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I skrivandes stund är det 27 grader och 
väldigt härligt, perfekt för nedcabbat 
m.a.o. För egen del har det inte blivit så 
mycket åka pga krånglande bil som går 

varm, jag har dock skaffat tvåhjuligt i form av 
Scooter så desto mer körandes av den under 
de varma dagarna.

Jag har ju i ett par ledare skrivit om att vi 
söker innehåll till KB, och även redaktörer, 
det har gett resultat och det har kommit in en 
hel del material, stort tack till er som fotat och 
skrivit, det är verkligen kul. Ett tag såg det 
ut att bli rätt tunna KB men det var bara ett 
nummer som kändes lite tunt, nu ser det klart 
bättre ut. Fast vi behöver er fortsättningsvis 
med så klart, även om det är en kort text och 
några foton så dela med er, det är otroligt kul 
för alla andra att ta del av det. Det kan vara 
lite av varje, en semesterresa med er Alfa, nån 
upplevelse osv.

Nu har det hunnit vara en hel del träffar, 
några finns med i detta KB andra kommer 
ni att få läsa om i kommande nummer, det 
är fantastiskt kul att det i år blev en Mitt-
Sverigeträff, jag kunde tyvärr inte vara med 
men förstod både innan och har fått informa-

tion efter träffen att det var väldigt lyckat. 
Stort tack till er som hjälpte till att arrangera 
detta, både på och utanför banan, utan er får 
vi andra ingen chans att delta. Jag vet att det 
är många som lägger en hel del energi på att 
arrangera träffar och kan bara tacka er alla, 
oavsett det är en stor eller lite träff så är det 
väldigt uppskattat av alla, även om det inte 
alltid hinns med att besöka.

Ha nu en riktigt bra sensommar och njut av 
artiklarna i KB.
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 NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR VAKANT VAKANT

VÄLKOMMEN!
Torbjörn Wulf

ordforande@alfaromeo.org

Klöverbladet speglar vår klubb och värl-
den 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 medarbe-
tare. 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, förgasare, vin, fotografering 
eller annat som kan platsa i vår eminenta 

klubbtidning. Tanken är att du ska ansva-
ra 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 ytterligare 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.

KLÖVERBLADET
SÖKER

EN REDAKTIONSANSVARIG 
OCH FLER REDAKTÖRER

SEKRETERAR-REFLEKTIONER GUNNAR SUNDGREN

Skrammelsand 140714

Åter lugnt och tyst i stugan, 
barn och barnbarn har åkt 
efter en veckas intensivt 
umgänge i högsommarvä-

der med massor av bad. Åh vilka roliga 
kommentarer man får från dessa små 
barn. Axel, 4, frågade om jag gjort mig 
illa vid något matbord när jag var liten. 
Hans far nickade att jag skulle säga ja. 
Ja det gjorde en gång svarade jag varpå 
Axel efter en stunds funderande svarade 
” men du lever ju än”. Sedan blev jag 
glad när Wilma, 2, hittade en badge med 

Alfaloggan och stolt visade ”Meomärket” 
för mig.

Har hunnit byta bil också, en 166 TS 
TI, 2004. Nya fronten, skinn, glastak, 
cd-växlare, sänkt, snygga 17 tums fälgar, 
svart metallic, nya däck, nya bussningar 
runt om, röd instrumentbelysning, navi-
gator. Å vad jag älskar dessa Alfabilar.

Planerar för fullt inför 
Mittsverigeträffen, just nu cirka 100 per-
soner anmälda. Nu håller vi tummarna 
för vädret. Och så hoppas jag få se en 4c 
live.

Följer V8 supercars från Australien, 
STCC, rally vm, rallycross vm på TV, 

DTM. Jag undrar då när jag ska få se Alfa 
Romeo i något startfält igen. Annat var 
det för med 155 i DTM, 156 i massor av 
olika touringmästerskap, för att inta tala 
om alla sportvagnar.

Nu åker jag in till Ö-vik och fixar mina 
glasögon som jag glömde kvar i motor-
rummet på dotterns Saab när jag slängde 
igen huven efter ett lampbyte. Åldern?

Ser fram emot att träffa många Alfistis 
i Härnösand kommande helg och jag 
önskar alla CAR medlemmar en skön 
sommar.

Det har blivit ännu en träffpunkt i Stockholm, Röda Caféet i Vårby.
Axel Lindgren och Håkan Andersson är de som startat upp det hela.

Det är rätt enkelt att ordna en spontanträff som i detta fall är återkommande och spontant.
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KLUBBSHOPPEN INFORMATION&AKTIVITETER

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

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!

Lätt att hitta produkter och nyheter!

Välj mellan att 
få din order 
hemlevererad 
eller hämta 
ut den i vår 
butik.
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ALFA ROMEO:s STJÄRNA LYSTE PÅ 
”GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED 2014”



1000MIGLIA1000MIGLIA

1000Miglia (1000=Mille) är en företeelse 
som är svår att beskriva, det måste upp-
levas. Det är kanske en sliten klyscha 
men på 1000Miglia stämmer det verkli-
gen. Jag gör ett försök med lite bilder här 
och hoppas på att ni KB-läsare någon 
gång får möjligheten. 

Det riktiga 1000Miglia kördes från 
20-talet och ca. 30 år framåt, det var 

Alfa 6C 1500 Zagato. En unik bil men det hindrade inte föraren att gasa friskt.

Så här ser det ut gågator öppnas upp och man kör rakt igenom stan, lägger man sig mitt mellan 2 MM-ekipage, och har lite tur 
får man köra med., en smak av ”det ljuva livet” och att få mottaga folket jubel. Det är en verklig folkfest på vägen om mot San 
Marino blev bjudna på varma smörgåsar när vi passerad en by.

En SIATA. En sak med MM är att man inser hur mycket olika bilar det tillverkats i Italien (KB:s 
läsare känner säkert till alla men jag gjorde det inte).

ett landsvägslopp från Brescia till Rom 
och tillbaks och sträckningen var 1000 
romerska mil d.v.s. ca. 160 svenska mil. 
Loppet kördes nonstop och de sista året 
blev hastigheterna så höga att man var 
tvungen att sluta. Stirling Moss körde 
i en Mercedes SLR på rakorna mellan 
Bologna och Brescia i över 280 km/h på 
allmän väg i normal trafik, hans vinnar-

tid blev strax över 10 timmar!

Sedan ett antal år har man återupp-
tagit MM och endast bilmodeller som 
en gång tävlat får vara med och det 
är detta som är njutningen istället för 
att se dessa rariteter på museum får 
man se dom i sitta rätta element och att 
merparten av bilarna är unika verkar 
inte bekomma förarna det minsta, det 

är fullgas som gäller och att utnyttja 
hela vägens bredd eller varför inte även 
dikesrenen. Alltihop ”övervakas” av 
Italienska polisen som är mer intresserad 
av fart än trafikregler (om det nu inte 
är så mycket bilar i en rondell varför då 
köra högervarv om det är närmare med 
vänstervarv).

Vi valde att köra en del av MM från 

Bologna runt San Marino och sedan 
Siena, Toscana, och tillbaka till Bologna, 
vi bodde i Montone (Hotell Fortebraccio). 
Det finns massor med bra billiga hotell  
(800 för dubbelrum med frukost) och 
mat behöver man inte oroa sig för även 
den minsta mest oansenliga restaurang 
serverar en fantastisk 4 rätters lunch.

Sammanfattningsvis det finns två 

sorters Alfanördar dom som har upplevt 
Mille Miglia och dom som skall uppleva 
Mille Miglia, jag tillhör den senare för 
har man varit där kan man inte få nog... 
Bara en gång till! (ja en varning till KB:s 
läsare är på sin plats – starkt beroende-
framkallande)...

10 11

Endast på 1000Miglia kan man se en Bugatti köra om en Lancia Lambda (Lambdan var första bilen 
med självbärande kaross) mitt i en by. Just denna Lancia vann årets 1000Migliia.

TEXT OCH FOTO: ANDERS HELLBERG
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Fyra Spiders på villovägar i Toscana, om man skall köra fel gör det på 
småvägarna i Toscana det är underbart vackert. Det är faktiskt de 4 olika 
typerna av Spiders som tillverkas: S4 Nilla & Anders, S1 Wille & Stina, 
S3 Gunnar & Kerstin, S2 Andrea & hans svärfar.

En BMW 328 kör om en BMW 428 av modernare snitt att det sker mitt i 
en by på ett övergångsställe är inget som den lokala polisen upprörs över 
(står precis utanför bild). Siena i bakgrunden.

Motorn på Alfa G2:an en rak 6a, titta på torpedväggen och tändstiftshållaren, redo för snabbt byte. 
Bilen och föraren kom från Carlifonien. Båda hade kommit till Italien endast för att köra 1000Miglia!

Alla bilar är inte superexklusiva här en bubbla tex (homologiserad MM bil) PV bara stod där ej med i tävlingen. Den enda svenska bilen som är homolo-
giserad för MM är SAAB 93.

Mercedes är huvudsponsor för MM (lite av ett helgerån) dom hade sitt huvud-
säte på Savoia Hotel Regency****s (rekommenderas även när det inte är MM) i 
Bologna. Vi träffade dessa Holländska damer i en Alfa 1750 6C 1933 års modell, 
dom hade 15 timmars körtid denna dag. Ena damens man körde en Merceds 610 
SSK! I sann Italiensk anda blev det parkeringskaos och Mercedesstallet och denna 
Alfa fick stå på Savoia Hotel Regency****s denna natt med vakt, försäkringsvärdet 
24 miljoner Euro!

På vägen mellan Firenze (Florens) och Bologna passeras Passo della Futa (903 möh) en klassisk 
MM passage. Det var lite segt uppför här för många av de gamla motorsvaga bilarna har det tungt 
uppför, här kommer en Fiat som kämpat uppför.

I Montecarlo i Toscana  mötte vi  Club Alfa Romeo Duetto CARD och tit-
tade på när bilarna passerade förbi.

Var annars än på MM kan man tanka bredvid en Alfa G1 från 1921 (den 
heter inte Alfa Romeo utan A.L.F.A). Det är ju alltid intressant att utbyta 
erfarenheter med andra alfaägare vi kommer tex ungefär lika långt på en 
tank, ca 40 mil men då vi tanka 35 liter så tanka han 95 liter!
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Et vårnöje i Skåne är årets delsträcka av Mille Scania, ett trevligt orien-
teringsrally som inte går på tid, men på nöje och uppvisning av vackra 
vägar. Ett fast princip är att det inte får köras på grusvägar, så det är fritt 

fram att njuta av finbilarna som dom var tilltänkta. Milla Scania är för alla 
italienska fordon, vanligtvis en stor övervikt av Alfa, och även så i år.

Vi brukar att köra med, men hade i år som uppgift att representera Alfa-
klubben på en kontrollpost. Vi hade kryssfrågor, klubbförsäljning och fick 
anordna ett praktisk prov med poänggivning. Vi gick på ”kasta boule-klot i 

ringar”, och det kändas som succé, ingen fick topp-point, men många fick 
points, och alla tyckte det var roligt. 

Vi fick inte njuta av vägarna denna gången, men har kartan, så vi 
kommer att testa delsträckan en helg under sommaren. Istället hade 

vi nöjet att kunna njuta av alla bilarna en och en när dom kom in 
på kontrollposten, det var lite lyxigt det med.

Inte rekord för antalet av deltagande fordon, men ganska 
bra (40+ fordon) och som vanligt en stor bredd, och vi ser 

fram emot nästa delsträcka nästa år.

Tanken bakom MILLE SCANIA
”Mille” är det italienska ordet för tusen. I 

det italienska rallyt Mille Miglia kör man 
tusen italienska mil, vilket motsvarar 160 

svenska mil. Scania betyder Skåne på latin. 
Arrangemanget är något som vi gör till-

sammans med de italienska klubbarna 
i Skåne. Mille Scania skall köras den 
sträckan – fast inte på en gång. Vi delar 
upp sträckan på ett antal år. Starten 
går från det område där förra årets 
rally hade målgång. Så kör vi årligen 
till den stora finalen då slutmålet – 
160 mil sammanlagt – har avverkats. 
Hittills har vi avverkat c:a 70 mil.

MILLE SCANIA 
– SETT FRÅN SIDAN

TEXT OCH FOTO: PER MANSTRUP KRISTENSEN
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40 ÅR MED ALFASUD
För 40 år sedan utsågs Alfasud till Årets Bil av Teknikens Värld.

Intressant är hur motorjournalisterna såg på bilar för 40 år sedan.
Tack till Åke Nyberg som skickat in detta bidrag. Läs och njut!

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!
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KNUTSTORP 
REVIVAL

I England finns sedan länge det kända evenemanget Goodwood 
Revival där det är klassiska race-bilar och tidsenligt klädsel som 
gäller. Ring Knutstorp har fattat beslut att rida på succén genom att 
introducera ett årligt evenemang i samma stil, Knutstorp Revival. 
I år var första försöket och 5600 betalande besökare kom och där 
blev de bjudna på klassisk race med 270 bilar i 9 heat på startlinjen 
(RHK och Danska Mästerskapet, då Knutstorp ju är nästan hem-
mabana för Köpenhamnare), och olika märkesklubbar var bjudna 
med plats för klubbtält och parkering för klassiska bilar innanför 
grindarna. Alla deltagare och publiken blev utmanade att dyka upp 
i tidsenlig klädsel enlig 40, 50 & 60-tal.

Evenemanget var hela helgen 23–25 maj 2014, vi var där på sön-
dagen och hade en fin dag. Där var mycket att titta på, men en lite 
bättre plan/information om vad som fanns var skulle ha varit önsk-
värt.  Alfa-klubben hade inget klubbtält i avsaknad av frivilliga 
medlemmar (ingen kan förväntas att ställa upp utan att bli avlöst 
då och då), men eftersom Knutstorp tänker fortsätta den nybörjade 
traditionen får du gärna redan nu ta kontakt med styrelsen och 
anmäla ditt interesse i att hjälpa till med att arrangera, ytan finns 
för en stor klubbuppställning ”gratis klubb parkering” kom när 
du vill och billigare inträde för medlemmar. Övernattning på plats 
inga problem och det är på kvällen partyt pågår!

Knutstorp har enligt min bedömning lite att lära för att göra det 
mera attraktivt för märkesklubbar. I år var det krav på föranmäl-
ning för billigare inträdesbiljett så lite förplanering och ingen mar-
ginal för spontana anmälningar. Men fördel var att man inte blev 
instängd utan kunde köra in och ut från området så länge du hade 
köpt en giltig för dagen biljett eller helgbiljett.

Bra upplägg, bra race, mycket bilar, många kom i tidsenliga 
kläder, klubbavdelning, gamla MC och trampcyklar, dödstun-
nan, antikmarknad, hickorygolf, flygplan, mezzosopranen Annie 
Fredriksson, vin och champagnebar, stort restaurang tält, flertal 
krogar och ekologisk lokal streetfood mm, låt oss hoppas detta blir 
en framtida klassiker.

TEXT OCH FOTO: ANNIE KÄRÄVÄ
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När jag först fick höra om detta evene-
mang tyckte jag det lät klockrent, jag är 
svag för gamla racerbilar, jag gillar gamla 
prylar och har varit sugen på att åka till 
Goodwood fast detta var mer troligt att 
verkligen bli av inom den närmaste tiden. 

Jag är verkligen ingen nostalgiker och 
eftersom jag är född 1980 så har jag inga 
barndomsminnen från varken bilar, klä-
der eller prylar så jag antar att jag bara är 
svag för gamla prylar överlag. 

På tal om gamla prylar så skulle man 
ju ha tidsenliga kläder så den lokala 
second hand och hjälporganisationen 
Erikshjälpen uppsöktes och där fyndades 
en manchesterkavaj, manchesterbyxor, 
ett par italienska finskor och en tids-
enlig resväska. Att pengarna gör nytta 
nånstans är ju ett annat plus. Ett gäng 

kompisar samlades ihop och alla letade 
febrilt kläder och acessoarer hemma hos 
föräldrar samt mor- och farföräldrar, 
saker som inte sett solljus på många år! 
Jag hade själv en del prylar i gömmorna 
hemma, bla. En resegrammofon och en 
hel back med sjuttioåttavarvare som vi 
kunde spela då vi planerat att campa mel-
lan lördagen och söndagen. 

Jag får väl börja med att erkänna att 
jag var otrogen...    ...istället för att åka 
Alfa så tog jag min Citroen SM eftersom 
alfan är en rensad banbil med plastrutor 
och det var trettio mil enkel resa, att citt-
ran har italienskt hjärta får väl ursäkta en 
del iallafall. 

Temat blev alltså Franskt med tan-
gorabatt och basker! Polaren åkte V***o 
Amazon och det gick bra ändån fast inte 

så fort. Vi begav oss redan vid sex på 
lördagsmorgonen från Vetlanda, plockade 
upp lite folk och körde över Växjö där vi 
provade en amerikansk restaurant där en 
”Royale with cheese” inmundigades och 
cigariller inhandlades i macken mittemot. 

Vi lyckades köra ifrån det dåliga väd-
ret på vägen ner och när vi väl kom fram 
så regnade det inte en droppe, egentligen 
kunde vädret inte bli bättre för det var 
växlande molnighet och runt tjugo grader 
så man varken blev sönderbränd eller 
genomsvett. Det var gott om hjälpsam 
personal på plats fast de verkade vara lite 
dåligt informerade så vi fick sicksacka 
oss till campingen, vi var erbjudna att stå 
inne på banan men vi ville ha upp tälten 
o.s.v. direkt och bilarna var fulla med 
packning. 

Vi blev lite överraskade när vi körde in 
på campingen för trots att den var i stort 
sett full så var det bara våra två bilar 
samt två hundkojor som var gammelbi-
lar sen var resten ganska nya husbilar! 
(racerteamen campade inne på banan). 
Bilarna parkerades, tälten slogs upp, alla 
måsten utfördes och sen öppnades en 
flaska bubbel för att fira (ja vi hade ju 
rest tillbaka till den ”gamla goda tiden”) 
medans ett gammalt dubbeldäcksflyg-
plan gjorde akrobatik över våra huvuden, 
stämningen var på topp! 

Beväpnade med en fikakorg och gram-
mofonen gick vi in på banan och genom 
depån som dignade av ögongodis för att 
sätta oss på andra banan, sidan på slutt-
ningen där man ser det kurvigaste och 
mest actionfyllda partiet. God mat, goda 

kamrater, fantastisk racing och gammal 
musik, det kunde bara inte bli bättre! 

Racingen varierade lite beroende på 
klass, roligast var de klasser som hade 
jämnast bilar så de verkligen fick slåss för 
sina placeringar och kämpa jämsides som 
1.000cc- 1.300cc-bilarna och GT 72-81. 

Sen tog vi en närmare titt i depån samt 
i de många montrarna som fanns, klart 
mest stack ju förkrigsbilarna ut med ett 
flertal Bugatti, men även Maserati (sans-
löst vacker) och Alfa, men det fanns även 
gott om Cosworth Escorter, Abarther, 
några Bertoner o.s.v. Lucky Eddie Racing 
hade ett stall med Amerikanska bestar, 
bla. En Corvette med helaluminium big-
block på 640 hk! Lucky Eddies bilar var i 
topp ute på banan men de hade nog inte 
bara big block utan även big buck om 

KNUTSTORP 
REVIVAL

man jämför med de andra teamen. 

Vid femtiden var det slut och vi boka-
de in oss för andra sittningen i VIP-tältet 
vid klockan nio för att sen återvända till 
campingen för att laga mat. Även här höll 
vi på temat som var franskt så till förrätt 
blev det sniglar i vitlökssmör och sen en 
ostfondue. Till huvudrätt var det planerat 
en Boeuf Bourguignon men den fick stry-
kas då den måste förberedas dan innan 
och tiden inte räckte till så vi körde på 
det svenska somriga istället d.v.s. sill och 
färskpotatis med gräddfil och gräslök, 
inte dumt det heller, alla rätter var förres-
ten lagade på gasolköket! 

I väntan på våran sittning så gick vi 
en vända på området och bytte några ord 
med bl.a. Robert Petersson som körde 
med en GTAm-replika som var sanslöst 

TEXT OCH FOTO: DENNIS MOLLBERG



KNUTSTORPREVIVAL

36

KNUTSTORPREVIVAL

37

vacker, en kall öl hann slinka ner innan 
det var dags att ta plats i VIP-tältet. 
Turligt nog fick vi en plats nära scenen 
där det var en del blandad underhåll-
ning, det som stack ut var mezzosopra-
nen Annie Fredriksson som sjöng otroligt 
vackert och då ska jag tillägga att jag 
aldrig lyssnar till den sortens musik till 
vardags. Efter det så var det kravalljaz-
zarna ”Hej och hå med Peter” som kör 
härliga versioner av gamla låtar som de 
framför med glimten i ögat! Peter som 
spelar banjo är förresten  Peter Sundfedlt 
från motorjournalen. 

Vid klockan elva stängdes det och det 
var nog tur det eftersom de serverade 
ädla drycker och det var en lång nästa 
dag, i ärlighetens namn var vi rätt lata på 
lördagsförmiddagen och missade formel-

bilarna men är det ”semester” så är det 
och då ska man ta det lugnt! 

Äkta kokekaffe blev det till frukost kom-
binerat med den svenska klassikern bullens 
pilsnerkorv, sen drog vi på nytt in för att se 
heaten. Vädret kunde inte bli bättre även 
denna dag för det var sol med något ensta-
ka moln som skuggade lite ibland.

 Hur gick det i heaten och för Alforna 
då? I Standard -65 under 1.000cc domi-
nerade hundkojorna och SAAB:arna 
(ingen Alfa i denna klass), vann gjorde 
Per Skårner i en Austin Cooper 970s med 
snabbaste tid 1.17.329 medan snabbaste 
italienare var en Fiat Abarth 1000 körd 
av Staffan Runius som placerade sig på 
åttonde plats. Klassen bjuder på tät jämn 
racing och lockade många deltagare. 
Standard -65 över 1.000cc bjöd på en helt 

annan spridning på bilarna Där allt mel-
lan jänkare och hundkojor deltog och 
snabbast med tiden 1.13.699 var Tomas 
Gustavsson i en Ford Mustang, här deltog 
även två danska Guilia TI som placerade 
sig på åttonde (1.17.559) respektive tolfte 
plats. 

Om det var blandade bilar i föregå-
ende klass så var det ändå inget mot 
GT-GTS -65 som innehöll allt från Ford 
GT40, Lotus Elan, Porsche 911, Morgan 
och en gammal Ford racer med en sidåtta 
som konverterats till toppventiler! Tyvärr 
gjorde den stora spridningen på bilar 
att den spännande racingen uteblev och 
GT40 bilarna vann lätt, först i mål var 
Kennet Persson med 1.09.139 som snab-
baste varv. 

Även i detta heatet deltog en Alfa, 

Lennart Henjer som körde bra fast inte 
kunde hänga med de betydligt motor-
starkare bilarna med sin Guilietta sprint. 
Standard och GT-GTS körde tillsammans 
i klassen över 1.300cc 66-71 och här gick 
det undan med en dansk Datsun 240z på 
första plats med 1.07.817 som bäst, tätt 
följd av en Camaro. Även om klassen 
dominerades av Ford Escort och BMW så 
hade tre alfor slunkit in och bäst gick det 
för Robert Petersson i en 1750 GTAm på 
artonde plats. Jag pratade en stund med 
Robert på lördagskvällen och han sa att 
bilen var lite för tung eftersom homologi-
seringsvikten var hela sjuttio kilo högre 
än Escorterna. 

Klassen GT-GTS 72-81 slutade dra-
matiskt när de tre ledande bilarna, två 
Camaro och big block Corvetten körde 

ihop i sista varvet, riktigt tråkigt var att 
de dessutom tillhörde samma team dvs. 
Fast Eddie Racing. Vann gjorde istället 
Anders Berger i en Escort och trots att 
alla tre före honom fick bryta så får man 
nog säga att han var en värdig vinnare 
eftersom han klämde till med snabbaste 
varvet (1.05.757) och hade jobbat sig upp 
genom fältet. 

Skall man försöka summera helgen så 
får jag säga att vi hade skitkul! Kanske är 
det roligast första gången när man inte 
har massa förväntningar och man ser alla 
bilar för första gången men det blir defe-
nitivt att åka nästa år med. Visst fanns 
det ju saker att klaga på men ett så här 
stort arrangemang går ju inte smärtfritt 
första gången och det måste varit väldigt 
svårt att beräkna hur många som kom-

mer (jag har sett siffran 5600 pers). 

Det var lite dåligt med tidsenlig 
klädsel vilket bara cirka en tredjedel 
anammat, även arrangörerna verkade lite 
besvikna på det. Kanske ett annat biljett-
pris för tidsenlig klädsel nästa år vore en 
morot? Det behöver ju inte vara så noga, 
ta finskorna och skjorta istället för gym-
paskor och t-shirt så är man på god väg. 

En sak som jag tyckte var synd var 
att vanliga decibelkrav verkade gälla då 
många hade extradämpare ditsatta, jag 
hoppas att de får dispans nästa år så att 
även ljudet blir som ”när det begav sig”.

Färden hem gick på slingriga vägar 
genom bokskogar som hängde ut över 
vägen så att det blev som att åka genom 
en grön tunnel som solljuset silades 
genom...
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A
lla bilmotorer som tillverkas 
idag har ju bränsleinsprutning, 
men en och annan bakåtsträ-
vare har fortfarande bilar med 

förgasare, och trivs rätt bra med detta. 
Många vet väl i grova drag hur en förga-
sare fungerar, men för dem som vill ha 
lite mer detaljerad kännedom, kommer 
här en beskrivning.

Enkel princip…
Ordet förgasare är egentligen missvis-

ande, ”bränslefinfördelare” vore bättre, 
ty endast en mindre del av bensinen 
förgasas verkligen i förgasaren, vilken 
huvudsakligen levererar en bland-
ning av små bränsledroppar och luft. 
Principen framgår av bild 1. Till höger 
finns flottörhuset, där en flottör och ven-
til ser till att bränslet hålls på rätt nivå. 
Bränslet kan via passagen G, motsva-
rande huvudmunstycket, nå fram till en 
brunn P. Där sitter ett emulsionsrör T. I 
dess övre ände finns luftmunstycket GF, 

genom vilket luft kan strömma in i röret 
och ut genom div små radiella hål i röret. 
En kanal S förbinder utrymmet kring 
emulsionsröret med förgasarhalsen. S 
brukar kallas spridare, och mynnar i 
centrum av en strypning i förgasarhal-
sen, halsringen D. Under denna sitter 
ett spjäll F, som på bilden är helt öppet, 
”gasen i botten”.

Då luft strömmar genom förgasaren 
på väg till motorn ökar dess hastighet 
i halsringen, varvid trycket sjunker. På 
bensinen i flottörhuset verkar atmosfärs-
trycket, eftersom där finns en luftkanal 
upptill. Vi har fått en tryckskillnad som 
gör att bränslenivån i brunnen P ökar, 
och bensin strömmar till spridaren för 
vidare transport till motorns inre. – Men, 
den förbiströmmande bensinen drar 
även med sig luft genom luftmunstycket 
GF och emulsionsröret T. Det som ström-
mar ut ur spridaren S är därför inte ren 
bensin, utan en emulsion av bränsle och 
luft, alltså finfördelade bränsledrop-
par i luft. Ju fortare motorn snurrar, 
desto högre blir lufthastigheten genom 
halsringen, och desto mer bränsle/luft-
emulsion drar luften med sig.

…men bristfällig.
Redan här kan vi upptäcka brister hos 

denna enkla förgasare. För att inte ben-
sin skall drälla in genom spridaren vid 
minsta rörelse eller lutning hos fordonet, 
måste nivån i flottörhuset vara lägre än 
spridarens nivå. Vid låga lufthastigheter, 
då spjället är i det närmaste helt stängt, 
dvs vid tomgång, blir tryckskillnaden för 
liten, förgasaren levererar ingen bränsle-
blandning alls... Uppenbarligen krävs ett 
separat system för drift med små öpp-

ningar på gasspjället. Även i andra fall 
blir vår enkla förgasare alltför simpel, 
t.ex. vid kallstart. Då motorn är kall kon-
denserar en hel del av bränsledropparna 
på insugningsrörets väggar, och den 
blandning som når förbränningsrummet 
blir för mager för att kunna antändas. 
Även här krävs nya anordningar, liksom 
för att förhindra en tillfälligt alltför klen 
blandning vid plötsliga krav på accelera-
tion, med snabb öppning av spjället.

Dellorto DHLA.
Alfa har ofta haft flera leverantörer 

av komponenter, så även då det gäller 
förgasare, där såväl Solex, Weber som 
Dellorto förekommit genom åren. Alla 
tre tillverkarna har levererat sin version 
av de vanliga dubbla horisontalförga-
sare som sitter på Giulia- och Alfetta-
seriernas modeller. Här har vi valt att 
titta på Dellorto DHLA, för att se hur 
den ovan beskrivna enkla principen 
utvecklats till en praktiskt användbar 
apparat, som ger en väl avvägd bränsle-
blandning vid de flesta tänkbara drifts-
förhållanden, allt från start vid åtskilliga 
minusgraders temperatur, till långvarig 
tomgångskörning eller maximal effekt 
vid höga varvtal.

Bränsletillförsel.
Bild 2 visar en Dellortoförgasare i 

genomskärning. Bränslet kommer in 
genom anslutningen 2, passerar filtret 1 
och strömmar genom nålventilen 14-15 
in flottörhuset: Bensin strömmar in till 
dess nålen trycks uppåt av flottören 17 
och stänger tillförseln. Då bensin förbru-
kas sjunker nivån, ventilen öppnar och 
mer ”soppa” strömmar in. Det är viktigt 

att bränslenivån är korrekt. Bild 3 visar 
hur nivån kan justeras. Man måste skru-
va av locket ovanpå förgasaren, hålla det 
vertikalt så att flottören hänger fritt, och 
mäta av ståndet markerat A i figuren. 
Armarna till flottörerna böjs försiktigt 
till dess ventilen stänger just då måttet A 
är det rätta. 

Nivån påverkas av hur högt tryck 
bensinen har då den når fram till nål-
ventilen. Bränslepumpar av olika typer 
ger olika tryck, och mekaniska pumpars 

tryck beror dessutom av motorvarvtalet. 
Därför har Alfa sedan decennier till-
baka utrustats med en tryckregulator, 
som håller trycket på konstant nivå. 
Regulatorn är hopbyggd med ett filter 
som bör bytas då och då.

Start!
Den varma årstiden behövs ju sällan 

mer än ett par tramp på gaspedalen för 
att en Alfa skall hoppa igång på första 
kallstartsförsöket, men på vintern kan 
startförgasaren vara bra att ha. Då man 
drar i chokereglaget lyfts startventilen 7 

i bild 2. Öppningen 10 ligger nedströms 
från gasspjället 13 och där råder lågt 
tryck då spjällen är stängda och motorn 
dras runt av startmotorn. Tryckskillnaden 
gör att bränsle strömmar genom start-
munstycket 12, in i start-emulsionsröret 
11. Luft strömmar in genom hålet 5, med 
ett karaktäristiskt väsande. I emulsions-
röret blandas bensin och luft, och bland-
ningen strömmar vidare till öppningarna 
10, och in i insugningsröret. Wroom, 
motorn är igång.

Tomgång och lågfart.
Figuren till vänster i bild 4 visar 

tomgångssystemet vid ren tomgångskör-
ning. Bränslet i flottörhuset strömmar 
genom lågfartsmunstycket 20 och blan-
das med luft i lågfartssystemets emul-
sionsrör. Blandningen strömmar genom 
kanalerna 21 till tomgångsblandnings-
skruvarna 22, en för varje förgasarhals. 
Skruven är konisk nedtill, så att man kan 
ställa in öppningens storlek genom att 
skruva den uppåt eller nedåt. Skruvar 
man blandningsskruvarna nedåt släpper 
de in mindre mängd bränsle, motorn går 
magrare och ger mindre koloxid i avga-
serna - nyttigt att veta då det drar ihop 
sig till besiktning.

Om föraren trycker lite på gasen, 
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figuren till höger i bild 4, krävs mer 
blandning till motorn, men huvudsyste-
met har ännu inte kommit igång. I för-
gasarhalsen, i anslutning till gasspjället 
13, finns ett antal hål, 23, som också har 
förbindelse med lågfartssystemet. Dessa 
hål friläggs nu successivt då spjället 
öppnar, och mer och mer bränslebland-
ning kan strömma in i insugningsröret. 
Hålen kallas för progressionshål, och 
deras antal, storlek och läge bestämmer 
tillsammans med lågfartsmunstycket 
och dess emulsionsrör hur väl en förga-
sare fungerar i övergångsområdet mel-
lan lågfarts- och huvudsystemet. Dålig 
anpassning kan ge en svårkörd motor 
som tvekar och rycker vid låg belast-
ning. Progressionshålen har provats ut 
för att passa en viss bilmodell, och det 
är alltså mest tur om en förgasare fung-
erar bra på en annan motor. Oftast sitter 
en gängad plugg över hålen, och det är 
alltså möjligt att förstora dessa, eller t o 
m borra flera. Detta är dock inget man 
kan rekommendera annat än till de verk-
liga experterna, ty resultatet kan lätt bli 
en försämring...

Huvudsystemet.
I bild 5 har gasspjället det läge som 

är mest angenämt, alltså fullt öppet. 
Centralt i förgasaren finns brunnar för 
munstyckena, och där sitter för vardera 
förgasarhalsen, ett långt emulsionsrör, 
med ett gängat luftmunstycke upptill 
och ett huvudmunstycke för bränslet 
nedtill, nr 36, 35 resp. 37. Strax före hals-

ringen 40, sitter den s.k. spridaren, 38. 
Denna kan liknas vid en liten halsring, 
och har förbindelse med huvudsystemet 
genom kanalen 39. Spridarens inre ände 
mynnar mitt i halsringen, där trycket är 
som lägst då luften strömmar förbi. Vid 
tillräckligt hög lufthastighet blir trycks-
killnaden mellan flottörhuset och spri-
daren så stort att bränsle sugs in genom 
huvudmunstycket 37. Ovanifrån sugs 
luft in genom luftmunstycket 35, och 
blandas med bensin i emulsionsröret 36. 
Blandningen forsar sedan till spridaren 
och blandas med luften som rusar förbi 
på väg till motorns cylindrar.

Ju större huvudmunstycke desto 
mer bränsle levererar förgasaren. 
Luftmunstycket påverkar blandningen 
på omvänt sätt, stort luftmunstycke ger 
ett magrare resultat. Vid ett visst varv-
tal kan man alltså åstadkomma samma 
bränsleblandning med flera olika kom-
binationer av huvud- och bränslemun-
stycke. Väljer man en kombination med 
relativt litet luftmunstycke resulterar det 
i en fetare blandning vid höga varvtal än 
vid låga, något som ofta är av godo i en 
trimmad motor med högt effektuttag.

Emulsionsröret är försett med hål 
både kors och tvärs, olika stora, olika 
antal och placerade på olika höjd. Alla 
dessa parametrar påverkar bränsle-
blandningens styrka vid olika varvtal 
och gaspådrag. Emulsionsrören tas fram 
experimentellt för en viss motor, och den 
trimglade får sedan prova sig fram bland 

det sortiment som förgasartillverkaren 
har tillgängligt.

Acceleration.
Då man snabbt öppnar gasspjället, 

framför allt vid lägre varvtal, tenderar 
blandningen att bli alltför mager, motorn 
tvekar. För att motverka detta finns 
accelerationssystemet, bild 6. Underst på 
förgasaren finns en accelerationspump. 
Då man öppnar gasspjället påverkar 
hävarmen 32 ett gummimembran 31 i 
pumpen, som trycker bensin förbi venti-
len 24, och vidare till accelerationsmun-
styckena 26, där ren bensin sprutar ut 
i en fin stråle. Till skillnad från övriga 
system i förgasaren så levererar alltså 
accelerationssystemet ren bensin, inte 
bensin/ luftemulsion.

Precisionsinstrument.
Som synes innehåller en förgasare 

åtskilligt med grejor. Trots detta är 
förgasare av den typ vi avhandlat här, 
mycket pålitliga, och är ytterst säl-
lan orsak till driftstopp. Skulle de mot 
förmodan krångla, är felen oftast inte 
värre än att en rengöring återställer 
funktionen. Både Dellorto- och Weber-
förgasarna är utrustade med kullagrade 
spjällaxlar, så det är inte mycket som 
kan slitas ut. Det enda som kan behöva 
bytas då och då är faktiskt nålventilerna, 
och de är billiga och enkla att ersätta. 
Jämför detta med vad som krävs om ett 
elektroniskt insprutningssystem skulle 
krångla...

I Klöverbladet nr 3 fanns en artikel om trådbussar. Tyvärr föll artikelförfattarens namn bort, 
men det vara Björn Sandberg, som forskat om Alfas bidrag till Stockholms kollektivtrafik.

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***
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KLUBBEN HADE KUL PÅ ”KULLEN”
Det spelar ingen roll om man kör en bil från 1961 eller 2014. 
Det spelar ingen roll om man har 100 eller 500 hk under huven, 
om man kör banpreppat med R-däck eller bruksbilen på stan-
darddäck.  Det är prestigelöst, vänligt och kul på banmötena. 
Kinnekullemötet den 13 juni var inget undantag.

Som vanligt hade många samlats redan kvällen innan på de 
hävdvunna övernattningsställena i Hällekis och Götene. På vand-
rarhemmet i Hällekis grillades det i den gemytliga bruksmiljön 
och i Götene träffades man och åt på restaurangen. För, handen 
på hjärtat, banmöten handlar nästa lika mycket om att umgås som 
att hitta runt banan på snabbaste sätt. 

Även om det mesta var sig likt på Kinnekulle Ring denna fre-
dag fanns det en skillnad mot tidigare.

Banan är nyasfalterad för året. Och det är ingen liten skillnad. 
De ojämnheter i banan som ibland tvingade fram alternativa spår 
är borta. Dessutom erbjuder banan numera bra grepp över hela 
banbredden. Och greppet är på det hela taget bättre och banan 
därmed en aning snabbare än tidigare.

Eftersom bara två deltagare anmält sig till klass C slogs klas-
serna B och C ihop. Det gjorde att det blev kortare mellan passen 
och mer tid totalt på banan för varje klass. Detta trots att det 
också fanns pass reserverade för deltagarna i licenskursen. Flera 
av de mer rutinerade banåkarna ställde upp som instruktörer på 
licenskursdeltagarnas banpass. Det gick inte att ta miste på kurs-
deltagarna entusiasm och det vore förvånande om vi inte fick se 
många av dem på banmötena framöver.

Challengeförarna Sune Svensson, Henrik Ahnfeldt och Robin Nyquist var 
några av de som samlades vid grillen i Hällekis kvällen före banmötet på 
Kinnekulle. 

Förarmötet innan körningen börjar.  Här är det förarna i A-, B- och 
C-klasserna som träffas och går igenom vad som gäller. Challengeförarna 
har en egen genomgång.

Banmötesgruppens Daniel Holm höll i förarmötet inför körpassen.

Fredrik Malmberg i sin GTV6 -85 och Henrik 
Lindgren i sin 4C (nyaste bilen på banmötet) 
först på plats vid line-up för klass A.

Denna  KTM X-bow med Hans Weinhöfer 
bakom ratten var en av de mer exotiska bilarna 
på banmötet.

Roger Forsbergs Bertonecupé var inte klar till mötet 
och han fick nöja sig med att fotografera och umgås 
på Kinnekulle. Mats Forsén tävlar i Challenge och 
Mattias Arvidsson är domare i Challenge.

Glada miner på ”debriefingen” efter ett kör-
pass i klass A. Här syns bland andra Christian 
Waltgård, Nils Steen, Hans Weinhöfer och 
Robert Hagblom, 

Licenskursdeltagarna lyssnar uppmärksamt på 
Magnus Åberg inför första banpasset.

Magnus Åberg, tf teknisk chef för Challenge för 
dagen.

Bangruppens Björn Ek agerade flaggpost i 
TV-kurvan.

Dan-Erik Hansson och två challengekollegor 
byter några ord med Daniel Holm i depån.

Challengeförarna Claes Hoffsten och Micha 
Grönvalls kollar in kollegan Niclas Rosengrens 
motormek.

Licenskursdeltagare lyssnar på vad Henrik 
Lindgren, som var en av instruktörerna, och 
Daniel Holm har att berätta.

Mellan körpassen finns det gott om tid att prata 
spårval, däcktemperatur eller kanske rent av   
semesterplaner.

Bertonekupé, 155:a, 156:a, GTV (916), 147:a och 
en Mito. Alla Alfor gör sig bra på bana.Äldsta bilen på banmötet var denna Guilia Sprint från -61 (väl?)

TEXT OCH FOTO: ROBERT HULTMAN



CHALLENGE CHALLENGE

44 45

Den tolfte maj var det dags för årets stora 
begivenhet, säsongspremiär för Club 
Alfa Romeo Challenge på Gelleråsen. 
Traditionsenligt var norska Corsa Italiana 
inbjudna och som vanligt hörsammade 
de inbjudan och fyllde upp en stor del av 
depåområdet med allt från A112 till Ferrari. 
Dessutom fick vi återse en viss 75a med 
konstigt visslande V6a som exporterats från 
Gävletrakten.

Riktig premiär var det för Robin Nyquist 
och Patrik Hermansson som gjorde debut i 
Challenge. De kunde fått ett enklare första 
race än på denna dags regnhala bana. 
Andra kom med ny bil som Mats Forssén 
med sin Abarth 500, komplett med ett 
jättetält som blev populärt. Alla andra hade 
större eller mindre uppdateringar att testa.

Efter ett par torra träningar började 
regnet att falla. Kraftigt dessutom och till 
glädje för vissa, t.ex. undertecknad, men 

till förtret för andra. Värst råkade Dag von 
Bothmer ut som inte kunde åka eftersom 
alla rutor effektivt immade igen på hans 
Giulietta med absolut noll sikt som följd. 
Alla tricks provades även om inte någon 
lyckades hitta en rå potatis att klyva och 
gnida insidan av rutorna med (ryktet säger 
att det är ett rallytrick som Per Eklund 
använde).

Regnet gjorde att bilarna klass I inte på 
något sätt kunde använda all effekt. Klass 
II hade också stora problem, främst de som 
satsat på hårda däck. I klass III sågs möj-
ligheten att slåss med dem som normalt 
bara syns till en kort stund när de kör om. 
Vissa hade dessutom gjort sig omaket att 
ta med en extra omgång däck med mjuk 
gummiblandning, vilket visade sig vara ett 
lyckokast.

Nåväl, hur gick det då?  
I kvalet satte Niklas Rosengren (kl I nr 9) 

bästa tid med Jens Roos (kl I nr 72) som 
tvåa och Dan-Erik Hansson (kl III nr 4) på 
sensationell tredjeplats endast 0,35 s från 
tätplatsen. Tiderna som sattes var runt 
20 sekunder långsammare än i torrt före. 
Tyvärr havererade Jens växellåda vilket 
gjorde att inte kunde starta i racen.

I race 1 spann kl I-bilarna bort sig och 
en ytterligt förvånad förare i bil nr 4 såg 
sig runda Niklas Rosengren i starten. Alla 
körde disciplinerat och även om det var 
så dålig sikt att instyrning i en del kurvor 
ibland blev på känn, fästet så dåligt att hju-
len låste även vid försiktig inbromsning och 
drivhjulen spann våldsamt ut på rakan så 
hände inga allvarliga incidenter.  
Det kan rapporteras att det är betydligt 
viktigare att ha mjukt gummi i däcken än 
mycket mönster vid bankörning i regn. Allt 
handlar om att få upp någon form av tem-
peratur däcken, åtminstone så länge som 

det inte finns djupt stillastående vatten på 
banan.

Resultat race 1:

1. Niklas Rosengren, kl I

2. Mischa Grönvalls, kl I

3. Claes Hoffsten, kl I

4. Dan-Erik Hansson, kl III

5. Ture Tiholt, kl II

6. Mats Forssén, kl II

7. Ragnar Rosengren, kl II

8. Jonas Klang, kl III

9. Sune Svensson, kl III

10. Kenneth Stefansson, kl I

11. Patrik Hermansson, kl III

12. Fromell/Hindemith, kl II

13. Robin Nyquist, kl III

14. Fredrik Hanström, kl I

Till Race 2 fortsatte regnandet. Banan 
var lika hal men hornen hade växt ut på de 
flesta så vilket gjorde körning lite yvigare. 
En del snurrningar under inbromsningar 
gjorde att det var en hel del gulflaggor. 
Mjuka däck visade sig återigen vara nyckel 
till framgång även om det inte hjälpte mot 
allt som till exempel den alldeles fantastiska 
halka som rådde i idealspåret in mot den 
tvära hårnålen Ejes. Flera bilar uppsökte 
avkörningszonen när det inte gått att styra 
in som det var tänkt. 

 Mischa vann racet komfortabelt och 
rallyesset Ture var närmast  efter. Resultatet 
i sin helhet:

1. Mischa Grönvalls, kl I

2. Ture Tiholt, kl II

3. Niklas Rosengren, kl I

4. Claes Hoffsten, kl I

5. Dan-Erik Hansson, kl III

6. Sune Svensson, kl III

7. Ragnar Rosengren, kl II

8. Mats Forssén, kl II

9. Jonas Klang, kl III

10. Patrik Hermansson, kl III

11. Robin Nyquist, kl III

12. Fredrik Hanström, kl I 

DNF Fromell/Hindemith, kl II

DNF Kenneth Stefansson, kl I

Sammantaget så gjorde såväl förare 
som funktionärer en strong insats i blötan. 
Tyvärr en sammanstötning men som hel-
het var det riktigt bra racing som gladde de 
huttrande åskådarna.

CHALLENGEPREMIÄR I REGN PÅ GELLERÅSEN
TEXT: DAN-ERIK HANSSON. FOTO: GUSTAV HOLMDAHL
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CAR Challenge fortsätter att få fler nya 
tävlande, till Kinnekulleracen gjorde Henrik 
Ahnfeldt äntligen debut med sin 155a 
och Johan Aggeryd med sin Bertonekupé. 
Johans Bertone visade sig tyvärr behöva 
mycket chassijusteringar vilket han valde 
att göra i gatklassen medan Henriks 155a 
fungerade riktigt bra direkt. Även andra 
hade stora problem, Kenneth Stefansson 
fick inte den notoriskt trilskande 156an att 
gå rent över huvudtaget och Sune Svensson, 
som brukar meka hårt med sin Sud på 
Kinnekulle (sist tillverkade han en växellåd-
splugg) letade frenetiskt efter bränsletryck 
till insprutningen utan större framgång. 
Väldigt trist för såväl tävlande som publik. 

Alla kunde dock glädja sig åt den 
kompletta omasfaltering som gjorts, stor 
eloge till banägaren för denna invester-
ing som tagit bort ett antal enerverande 
gupp och givit bättre fäste. Till skillnad 

från föregående race på Gelleråsen bjöds 
deltagarna på solsken och riktigt bra förhål-
lande för bra racing. Som vanligt hade de 
flesta valt att övernatta på Falkängen i 
Hällekis vilket, som vanligt, bjöd på mycket 
ljugande och en del grillat.

Banmötesgeneralen Daniel Holm, som 
hade att organisera ett schema som innehöll 
en SBF-licenskurs, gatklasser (med lite för få 
deltagare) och träning, kval och race, pas-
sade på att bjuda på ett fantastiskt upplägg 
för alla körpassen. 20 minuter långa pass 
och dessutom tid för 3 fria träningar föru-
tom kval och race gjorde att det blev nästan 
dubbla körtiden mot normalt. För många 
innebar detta att man kunde leta lite mer 
systematiskt efter optimala spår få till rik-
tigt bra tider.

Sammantaget fanns 5 startande i kl III, 
4 i kl II och 5 i kl I. För några år sedan hade 
detta känts som ett stort startfält men när 

man vant sig vid 20 bilar på banan kändes 
det för få. Var fanns alla andra?

I kvalet stod 13 bilar på startlinjen och 
med torrt väglag var det snabbt och jämnt 
inom alla tre klasserna. Snabbast var givet-
vis kl I där nr 89 Claes Hoffsten i den tur-
bomatade 156an lyckades bäst med en 59,128 
sekunders tid men ytterligare två bilar var 
under minuten på varvet. I kl II var nr 14 
Joakim Rosell snabbast med 1.02,051 och i kl 
III nr 4 Dan-Erik Hansson med 1.03,741.

I första racet startade dramatiken redan 
på formationsvarvet med att nr 164 Micha 
Grönvalls fick elproblem och gick i depå, 
varifrån han dock kunde starta med otroligt 
kort fördröjning efter att felet fixats med 
milt våld. Under racet var det tuff kamp 
om totalsegern där slutligen Claes Hoffsten 
drog längsta strået i kamp med nr 9 Niclas 
Rosengren, segermarginalen blev till slut 
en halv sekund. Micha Grönvalls körde upp 

sig till en tredjeplats och Jens Roos som inte 
fick GTVn att gå riktigt som han ville slu-
tade fyra. 
 Kl II vanns ohotat av Joakim Rosell 
genom femteplatsen, tvåa blev nr 99 Claes 
Hindemith i den fina orange 75an och 
kunde därmed ge pole position i race 2 till 
sin teamkompis Henrik Fromell. Trea blev 
nr 71 Mats Forssén i  Abarthen och fyra 
med motorproblem, nr 88 Ola Magnusson. 
Kl III vanns av Dan-Erik Hansson i GTV 
2,0TS (totalsjua i racet) före debutanten nr 
63 Henrik Ahnfeldt på andra plats och med 
nr 47 Patrik Hermansson på tredje. Bröt 
gjorde nr 6 Robin Nykvist med trasig brän-
slemätare.

Race nr 2 såg en spännande mellan fram-
för allt bilarna i kl I där Jens Roos ledde 
tills en liten sten-j-v-l fastnade under hans 
stående gaspedal, vilket gjorde att han i 
princip fick stanna innan den gick att få 

loss. Målflaggan togs av Niclas Rosengren 
endast en tiondedel före Claes Hoffsten efter 
att en tråkig incident inträffat då tätgruppen 
skulle varva Patrik Hermansson som då 
kolliderade med Micha Forsgren på grund 
av missförstånd i valet av spår mellan de 
två. Micha tvingades bryta med brustet 
styrstag och Patrik fick en hel del plåtskador 
vid förardörren. Ett par varv tidigare hade 
Henrik Fromell råkat ut för att deDionröret 
gick av vilket fick till följd att höger bakhjul 
flög av. Alla hoppas att reparationerna blir 
klara till Mittsverigeracen i juli.

Resultaten blev till slut som följer:
I kl I vann som sagt Niclas Rosengren 

före Claes Hoffsten och Jens Roos 
I kl II vann Joakim Rosell före Mats Forssén 
och Ola Magnusson 
I kl III vann Dan-Erik Hansson före Henrik 
Ahnfeldt och Patrik Hermasson med Robin 
Nyquist strax bakom med full tank.

Totalställning efter 4 race

Nr 4 Dan-Erik Hansson kl III 42 p

Nr 9 Niclas Rosengren kl I 36 p

Nr 89 Claes Hoffsten kl I 32 p

Klassvis

Klass I

Nr 9 Niclas Rosengren 36 p

Nr 89 Claes Hoffsten 32 p

Nr 164  Micha Grönvalls  28 p

Klass II

Nr 71 Mats Forssén 30 p

Nr 42 Ture Tiholt 21 p

Nr 14 Joakim Rosell 21 p

Klass III

Nr 4 Dan-Erik Hansson 42 p

Nr 47 Patrik Hermansson 24 p

Nr 63 Henrik Ahnfeldt 17 p

ÄNNU FLER CHALLENGEDEBUTANTER 
TILL KINNEKULLE

TEXT: DAN-ERIK HANSSON. FOTO:  ROGER FORSBERG & STEFAN ATTERHALL
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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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SKICKA IN VIKTIGA DATUM FÖR TRÄFFAR, AKTIVITETER M.M. TILL NYHETER@ALFAROMEO.ORG

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

Träffar
Sommarens träffar ligger inte alltför 

långt bort. 1 maj hoppas jag demonstre-
rar soligt väder både i Krapperup och 
Skokloster. Övriga träffar hittar du i kalen-
dern 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

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Träff på Torsångs 
Motormuseum

Kinnekulle 2 - Banmöte, 
taxikörning med träning

Ring Knutstorp - 
Banmöte och tävling

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

Träff på Torsångs 
Motormuseum

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

Manusstopp
KlöverBladet nr 5

Manusstopp
KlöverBladet nr 6

Manusstopp
KlöverBladet nr 1 2015

Läs mer på www.lergokarallyt.se

Du missar väl inte



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


