille bilarna susa förbi. Vi 
äter ännu en femrätters måltid och bara 
trivs. Då och då tar vi kort på bilarna 
som susar förbi, sen tillbaks till tallri-
ken igen. Dags att falla in i ledet igen 
bland bilarna från racet. Ett ord räcker, 
fantastico. Eller kanske splendido? På 
kvällen väntar ännu ett bokat hotell med 
underbar utsikt. Hotellet ligger i den lilla 
byn Montone i Umbrien. Det var faktiskt 
riktigt skönt att slippa köra till Rom som 
tidigare år. Årets etapper kändes mer 
lagom, cirka 25-30 mil per dag.

Lördagen börjar med ännu mera 
inspirerande körning. Wille drog iväg 
och det gällde att hänga på. På öde, 
konstigt nog, slingrande underbara 
vägar passerade vi Lago Trasimeno, förbi 
Cortona och ännu fler mil på vägar man 
inte trodde fanns. Otroliga vägar och 32 
Spider med brummande motorer. Nu 
hade fler anslutit, det var några Duetto 
från Italien som hade riktigt fina Alfor. 
Det gällde att hänga med, medan vi 
co-pilota beundrade det härliga land-
skapet i Toscana.  O sole mio lät ofta 
från Willes kompressortuta när vi körde 
förbi åskådarna. Klart uppskattat. Det 
finns två sådana tutor bland Orsoveloce. 
Fabbe slet ut sin, trots två nya säkringar 
ville den inte längre. Köp en ny Fabbe. 
Trevligt. Vid elvasnåret var vi framme 
till sista dagen för Mille Miglia och vi 
ansluter vid Buonconvento. Plötsligt är 
vi mitt inne bland veteranerna igen. 
Även idag blir vi filmade av ett tv-team, 

okänt vilket program. Lita på att vi syn-
tes med nallarna på bilarna. Mot Siena 
mitt bland 1000 Miglia och även idag 
har vi tur med vädret, inget regn. Vad 
det är vackert i Toscana. Var och varan-
nan kulle har en vingård med en lång 
allé med pinjeträd. Det ser verkligen ut 
som etiketterna på vinflaskorna. Våra 
Alfa Romeo verkar känna att de är på 
hemmaplan, de mullrar och smeker kur-
vorna som en dröm. Annat än en tur till 
korvmojen, det känns skönt att verkligen 
köra Spidern.

Efter ännu en långlunch, som blev 
riktigt lång förresten, på en liten gullig 
agriturismo norr om Siena i solskenet, 
fortsätter vi mot Firenze.  Luncherna 
överträffade varandra och vi fattade 
nu vad riktig italiensk mat smakar. 
Al volante igen. Vägarna är sanslösa 
och blir ännu mer inspirerande när 
man är i fint sällskap mitt bland Mille 
Migliabilarna. Men nu börjar regnet 

dyka upp, tyvärr. Dags att ta sig an 
Passo della Futa, det går upp och det 
går ner. Åsse regnar det. Lunchen som 
blev lite lång gör att vi är i kön bland 
MM-deltagarna. Åskådarna har ledsnat 
i ösregnet, men det finns alltid några 
riktiga entusiaster kvar som blir så glada 
när vi kommer vrålande förbi och tutar 
som tosiga. Dagens mål är Savoia Hotel 
Regency i Bologna med middag. Ett av 
de finaste och lyxigaste i Bologna. Där 
har vi egen reserverad parkering och 
vi ställer våra bilar ståndaktigt framför 
hotellets huvudentré i en halvcirkel. 
Det är där Nilla jobbar och hon organi-
serar bl.a. Pilgrimsturer för Ferrari och 
Maseratiklubbarna, samt flera andra 
Gran Turismoevent. De brukar också 
ställa upp sig på samma sätt.  På kvällen 
njuter vi en stor och god buffé med fint 
vin och italienska delikatesser. Så gott 
det var.

Söndag förmiddag beger vi oss till 
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Dozza, en mysig lite by. Där vankas det 
vinprovning som CAR varit snälla att 
sponsra med. Tack CAR! Det provas vitt 
och rött vin samt bjuds på lite tilltugg. 
Dozza är en mycket gammal by med 
anor, så vi går omkring ett bra tag och 
njuter av kulturen. Vi tar sedan auto-
stradan mot Modena, till dagens lunch, 
ännu en lång sådan på en trevlig agritu-

rismo där det vi lär oss om aceto balsa-
mico, balsamvinäger, från Modena. 

Som grädde på moset får vi dolce som 
hade räckt till ett äkta italienskt bröl-
lop. Pannacotta, Tiramisu och många, 
många andra goda efterrätter. Visst ja, 
vin och likörer och grappa. Allt ingick 
som vanligt. Mätta och belåtna efter 
lunchen bär det av till Maranello för 

att se på Museo Ferrari. Gissa om folk 
glodde när vi brummade in på parke-
ringen framför entrén. Särskilt när en 
viss s4 brummade in sakta, sakta. Det 
var Martin som tryckt ut katalysatorn i 
bakre ljuddämparen. Snacka om att köra 
en Spider hårt. När vi tittat oss mätta på 
de fina bilarna börjar Orso Veloce grup-
pen köra tillbaka till Sarnico, men några 

säger adjö och sprids för vinden? Ännu 
ett Mille Miglia arrangemang har kom-
mit till sitt slut. Summeringen är enkel; 
succé. Vi har kört på underbara vägar, 
ätit fantastisk mat, umgåtts med trevliga 
människor och upplevt massa nya saker. 
Vädret har varit minst sagt omväxlande. 
När man kör cab är inte frågan OM det 
regnar in utan VAR det regnar in. Allt 

klaffade med Orsoveloce detta år också. 
Att etapperna var kortare gjorde att vi 
fick ut mer faktiskt av Mille Miglia och 
Italien. Alla adresser och tider, namn och 
nummer på samtliga med mobilnummer 
fanns i vår road-book. 

Kartorna fanns också i boken och på 
www.orsoveloce.com som GPS för både 
Garmin och TomTom.  Vi behövde inte 

göra nåt själva, allt var förberett.  Plus 
att det är helt otroligt att Orsoveloce kan 
samla så många Alfa Romeo från hela 
världen. Så nu har vi gjort vårt andra 
Mille Miglia och fått minnen för livet.

Hatten av för Wille, Stina, Nilla och 
Sofia som tillsammans gjort denna 
underbara resa möjlig. Vi ser redan fram 
emot nästa års äventyr!
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JAHApp, det blev en SvArt 159 1750 ti
äntligen fick även jag inleda ett inlägg med ordet ”jahapp” 
på klubbens hemsida. denna märkliga sed som gäller 
inlägg rörande nyinköp.

TExT Och fOTO: ROBERT ROTaRSki
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Äntligen fick även JAG inleda ett 
inlägg med ordet ”jahapp” på klubbens 
hemsida. Denna märkliga sed som gäl-
ler inlägg rörande nyinköp. Sex år med 
samma Alfa 156 2.5 gjorde mig lite sugen 
på något nytt. Inte för att det var något 
fel på 156:an. Den var fortfarande snygg 
och kul. Men sex år är ändå en lång tid 
med samma bruksbil. Som arvtagare 
hade jag tänkt mig en 159 3.2. Men att 
hitta en lågmilare i Sverige MED servi-
cebok är nästintill omöjligt. Av ren des-
peration och tillfällig sinnesförvirring 
började leta efter alternativ som Mazda 6 
MPS, Opel Insignia OPC mfl. Men jösses 
vad dom bilarna är fula jämfört med en 
159:a. Jag KAN bara inte köra omkring i 
en ful bil hur kul den än är (på pappret).

Som tur var fick en annons från KVD 
mig på rätt spår. En 2011 års 159:a 1750 
med Ti-paketet.

Ops, jag la det högsta budet! Så det 
kan gå. Mitt bud nådde dock inte det 
dolda reservationspriset. Men eftersom 
det var det sista budet, avslöjades reser-
vationspriset för mig bara 2500 kronor 
upp. Inget att bråka om, jag slog till.

Efter en dryg tågresa från Halmstad 
till Stängnäs (tre byten) anlände jag till 
auktionsfirman. Och där står den min 
nya bil! Det första som slår en är hur 
vacker den är. Med Ti-paketet blir den 
ännu lite maffigare. Den ser dyr och 
biffig ut. Jag går runt bilen och synar 

detaljerna. Läckert skurna dörrhandtag. 
Karossen har perfekta proportioner. 
Kanske lite mycket överhäng fram.

Backspeglarna är däremot snyg-
gare på den gamla 156:an. Snygga 
röda bromsok. Lacken på stötfångarna 
imponerar inte. Antydan till “apelsin-
skal”. Och hur sitter stänkskydden fast 
egentligen? Rostiga vassa clips som ska-
ver direkt mot lacken på skärmkanten. 
Det ser eftermonterat ut. Är det kanske 
också? (Några veckor senare lossnade ett 
gäng clips efter en omgång i maskintvät-
ten).

Okej dax att hoppa in. Dörrarna 
känns tunga och gedigna. Snygg inred-
ning med broderade loggor på ryggstö-
den. Bra sidostöd. Nästan lite svårt att ta 
sig in pga av den kraftiga skålningen.

Men sen sitter man som gjuten. 
Materialvalen känns dyra. Den räfflade 
ytan på mittkonsolen känns nästan onö-
digt lyxig. Svart innertak, lejongul läder-
klädsel. Mysigt och ombonat. Elhissarna 
opererar med ett diskret sus. 156:ans 
låter som en stavmixer i jämförelse.

Då startar vi motorn då. Hmmm, 
instrumentpanelen ger feedback på att 
motorn är igång.

Men...jag hör den inte. Lite gas och...
jo nu hörs det ett surrande. Den låter ju 
som en Nissan Sunny. Inte bra. I med 
växeln, upp med kopplingen. Ingen 
vidare gasrespons. Det tar en halv 

sekund innan motorn svarar på gaspe-
dalens rörelser. Jag antar att det är nor-
malt för turbosnurror. När laddtrycket 
väl kommer skjuter det på rejält redan 
från låga varv. Någon spets känner jag 
inte. Att varva förbi 4000 känns onödigt. 
Lite tråkigt faktiskt. Inte HÖR jag något 
heller.

Motorljudet dränks i malandet från 
de utslitna och spårkänsliga 19tum-
marna. Vad är vitsen med 245 breda 
däck egentligen? Här gäller det att hålla 
hårt i ratten. Folk kan ju tro att man kör 
rattfull.

Den exakta styrningen känner jag 

i alla fall igen från 156:an. Växellådan 
är helt ok. Men varför sex växlar med 
denna vridstarka motor? Onödigt. 
Dessutom tappar man laddtrycket vid 
varje växling.

Fjädringen är (lite oväntat) riktigt bra. 
Fast men följsam. Den gamla 156:an skut-
tar omkring även om vägen är plan som 
en strykbräda.

Jaha inget kul motorljud. Inget maf-
figt avgasljud. Då kan man väl lika 
gärna spela lite musik? Vafalls! Ingen 
AUX-ingång?

I en stereo från 2011? En enkel liten 
kontakt på framsidan kan väl inte vara 

för mycket begärt? Jag får tillbaka hop-
pet när jag upptäcker att stereon är 
utrustad med Bluetooth. Men ack nej 
systemet (Blue & Me) tillåter inte media-
strömmning. Endast telefonsamtal. Gah! 
Det finns en USBkontakt i handskfacket 
för att koppla in USBminnen eller lik-
nande, men vem orkar mecka med 
fysiska filer i dessa Spotifytider. iPhone-
ägare kan däremot införskaffa nån 
magisk USBdosa som “lurar” systemet. 
Jag har dock inte funnit någon lösning 
för Android.

Dax att parkera. Pip piip piiiiip 
PIIIIIIIP! Aahhh vad händer? Jag väntar 
mig den där kvinnliga rösten som lungt 
och sansat säger: “ten seconds to self 
destruction....” Jaha bilen är visst utrus-
tad med avståndssensorer. Ett konstant 
pipande hörs när bilen befinner sig min-
dre än 30 centimeter från ett föremål. 
Avståndssensorer, hillholder, röststyrt 
Bluetoot-hsystem.

Det märks att det är en modern bil 
jag sitter i (förutom det där med AUX-
ingången).

Fast jag hade gärna bytt ut hela klab-
bet mot ett fränare motorljud. Förresten 
om jag ska ha någon nytta av dom där-
inga sensorerna, så är väl trettio centi-
meter lite väl grov marginal? Ambitiösa 
fickparkeringar brukar mätas i millimet-
rar.

Apropå avstånd det låg en pinne på 

vägen hem. Klonk sa det! Vi snackar inte 
en gren eller liknande, utan en föremål 
som man normalt inte väjer för. Ser ni en 
Alfa som åker zickzack på vägarna, så 
är det antagligen en med Ti-paketet som 
försöker undvika löv, maskar och andra 
“hinder”.

Jag stiger ur och samlar mina intryck. 
Kul? Hyfsat. Bekväm? Ja faktiskt. 
Prisvärd? Absolut.

Snygg? Så att man blir knäsvag! 
Kisspauserna mitt i natten fungerar som 
svepskäl för att få beundra “donnan” på 
parkeringsplatsen. Men är den bättre än 
Alfa 156 med Bussosexan? Det vet i fan...

Efter några dagar börjar separations-
ångesten från 156:an dämpas. Nu gillar 
jag 159:ans motorkaraktär med dess rejä-
la vrid. Men ett chiptrim ska definitivt 
införskaffas. Ca trettiofem extra hästar 
för 4000 kronor låter ju rimligt.

Är detta en “riktig” Alfa då? 
Fundamentalisterna hävdar att äkta 
Alfor är begåvade med en motor kon-
struerad i Italien som driver bakhjulen. 
Basta. Alfa Romeos egna definition är 
ganska luddig.

Man nämner ofta passion, lust, design 
och körglädje. Bilen som man egent-
ligen vill ha. Instinkt före rationalitet 
Flummigt? Nja, egentligen inte. Vem 
inleder ett förhållande av rationella och 
praktiska skäl?



KLÖverbladet

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 
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HIStoria

Vi stämmer träff i min sommarstuga en 
sommardag i Långsjö nära Rommehed 
utanför Borlänge. Thomas, som bor någon 
mil bort vid sjön Rämen (just den sjö där 
det kördes vinter-GP) kommer rullande 
i sin Alfa Spider från 1987 med stilrent 
Zenderkit. Den tar sig utan problem ner för 
en brant backe som en gång byggdes som 
brandgata ner till sjön för Långsjö by, som 
ligger strax ovanför.

Pratstunden med Thomas blir intressant 
och trevlig, både ur ett klubbperspektiv 
men också på ett personligt plan. Det är all-
tid trevligt att träffa trevliga människor och 
göra nya bekantskaper.

Som för många andra bilentusiaster är 
det händelser i barndomen som skapat livs-
långa intressen. Så även för Thomas, som 
än idag minns barndomens dagar i små-
ländska Högsby.

– Som liten pojk och jordbrukarson i 
Högsby var jag van med stora V8-försedda 
bilar, berättar Thomas. Stort och rejält var 
bra, inte minst om man behövde frakta gri-
sar minns Thomas. 

Ungefär 1958-59 hände dock något spe-
ciellt, berättar Thomas. Då flyttade en öst-
errikisk fotograf till Högsby där han öpp-
nade ateljé. Han körde en vit Alfa Romeo 

Giulietta Sprint och jag föll direkt för bilen. 
Där och då bestämde jag mig för att en 
gång äga en Alfa Romeo, säger Thomas.

Livet fortsatte med utbildning, familj 
och karriär men så en dag, i slutet av det 
glada 70-talet var det äntligen dags; ett 
stycke Alfasud inhandlades! Alfa-karriären 
fortsatte och i början av 80-talet löstes 
medlemskap i Club Alfa Romeo, denna 
sammanslutning av människor som upp-
skattar sina bilar mer än andra. Till dags 
dato har närmare 30 Alfa Romeo passerat 
Thomas ägo. Givetvis besöktes banmöten 
som gav blodad tand för mer fortkörning. 
Steget till tävlande var inte långt och med 
hjälp av Björn Sandberg och hans Exotron-
produkter byggdes en Bertone för delta-
gande i Roadsport-serien. Den blodade 
tanden slutade inte blöda, varför en 1300 
GTA Junior inhandlades från Finland. Bilen 
hade ett svenskt förflutet med legendariska 
racingstallet Topcon. Dessvärre var det 
svårigheter med originalmotorn varför en 
trimmad 1600-maskin monterades.

– Det var synd, berättar Thomas. Att 
höra en GTA 1300-motor varva ur hade 
varit mycket trevligare.

Runt 1989 blev så Thomas redaktör för 
Klöverbladet, då barnen var utflugna och 
fritiden tillät sådana utsvävningar.

– Vi tog Klöverbladet in i den digitala 
världen, berättar Thomas. Tidigare var det 
mycket klipp och klistra, men så började 
vi köra med Adobe Pagemaker och Mac. 
Vi skrev ut texten på en laserskrivare och 
skickade detta tillsammans med bilder 
till tryckeriet. Detta var tidigt 90-tal, och 
laserskrivare var då mycket ovanligt, säger 
Thomas.

Idag är vi bortskämda med högglansigt 
tryck och alla möjliga grafiska effekter. På 
den här tiden var det stort när färgbilden 
gjorde sitt intåg i Klöverbladet, som för 
övrigt var ett mittuppslag helt i färg.  

– Vi såg även till att utöka utgivningen 
från fyra till sex nummer per år, säger 
Thomas. Innan internet med alla säljforum 
hade vi också mycket uppskattade radan-
nonser, där klubbens medlemmar kunde 
sälja och köpa bilar och delar. Det fanns 
även ett diskussionsforum där debatten 
stundtals gick hög, minns Thomas.

Idag är det som sagt lite lugnare bilkör-
ning som står på schemat. Med Spidern blir 
det en hel del sommarturer för Thomas. 
Varje höst brukar det också bli en långtur 
över några dagar där bilkörningen och 
upptäckarglädjen kombineras innan vin-
teravställningen.

– Det kan exempelvis bli en tur genom 
Värmland. Eller ett besök på Mantorp 
då klubben hade banmöte där, följt av 
Östergötland runt, berättar Thomas. 

Förhoppningsvis kan även artikelförfat-
taren i framtiden lämna över en låda med 
Klöverbladsartefakter till framtida redaktö-
rer, även om de inte mäts i kilo och sidantal 
utan terabyte och ligger på en smidig liten 
portabel hårddisk. Vi är i framtiden redan 
idag! 

KLÖverBLAD från FÖrr

TExT & fOTO: STaffaN ERLaNdSSON

Thomas Eriksson, Alfa Spider och sommar – en perfekt kombina-
tion för stunder av livsnjutning.

En liten del 
av den histo-
riska skatt-
gömma Thomas 
Eriksson samlat 
på sig under 
åren som 
redaktör för 
Klöverbladet. 
Här finns 
mycket att 
titta tillbaka 
på i kommande 
nummer!
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det damp ner ett mail i slutet av juni. avsändare var thomas 
eriksson, ett välbekant namn för de som kan vår klubbs historia. 
som redaktör för klöverbladet mellan 1989 och 1995 samlade 
thomas på sig en hel del material, samlat i en låda som länge 
samlat damm, en låda som thomas ville lämna över till bättre 
behövande. i dag finns denna låda i mitt förvar, som en historisk 
och nostalgisk källa att ösa ur inför framtida artiklar till klöverbladet.

www.salute.nu

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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Accelerationsprov. 
En GT Junior, med 
original trött slo-
kande avgasrör, 
flaggas iväg, följd 
av en Giulia 1300 
Super, med mun-
tert spinnande 
bakhjul (singula-
ris). Raksträckan 
på Sviestadbanan är varken rak eller 
plan, vilket ger en extra dimension till 
övningen. Rakan avslutades dessutom 

av en 90 graders högerkurva, vilket gav 
möjlighet att även testa bromsarna!

År 1975 utkom Klöverbladets första 
nummer, en viktig händelse i klubbens 
historia. Kontakten med medlemmarna 
hade dessförinnan, ända sedan grundan-
det 1956, skett med sporadiskt utskicka-
de nyhetsblad, så en Klubbtidning inne-
bar ett monumentalt lyft! KB nr 1 var en 
synnerligen blygsam publikation jämfört 
med den du just nu håller i handen: Två 
vikta A4:or, åtta sidor i format A5, själv-

klart i svartvitt så när som på omslaget i 
svart/gult. Bladet var så litet och tunt att 
det kunde stoppas i kuvert och skickas 
för lägsta brevporto, upp till 20 gram! 
KB:s förste redaktör var Sven Fernqvist, 
en energisk man, som med stor entusi-
asm renoverade, körde och inte minst 
trimmade sina Alfor. Han blev så små-
ningom även klubbmästare i CAR. 

Klubbens verksamhet påminde 
i mitten av 70-talet starkt om 
dagens, men i mer beskedlig 
skala. Styrelsen, bestående av 
Lasse Englén, Berthold Uhlin, Leif 
Rask, Gun-Britt Wilén och Arne 
Andersson, skötte i stort sett om 
allt, inklusive banträffarna. Mycket 
bekvämt för oss medlemmar!

Kjell Lidmark fanns också alltid 
på plats för att hjälpa till, och en av 
grundarna, Kalle Wallén syntes ofta 
på banträffarna, inte sällan med sin 
mäktiga 6C 2500 Freccia d’Oro tro-
nande i depån. 
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BAnträFF 
anno 1975
TExT: BjöRN SaNdBERg

Banträffarna var då, som nu, en vik-
tig del av klubbens aktiviteter. När 
det drog ihop sig till årets första möte 
1975 var min Alfa, som bilden antyder, 
inte riktigt färdigrenoverad, varför jag 
tog kontakt med Styrelsen, och frå-

Det blev en helt perfekt dag! Vädret var 
gudomligt, rapsfälten lyste gula, MG:ns  
trimmade 1800-motor och tätstegade Le 
Mans-låda klarade påfrestningarna utan 
att svikta. Sviestadbanan må vara kort 
och smal, men hade det mesta man kan 
begära, snabba kurvkombinationer, en 
tillräcklig raksträcka, en knepig hårnål. 
Detta var långt innan man byggde om 
banan, utan senare tiders ”förbättringar” 
i form av chikaner och rondeller…

Programmet inkluderade som van-
ligt gott om tid för fri körning, samt 
ett par moment med tidtagning: 
Accelerationsprov och heatkörning. Här 
köar vi för att, en i taget, släppas i väg 
på acc-provet. 105-seriebilar domine-
rade, även om Alfetta började synas i 
allt större antal. En linslus i form av en 
MGA trängde sig fram på många bilder, 
men bakom den skymtar i alla fall några 
Alfor: En 1300 Giulia, en Alfetta 1.8 
som då kunde vara max 3 år gammal, 
en Alfasud och en Bertone Coupé. Den 
skarpögde kan möjligen ana herrarnas 
moderiktigt utsvängda byxben och i 
många fall omfattande hårsvall.

Resultatlistan från 
acc-provet upptar 
31 ekipage, i stort 
sett samtliga del-
tagare vid träffen, 
ty alla ville gärna 
bränna koppling i 
accelerationsprovet. 
Åtskilliga i Alfa-
kretsar kända namn 
finns med, en del 
fortfarande CAR-
medlemmar!

gade Arne Andersson om det gick att 
delta med något annat ur vagnparken. 
Denna bestod av följande fordon: En 
Ford Thames med rutiga gardiner, 
en Zündapp Combinette med bruna 
packväskor, en Austin A40 Futura med 
Cooper-topplock och en MGA Coupé 
med ekerhjul. MG:n godkändes, och 
i mitten av maj 1975 brummade den 
och jag muntert iväg till Linköping och 
Sviestad för min allra första banträff i 
Club Alfa Romeo. 
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Nå, till slut undrar kanske en och annan, var det verkligen bättre förr? – Tja, det kanske 
kan diskuteras, men annorlunda var det med säkerhet!

MG-klubben invaderar? Oväntat dök 
det upp ännu en MGA, denna körd 
av Torsten Lundberg. Han hade redan 
avverkat några Alfor, och passade på att 
lufta sin engelsman, här i sista kurvan 
under friåkningen. Kanske den mest 
värdefulla effekten av klubbträffarna är 
de kontakter man får, och Torsten och jag 
träffas fortfarande flitigt, och har många 
trevliga gemensamma erfarenheter i 
bagaget, för vilket vi alltså kan tacka 
Club Alfa Romeo! 

Reglerna var det inte så petigt med 
1975! Här ser vi en Berlina 1750 svepa 
fram, med glad passagerare, liksom 
föraren utan hjälm. Instruktionerna före 
körningen kan sammanfattas i Arne 
Anderssons uppmaning ”Kör så det 
ryker!”

Stilstudier. MG:n uppvisar en viss 
krängning, men intet jämfört med den 
upphottade Giuliettan, som verkligen 
kunde mått väl av lite styvare fjädring! 
Alfettan däremot ser helt oberörd ut. 
Alla körde givetvis på standarddäck, 

Vackraste bilen. I 
depån riktades många 
avundsjuka blickar 
mot denna GTV 2000, 
årsmodell 1972. Tänk, 
det var möjligt att 
köpa en sådan klenod 
fabriksny, bara att lägga 
upp 36 lakan och 
brumma iväg! – Nåja, 
nu var detta inte fullt 
så enkelt som man kan 
tro idag, det motsva-
rade mer än en ordinär 
brutto-årslön… Bakom 
GTV:n tronar två Alfetta 1.8, och skymtar en Giulia, samt längre bort två st. Berlina 
1750, ytterligare en Bertone Coupé och antagligen en AlfaSud.

Dags för heatkörning, dvs. 5 varv 
med tidtagning, individuell start. 
En mycket enkel och tilltalande täv-
lingsform, utan trängsel och risk för 
närkontakt, snabbaste ekipage vin-
ner! Här gör sig Ordförande Englén 
klar att flagga av tre deltagare, en i 
taget med 15 sekunders lucka. Sven 
Fernqvist är uppenbarligen på hel-
spänn, möjligen för att hinna foto-
grafera bilarna innan de försvunnit 
in i S-kurvan.

något annat var inte att tänka på.
Dagens tre bästa tider noterades av 
Christer Hedström, Arne Andersson 
och Arvi Kukkonen, som samtliga 
körde Alfetta, förebådande svåra år för 
105-entusiasterna…

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

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:-
exkl. moms 19 872:-
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utbytbara spetsar.
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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:-
exkl. moms 19 872:-

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

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:-
exkl. moms 19 872:-
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En fantastisk dag på Ring Knutstorp 
för årets 3e banträff, med mig hade jag 
min son Ludwig som var på sitt första 
CAR banmöte. Framåt förmiddagen var 
rullade vi in på ”knutan” där det redan 
sjöd av liv och rörelse, de första passen 
hade redan kommit igång och det var 
många leenden som strålade ikapp med 
solen. Bredden på bilar som deltog i de 
olika klasserna var kul att se, från 60-tal 
till 2013 och likaså bredden på förarna 
som hade ett bredare ålderspann även om 
de yngre besökarna var äldre än yngsta 
bil. Efter att ha gått runt och minglat, sett 
på de olika klassernas körande på banan 
en stund fick jag frågan om jag inte kunde 
vara Pacecar på lunchen och lugna tim-
men. Det var inte så svårt att saga ja till, 
ut med den Giuliettta som FGA lånat ut 
för att vi ska visa upp på olika events på 
banan i lugnt tempo tillsammans med 
ett pärlband av Alfor och förare som vill 
testa på att köra Ring Knutstorp. Det är 
en kul bana med både snabbare och mer 
långsamma kurvor och inte minst sin 
korkskruv mot slutet just innan startra-
kan.

Det är lätt att bli biten för mer och 
väldigt kul att se alla ekipagen i de andra 
klasserna som har ett betydligt högre 
tempo än vi hade just under lunchen.

Riktigt snabba är ju Challengebilarna, 
även om de är i olika nivåer håller alla 
ekipagen snabba tider och när det blev 
race så var Hans Bjurman och Niclas 
Rosengrens båda 75or otroligt snabba och 
låg jämt mest hela tiden och för oss åskå-
dare var det bra racing på flera platser 
mellan olika förare. Ca 20 bilar startade 
i Challenge och bjöd på bra show och 
race, som åskådare får man nog ut mer 
av att se Challenge än många andra pro-
fessionella serier som ex. STCC och dess 
underklasser, dessutom är det ju mest 
Alfa Romeo.

Nu ska jag säga att det även är riktigt 
kul att se de som kör i klasserna A, B & C, 
en hel del går riktigt fort och vet vad de 
gör med sin vanliga gatbil, och samtidigt 
går det att i klass C köra lite lugnare men 
betydligt snabbare än just på Lunchens 
lugna tempo som mer är för att kanske 
testa första gången eller ha med sin familj 
ut vilket inte går att ha annars.

Förutom att det är väldigt kul att se 
fullt med Alfor i depån och på körandes 
på banan är det framförallt roligt att träf-
fa alla på plats, prata och umgås.

Alla är öppna för frågor, för att berätta 
och man måste inte vara helt inbiten i 
bilar för att ha en trevlig dag, det går att 
vara åskådare, testa att köra under lugna 
timmen på lunchen eller om man vill 
testa i en av de snabbare klasserna, men 
då behöver man anmäla sig innan, men 
det är ju lätt gjort.

Min som var med för första gången 
var nog lite fundersam innan vi kom på 
plats, men hade ett stort leende efter att 
ha fått åka med ett pass och även när vi 
åkte hem.

Jag får tacka alla er som gör banmötes-
dagarna till det de är, det gäller alla, både 
arrangörerna och er som ju kommer för 
att köra, utan det ena eller andra så blir 
det ingenting.

Nu laddar jag för att åka till tvådagars-
träffen på Kinnekulle i augusti där det ju 
blir både ”putsträff” och banmöte.

Vi ses!

Björn Ek håller förarmöte.
Det gick fort som f...

Bara bra bild helt enkelt.

Björn Nilsson med SudSune vid en skön Bertone.

Det börjas i tidig ålder.

En bild säger mer än text ibland.

Det ska tydligen vara rött med svart i år.

En glad Axel och hans Fiat.

BAnträFF ring KnUtStOrp

TExT & fOTO TORBjöRN WuLf
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Utformningen av bilarna i vår tävlings-
serie styrs utav ett reglemente som ligger 
fast i tre år. Inför säsongen 2013 så var åter 
dags att revidera reglementet för nästkom-
mande period 2013 till 2015. Förargruppen 
(alla förare och övriga som medverkar) 
utsåg en reglementsgrupp bestående utav 
Kristoffer Edström, Johan Moberg, Jens 
Roos och Niclas Rosengren. Samtliga har 
tävlat under många år i lite olika klasser.

Under en period fick alla som ville 
lämna åsikter och förslag till gruppen som 
bearbetade fram ett utkast som presentera-
des vid vårt årsmöte. Därefter gick det på 
remis till förargruppen under en kortare 
period för att slutligen lämnas till Svenska 
Bilsportförbundet (SBF) för godkännande. 
Efter lite diskussioner med SBF godkändes 
reglementet i början av april 2013.

Reglementet har i stora drag fram till 
2013 varit oförändrat och reglementsgrup-
pens vision inför denna period var att se 
över samtliga delar och skapa ett enkelt, 
tydligt och rättvist reglemente där man 
som förare gavs utrymme att vara kreativ 
men samtidigt gav en jämnhet mellan eki-
pagen i respektive klass.

Reglementet består av två delar, ett 
textdokument som beskriver vad som är 
tillåtet, hur det får göras och andra detal-
jer kring bland annat säkerhet. Den andra 
delen är ett Excel dokument där man för 
in ett antal parametrar för att sedan kunna 
bestämma vilken klass bilen tillhör. CAR 
Challenge har idag fyra klasser, 1-3 där 
1 är den snabbaste klassen med rena täv-
lingsbilar medan klass 3 ofta är lite mer 
standardbetonade bilar. Fjärde klassen är 
Classico som inte bestäms utav Excel filen 
utan kräver att bilen kvalar in för historisk 
racing.

Nedan följer några kommentarer hur vi 
tänkte på de olika punkterna i reglementet

TiLLÅTNa BiLaR
Alla bilar med ursprung Italien tillåts 

deltaga, här gjordes restriktioner hur det 
var möjligt att blanda tex motor eller driv-
lina mellan olika bilfabrikanter. Har man 
en trevlig kombination från te.x en Alfa 
och Ferrari i en Fiat finns det fortfarande 
möjlighet att deltaga men kräver numer 
ett godkännande av tävlingsledare och 
chefstekniker.

POäNgBERäkNiNg
Nytt är nu möjligheten att deltaga som 

ett team, dvs istället för att deltaga som 
förare är det bilen som får poäng. Det 
gör att man kan dela på en bil men ända 
få bra poäng och ha chans till totalvinst 
i sin klass. Tidigare kunde man bara få 
poäng som förare, fanns inget bra system 
för teamåkning. Här gjordes även en för-
tydning vad som egentligen räknas som 
målgång. 

STaRTmETOd
Här har det varit lite olika bud och 

metoder genom åren hur en start skall gå 
till. Här valde vi att alltid starta enligt en 
metod som SBF föreskriver. Startordning 
race 2 bestäms normalt av målgången race 
1, nu  

TEkNiSkT REgLEmENTE
SBF har ett allmänt Tekniskt regle-

mente (TR) som bland annat beskriver hur 
en stol ska fästas i bilen, krav på bälten 
och hur en skyddsbur ska konstrueras. Det 
mesta för din och andras säkerhet. Vi har 
i stort försökt följa hela TR men som täv-
lingsserie kan vi ange egna eller begrän-
sade krav.

Det är numera inte godkänt att använ-
da glykol i kylsystemet. Vid ett läckage 
blir det väldigt halt men det inte heller 
direkt lämpligt att släppa ut i naturen.

Med några få undantag är det inte till-
låtet med bromskivor i annat material än 
stål om inte bilen ursprungligen hade ski-
vor i annat material.

Den andra delen i vårt tekniska reg-
lemente beskriver Excel filen för klass-
beräkning i textform.  Målet med de nya 
beräkningarna var att utjämna mellan de 
olika motoralternativen samt ha en beräk-
ningsmodell som samtidigt ger ett resultat 
som upplevs som realistiskt.

Formeln för klassberäkning ser för-
enklat ut: vikt utan förare / (hk+tillägg-
avdrag) = hk/kg

Med en standard motor utgår man från 
effekten enligt biltillverkarens uppgift, 
man får göra vissa modifieringar som byta 
grenrör mot tillägg medan smala däck kan 
ge ett avdrag.

En trimmad motor har en teoretisk 
effekt per liter som bland annat baseras 
på om motorn har förgasare, insprutning 
eller överladdat. Även antalet ventiler 
och tändstift styr grundvärdet per liter. 
Litereffekten multipliceras sedan med den 
faktiska motorvolymen. Därefter kan man 
få tillägg och avdrag precis som ett eki-
page med standard motor. 

Nytt är att man skiljer på fram/bak 
eller fyrhjulsdrift samt överladdning med 
turbo eller kompressor. Effektsiffrorna 
för de olika trimmade motoralternativen 
justerades för att mer återspegla rimliga 
effektuttag för en bra trimmad avsedd för 
banracing.

Med en standard motorn kan man nu 
även byta styrsystem och porta sin motor 
mot ett mindre tillägg utan att behöva gå 
hela vägen och bygga en trimmad maskin.

Klassgränserna har flyttats upp från 
2.1kg/hk till 2.5kg/hk i klass 1 medan 
klass 3 har sänkts till 6.00kg/hk. De nya 
gränserna gör klass 3 mer attraktiv samt 
en jämnare klass 2.

Med den nya beräkningsmodellen för 
trimmade motorer, justerade klassgränser 

och lite mer möjligheter att optimera sin 
standardmotor hoppas vi på många jämna 
race i alla klasser under de kommande tre 
åren.

Inför 2012 introducerades en enhets-
klass kallad Classico vilken även nu ingår 
i serien de kommande tre åren. Samtliga 
Classico ekipage kvalar in i samma klass 
och måste uppfylla FIA historiskt regle-
mente appendix K samt även inneha en 
såkallad HTP vagnbok.

gEmENSamma REgLER
Precis som SBF TR finns det något som 

kallas SBF Gemensamma regler (G) och 
Tävlingsregler racing (RA). Vårt regle-
mente följer dessa med några anpassade 
undantag.

I klass 3 och med en bil besiktigad för 
bruk på allmän väg är det godkänt med en 
förenklad skyddsbur. Nytt är möjligheten 
att deltaga med en helbilsgodkänd bil och 
en såkallad halvbur.

Det är även nu krav på ett tredje 
bromsljus samt någon form av framåtrik-
tad belysning för att öka synligheten vid 
dålig sikt.

Det vi diskuterades mycket med SBF 
och så även av andra klubbar med täv-
lingsserier på klubbnivå var det absoluta 
kravet på ett såkallat FHR (Front Head 
Restraint) system samt att personlig säker-
hetsutrustning med äldre märkning oav-
sett skick inte fick användas.  FHR hjälper 
till att hålla i huvudet vid en kollision men 
kräver ofta en anpassad stol, hjälm och 
bälte.

SBF har nu ett generellt undantag 2013 
för FHR för banracing på klubbnivå samt 
ok att använda personlig säkerhetsutrus-
ning med äldre märkning om de är i gott 
visuellt skick. Det går aldrig att sätta ett 
pris på den personliga säkerheten men det 
måste samtidigt finnas utrymme för indi-
videns val samt en anpassning mot olika 
serier och ambitionsnivåer.

Inför 2014 kommer vi föra en dialog 
med SBF gällande FHR men vi rekom-
menderar samtliga förare om möjligt att 
använda FHR samt skyddsutrusning 
enligt TR.

Reglementet och Excel arket för klass-
beräkning finns för nedladdning på klub-
bens hemsida.

Vi hoppas detta ger en inblick om våra 
tankar och processen bakom reglementet 
för CAR Challenge under perioden 2013 
och 2015.

hoPPas vi ses i soMMar
/jens roos genoM 
regleMenTsgruPPen car 
challenge

reglementet 2013-2015

En väldigt glad son efter medåk.

Giulietta generation 1. Giulietta generation 2. Giulietta generation 3.

Kenneth Stefansson är var ny på plats i Challenge, välkommen 
Stefan.

Min son Ludwig.

Motordiskussion kanske.

Riktigt fin Puch.

Trots ca 75 bilar så ser det lite tomt ut.

Välklätt är säkert och snyggt.
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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
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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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Om du någon gång traskat ut på ångbåtsbryggan i Rättvik vet du att utsikten in mot land är 
bedövande vacker. Längs bergsluttningen klamrar sig traditionella Dala-gårdar fast i ett här-
ligt oregelbundet mönster och bjuder på en vy nära urtypen för svensk sommaridyll. Tittar du 
noga ser du också en flaggstång med italienska flaggan hissad. Där ligger Jöns Andersgården, 
seriös dalaromantik med italienskt på menyn.

Mitt i Lerdalshöjdens välbevarade faluröda 
bebyggelse ligger denna pärla, som förutom 
italiensk restaurang även erbjuder hotellverk-
samhet med elva dubbelrum samt ett härbre 
med plats för åtta personer. Hotellrummen 
är inredda i klassisk dalastil med vitmålade 
timmerväggar av varierande storlek och stil. 
En relaxavdelning med bastu och solterass 
finns tillgänglig för alla gäster. Restaurangen 
ligger i två rum, vackert renoverade för att 
behålla den gamla stilen. Vid vackert väder 
finns även uteservering med en magnifik 
utsikt ner mot ångbåtsbryggan i Rättvik.

Verksamheten vid Jöns Andersgården 
drivs av tre yngre män, alla uppvuxna i 
Vikarbyn några kilometer norr om Rättvik. 
Bröderna Jesper och Adrian Svensson har 
tillsammans med kocken Axel Kears under 
de senaste tre åren drivit och utvecklat verk-
samheten till ett ändlöst dalapittoreskt hotell 
med italiensk restaurang, där målsättningen 
är vällagad mat till rätt pris.

Gårdens kända historia går tillbaka 
till sent 1500-tal, då den för första gången 
omnämns i kyrkböcker. Namnet Jöns Anders 
går tillbaka till 1899 då familjen Jöns Jon 
Andersson flyttade in med de tre barnen 
Brita, Anders och Jon. Sonen Jöns Anders tog 
senare över gården och gav den dess nuva-
rande namn. Verksamheten bestod av en 
för sin tid omfattande hönsuppfödning. Vid 
Jöns Anders död avvecklades hönseriet och 
gården såldes av Jöns Anders änka Agnes 
till Missionförbundet som ägde den fram 
till 2003, då gården för första gången blev 
restaurang. Sedan dess har den gamla höns-
gården utvecklats till en annorlunda men 
mycket trevlig kombination av Dalarna och 
Italien där kocken Axel Kears tillsammans 
med Jesper och Adrian utvecklat menyn till 
en trevlig italiensk kulinarisk resa. Säsongen 
sträcker sig mellan Rättviks marknader i maj 

och oktober. 

Vi besökte restaurangen en junikväll strax 
efter midsommar. Turistströmmen hade 
inte riktigt kommit igång, men det var ändå 
fullbokat. Menyn är komplett och erbjuder 
italienska rätter tillagade med hjärtat. Axel 
Kears är en noggrann ung man, som löste 
det här med att inhämta inspiration och kun-
skap kring italiensk mat på sitt vis.

– Då vi bestämde oss för att starta upp 
verksamheten med italienskt kök åkte jag 
helt enkelt till Italien, berättar Axel. Var lär 
man sig italiensk matlagning om inte där? 
Jag ville lära mig allt från grunden, så med 
hjälp av kontakter började jag arbeta på en 
vingård med egen restaurang i Piemonte, 
fortsätter Axel. Det var mycket lärorikt, även 
om det var lite svårt med språket i början.

Jöns Andersgården satsar på kvalitet med 
mycket lokalproducerad mat. Målsättningen 
är att vara en prisvärd men ändå högkvalita-
tiv kvarterskrog, något jag anser dessa herrar 
lyckats mycket väl med.

– Med italiensk inriktning kompletterar 
vi Rättviks restaurangutbud, berättar Jesper 
Svensson. Vi vill erbjuda vällagad mat till 
rätt pris med hög kvalité, fortsätter Jesper. 
Under säsongen erbjuder vi vår-, sommar- 
och höstmeny, där årstidens produkter styr. 
För barnfamiljernas skull öppnar vi redan kl 
1700, så att de ska hinna äta innan läggdags, 
säger Jesper. 

Konceptet fungerar utmärkt med mycket 
god mat. Jag valde antipasto misto till för-
rätt, där italienska charkuterier blandats med 
huset egna inläggningar. Inför beställningen 
av varmrätt stod valet länge fast vid Vitello 
Tonnato – kalvrostbiff med potatissallad, 
grönsaker och tonfiskdressing. Strax innan 
beställning serverades dock bordet bredvid 
Asparago - en anrättning med sparris, parma-
skinka, oliver, rostade mandlar och soltor-

kade körsbärstomater som såg väldigt aptit-
ligt ut. Det var visserligen en förrätt, något 
som Jesper Svensson enkelt löste genom att 
servera en dubbel portion som huvudrätt. 
Just denna inställning, att allt går att lösa, 
genomsyrade hela besöket. Både kunder och 
personal är inte bara geografiskt långt bort 
från stressade storstadsrestauranger, utan 
även långt bort från stress och stöddig serve-
ringspersonal i själva storstaden. Här råder 
lugn och här härskar god service.

Övriga i sällskapet var lika nöjda med 
sina rätter. Majskyckling med färskostlasag-
ne liksom den tidigare nämnda kalvrostbif-
fen föll väl i smaken, möjligtvis var portio-
nerna för stora(!), vilket inte är en nackdel. 
Efterrättsfanatikerna i sällskapet uppskat-
tade också Cioccolato é basta, hemgjord mjölk-
chokladsmousse med browniesmulor, hassel-
nötsflarn och vinbärsreduktion.  Även Spiken 
i kistan, en enkel espresso med två centiliter 
grappa och hemgjord chokladtryffel slank 
ner utan problem, en perfekt avslutning på 
en perfekt middag. Själv hade jag nått grän-
sen med för- och huvudrätt och nöjde mig 
med en dubbel espresso.

Sammanfattningen om Jöns 
Andersgården, som jag själv gärna skriver 
under på, står killarna själva för: ”vi vill 
gillar den italienska stilen som är avslappat 
lugn och trevlig och passar mycket bra med 
mat av hög kvalité och god service till rätt 
pris”. 

Har du vägarna förbi Rättvik och Dalarna 
rekommenderas definitivt ett besök och 
boende på Jöns Andersgården. Blandningen 
av traditionell dala-idyll och italienskt kök är 
alldeles perfekt annorlunda. Bokar du rum 
och lyckas få till en varm sommarmorgon 
för att äta frukost ute i trädgården kan jag 
dessutom lova en mycket minnesvärd stund. 
Sverige är vackert!

rätt rätt i rättvIK fakTa jöNS aNdERSgÅRdEN
italiensk meny med rejäla portioner av hög kvalité. pris förrätter 

från 65 kr, varmrätter mellan 155-255 kr, desserter 55-115 kr.

Mail: info@jonsanders.se

hemsida: www.jonsanders.se 

bordsbokning och information: 0248-130 15 

adress: Bygatan 16, 795 35, rättvik

allmän siljaninfo: www.siljan.se

Vacker uteservering med Siljan och Ångbåtsbryggan i 
bakgrunden.

Huvudmatsalen med vitmålade väggar. Det finns även ett 
mindre rum för ätande gäster.

Behändigt litet lider med stenlagd gång där även restau-
rangens toalett installerats.

Ingången till Jöns Anders slår an tonen – därefter fortsät-
ter orgien i det vackra och genuina.

Italien i falurött fungerar alldeles utmärkt.

Entrén omgärdas av gult räcke och var tidigare infart till den en gång i tiden tradi-
tionellt kringbyggda gården. Idag ligger köket där det en gång var infart.

De tre ägarna. Från vänster Jesper Svensson, Axel 
Kears och Adrian Svensson.
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I näStA nUmmer

Balocco är magiskt för alfister. Klöverbladet besökte banan och fick sig en ordentlig 
genomkörare i 8C Spider och en personlig genomgång av berömda Alfa-motorer.

Stort reportage!

46 000 mil är väl inget för en 164 Q4! 
I malmö rullar en av 1204 tillverkade vidare mot 50 000 mil.

Alfa giulietta av generation två är kanske inte den mest omtalade 
av senare tiders Alfa romeo. Den har dock mycket att ge. 

Läs om Håkan Anderssons förhållande till denna magnifika vagn.

 

ÅRSMÖTE 2013 för CLUB ALFA ROMEO SVEZIA 
lördagen 30 november 

 

 
 

I år kommer klubbens årsmöte med påföljande middag att hållas i 
Stockholm. Boka redan nu in helgen för ett av klubbens trevligaste 
evenemang. Vi håller traditionsenligt till på ett och samma hotell för 
årsmöte, middag och boende.

KLUBBENS VIKTIGASTE MÖTE 
Årsmötet är din chans att påverka klubbens verksamhet, få reda på Styrelsens förslag till 
verksamhet under det kommande året och få ställa frågor och komma med förslag. Ju fler 
medlemmar som deltar på årsmötet, desto bättre är det för klubben. På mötet väljs också 
ledamöter och ordföranden till Styrelsen. Det är nu också dags att du som har förslag till 
klubbens verksamhet lämnar i en motion som årsmötet kan ta ställning till. 
Årsmötet äger rum kl 16-18. 

MIDDAG I TREVLIGT SÄLLSKAP 
Efter det formella årsmötet är slut övergår vi 
till att umgås i vad som är klubbens stora 
vinterfest. Det kommer att på sedvanligt vis 
bli en tre-rätters middag med vin. Klubben 
subventionerar kostnaden för middagen och 
hotellrum för medlemmar. Hotellet kommer 
att ligga strax utanför centrum med utmärkta 
allmänna kommunikationer in till city och 
med gott om parkering för bilburna alfisti.  
 

 

UNDERHÅLLNING FÖR ALLA 
I samband med middagen ordnas det alltid med 
underhållning. Vad det blir i år kommer avslöjas med 
den officiella kallelsen som kommer i oktober. 
Exempel på tidigare års underhållare är Bo Hagström 
från Solens mat, magikern Seth Engström, samt 
musikern och motorjournalisten Joppe Pihlgren. 
Årets underhållare kommer hålla samma kvalitet. 

 

JULMARKNAD, SHOPPING OCH  STOCKHOLMS ALLA NÖJEN 
Passa på att kombinera Årsmötet med en härlig helg i ett julpyntat Stockholm 
tillsammans med din familj. Under helgen pågår julmarknad på Skansen och i Gamla 
Stan, i Globen är det Stockholm International Horse Show med ridmässa, se 
julskyltningen på NK, besök någon av alla teatrar och shower eller något av Stockholms 
alla museer. 

 
Julmarknad på Skansen bland bodar och hantverkare. 

 
Julskyltning på NK.   

 
MER INFO KOMMER PÅ HEMSIDAN OCH I KLÖVERBLADET!  
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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

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

Manusstopp
KlöverBladet

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48  1

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

1 30 31

December

Manusstopp
KlöverBladet

Årsmöta Stockholm

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
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Banmöte och ”putsträff” 
Kinnekulle 17-18/8

Tema Italien 
hamnträff Nyköping

Manusstopp
KlöverBladet

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Lergökarallyt, Ängelholm

Kinnekulle (Götene) 17-18:e augusti, där vi träffas 
och alla Alfor från 8c till 8c är välkomna. Fantastiska 
renoveringar, gammelbilar, de nya alforna, bruksal-
for och de som gått över 40.000mil samt ombyggda, 
ljudbyggen och den viktigaste frågan hur breda 
däck går på en 156a. Alla är lika välkomna! Vi gör 
den som en första träff ihop med banmöte och slår 
det väl ut kommer det bli fler framöver.

Lördagen
Under lördagen kommer det finnas möjlighet att 

få åka med en erfaren banåkare några varv (roligare 
än berg och dalbana) samt få åka ett par lugna varv 
med din veteran eller känna upplevelsen att åka sin 
egen Alfa runt  banan i lagom fart.

Middag Under kvällen har vi gemensam middag 
i Hällekis på Carinas kök & bar.  Förrätt, Italiensk 
buffé och dessert, ett glas vin samt kaffe. Går allt i 
lås blir det ev. grappaprovning i samband med det. 

Kostnad 230:- (ord pris 350:- klubben subventio-
nerar 120:- per medlem samt familjemedlem). 

Det är begränsat till 80 platser i restaurangen så 
anmäl er i tid. OBS, Anmälan är bindande !!!

Boende Ni bokar eget boende, nedan finns en 
del tips.

Falkängens vandrarhem i Hällekis http://falkang-
en.se/

Lundsbrunns Kurort med spa-behandlingar och 
golfbana, hotell och restuarang http://www.lunds-
brunn.se/

Karlslunds pensionat i Gössäter http://www.pen-
sionatkarlslund.se/

Bjertorps slott http://www.bjertorpslott.se/

Hotell Gustaf i Götene http://hotellgustaf.se/

Hällekis camping och stugby http://www.camping.
se/templates/product____8.aspx?prodId=2932

3 vandrarhem och B&B i Husaby, se under boende 
på http://www.vastsverige.com/sv/kinnekulle/

Söndagen
Efter att ha vilat ut på söndagen finns det mycket 

trevligt i omgivningen.  Åk på upptäcksfärd i Arns 
spår, klättra upp till toppen av Kinnekulle och 
se på utsikten eller åk ner till banan och titta när 
Challengeförarna gör upp om vem som är snabbast.

Boka mat och övernattning enligt anvisningarna 
för banmötet om ni önskar annars är det bara att 
dyka upp vid 10-11 tiden och njuta av alla Alfor i 
den fina miljön.

varMT välkoMna!

björn Ågren

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

Sommarträff Kinnekulle



posttidning b
club alfa romeo c/o ola sjösvärd, 

léet 8 b, 474 70  mollösund

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


