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KEMISK KRIGSFÖRINGMITTSVERIGE AUTODELTA

PREMIÄR FÖR 4C SPIDER I GENÈVE



Äntligen närmar sig våren med stormsteg, 
eller redan har kommit på plats. När ni får 
detta ex av Klöverbladet i er hand är det bara 
någon vecka kvar innan årets första större 
träffar, då menar jag Skokloster och Kapperup, 
Skokloster firar 20 år som mer arrangerad 
större träff, som ni kanske läste om i förra KB, 
så det kan man ju kalla en lång tradition.

Som tidigare informerats så har vår tidigare 
redaktör Staffan Erlandsson nu slutat och det 
kommer att märkas av genom att Klöverbladet 
blir lite tunnare. Vi söker med ljus och lykta 
efter några personer som skulle vilja vara med 
och dra lasset, åka ut och göra lite reportage, 
det får gärna vara flera olika personer från 
olika delar av landet är ju en fördel. Jag hop-
pas att det finns några som kan höra av sig 
till mig, just nu är jag den som försöker driva 
även denna del, inte en optimal lösning. Att 
ta en del bilder och skriva en text är allt som 
behövs, det behöver inte vara varken avancerat 
eller så väldigt mycket, viktigare och framfö-
rallt roligare att blir något alls. Behöver man 
ha ett bollplank för att få till texten så finns 
både jag och flera andra som kan hjälpa till 
med tips mm.  
Jag hoppas få kontakter som vill vara med och 
hjälpa till så vi kan fylla Klöverbladet med kul 
reportage.

Nya hemsidan är ju igång sen ett tag som 
ni vet, ett bra forum att informera om träffar 
eller annat, dessutom finns det ju numer bild 
och videogalleri som kan fyllas med bilder 
från träffar från svunna tider liksom senaste 
träffen osv. Kul för alla som inte varit på plats 
att kunna ta del av och även för nyare med-
lemmar att se bilder från förr.

Club Alfa Romeo har ju som vision att vi 
ska ha roligt, att dela med sig gör det ännu 
roligare, liksom att kunna dela på arbetet. Att 
få in nya krafter är viktigt, ibland kliver någon 
av olika skäl av och det blir svårt att lägga på 
mer arbete på de som är kvar, i längden dör 
det då ut och det vill vi ju inte. 
Det som behövs är några som kan hjälpa till 
att bidra till Klöverbladet, några som ordnar 
lokala träffar där det inte redan finns, eller 
som kompletterar där det finns om ni vill det 
och vi behöver några som kan vara del i en 
grupp för att sköta hemsidan och ta hand om 
en del support, det är inte speciellt betung-
ande men väl så viktigt.

Jag hoppas ni hör av er till mig, ni behövs.
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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: 0734-25 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
GUNNAR SUNDGREN
VINTERMYRVÄGEN 7, 905 96 UMEÅ

TEL: 070-579 49 44

MAIL: SEKRETERARE@ALFAROMEO.ORG

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

RAGNAR ROSENGREN
MAIL: RAGNAR@ROSENGREN.NU

KENNETH LARSSON
MAIL: KENNETH_L.LARSSON@SCANIA.COM

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
KANSLI/MEDLEMSANSVARIG
OLA SJÖSVÄRD
MORLANDA SÄTERI 146, 474 93 ELLÖS

TEL: 0761-35 79 69

MAIL: MEDLEM@ALFAROMEO.ORG

BANMÖTESANSVARIG
STEFAN ATTERHALL
CRONSTRÖMSVÄGEN 14, 168 66 BROMMA

TEL: 070-732 76 56

MAIL: BANMOTEN@ALFAROMEO.ORG 

POSTORDER
HENRIK SELBO
JOHANNELUNDSGRÄND 5, 163 45 SPÅNGA

MAIL: POSTORDER@ALFAROMEO.ORG

BOKLÅDAN
BJÖRN NILSSON
KASTANJELUND FUGLIE, 

231 94 TRELLEBORG

TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)

MAIL: KASTANJELUND@SWIPNET.SE

WWW.ALFAROMEO.ORG
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KLÖVERBLADETNYAMEDLEMMAR

ANS. UTGIVARE STYRELSEN GENOM

TORBJÖRN WULF

REDAKTIONEN
ADRESS:
KLÖVERBLADET 
ATT: VAKANT

REDAKTIONSANSVARIG
VAKANT
MOBIL: VAKANT
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

LAYOUT OCH PRODUKTION
THOMMY LEHRGRAFVEN
FORNMINNESVÄGEN 40, 
540 16 TIMMERSDALA
TEL: 0730-72 39 58
MAIL: REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

KORREKTUR
VIKING PALM
MOBIL: 070-273 88 15
MAIL: VIKING.PALM@TELE2.SE

REDAKTÖR MOTORSPORT
BENGT-ÅCE GUSTAVSSON
TEL: 0703-40 93 00
MAIL: BENGAN@RACEFOTO.SE

BANMÖTESREDAKTÖR
MIKAEL KAHLIN
TEL: 0430 – 133 60, 0709 – 722 350 
KAHLIN@WEKUNET.SE

REDAKTÖR NOSTALGIA
OCH BÖCKER
BJÖRN NILSSON
TEL: 040-42 32 29 (KVÄLLAR)
MAIL: KASTAJELUND@SWIPNET.SE 

REDAKTÖR TEKNIK
BJÖRN SANDBERG
TEL: 08-756 67 87 (KVÄLLAR)
MAIL: ORSO@BREDBAND.NET

ANNONSERING
TORBJÖRN WULF
TEL: 0734-25 72 21
MAIL: TORBJORN@RACELANE.SE

PRODUKTION: TM PRODUCTION
TRYCK: ALE TRYCKTEAM AB
BOX 129, 445 23 BOHUS
WWW.SVENSKTTRYCK.SE

MANUSSTOPP
MANUSSTOPP ÄR SENAST DEN 25 VARJE JÄMN MÅNAD (25 FEB, 25 APR, 25 JUN OCH SÅ VIDARE). 

REDAKTIONEN UPPSKATTAR OM MATERIALET SKICKAS IN ÄNNU TIDIGARE EFTERSOM DET BLIR EN VÄL-

DIGT STOR ARBETSBÖRDA ÖVER NÅGRA FÅ DAGAR OM ALLA SKICKAR IN MATERIAL SÅ SENT SOM MÖJLIGT. 

MANUSANVISNING
BIDRAG I ALLA FORMER MOTTAGES TACKSAMT. E-POST ELLER MATERIALET NEDBRÄNT PÅ CD ÄR ATT FÖRE-

DRA MEN VANLIG POST FUNGERAR OCKSÅ. KONTROLLERA ATT BILDERNA HAR GOD KVALITET MED EN UPP-

LÖSNING PÅ MINST 300 DPI. JPEG-BILDER MÅSTE VARA MINST 1,5-2,5 MB STORA FÖR ATT BLI BRA I TRYCK. 

SJÄLVKLART TAR VI ÄVEN MOT PAPPERSBILDER FÖR SKANNING. REDAKTIONEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN 

ATT FRITT ÄNDRA I MATERIALET SAMT BESLUTA OM VILKET NUMMER MATERIALET PUBLICERAS I.

MATERIAL SKICKAS PER E-POST TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG. VANLIG POST SKICKAS TILL NYHETSRE-

DAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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NYA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA TILL

PÅ GRUND AV
TEKNISKA
PROBLEM

GÅR DET INTE
ATT FÅ FRAM

LISTAN PÅ
NYA MEDLEMMAR

TILL DETTA
NUMMER AV

KLÖVERBLADET

Svezia

 NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR VAKANT VAKANT

BLI MEDLEM I

Svezia
Vill du bli medlem så går du till www.alfaromeo.org och registrerar och betalar ditt medlemskap där.

Du utan dator kommer då att få instruktioner om hur du ska göra för att betala in medlemsavgiften.

Den som inte har tillgång till dator kan fortfarande vara medlem i klubben. 
Du skriver ett brev till klubbens Medlemsansvarige med följande uppgifter:

Förnamn, Efternamn, Medlemsnummer.
Gata och nummer, c/o - lägenhetsnummer, Postnummer, Postort.
Hemtelefon, Mobiltelefon, Telefon arbete.
Födelsedatum, Kön, E-post.

Brevet postar du till:
Club Alfa Romeo Svezia
c/o Ola Sjöswärd
Morlanda Säteri 146
474 93 Ellös
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INFORMATION&AKTIVITETER INFORMATION&AKTIVITETER

SEKRETERAR-REFLEKTIONER GUNNAR SUNDGREN

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

DU OCKSÅ!

www.alfaromeo.org

SERVICE • RESERVDELAR 
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR

Auktoriserad för

Tel. 08-660 22 71
Studentbacken 15–17, 115 57 Stockholm/Gärdet

40 år på samma adress!

info@ar-bil.se
www.ar-bil.se

Vi har oljan för dig

Kontakt:
070-438 47 85

rollesracingolja@gmail.com 

Drive Fast – Take AGIP

UMEÅ 140321

Växlande väder, det kan man säga. I går 
morse -14.8, i princip snöfritt, sedan snö 
hela dagen, +15 cm snö, och idag +4 sol 
och slask. Men vi är ju vana här uppe i 
norr. I år blir det inget ”ta fram GTV:n” 
heller, eftersom jag kör året runt med den. 
Men det blir ju häftiga sommarhjul, nya 
Bertone märken, lite vax och tygmattor i 
stället för gummidito att se fram emot.

I övrigt har jag börjat ta hand om mina 
biltidningar, har samlat på mig många 
hyllmeter Teknikens Värld, Bilsport, Auto 
Motor Sport, Teknikens Värld, Nostalgia, 
plus en massa strönummer av diverse 
engelska tidningar m m. Hustrun har 
jagat på mig, du måste göra något med 
alla dessa tidningar. Sagt och gjort. Nu 
går jag igenom tidning för tidning och 
river ut det jag tycker är intressant. 
Sparar allt om biltävlingar och tävlings-
bilar, biltester där italienska bilar är 
inblandade, kuriosa artiklar från förr etc. 
Materialet åker in i pärmar, speciella för 
Alfa Romeo i plastfickor. Övriga bilar 

och artiklar får inga plastfickor. Det 
blir många flashbacks när jag bläddrar 
i de gamla tidningarna. Några rubriker, 
Alfa GTV, ”kupé för passion”, Alfa 164 
QV,Milslukare av toppklass”, Alfa 75 3,0 
Evo -88, ”Botemedel saknas”, Alfa 159, 
”Alfa går på knock”, Alfa Crosswagon 
QV, ”Säker i sandlådan mfl.  Än en gång 
får jag konstatera vilken enorm tävlings-
historia vårt kära märke har. Konstaterar 
också hur svårt Alfa Romeo har att hävda 
sig i biltesterna i tyska Auto Motor  & 
Sport. Tacka vet jag tidningen Auto Italia, 
dom förstår sig på Italienska bilar!  Dom 
tidningarna river jag inte heller sönder, 
dom blir intakta tills vidare. 

Alfa 4C fortsätter att imponera, nu 
med Spidern på Geneve salongen. Ska bli 
spännande att se Alfas framtidsplaner 
när Marchionne ska presentera dessa i 
maj. Vid rivningen av den engelska tid-
ningen Car från december 2012 hittade 
jag illustrationer på en mycket vacker ny 
Giulia, med rubriken ”This car will make 
or break Alfa Romeo”. Make naturligtvis, 

ska bli spännande att se vad det blir. I ett 
annat nummer av Car, juli 2010, ägnas en 
stor del av tidningen Alfa Romeo, ”We 
love Alfa Romeo, New Spider +56 more 
reasons to become an Alfaholic”. Och så 
säger sonen (kör Audi), farsan du borde 
köpa en riktig bil!!?? Att han inte skäms.

Som så många andra längtar jag till 
den riktiga våren och sommaren. Ska bli 
kul att åka ner och reka inför den stora 
träffen i Härnösand 19-20 juli. Vi kommer 
att ordna en intressant och spännande 
tur i Höga Kusten på lördag innan det 
är dags för Mittsverigebanan, och senare 
på kvällen den gemensamma middagen 
på Östanskär. Anmälningar till de olika 
delarna görs på hemsidan, har ni inte 
dessa möjligheter kan ni ringa. Se annon-
sen i detta nummer.

Medlemskortet till er som betalat 
avgiften bifogas detta nummer. Påminn 
gärna kompisar som ännu inte betalat 
så att dom får sitt medlemskort och 
Klöverbladet.

www.alfaromeo.org

Club Alfa Romeo 
Svezia

BLI MEDLEM I

DU OCKSÅ!
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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***

Vår klubbtidning är stabil, påkostad och ges regel-
bundet ut med sex nummer varje år. Den innehåller 
det mesta, från skvaller om Fiat Group till skvaller från 
garage runt om i landet. Det viktigaste i tidningen tyck-
er jag är artiklar om vad vi medlemmar gör, hur vi träf-
fas, hur vi sladdar och historier från både förr och nu.

Så här gör du för att bidra med text och/eller bildma-
terial!

1. Skriv en helt oformaterad text i ett worddokument. 
 Filen kan då heta exempelvis nyheter.doc eller 
 nyheter.docx beroende på vilken utgåva av Word 
 du har i din dator. Inga konstigheter gällande 
 radavstånd, stycken eller annat – bara ren och rå 
 text. Det är enklast att infoga en sådan text i 
 layoutprogrammet Indesign, där även rubriker 
 och ingresser formateras.
2. Enkla skrivregler: 
 Siffror 1–13 skrivs med bokstäver, det vill säga ett, 
 två, tre och så vidare.
 Förkortningar skrivs ut. Exempelvis o.s.v. skrivs 
 och så vidare, m.m skrivs med mera, ca skrivs 
 cirka. Kommatecken placeras direkt efter ordet 
 följt av mellanslag och nästa ord direkt efter 
 mellanslaget.

3. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
 texten. Den kanske är för lång, eller behöver 
 putsas lite.

4. Bilder skickas i jpg eller raw–format. Bör vara så 
 stora som möjligt, det vill säga minimum 500 Kb.

5. Redaktionen väljer publiceringsdatum. Oftast 
 hinner det med i nästa nummer, men ibland är 
 det fullt – det kan vara material som redan ligger 
 på kö, eller så vill vi spara exempelvis ett träffre
 portage till vintern så vi kan drömma om 
 sommaren en aning. Redaktionen väljer även 
 bilder – ibland får vi för många eller för otydliga 
 för att kunna trycka.

6. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad. Då vill 
 vi verkligen ha materialet så vi kan planera 
 tidningen. Varje sida i tidningen är en del av ett 
 pappersark med fyra sidor. Att klämma in 
 ytterligare en sida kan således betyda att vi måste 
 fylla tre sidor till, så vi behöver veta så snart som 
 möjligt hur många sidor vi har. Annars sitter vi 
 där med tryckdatum runt hörnet och många 
 tomma sidor att fylla.

7. Frågor? Maila på nyheter@alfaromeo.org så hjälper 
 vi till! Vi kan redigera texter, berätta hur du 
 skickar bilder eller vad det nu kan vara du undrar 
 över.

Artikel till Klöverbladet? 
Gör så här! Nu	  är	  det	  mars	  2013	  och	  Fiat	  Group	  ska	  med	  hjälp	  av	  Maserati	  och	  Alfa	  Romeo	  kapa	  åt	  

sig	  både	  nya	  marknader	  och	  kriga	  i	  nya	  segment.	  Förhoppningen	  att	  få	  se	  nya	  

bilmodeller	  under	  dagen	  finns.	  Umberto	  betonar	  dock	  att	  min	  kamera	  ligger	  alldeles	  

utmärkt	  där	  den	  ligger,	  väl	  inlåst	  i	  bagageutrymmet	  på	  min	  Giulietta.	  
Det	  första	  vi	  ser	  är	  en	  högerstyrd	  4C	  och	  en	  nödtorftigt	  maskerad	  Fiat	  500L	  med	  

ovanligt	  långt	  bakparti.	  Vid	  en	  direkt	  fråga	  om	  det	  planeras	  en	  större	  version	  av	  500L	  är	  

svaret	  ett	  kort	  italienskt	  ”no”.	  Bilen	  är	  alldeles	  definitivt	  förlängd	  bakom	  C–stolpen	  och	  

då	  jag	  frågar	  igen	  är	  svaret	  fortfarande	  ”no”.	  Veckan	  efter	  dyker	  de	  första	  spionbilderna	  

upp	  på	  en	  förlängd	  Fiat	  500L,	  fångad	  på	  bild	  av	  uppmärksamma	  italienska	  
tidningsläsare.	  Idag	  finns	  den	  sjusitisga	  (nåja)	  bilen	  på	  marknaden	  under	  namnet	  500	  L	  

Living.	  En	  bit	  bort	  står	  också	  en	  högerstyrd	  Alfa	  4C.	  Dessutom	  körs	  en	  mycket	  tungt	  

maskerad	  Ghibli	  runt	  på	  testbanan,	  fullkomligt	  nedlusad	  med	  givare	  och	  testinstrument.	  

Givetvis	  frågar	  jag	  om	  detta	  är	  nya	  Ghibli,	  och	  lika	  givet	  är	  svaret	  ”no”.	  
2010,	  då	  Giulietta	  lanserades	  på	  Balocco,	  var	  jag	  på	  plats	  för	  saliga	  tidningen	  Automobil.	  

Då,	  precis	  som	  nu,	  störs	  koncentrationen	  av	  motorljudet	  från	  fullblod	  som	  piskar	  fram	  

längs	  höghastighetsbanan.	  Det	  är	  intressant	  att	  se	  hur	  högvarviga	  V8–maskiner	  så	  totalt	  

kan	  rasera	  all	  fokus	  på	  det	  människor	  egentligen	  är	  där	  för	  att	  göra.	  Misstankarna	  riktas	  

mot	  Maserati,	  som	  just	  lanserat	  Quattroporte	  och	  har	  Ghibli	  på	  gång	  till	  Shanghai–

salongen	  några	  veckor	  senare.	  Ljudet	  från	  högvarviga	  åttacylindriga	  fullblod	  som	  piskar	  

i	  växel	  efter	  växel	  utan	  restriktioner	  är	  onekligen	  speciellt	  och	  ger	  oss	  en	  mycket	  

behaglig	  ljudbild	  som	  inramning	  till	  besöket.	  Vi	  går	  in	  i	  vad	  som	  en	  gång	  var	  Autodeltas	  byggnad.	  Den	  är	  bred	  och	  låg,	  inte	  alls	  som	  de	  

klassiska	  italienska	  smala	  tvåvåningsvillor	  som	  existerat	  sedan	  Asterix	  och	  Obelix	  dagar.	  

Taket	  är	  på	  husets	  ena	  sida	  förlängt	  ut	  från	  husväggen	  och	  skapar	  skuggiga	  
parkeringsplatser.	  På	  senare	  tid	  har	  det	  byggts	  om	  och	  användes	  senast	  som	  
leveranslokal	  för	  Alfa	  8C,	  där	  kunderna	  fick	  leverans	  av	  sin	  bil	  på	  helig	  mark	  i	  en	  lika	  

helig	  byggnad.	  Idag	  är	  den	  fylld	  av	  klassiska	  Alfa–motorer	  på	  stativ,	  då	  man	  dagarna	  

innan	  vårt	  besök	  firat	  Autodeltas	  50–årsdag	  på	  Balocco.	  
Det	  första	  som	  fångar	  min	  blick	  är	  en	  altarliknande	  konstruktion	  flankerad	  av	  två	  

glaspelare	  med	  logotyperna	  för	  Alfa	  8C	  och	  8C	  Spider.	  I	  mitten	  finns	  ett	  bildkollage	  med	  

storheter	  från	  Autodelta	  som	  Giulia,	  GTA	  och	  olika	  versioner	  av	  Tipo	  33.	  På	  hyllor	  och	  

bord	  finns	  olika	  delar	  från	  8C	  –	  bromsskivor,	  bromsok,	  läderprover,	  färgalternativ	  och	  

mycket	  annat.	  Jag	  kan	  se	  framför	  mig	  de	  ivriga	  och	  euforiska	  kunder	  som	  tagit	  sig	  till	  just	  

detta	  rum	  för	  att	  få	  sin	  nya	  8C	  levererad.	  Idag	  ger	  rummet	  snarare	  ett	  beklämmande	  

intryck	  med	  tanke	  på	  märkets	  ytterst	  magra	  modellutbud	  och	  totala	  närvarobrist	  på	  

både	  världens	  marknader	  och	  tävlingsbanor.	  Vi	  hör	  snart	  ett	  ilsket	  motorljud	  som	  får	  håret	  på	  armarna	  att	  resa	  sig.	  Det	  växer	  i	  styrka,	  

med	  mäktiga	  blippar	  av	  mellangas	  vid	  nedväxlingarna	  och	  ett	  vällustigt	  ylande	  vid	  

rödmarkeringen.	  Till	  sist	  stannar	  en	  8C	  Spider	  utanför	  dörren	  till	  vår	  lokal.	  Föraren	  är	  

Domenico	  Martino,	  chassi–ingenjör	  till	  stor	  del	  ansvarig	  för	  utvecklingen	  8C.	  Hans	  

uppgift	  idag	  är	  att	  gå	  igenom	  den	  rad	  av	  motorer	  som	  står	  uppställda	  i	  ett	  angränsande	  

rum	  samt	  ge	  oss	  en	  åktur	  med	  8C	  Spider.	  Domenico	  visar	  sig	  vara	  en	  herre	  vars	  hjärta	  brinner	  för	  Alfa	  Romeo.	  Hela	  Domenico	  

utstrålar	  passion.	  Passion	  ett	  ord	  som	  jag	  kommer	  att	  tänka	  på	  varje	  dag	  under	  denna	  

resa.	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  jag	  pratar	  med	  hotellreceptionisten,	  chassiutvecklare	  för	  

8C,	  bokhandlare	  i	  Milano	  eller	  alfister	  jag	  springer	  på	  ute	  i	  Arese;	  Alfa–passionen	  finns	  

överallt.	  Magin	  kring	  Alfa	  Romeo	  är	  stor	  –	  inte	  bara	  i	  Italien	  utan	  över	  hela	  världen	  –	  och	  

jag	  tänker	  på	  hur	  Fiat	  Group	  ignorerat	  detta	  faktum	  under	  åren.	  Sedan	  Fiat	  tog	  över	  har	  

mycket	  av	  varumärkets	  magi	  urholkats.	  Visst,	  Alfa	  155	  vann	  rätt	  mycket	  stora	  	  
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VÄLKOMMEN!
Torbjörn Wulf

ordforande@alfaromeo.org

SÖKER

EN REDAKTIONSANSVARIG 
Klöverbladet speglar vår klubb och världen runt Alfa 
Romeo. Många bidrag skickas in av medlemmar, och 
vi söker nu en redaktionsansvarig som kan ta emot och 
sammanställa detta material och kanske till och med 
skriva egna reportage.
Klöverbladet söker även andra medarbetare. Det kan 
vara du som har skrivklåda och vill dela med dig av dina 
erfarenheter. Kanske du saknat något i Klöverbladet som 
just du är expert på? Det kan handla om teknik, förga-
sare, vin, fotografering eller annat som kan platsa i vår 

eminenta klubbtidning. Tanken är att du ska ansvara för 
några sidors textinnehåll i varje nummer som rör just ditt 
område.
Du kan också agera som drivande kraft och se till att våra 
träffar täcks upp av någon med kamera och dessutom en 
skribent som var och en skickar material till redaktionen. 
Hör av dig om du är intresserad, det vore kul med ytter-
ligare skribenter som kan hålla våra läsare vid gott mod. 
Eller för att vara rättfram; utan dessa eldsjälar blir det 
inget Klöverblad.

Klöverbladet utkommer med sex nummer per år. Manusstopp är den 25:e varje jämn månad.
Materialet skickas då till vår redaktionsansvarig som tittar igenom materialet innan den går till tryck. Allt som krävs av 
dig är att du har en dator, ett ordbehandlingsprogram som Word eller Open Office och tillgång till en egen e-post.

Klöver-BLADET

MITTSVERIGETRÄFFEN 
HÄRNÖSAND 19 – 20 JULI 
Alfaträff, banmöte och tävling

Dags att boka och ladda för Mittsverigeträffen 19-20 
juli. Mittsverigebanan ligger strax söder om Härnösand. 
Middagen på lördag äter vi på Östanskär Jakt och 
Konferens, drygt fyra mil söder om Härnösand. Där finns 
också fint boende i anläggningens hotelldel. 

Lördagens utflykt startar på förmiddan, vi besöker fis-
kelägen och passerar Höga Kusten-bron. Fina kuperade 
vägar på en av Sveriges vackraste platser! Under dagen 
äter vi gemensam lunch på hemlig ort. På eftermiddagen 
åker vi upp till Mittsverigebanan, där det blir lättare för-
täring och besiktning av bilarna. Vi börjar körningen efter 
pacecar i ca 15 minuter därefter kör vi efter C-klassens 
regler, d.v.s. bara omkörningar på långa rakan. Sista 
halvtimmen låter vi Challrengegrabbarna tjuvträna lite 
genom att skjutsa oss runt banan. Här vänder vi oss 

framförallt till dig som aldrig åkt bana förut, en chans att 
testa banåka gratis under trevliga förhållanden. Vi hop-
pas att många tjejer tar denna chans! Missa inte detta! 

Efter en lång och skön dag äter vi en välförtjänt middag 
tillsammans på hotellet, generöst sponsrad av klubben. 

Var och en bokar boende på Östanskär via mail till info@
ostanskar.se. Se även deras hemsida www.ostanskar.se. 
Dubbelrum på Östanskär kostar 900 kr/natt, enkelrum 
580 kr. 

Anmälan till träffarna görs via hemsidan under aktiviteter.

 För dig som inte har tillgång till internet så går det bra 
att ringa till Gunnar Sundgren 070-579 49 44, Mats Berg 
076-3921040 eller Daniel Holm 070-4248902 så lägger 
vi in er.

Sommarens stora Alfa-arrangemang äger rum 19–20 juli i Härnösand. På lördag blir 
det utflykt i Höga Kusten med våra Alfor, därefter bankörning på Mittsverigebanan 
som avslutas med gemensam middag på kvällen. På söndag banträff och två del-
tävlingar i CAR Challenge på Mittsverigebanan.
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Alfa Romeo 4C Spider väckte myck-
et stort intresse på motormässan i 
Genève. 
Utställningsbilen i Alfa Romeo-
montern är lackerad i Glossy White 

SNYGGAST
I GENÈVE

och har en snygg kolfiberstörtbåge.
Spidermodellen har samma mitt-
monterade turbomatade fyra på 
1,75 liter och 240 hk, bakhjulsdrift 
samt dubbelkopplingslådan TCT som 

cupémodellen, 0–100 km/h på 4,5 
sekunder, och toppfarten är över 
250 km/h. Även viktfördelningen på 
40/60 fram/bak är samma. 
Alfa Romeo har valt tyg- istället för 

plåttak och vikten, jämfört med 4C 
Coupé, ökar inte med mer än 60 
kilo. Med en smart aerodynamik ska 
turbulensen minskas.
Förutom taket har också strålkastar-

na fått ett nytt och mycket snyggare 
utseende.
Avgassystemet som är utvecklat av 
Akrapovic har titan- och kolfiber-
utblås. 4C Spider har ett särskilt 

sportläge som ger ett ännu sporti-
gare avgasljud.
Den färdiga produktionsbilen kom-
mer att lanseras i början av 2015.

TEXT: THOMMY LEHRGRAFVEN
FOTO: ALFA ROMEO
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ALFA ROMEO GIULIETTA OCH MiTo 
QUADRIFOGLIO VERDE

Alfa Romeo visade även upp två stycken sportiga 
Quadrifoglio Verde-versioner av sina modeller Giulietta 
och MiTo. Giuliettan får samma motor och växellåda 
som sitter i den vackra sportbilen 4C. 

MiTon smyckas med diverse delar som gör att den 
ser sportigare ut - kjolpaket, fälgar, röda bromsok och 
dubbla pipor bak. På insidan har den fått några kolfi-
berdetaljer, nya mätartavlor och läderratt m.m. Motorn 
är en MultiAir-bensinare på 1.4 liter med turbo. Den 
ger 170 hästar och har ett vrid på max 250 Nm. Till 
den kopplas en sexstegad dubbelkopplingslåda. 0-100 

km/h ska gå på 7.3 sekunder. Toppfarten anges till 219 
km/h. 

Giuliettan utrustas även den med ett fräckare utseende 
men det mest intressanta är motorn. Man har stoppat 
ner samma motor som sitter i 4C. Alltså en turbofyra 
på 1.75 liter som ger 240 hästar och som har ett vrid 
på 340 Nm. Även denna är kopplad till den sexstegade 
dubbelkopplingslådan. 0-100 km/h går på 6.6 sekunder 
och toppfarten är 240 km/h. 

Bilarna förmodas komma till Sverige i maj/juni men vad 
det då kommer att stå kosta är oklart för tillfället.

TEXT: THOMMY LEHRGRAFVEN
FOTO: ALFA ROMEO



NYHETER

  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

ALFA ROMEO ÄNDRAR SIG 
– 4C BLIR ÄNNU SNYGGARE

Det blev proteststorm mot strålkas-
tarna på Alfa Romeo 4C. 

Glädjande nog så lyssnade tillver-
karen på köparna och nu kan du få 

snyggare strålkastare på din 4C.

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!

TEXT: THOMMY LEHRGRAFVEN. FOTO: ALFA ROMEO
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GOCART 
I STOCKHOLM 
12 MARS

En onsdagskväll i Stockholm, 
12 mars närmare bestämt, 
samlas ett antal personer, 
majoriteten klubbmedlemmar, 
för att köra ett långlopp på 60 
minuter i Gokart Stockholms 
lokaler.

En hel del har varit med förr, andra 
inte, en sak är gemensam för alla, de är 
på plats för att ha kul. Totalt 11 ekipage 
ska köra, från 2 till 4 personer delar 
på att köra tiden, alla har dock minst 
3 byten att göra så alla får stanna till i 
depån lika många gånger oavsett hur 
många förare det är i lagen. Först är det 
inskrivning och obligatorisk genomgång 
om regler, flaggor och säkerhet för både 
förare och funktionärers skull, ev kan 
det ju behövas hjälp med att vända en 
snurrad bil osv.

Uppvärmning och sedan ett kval ger 
startordningen i racet, taktiksnack, vem 
ska starta, hur länge ska det åkas innan 
första bytet osv. Är det bättre att ha en 
tyngre förare först för att få värmen i 
däcken eller spelar det nån roll ?  Även 
om alla är på plats för att ha kul så är 
det tävling och fullt allvar när starten 
går, även om det är lång tid och det blir 
många varv så är alla fullt medvetna om 
att ett byte som strular kan ge tapp på 
många placeringar.

Starten går och det är full fart, små 
puffar och försök bromsa sig förbi eller 
få en bättre utgång etc, omkörningar 
sker här och var. En snurrning som 
kräver hjälp av funktionär gör att en bil 
tappar tid, det blir redan ett varv efter 
ledaren när det är fart igen. 

Byten sker, det blir ändrade placering-
ar tills alla bytt och ordningen är åter-
ställd, eller kanske förlorade placeringar 
om bytet tagig för lång tid.

Som åskådare är det kul och tiden går 
fort.

Till slut går målflaggen och vinnande 
team blir  JP Stradale som avverkat 102 
varv !!! på andra plats är Car Challenge 
och på tredje Scuderia Tricolore. 

En sak oavsett placering är att alla 
haft kul, det är ju ändå det som samlat 
alla och som med största sannolikhet 
kommer att samla många vid fler tillfäl-
len.

TEXT: TORBJÖRN  WULF
FOTO: TORBJÖRN WULF 
OCH AXEL LINDGREN
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AUTODELTA FRÅN INSIDAN
DEL TVÅ
TEXT & FOTO: ROBERT LITTLE, NEW YORK
ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING: STAFFAN ERLANDSSON
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Läsaren kanske kommer ihåg att Ing Chiti  
började på Alfa Romeos experimentella 
avdelning, där han tillsammans med Ing. 
Orazio Satta utvecklade Disco Volante. 
Chiti var ansvarig för det periskopliknande 
luftintaget bakom föraren på Grand Prix-
bilarna, något som passade hans utbildning 
till flygingenjör på universitet i Pisa.

Under åren 1957-1961 arbetade Chiti på 
Ferrari, där han utvecklade konceptet mitt-
motorbil med stor bakre vinge, ett arbete 
som enligt Alfa-historikern Pat Braden 
ledde till att just denna typ av formelbilar 
kom att användas.

Efter en relativt kort tid där Ing. Chiti sys-
selsatte sig med att utveckla en 1,5-liters 
V8 till ATS, accepterade Ing. Chiti ett stå-
ende erbjudande från Alfa Romeos VD och 
tillika racingentusiast Giuseppe Luraghi 
att avsluta sitt samarbete med Ludivico 
Chizzola i Udine där de byggde GTZ för att 
flytta sin fabrik till Settimo Milanese, där 
det nya Autodelta S.p.A., ett dotterbolag 
till Alfa Romeo S.p.A. skapades den novem-
ber 30, 1964.  På en av bilderna ovan ser 
du Herr Bordoni och Ing. Tetu tillsammans 
med chassit till ”Batmobilen”, Alfa Romeo 
T-33TT-12 chassis.  I bakgrunden syns Ing. 
Bordoni’s kontor.

Modellbyggare Herr Bordoni arbetar med en skalenlig Le Mans-modell av sin 1972 
års V8 inför tester i Autodeltas vindtunnel.

Den slutliga formen på bilarna från denna tid var resultatet av ett samarbete mellan 
Ing. Chiti och Ing. Michel Tetu från Frankrike, där den senare arbetat med design och 
form på Porsche 917 och dess olika utvecklingar.

Stort hemlighetsmakeri omgärdade tillverkning på Autodelta. Alla karossdelar var 
enligt regelverket tvungna att både utvecklas, vindtunneltestas och tillverkas inn-
anför de höga murarna, allt för att hemlighålla kommande aerodynamiska förbätt-
ringar på Tipo 33.
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Personalen på motorsammansättningen. Varje enskild motor som någonsin monterats på Alfa Tipo 33 byggdes till perfektion 
av dessa herrar. De kan beskrivas som extremt skickliga och specialiserade, tillika trevliga, hängivna, energiska men också lite 
fräcka och fulla av hyss. Perdonalstyrkan delades upp så att en viss del byggde cylindertoppar (med 48 ventiler för 12-cylindriga 
motorer), emedan övriga var ansvariga för den mycket viktiga sammansättningen av alla komponenter till en komplett motor.
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Den mest tystlåtna mannen och den mest avskilda delen på hela Autodelta. Denne gentleman, som jag aldrig växlade ett ord med, arbe-
tade i avskildhet – år ut och år in – med att tillverka avgasgrenrör för olika motorer som V8, V12 och givetvis även till GTA-bilarna. 
I förgrunden ses en överbliven V12 som användes staffli för denne gentlemans konstnärsfyllda arbete.

Platsen för sammansättning av växellådor och diffe-
rentialer för alla bilar. Till vänster syns dörren -  med 
skylten Vietato Fumare - till dynamometern (rullande 
landsväg). 

www.alfaromeo.org

Club Alfa Romeo 
Svezia

BLI MEDLEM I

DU OCKSÅ!
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Sjunkande känsla…
Säkert har fler än jag dragit av skruvar och upplevt den sjun-
kande känsla som infinner sig i magtrakten, då skruven plötsligt 
går lättare att dra till, trots att den borde gå fortsatt tungt... Utan 
tvekan går skruven av jämns med godset, för att omintetgöra 
alla möjligheter att få bort resterna med en tång el dyl. Här följer 
några tips om vad man kan göra i detta läge, från konventionella 
metoder till mer ovanliga kemiska trick.

Om skruven brustit på grund av en alltför kraftig arm vid åtdrag-
ningen, inte på grund av att den kärvat fast i sin gänga, kan det 
hända att resterna inte sitter alls hårt. Har man tur kan det då gå 
att jaga runt skruvresterna med hjälp av en körnare och en ham-
mare. Däremot, om skruven korroderat fast i hålet sitter säkert 
den avdragna stumpen hårt fast, och mer omständliga metoder 
krävs. 

Skruvurdragare kan hjälpa... 
Börja med att borra ett hål i resterna av skruven. Detta är en nog 
så kinkig uppgift, det gäller ju att borra exakt i mitten, så att inte 
gängorna skadas. Bäst är att börja med en liten borr, och sedan 
fortsätta med grövre, om det verkar som om det kan ske utan 
borra i godset. Därefter, beväpna dig med en skruvurdragare från 
järnaffären. Sådana verktyg finns i olika utföranden, typ konisk 
vänstergängtapp eller typ räfflad pinne. Idén är naturligtvis att 
avdragaren ska gripa tag i resterna av skruven och gänga ur den. 
Det lär faktiskt ha hänt att man fått loss skruvar på detta sätt, 
men vanligare är att verktyget också går av, och man står där 
med en avdragen skruv, med en härdad tapp i mitten... Alltså, var 
försiktig med verktyg av denna art, dra inte för hårt! Skulle skru-
ven sitta i något som man kan värma upp med en gaslåga, är det 
ofta till stor hjälp.

Varning utfärdas! 
Nu är det dags för en ordentlig varning! Salpetersyra är en 
mycket otrevlig vätska och måste behandlas med största respekt! 
Gummihandskar, skyddsglasögon och stor aktsamhet är abso-
lut nödvändiga ingredienser vid hanteringen! Ha en hink med 
vatten, eller bättre, en vattenkran i närheten beredd för den 
händelse stänk trots allt skulle komma på huden! Likaså bildas 
ohälsosamma gaser vid användningen, gör laborationen utom-
hus, eller vid ett rejält verkstadsutsug.

Värme, bubbel och soppa 
Blanda till en ca 50 % lösning av syra och vatten: Häll syra i 
vattnet, inte tvärtom! Töm försiktigt i lite av blandningen i 
den bassäng du gjort kring skruvhålet. Nu är det inte säkert att 
reaktionen kommer igång utan lite extra uppmuntran, i form 
av värme. Ett bra och säkert sätt är att värma runt det skadade 
partiet med en varmluftsapparat. Det krävs inte speciellt hög 
temperatur, ca 50°–60° tycks vara tillräckligt. Om man försiktigt 
kikar ned i häxkitteln bör man nu se hur det bubblar i soppan.

Var så god och skölj! 
Rör om med en pinne av plast, glas eller aluminium. Så små-
ningom kan man med rörpinnen känna hur borrhålet blivit 
räfflat, det är gängan, nu befriad från den elaka skruven! Dra 
fram trädgårdsslangen och spruta från behörigt avstånd vatten 
i hålet för att avlägsna resterna av syran. Var frikostig med vat-
ten så att syran blir ordentligt utspädd och därmed ofarlig! Tja, 
nu är det bara att inspektera resultatet av operationen, eventu-
ellt rensa gängan med en gängtapp, och montera en ny skruv!

BJÖRN SANDBERG

Kemisk bekämpningsmetod  
Om allt misslyckats, ge inte upp ännu, det är nu vi ska ta kemin 
till hjälp. En förutsättning är nu att skruvhålet inte pekar nedåt, 
eller att detaljen med skruven kan tas loss och läggas i lämpligt 
läge. Ett annat krav är att skruvresterna sitter i aluminiumgods. 
I så fall kan man nämligen med salpetersyra fräta bort skruvres-
terna utan att skada toppen, motorblocket eller vad nu skruven 
sitter i!
Förklaringen till detta lär vara att just denna syra är oxiderande. 
Det medför att syran reagerar med aluminium och bildar alumi-
niumoxid, vilken är mycket motståndskraftig mot vidare angrepp 
av syran.

Jaga syra
Gör så här: Bygg upp en liten ”bassäng” runt skruven med 
hjälp av aluminiumplåt och silikongummi. Prova med vatten 
att bassängen blivit tät. Jaga runt för att hitta någon som säljer 
koncentrerad salpetersyra, HNO3.  Det kan vara svårt att få 
köpa mindre mängder, eventuellt kan ett apotek vara en tänk-
bar leverantör.

KEMISK 
KRIGSFÖRING 
– LÖSNING PÅ AVBRUTEN PINNSKRUV…
(Från KB 1989-2)

Kring den skadade skruven har ett aluminiumrör fästs med hjälp av 
silikongummi.

Utrustning för att bringa den avdragna skruven i upplösningstillstånd. 
Salpetersyra, glasburk för blandning av syran, gärna en spruta (av glas 
eller plast) att suga upp syran med, rörpinne i plast. Dessutom den viktiga 
skyddsutrustningen, gummihandskar och skyddsglasögon.

Processen igång. Toppen med den avdragna skruven uppallad i lämplig 
vinkel, utsugningsanordning för avgivna gaser och värmetillförsel med en 
varmluftsapparat.

Tekniska spalten
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KLUBBSHOPPENKLÖVERBLADET

Lätt att hitta produkter 
och nyheter!

Välj mellan att få din 
order hemlevererad eller 
hämta ut den i vår butik.

Snabb och säker 
betalning med kort, 
PayPal eller faktura.

Du ser snabbt 
aktuellt lagersaldo 
och tillgängliga 
alternativ som till 
exempel storlekar.

Surfa in på
http://www.alfaromeoshop.se
för att handla på klubbshoppen!
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NOSTALGIA&BÖCKERNOSTALGIA&BÖCKER

14

20
21

20 ALFA ROMEO GTV/GT
AV FABRIZIO FERRARI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
Text på Italienska enbart men med mycket illustratio-
ner och tekniska data.
Alla modeller beskrivs från Alfetta GT 1,6 via GTV 
Turbodelta och GTV6 till GTV V8 med en Montreal 
motor under huven.
En av få böcker om denna modell.

21 ALFETTA THE ALFA ROMEO 
158/159 GRAND PRIX CAR
AV ED MCDONOUGH
PRIS 150:- PLUS FRAKT 
ETT VERKLIGT RACERPRIS.
Berättelsen om en utav världens mest segerrika täv-
lingsbilar Alfettan.
I perioderna 1938-1939 , 1946-1948 och 1950-1951 vann 
den nästan alla tävlingar den ställde upp i.
Ed Mc Donough har nogrant forskat om denna legen-
dariska bil som fanns i 6 till 10 exemplar.
Från utveckling till avveckling och vidare till nutid, 
intervjuer med förare och mekaniker samt tävlings-
historier.
Även en renoverad bil provkörs och intrycken däri-
från förmedlas.
Mycket illustrationer text på engelska.
Erbjuds nu till ett verkligt racerpris

24 ALFA 75 & MILANO DRIVEN TO 
BE DIFFERENT
KOMMER ATT KOSTA CA 700:- + FRAKT
DEN REKOMENDERAS
Nu kommer den första historiken om Alfa 75 mång-
as favoritmodell.
264 sidor på engelska med 950 bilder, Trycks i 
endast 600 exemplar.
Alla olika modeller och varianter behandlas.

25 ALFA ROMEO PRODUCTION 
CARS FROM 1910
AV STEFANO D´AMICO OCH MAURIZIO 
TABUCCHI
PRIS 2200:- PLUS FRAKT
En verklig kloss i två band som väger över 6 kg och 
har över 1100 sidor otroligt rikt illustrerad.
Plöjer djupt i varendaste bilmodell som lämnat Alfa 
Romeos fabriker från 1910 till 2007.
Vilken färg kunde 1900 Super Sprint levereras i 
1955? det står i boken....
Detta är den verkliga Alfabibeln. På engelska och 
Italienska.
Finns i ett begränsat antal exemplar till detta pris 
men fler kan tas hem till ett pris beroende på frakt-
kostnaden.
Danska klubben sålde 30 ex till sina medlemar, hur 
många säljer vi?

26 ALFA ROMEO FROM 1910 
TO 2010 
AV MAURIZIO TABUCCHI
PRIS 500:- PLUS FRAKT
Över trehundra rikt illustrerade sidor beskriver vårt 
märkes historia de första hundra åren.
Mycket utav bilderna är faktiskt nya och finns inte i 
alla andra historiker.
Texten är trevligt skiven utan att innehålla för 
mycket tekniska data.
En trevlig kloss att ha på soffbordet för att fostra 
grannen, svärfar eller kompisarna.

28 THE ALFA ROMEO V6 ENGINE 
HIGH-PERFORMANCE MANUAL
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:-
160 sidor tjock finns den nu i lager hos oss båg-
nande av information om hur man skrämmer upp 

sin V6:a, eller bara vill veta mer om hur V6:an 
fungerar.
De sista 30 sidorna handlar om hjulupphängning-
ar och växellådor på bakhjulsdrivna bilar.
REKOMENDERAS.

29 ALFA ROMEO ALFASUD 
AV GIANCARLO CATARSI
PRIS 260:- PLUS FRAKT
128 rikt illustererade sidor om årets jubileums-
barn, Alfasud 40 år.
Texten är på Italienska men om språkkunskaperna 
är begränsade gör bilderna ändå boken intressant 
för Sud freaken.

30 ALFA ROMEO ALLOY TWIN-
CAM COMPANION 1954-1994
AV PAT BRADEN
PRIS 320:- PLUS FRAKT 
280 sidor Amerikansk, trevlig bok av experten Pat 
Braden R.I.P med allmän historik om Alfa Romeo 
innan den går in på djupet med modellerna inom 
Giulietta, Giulia och Alfetta familjerna.
Intressant för både ägare och spekulanter på 
någon av dessa modeller.
Finns även ett par matnyttiga kapitel om Spica 
insprutningen och Bosch Insprutningen.

31 MONTREAL THE DREMCAR 
THAT CAME TRUE.
AV BRUCE TAYLOR
PRIS 450:- PLUS FRAKT
Bruce taylor skrev den ultimata bibeln om Alfa 
Montreal det material som inte rymmdes i den 
finns i denna bok på 200 sidor och 575 bilder ett 
måste för Montrealentusiasten.

Bilböcker till Club Alfa Romeos 
medlemmar – en möjlighet.

HUR GÖR JAG OCH VAD ERBJUDS?
Utbudet ser ut som nedan och finns tillgängligt så 
länge lagret räcker. Lagret kommer att fyllas på om 
och när behov finnes. Sortimentet kan också ändras 
hur som helst. Har du några speciella önskemål så 
hör dig till Björn Nilsson 040-42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG 

HUR BESTÄLLER JAG OCH
HUR BETALAR JAG?
Ring eller maila din beställning till Björn Nilsson 040-
42 32 29 eller
BOKHYLLAN@ALFAROMEO.ORG
Du får en bekräftelse på din order samt reda på vad 
porto/bussgodsfrakten kostar. Boken/Böckerna 
reserveras då för dig. Sedan har du en vecka på dig 
att betala din order till Klubbens postgiro 228541-9 
när pengarna är på kontot skickas din order. Räkna 
med 1-2 veckors leveranstid. Vi gör på detta vis för 
att slippa outlösta försändelser, efterkrav och post-
förskottsavgifter. Välkommen med din beställning 
eller förfrågan.
Finns även att köpa via klubbens webshop http://

www.alfaromeoshop.se/bocker/

FRAKT
Vi skickar dina böcker helst med Posten eller DHL 
på ett så ekonomiskt vis som möjligt.
Du kan också hämta några titlar i Stockholm eller 
hela sortimentet i Skåne.
Det kommer också att finnas böcker på Göteborgs 
Motorshow, Skottorp, Skokloster, 100-års festen 
och Rosersberg.

1 ALFA ROMEO ALWAYS WITH 
PASSION 
AV DAVID OWEN
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En rikt illustrerad historia över vårt märke 
mycket informativ. Tyngdpunkten ligger på bilarna 
från efter andra världskriget fram till 156 modellen. 
Text på engelska, bilder övervägande i färg.

5 ALFA ROMEO GIULIA COUPÉ GT 
& GTA 
AV JOHN TIPLER  
NYTT PRIS 450:-. BILLIGARE! PLUS FRAKT
Den kompletta historiken över en av de populäraste 
Alforna. Även information om att bygga om sin ber-
tone till banbil. Ett kapitel handlar om Sverige… Rikt 
illustrerad i färg och svartvitt, text på engelska.

6 ALFA ROMEO SPIDER
THE COMPLETE STORY 
AV JOHN TIPLER
PRIS 350:- PLUS FRAKT
Den kompletta storyn som börjar med Giulietta 
Spider på femtiotalet går vidare med sextiotalets 
rundhäckar, sjuttiotalets flathäckar, åttiotalets ank-
stjärtar för att sluta med nittotalets 916 spider. Text 
på engelska, bilder i färg och svartvitt.

7 THE ALFA ROMEO DOHC 
ENGINE HIGH-PERFORMANCE 
MANUAL
AV JIM KARTALAMAKIS
PRIS 300:- PLUS FRAKT
En klassiker, berättar hur man hittar mer kräm i sin 
raka alfa fyra. Inriktar sig mest på förgasarmotorer 
med fyra tändstift.
Mycket är dock applicerbart även på andra motorer. 
Kapitel om växellådor och väghållning också.Text på 
engelska, bilder och diagram i svartvitt. Uppdaterad 
och numera 138 sidor tjock, slutsåld på många 
ställen men klubben har...

8 ALFA ROMEO DUETTO
AV GIANCENZO MADARO
PRIS 275:- PLUS FRAKT
Faktaspäckat om en av de mest älskade model-
lerna, Duetton/Spidern 1966-1991.
Mycket om de olika modellerna även USA-
specifikationerna. Text på engelska, bilder i färg 
och svartvitt. 95 sidor.

9 ALFA ROMEO TIPO 33
AV PETER COLLINS OCH ED MCDONOUGH
PRIS 600:- PLUS FRAKT
Hela historien om Alfa Romeos legendariska 
världmästarbil i sportvagnsklassen och dess sys-
ter för landsvägen världens kanske vackraste bil 
Tipo 33 Stradale. Ett kapitel handlar om design-
studierna Carabo, Pininfarina P33, Iguana, Cueno 
och Navajo
Samtliga motoriserade med brutala V8:or som 
även kom att användas i Alfa Romeo Montreal 
eller lika brutala Boxer 12:or.
212 sidor över 400 foton.

14 ALFA ROMEO GIULIETTA
AV ANGELO TITO ANSELMI
NYTT PRIS 450:-. BILLIGARE! PLUS FRAKT
Lagom till femtioårsjubileumet kom 
”Giluiettabibeln” på engelska. Här finns allt om 
Giulietta plus intervjuer med folk som var med och 
utvecklade, färgkombinationer interiör-kaross och 
leveranslistor på bilarna.
Text på engelska, bilder i svartvitt och utvik i färg. 
191 sidor

16 PININFARINA ART AND 
INDUSTRY 1930-2000
AV ANTOINE PRUNET
NYTT PRIS 275:-. BILLIGARE! PLUS FRAKT
Den officiella 70-årsboken om Pininfarina. Ett rikt 
illustrerat praktverk.
Text på engelska, bilder mest i svartvitt. 380 sidor.
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SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, AKTIVITETER M.M. TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

14 1 2 3 4 5 6

15 7 8 9 10 11 12 13

16 14 15 16 17 18 19 20

17 21 22 23 24 25 26 27

18 28 29 30

April

Manusstopp
KlöverBladet nr 3

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

40  1 2 3 4 5

41 6 7 8 9 10 11 12

42 13 14 15 16 17 18 19

43 20 21 22 23 24 25 26

44 27 28 29 30 31

Oktober

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

48  1 2 3 4 5 6 7

49 8 9 10 11 12 13 14

50 15 16 17 17 19 20 21

51 22 23 24 25 26 27 28

52 29 30 31

1

December

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

18  1 2 3 4

19 5 6 7 8 9 10 11

20 12 13 14 15 16 17 18

21 19 20 21 22 23 24 25

22 26 27 28 29 30 31

Maj

KrapperupSkokloster

Träffar
Sommarens träffar ligger inte alltför långt bort. 

1 maj hoppas jag demonstrerar soligt väder både i 
Krapperup och Skokloster. Övriga träffar hittar du i 
kalendern här intill.

Har du själv något material du vill ha med, maila 
på nyheter@alfaromeo.org Deadline för material är 
den 25 jämn månad.

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

35  1 2 3 4 5 6 7

36 8 9 10 11 12 13 14

37 15 16 17 18 19 20 21

38 22 23 24 25 26 27 28

39 29 30

40

September

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

31  1 2 3

32 4 5 6 7 8 9 10

33 11 12 13 14 15 16 17

34 18 19 20 21 22 23 24

35 25 26 27 28 29 30 31

Augusti

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

27 1 2 3 4 5 6

28 7 8 9 10 11 12 13

29 14 15 16 17 18 19 20

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31 31

Juli

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

22  1

23 2 3 4 5 6 7 8

24 9 10 11 12 13 14 15

25 16 17 18 19 20 21 22

26 23 24 25 26 27 28 29

Juni

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Gelleråsen - Banmöte och 
CAR Challenge race 1 och 2

Kinnekulle 1 - Banmöte, 
licenskurs och tävling

Kinnekulle 2 - Banmöte, 
taxikörning med träning

Ring Knutstorp - 
Banmöte och tävling

Mittsverigeträffen, Höga 
Kusten. Anmälan middag

Mittsverigebanan - 
Banmöte och tävling

Kinnekulle 3 - 
Banmöte och tävling

V Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

44  1 2

45 3 4 5 6 7 8 9

46 10 11 12 13 13 15 16

47 17 18 19 20 21 22 23

48 24 25 26 27 28 29 30

November

30
Manusstopp
KlöverBladet nr 4

Manusstopp
KlöverBladet nr 5

Manusstopp
KlöverBladet nr 6

Manusstopp
KlöverBladet nr 1 2015

Tjolöholm Classic Show 18 maj!

Västsveriges största träff 
går i år av stapeln söndagen 18 maj.

Vi brukar ju vara ett trettiotal alfor i montern,och det hoppas vi 
naturligtvis på även detta år.

Mer info finns att få på vår hemsida, där man också anmäler 
sig.Den som av någon anledning inte kan anmäla sig där kan 

slå mig en signal,så ordnar vi detta.

Viktigt är att inte anmäla sig till arrangören utan bara till oss, 
så gör jag sedan en gemensam anmälan. Sista datum 18 april.

Jag kan nås på tel 0706 - 17 04 87

Väl mött!

Stefan Werner



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


