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I DETTA NUMMER

STILE DI VITA
Jubileumsåret går mot sitt slut och visst har 
det varit ett fantastiskt år? Vår fina klubb 
har nu fyllt 60 år, vilket gör den till Sveriges 
äldsta entusiastbilklubb. När den bara var tio 
år samlades säkert de, den gången, få med-
lemmarna och dreglade över pressbilder och 
broschyrer som visade den nya Alfa Romeo 
Duetto. När klubben sen fyllde 20 år upprepa-
des måhända det hela, men denna gång var 
det Alfasud Giardinetta som presenterades. 
Kanske inte lika intressant och ”dregelfram-
kallande” som Duetton och definitivt inte lika 
långlivad, men tillsammans gjorde dessa 
lanceringar att vi i år kunnat fira Giardinettans 
40 år, Duettons 50 och naturligtvis klubbens 
60 årsjubileum. Alla dessa högtidsdagar har 
uppärksammats på olika sätt under året. 

Vid klubbens årsmöte den 26:e november 
i Malmö kåserade Wille Roos för övrigt kring 
Duetton/Spidern vilket var mycket uppskattat. 
Trevligt när någon nästan gör en Alfamodell 
till sin livsstil, vilket man måste säga att Wille 
gjort. Deltagarna på årsmötet fick förresten 
var sin bakrutedekal med just den texten: 
”Alfa Romeo – en livsstil.” Dekalen som 
kommit till på uppmaning av en 
klubbmedlem, finns nu att köpa 
i klubbshopen för 60 kronor. 
Årsmötet som du kan läsa om 
på annan plats i detta nummer 
var mycket lyckat med bra upp-
slutning till både själva mötet och 
till kvällens middag. FCA ställde 
välvilligt upp med en Giulia Q 
som visades i hotellfoajén tillsam-
mans med Björn Nilssons Giulia 
från 1967, skönheter båda två 
med nästan 50 års åldersskillnad. 
Undertecknad ombads av FCA 
att hämta Giulian på lördagmor-
gonen hos Hedin Bil i Malmö och 
köra den till hotellet. Tufft jobb, 
men någon var tvungen att göra 
det, så jag ställde upp!

Vid årsmötet presenterade 
Henrik Selbo det efterlängtade 
klubbvinet vilket avsmakades 
i väntan på Wille Roos kåse-
ri. Vinet lovordades och det 
serverades även till kvällens 
middag. Vinet finns snart i 
Systembolagets beställningssor-
timent och på klubbens hemsida kan du läsa 
mer om vinet och hur man beställer det. En 
utmärkt present till bekanskapkretsen och 

kanske en diskret fingervisning om att Alfa 
Romeo är så mycket mer än en bil, det är en 
livsstil!

Vid årsmötet lämnade fyra ledamöter 
sina platser i klubbstyrelsen. Det känns 
naturligtvis väldigt trist att skiljas från dessa 
kompetenta personer, samtidigt som det är 
positivt med förändringar. De som nu läm-
nat är Annie Kärävä, Heli Lindgren, Ragnar 
Rosengren och Gunnar Sundgren. Säger 
som Micke Leinegard i TV programmet 
Mästarnas Mästare: ”Det har varit en stor ära 
att få arbeta med er.” Den nya styrelsen är 
av kostnadsskäl mindre än den föregående. 
Ingen i styrelsen har någon ersättning, men 
resor och övernattningar kostar pengar och 
därför ersätts fyra ledamöter av två, vilka är 
Charlotte Jacobson och Patrik Germundson. 
Välkomna ni båda till många intensiva och 
trevliga styrelsemöten!

Dags att önska er alla Alfisti en riktigt God 
jul och ett Gott Nytt År eller som brukligt i 
årets sista ledare.
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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.

MANUSSTOPP 2017
MANUSSTOPP ÄR SENAST 15 JAN., 15 APRIL, 15 JUNI, 15 SEPT. OCH 15 NOV. 

UTDELNING MITTEN AV FEB., MITTEN AV MAJ, MITTEN AV JULI, MITTEN AV OKT. OCH MITTEN AV DEC.

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 RÄTT-

EN 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 NYHETS-

REDAKTÖRENS HEMADRESS SOM DU HITTAR I REDAKTIONSRUTAN.
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ANS. UTGIVARE 
STYRELSEN GENOM ORDFÖRANDE

REDAKTIONEN
NYHETSREDAKTÖR
FREDRIK ROMARE
MOBIL: 070-321 05 77
MAIL: NYHETER@ALFAROMEO.ORG

MAGNUS PETSÉN
FILLSTA 223, 832 93 FRÖSÖN
072-735 75 54, 070-291 63 34
ALFA@WORKERSHOP.SE

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
VAKANT
TEL:  
MAIL: 

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: LEHRGRAFVENS GRAFISKA
TRYCK: LJUNGBERGS TRYCKERI AB
BOX 100, 264 22 KLIPPAN
ÅBYTORPSVÄGEN 12, 264 39 KLIPPAN
WWW.LJUNGBERGS.SE

EFTERTRYCK, ELLER ANNAN FORM AV 

SPRIDNING, AV TEXT OCH BILDER ÄR FÖR-

BJUDET UTAN ÖVERENSKOMMELSE MED 

REDAKTIONEN.

NYHETSREDAKTÖREN FUNDERAR
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GARAGERÖRA
Jag står i garaget och betraktar röran från som-
marens mekande. Det hänger kvar några ovanli-
ga verktyg på väggen men alla vanliga ligger på 
golv, bord och i fickorna på overallen. Önskar 
att jag var disciplinerad som  en hjärnkirurg på 
ett universitetssjukhus men är jag är mer som 
en fältsjukvårdare under artillerield. 

Lovar mig själv att orda upp röran under 
vintern, men när jag lämnar garaget ser jag 
att snön lagt sig. Jag borde vara igång redan. 
Avslutar istället kvällen framför blocket för att se 
på dragbilar. Vi skaffade islandshäst i somras. 
Har märkt att de italienska alternativen saknas. 
Det finns några 156 och 159 men jag tvekar 
eftersom det ska vara en slit- och slängbil för 
leriga skor och hästhåriga barn. Pling, ett mail 
från Thommy. Helgen 19-20/11 ska Alfa Romeo 
visa en ny SUV!

Det är trevligt att er skrivarglöd kommer 
igång igen efter sommaren. När jag står i gara-
get med verktyg upp till anklarna är det energi-
givande att minnas Michael Emilssons reportage 
från Giro Di Öland eller Håkans Nordins berät-
telser om hur han tar hand om de Alfa 145 vi har 
kvar i landet. 

I detta nummer har vi två reportage om 
Alfasud. Den personifierar verkligen Alfa Romeo 
med sin spännande teknik, karaktäristiska 
design och den vanliga Alfaresan från ned-
skriven av motorjournalister till att nu vara en 
eftertraktad samlarbil. Men med de goda recen-
sionerna av nya Giulia kanske denna trend är 
bruten?

De senaste tre tävlingarna i TCR har 
Mulsanne endast deltagit med en Giulietta, men 
i årets sista race i Macau kommer de tillbaka 
med två Giulietta. Petr Fulín kommer köra med 
med Andrea Belicchi som teamkamrat. Tyvärr är 
Michela Cerutti fortfarande sjuk. I nästa nummer 

kommer Mulsanne berätta mer om Macau.

Har blivit klokare och lärt mig mer Giulia 
TZ, och här kommer rättningar. TZ har inte har 
torrsump. Den har aldrig haft torrsump. Vet inte 
vad jag fick det från, men det lät bra. Dessutom 
har inte alla GTA motorn. De tidiga har oftast 
den vanliga Giulia motorn. En motorspecifik TZ 
konstruktion är dock att motorn är lutad för att 
ge bilen lägre tyngdpunkt. Därför är oljetråg och 
sprängkåpa ombyggda. Tack Björn Sandberg 
och Magnus Ahlqvist för klarläggande. 

Läs och njut av klubbens Milanoresa och 
besök på Alfa Blue Team. Det visar vilken styrka 
klubben har när vi får tillträde till denna fantas-
tiska samling av äldre Alfa Romeo. 

I detta nummer har vi grävt djupt i arkiven 
och hittat ett reportage där Björn Sandberg 
med självklar handlingskraft hanterar ett oljeläc-
kage på sin Ferrari 365 GT. Det är ljusår utanför 
min komfortzon.

Klöverbladet är extra glad för att vi fick 
något som vi önskat länge, en extra nyhetsre-
daktör, Magnus Petsén. Vi hälsar honom varmt 
välkommen! Magnus kommer presentera sig i 
nästa nummer. I detta nummer berättar han om 
Alfa Romeo Stelvio (SUV:en). Undrar om Bengt 
Dieden kommer hitta den bredvid BMW och 
Audi vid sitt hotell.

Tag nu fram stora polygripen och ge er på 
julnötterna! De är som vanligt tuffa men det är 
tillåtet att dopa sig med både glögg och julgo-
dis. Den dopingen kommer jag behöva för att få 
ordning i mitt garage, ursäkta skyttegrav.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 
FREDRIK ROMARE
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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

”Hej mitt vinterland…..” kunde vi utro-
pa  i början av november, inte bara i 
Umeå, utan stora delar av landet. Nu 
har det hela återgått till normal vinter de 
senaste åren, plusgrader och ingen snö. 
Klimatförändringarna? Och i USA har vi 
fått en president som kallar detta ”bulls-
hit”, hur ska det gå för vår planet? 
Därför intressant med eCar Expo i Nacka 
med fokus på miljöbilar. Har tittat på 
Axels bilder på facebook, imponeran-
de uppställning med Alfor, nya Giulian, 
racebilar från Challenge och Magnus 
Ahlqvists fina Disco Volante och 8C. 
Kanske inte de miljövänligaste bilarna, 
men det är ju dessa bilar vi Alfistis älskar.

Det ser ju lovande ut med nya 
Giulian, positiva tester och tydligen 
bra utveckling vad gäller orderböcker 
i Europa. Och nu kommer dessutom 
Stelvion, som avtäcktes i Los Angeles, 
viktigt inför de förhoppningar som finns 
hos Alfa Romeo inför återkomsten på 
den viktiga USA-marknaden.

CI VEDIAMO DI NUOVO
Våra bilar har nu fått pröva på lite vin-

terföre, 166:an med 28 000 mil på mäta-
ren tuffar på som vanligt. Har inte hunnit 
testa Skodans fyrhjulsdrift på riktigt 
ännu, skall leta upp en stor snötäckt yta 
för ”test”. GTV:n sover gott under täcket, 
som en björn i ide. Försökte t o m väcka 
honom, men ingen reaktion alls när jag 
vred på nyckeln. Ska dock använda min 
Cetek så att han åtminstone fortsätter 
att andas.

Väntar nu på sonen och barnbarnen 
inför söndagsmiddagen i Innertavle, bl 
a Axel som ju förra sommaren sa att 
han ”skiter i Alfa Romeo”. Lite bekymrad 
över hans lite vikande bilintresse, och då 
särskilt Alfa Romeo. Det är väldigt myck-
et Star Wars nu. Jag och hustrun har 
stora bekymmer med att uttala namnen 
på alla figurer, R2D2 och allt vad dom 
heter. Vi blir hela tiden tillrättavisade för 
fel uttal. Lite skojigt att bli tillrättavisad 
av 6-åring!

Efter årsmötet lämnar jag styrel-

seposten efter fem år. Det har varit trev-
ligt och intressant att få vara med och 
forma verksamheten i Club Alfa Romeo 
Svezia tillsammans med övriga styrelse-
kollegor, fira 60-årsjubileum m m. Jag 
har dock känt mig lite offside här uppe i 
norr på grund av avstånden till bl a ban-
mötena och de stora träffarna söderut.

Mitt Alfa Romeo engagemang fort-
sätter dock, jag är och förblir en Alfisti. 
Jag kanske kan bidra till en ökad akti-
vitet här uppe i norr. Med Storforsen, 
Åre och Höga Kusten i minnet skulle det 
vara trevligt att ordna något liknande 
framöver.

Så jag säger inte Thank you and 
goodbye utan Ci vediamo di nuovo, det 
vill säga på återseende i något annat 
Alfa sammanhang.
 
MEN NU FIRAR VI FÖRST JUL  
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
TILL ER ALLA
GUNNAR SUNDGREN.
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SKICKA IN 

V IKT IGA  DATUM 

FÖR TRÄFFAR, 

AKT IV ITETER  M.M. 

T I LL 

REDAKTOR@ALFAROMEO.ORG

KLUBBAKTIVITETER 2017
Träffarna är klubbens livspuls där medlemmarna ses och pratar om sina älskade Alfor. Klubben 
har små som stora träffar - alla lika viktiga för klubbens sammanhållning och vitalitet. Under 
ett år med Club Alfa Romeo ordnas träffar i landets alla hörn, allt från några medlemmar som 

samlas för att äta en pizza eller en glass någonstans i all enkelhet till stora evenemang som drar 
hundratals olika Alfor till ett och samma ställe. Vissa träffar är återkommande, pizza varje tisdag 
eller 1:a maj på Wenngarns slott och Krapperups slott varje år medan andra är engångsträffar. 

Näst nummer av Klöverbladet beräknas utkomma under vecka 7, 
med bl.a. reportage från Alfa Blue Team.

8    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    9



10    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    11

Specialoljeimportören i Malmö AB • Box 50337, 20213 Malmö, Sweden 
Tel 040-18 66 00 • info@wynns.se • www.wynns.se

RENGÖR DITT 
DIESELPARTIKELFILTER 
INNAN DET ÄR FÖRSENT! 
SPARA UPP TILL 30.000 KR.
Sotpartiklar sätter lätt igen dieselpartikelfiltret. Ett igensatt filter försämrar 
prestanda och är dyrt att byta. Wynn’s har därför utvecklat marknadens 
bästa produkter för såväl akut rengöring som underhållsrengöring. Snabbt 
och effektivt tar Wynn’s rengörare bort sotbildning i ditt dieselpartikelfilter. 
Innehåller Cerium för bästa effekt! 
 
S Enkelt att använda.
S En flaska = en behandling.
S Räcker till 40 liter diesel.

FÖRE ...

... EFTER!

Följ oss på facebook.com/wynnssverige 

ÅTERFÖRSÄLJARE wynns.se/partners

Följ oss på instagram.com/wynnssverige 

Allmän information:
Club Alfa Romeo är ansluten till MotorHistoriska RiksFörbundet, 
MHRF. Det innebär bl.a. att CAR ordnar besiktning av 
klubbmedlemmarnas bilar för den excellenta försäkring som 
MHRF sköter tillsammans med Folksam.

Försäkringen är tillgänglig för minst 20 år gamla fordon, i 
originalskick eller med smärre tidstypiska förändringar. Fordonet 
får endast användas i hobbysyfte, aldrig som bruksfordon, det 
fordras att bilägaren har en vardagsbil och det finns krav på 
bilens förvaring och utrustning. Kostnaden är för närvarande 
från 770:- per år för helförsäkring, för bilar av de vanligaste 
årsmodellerna. 

Bilar som byggts om, till vad MHRF kallar ”avvikande utförande”, 
kan numera också försäkras, till en högre premie, se MHRF:s 
hemsida för mer information. Observera dock att klubben kan ha 
högre krav på originalskick än vad MHRF har!

Ansökan:
Utförlig information om alla försäkringsformer, premier m.m. finns 
på MHRF:s hemsida, www.mhrf.se/forsakring. Där finns också 
en förteckning över alla besiktningsmän. Om närmsta CAR-
besiktningsman bor opraktiskt långt borta, är det ofta möjligt 
nyttja besiktningsman tillhörig annan MHRF-ansluten klubb.

Från hemsidan kan du också ladda ned ansökningsblankett. Där 
finns även möjlighet att sköta ansökan “digitalt”, så att du kan 
fylla i, bifoga bilder och skicka din ansökan direkt från din dator. 

Fotografera bilen, fyll i ansökan och avtala tid med 
besiktningsmannen. Han går genom bilen och upprättar ett 
protokoll, som beskriver bilens skick. Ansökan, bilder och 
protokoll skickas till CAR:s MHRF-ansvarige, som om allt verkar 
bra, tillstyrker och sänder till MHRF för slutlig bedömning. 

Om du har frågor, ring inte Folksam, utan kontakta MHRF-
ansvarig i Club Alfa Romeo, eller närmaste besiktningsman.

Fotografier:
Avsikten med bilderna till MHRF-försäkringen är att de skall 
dokumentera bilens skick, vilket är nog så viktigt om en skada 
skulle inträffa. Det ligger alltså i bilägarens intresse att ordna 
fram bra bilder! Hemsidan och ansökningsblankettens baksida 
visar att det inte krävs något märkvärdigt, endast tydliga 
bilder av bilens samtliga fyra sidor, inredning samt motor- och 
bagageutrymme. Bilderna skall vara av god kvalité och utskrivna 
på arkivbeständigt fotopapper. Format minst 10x15 cm, fler 
bilder utskrivna gemensamt på A4 accepteras också. 

Bildexempel, OK resp. mindre bra:

Avgift:
CAR tar i samband med ansökan ut en engångsavgift på 
200:- för klubbens kostnader för att administrera MHRF-
försäkringen. Om besiktningsmannen måste åka iväg för att 
utföra besiktningen får han och bilägaren komma överens om 
ersättning för resekostnaderna.

Besiktning:
Granskningen sker efter ett protokoll sammanställt av 
MHRF, och är en redovisning av bilens skick. På MHRF är 
man allergisk mot rost, så det är ingen idé komma med en 
murken bil, hur tidstypisk den än må vara... Brand är en av 
de värsta skadeorsakerna och följaktligen godkänds ej torra, 
spruckna eller dåligt fastsatta bränsleslangar, så se över 
bensinförsörjningen före besiktningen.

Krav på utrustning.
Fordonet måste ha batterifrånskiljare (huvudströmbrytare) och 
eldsläckare. Mer info på MHRF:s web-sida under rubriken 
”Villkor”.

Krav på förvaring.
MHRF har strikta krav på hur bilarna förvaras. De skall stå i låst 
utrymme då de inte används, vilket t.ex. innebär att nattförvaring 
i ”carport” inte är godkänt. Mer info finns på MHRF:s hemsida.

Ägaren är också viktig:
De låga premierna i MHRF-försäkringen bygger på att få skador 
inträffar. Det försöker man säkerställa genom att endast försäkra 
bilar ägda av verkliga entusiaster, folk som känner för sin bil, 
är rädd om den, kör och sköter den på rätt sätt. Det innebär 
givetvis att MHRF-försäkringen är personlig, den följer inte 
automatiskt med bilen vid försäljning!

Det är en förmån att godkännas för MHRF-försäkring, och det är 
upp till bilägaren att visa att hon/han är värdig förtroendet.  

Fler frågor?
Mer information kan du få från klubbens besiktningsmän eller 
MHRF-ansvarig i CAR, Björn Sandberg, Hangarvägen 3, 183 66  
TÄBY.  orso@bredband.net. 08-756 6787.
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ÅRSMÖTET 2016

Club Alfa Romeo Svezia´s högst 
beslutande organ årsmötet, gick i år av 
stapeln i Malmö den 26:e november. 
Annie Kärävä som fått styrelsens upp-
drag att ordna allt det praktiska kring 
evenemanget, hade valt Clarion Hotel & 
Congress Malmö Live för ändamålet.

Hotellet som är ganska nybyggt, lig-
ger centralt i Malmö och erbjuder med 
sina tjugofyra våningar en magnifik utsikt 
över Malmö och delar av Köpenhamn. 
Årsmötet avhölls dock i de lägre regio-
nerna, där styrelsen och banmötesgrup-

pen tidigare under dagen haft enskilda 
möten. Till själva årsmötet kom ca 40 
medlemmar och till den efterföljande 
middagen var det ca 65.

Under mötet konstaterades att 
klubben ”står och stampar” vad gäller 
medlemsantal. Många nya har tillkommit, 
men tyvärr har ungefär lika många valt 
att lämna. Analysen till det senare blev 
att bilmodellerna som samlat många 
medlemmar, t.ex. 75:orna och 156:orna 
håller på att fasas ur marknaden sam-
tidigt som det varit tunt vad gäller nya 

modeller. Förhoppningsvis ser vi nu en 
positiv utveckling med nyheterna 4C, 
Giulia och den nyligen introducerade 
Stelvio. 

Tyvärr finns inte protokollet från 
årsmötet framme vid denna upplagas 
pressläggning, men det kommer i nästa 
nummer och dessförinnan att läggas ut 
på hemsidan. Styrelsen presenterade sin 
verksamhets och förvaltningsberättelse 
som årsmötet godkände och gav sty-
relsen ansvarsfrihet för. Därefter var det 
dags för 2017 års verksamhetsplan och 
budget, vilka gav upphov till livliga dis-
kussioner med stort engagemang – trev-
ligt! Så småningom spikades efter vissa 
förändringar såväl planen som budgeten.

Eftersom klubbens medlemsantal inte 
ökar som önskat, presenterade valbe-
redningen av kostnadsskäl, ett förslag till 
en något mindre styrelse. Nu är det inte 
så att någon i styrelsen har ersättning för 
sitt arbete, men resor och övernattningar 
kostar en hel del, därav neddragningen. 
Den avgående styrelsen var helt enig 
med valberedningen att detta är en rik-
tig åtgärd. De som nu lämnar styrelsen 
är Annie Kärävä, Heli Lindgren, Gunnar 
Sundgren och Ragnar Rosengren. Dessa 
avtackades i samband med årsmötet 
med var sin delikatesskorg, som bland 
annat innehöll det nya klubbvinet, och 
med stor tacksamhet för engagemang 
och oegennyttigt arbete för klubben. 

Till den nya styrelsen valdes Charlotte 
Jacobson och Patrik Germundsson 
som nya ledamöter. Styrelsen för 
2017 besätts i tillägg till dessa av Ola 
Söderpalm, ordförande. Björn Ek, vice 
ordförande. Robert Hultman, sekreterare 
och Kenneth Larsson, kassör.

Efter årsmötet samlades alla deltaga-
re till presentation av det nya klubbvinet 
som presenterades av Henrik Selbo. Mer 
om vinet och hur man beställer det på 
systemet finns att läsa på annan plats 
i detta nummer av Klöverbladet. Med 
vinglasen i hand bänkade sig alla för att 
höra ett kåseri av klubbmedlemmen Wille 
Roos. Hans berättelse om Alfa Romeo 
Duetto och alla de Mille Miglia-event 
han besökt i bilen tillsammans med 
andra från klubben är helt fachinerande. 
Tveksamt om det finns någon person 
över huvud taget som har så stor kun-
skap om Alfa Romeos mest långlivade 

modell som Wille Roos.
Efter detta var det dags för årsmö-

tesmiddagen en trappa upp. På vägen 

passerade man den nya Giulia Q som 
stod utställd tillsammans med Björn 
Nilssons fantastiska Giulia från 1967. 

TEXT: OLA SÖDERPALM. FOTO: AXEL LINDGREN

Ola Söderpalm presenterade en idé om ett passande transportmedel för 
olika klubbaktiviteter.

Ett 40-tal medlemmar slöt upp på mötet.

Wille Roos hölle ett intressant kåseri om Duetton och alla Mille Migliaevent han deltagit i.

Björn Nilssons fantastiskt fin Giulia från 1967 tillsmmans med nya Giulia Q fanns att beskåda i hotellets foajé.Heli Lindgren och Gunnar Sundgren lämnar styrelsen och avtackades vid årsmötet.
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Bättre förrätt var svårt att tänka sig! 

Under middagen delades klubbens 

röda förtjänstnålar ut. I år gick de till 

Michael Emilsson och Ulf Bergman. Till 

Michael för hans stora engagemang 

inom ”Smålandsmaffian” där han varit 

med och arrangerat klubbens fram-

trädande på Elmia, plus att han under 

året dragit igång flera lokala träffar. Ulf 

Bergman fick sin nål för den kulturgär-

ning han bedriver tillsammans med en 

kompanjon i det så kallade 1900 Garaget 

i Trelleborg. Här räddas ett antal Alfa 

Romeo 1900 till eftervärlden, heder åt 

detta!

Klubben har dessutom återupp-

tagit utdelningen av ett renoverings-

pris. I år gick det till Mikael Bergman i 

Örnsköldsvik för hans fantastiska reno-

veringar av ett antal klassiska Alfor. En 

check på 2.000 kr från klubben som en 

liten uppskattning av hans fantastiska 

gärning.

Efter varmrätten delade banmötes-

gruppen ut alla utmärkelser för årets 

fantastiska insatser under årets ban-

mötes sesong, vilket som vanligt var ett 

mycket uppskattat inslag. En separat 

bildvisning från Spa-banan där några ur 

Challangegänget deltagit under hösten 

var också ett populärt inslag under års-

mötet. Fantastiskt att klubben har ett 

Det nya Alfaklubbens vin fanns för provsmakning. Den lycklige vinnaren av klubblotteriet, Sune 
Svensson

Pristagarna i Challenge klass III. Pristagarna i Challenge klass II. Pristagarna i Challenge klass I.

gäng som representerar oss internatio-
nellt!

Mot slutet av middagen var det dags 
för dragning i klubblotteriet. Ett digert 
prisbord där Sune Svensson drog hög-
vinsten i form av ett full-laddat verktygs-
skåp från Verktygsboden, grattis!
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ALFA ROMEO STELVIO
– DEN FÖRSTA SUVen I MÄRKETS HISTORIA
TEXT: MAGNUS PETSÉN. FOTO: ALFA ROMEO

Efter många rykten och spionbilder är den så äntligen här. 
Alfas efterlängtade entré i det så eftertraktade och säkert 
viktiga SUV-segmentet. Och nu när den presenterats så ver-
kar det inte som det blev något av den anabola Giliuettan 
som florerat länge. Det är en helt ny skepnad med direkta 
anletsdrag från den vackra Giulian som presenterades nyli-
gen. Alfa kanske inte riktigt brukar förknippas med bruksvän-
liga stadsjeepar men detta är något helt annat. En ulv i fåra-
kläder helt enkelt. En rackarns snygg varg dessutom med bra 

bett och snygg etikett. 
Nya Alfan är döpt efter bergskedjan i Italien med samma 

namn. Kan väl inte vara mer passande med tanke på vad den 
nya Alfan representerar. Det sägs att bergspasset Stelvio 
bjuder på några av Italiens roligaste vägar och detta borde 
vara Stelvions rätta element. Man pratar inte så ofta om pre-
standa och kördynamik när det talas om denna biltyp. Alfa 
Romeo pratar bara om just detta. Varför göra avkall på pre-
standa och körglädje bara för att man behöver en praktisk 

bil. Det finns ju uppenbarligen alternativ….
Bilen premiärvisades på Los Angeles Motorshow den 

15-18 november och superlativen lät inte vänta på sig. 
Representanten från Alfa Romeo talade inte om en SUV som 
skulle försöka matcha konkurrenterna BMW och Audi och de 
andra utan om att Alfa med Stelvion sätter en ny standard 
för klassen Premium SUV. Kanske inte så konstigt när man 
presenterar en SUV som inte bara är snabbare och mer avan-
cerad än konkurrenternas. Den är dessutom verkligen sju 

resor snyggare och andas verkligen Alfa Romeo rakt igenom i 
sitt formspråk.  Med ett mycket avancerat chassie och kördy-
namik utlovar Alfa Romeo köregenskaper som man tidigare 
trodde var omöjligt i en SUV. Utrustningsnivån är genomgå-
ende hög och med många tekniska delikatesser som exem-
pelvis Alfas kördynamiska system DNA. 

Bilen i sig bygger på Giulians mekaniska arv och med 
samma motoralternativ i stort. En stor skillnad finns dock 
och det är att den driver på alla fyra och att den har en spän-
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nande sättning med 100% bakhjulsdrift men med upp till 60% 
driv på framhjulen vid behov. Man har inte tummat på att en 
Alfa ska köras och inte åkas och inredningsmässigt har den 
lånat mycket från sin systerbil med samma design men ändå 
detaljskillnader för att skilja modellerna åt och som är unika 
för Stelvion.

Nya Alfa Stelvio finns endast med 8-växlad automatlåda.

Den vassaste modellen är likt Giulian märkets flaggskepp 
”Quadrifoglio”. Liksom Giulian har den 2,9 V6 med dubbeltur-
bo på 510 hk och gör 0-100 sprinten på under 4sek (!) För den 
som törs kan man nå en toppfart på 285 km/tim. Kan vara bra 
om det är bråttom till after-skin eller den oländigt belägna 
sommarstugan…..

Men de enklare modellerna med mindre motorer skäms 

inte heller för sig prestandamässigt och det kanske är de 
modeller vi kommer se mest av trots allt. Vi pratar om 0-100 
tider på mellan 6–8 sek och toppfarter över 230 km/tim. Vilka 
SUV på marknaden har dessa prestanda?

 Prisbilden och exakt vilka modeller som kommer till 
Sverige är i skrivande stund inte helt klarlagt men man får 
hoppas dem blir många att välja på.

Ska man försöka sammanfatta den nya Stelvion blir det 
stora tummen upp. Det är en midsize-SUV där alla bevittnar 
att den ser mer kompakt ut än vad den är i verkligheten. 
Bilen är snygg ur alla vinklar och det blir nog tufft att krypa 
in i en RAV4 om man sett och provkört en Stelvio. Den stora 
fördelen för den svenska marknaden är att vi gillar SUV och 
fyrhjulsdrift här uppe i norr. Detta i kombination med otroligt 

trevliga prestanda och känslan av att ha en SUV som åker 
ifrån grannens Cayenne eller de flesta renodlade sportvagnar 
också för den delen tilltalar i varje fall mig. Habegäret vaknar 
nog hos fler än undertecknad skulle jag tro.

Vidare när vi ändå presenterar nya Alfa Stelvio skall tilläg-
gas att Giulian som det verkar skall börjas säljas som kombi 
redan under 2017 och om det stämmer kommer det nog säkra 
lite av en comeback för märket i Sverige som är nästan syno-
nymt med combibilar.

Men självklart måste vi flika in en Alfa-anekdot som gör att 
smilbanden får lite motion. Jag kan inte garantera att anek-
doten är sann men jag måste få berätta den.

När man skulle försöka slå rekordet på Nurburgring med 
Stelvion vilket man också givetvis gjorde utspelades följande 

scenario enligt en känd motortidning som skall ha varit på 
plats. Alla konkurrenterna från landet som en gång var delat 
i Öst och Väst hade sina testförare i overall och racingutstyr-
sel i stort. Med tuning via laptops i bilarna och en massa per-
sonal på plats. Vad gör Alfa Romeo när det är deras tur. 

Jo en vanlig tekniker från testavdelningen kliver ut i jeans, 
lågskor och uppknäppt piketröja. Går genom depån med en 
kopp espresso i ena handen. Dricker ur sin espresso och 
ställer ner koppen på en däcktrave. Sedan sätter han sig 
lugnt i Stelvion och kör fullkomligt skjortan av konkurrenter-
na. 

Nya Alfa Romeo Stelvio har i skrivande stund rekordet på 
Nurburgring för en SUV någonsin. 

Alfa Romeo är tillbaka.
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Äntligen var så dagen inne för vår 
efterlängtade resa till Milano. Torsdagen 
den 26:e september samlades 22 för-
väntansfulla Alfisti vid gaten på Kastrup i 
Köpenhamn. Detta var mötesplatsen där 
vi alla träffades för första gången efter att 

stått upp mitt i natten för att flyga från 
Stockholm eller Göteborg. Några hade 
kortare väg och tagit sig till Köpenhamn 
via Malmö. Från början av planeringen 
hade vi nog hoppats på ett större antal 
resenärer, men detta visade sig senare 

vara ett ganska perfekt antal deltagare.
Väl framme på ”Aeroporto Malpensa” 

utanför Milano fann vi raskt vår buss 
med klubbens vackra gula klubbdekal i 
vindrutan. Bussen tog oss in till vårt hotell 
Starhotel Tourist på Viale Fulvio Testi 

JUBILEUMSRESAN TILL MILANO

inne i Milano, inte i centrum men med ett 
gångavstånd på 100 meter till närmaste 
Metrostation var det ändå ett perfekt 
läge. Eftermiddagen var vikt för egna 
aktiviteter, i mångas fall sömn, inför kväl-
lens gemensamma välkomstmiddag på 
hotellets restaurang ”La Cuccagnina.” När 
man hör ordet välkomstmiddag i Italien, 
vattnas det ju i den mest kräsna mun. 
Denna middag bevisade på ett smärtsamt 
sätt att allt ur det Italiensak köket inte når 
kulinariska höjder, nej denna middag var 
riktigt dålig. Det enda som var bra, var 
vinet vilket förvandlade middagen från 
besvikelse, till något vi alla skrattade åt. 
Fördelen var också att middagen var fort 
överstökad och vi lärde alla känna varan-
dra snabbt och enkelt. 

Fredag morgon stod bussen på nytt 
utanför hotellet och efter en god frukost 

bar det iväg till resans första mål, Alfa 
Blue Team i utkanten av Milano dit vi 
anlände efter ca en timmes bussresa. 
Här välkomnades vi av signore Salvetti 
och Marco Fazio. Förstnämde är en av 
grundarna till Alfa Blue Team och Marco 
Fazio är anställd av FCA i Milano som 
ansvarig för Alfa Romeo Heritage och 
kontaktperson med alla Alfa klubbar över 
hela världen.

Alfa Blue Team är världens största Alfa 
Romeo samling i privat ägo med över 300 
klassiska Alfa Romeo i samlingarna. Det 
handlar om efterkrigsbilar fram till början 
av 90 talet. Samlingarna är inhysta i en 
nedlagd industrilokal och är inte tillgäng-
liga för allmänheten. Det var en hel del 
arbete innan vi fick lov att komma och se 
härligheten och vi välkomnades av sig-
nore Salvetti med orden att: ”Alla riktiga 

Alfaentusiaster är välkomna – inga andra.” 
Man kan förstå att det inte går att hålla 
öppet för allmänheten, med tanke på vilka 
dyrgripar som finns i samlingarna. Innan 
vi släppets lösa i lokalerna fick vi lova 
herr Salvetti två saker. Det är förbjudet att 
säga att det är förbjudet att röka i loka-
lerna (han rökte nämligen själv oavbrutet) 
och vi fick inte ta bilder eller filma för att 
lägga ut på nätet. Publicera i Klöverbladet 
var däremot helt ok, så dessa rader är 
sanktionerade.

Man kan inte beskriva Alfa Blue Team 
som något annat än överväldigande. 
Känslan av att som barn bli insläppt i en 
godisbutik för att få välja fritt, måste vara 
något liknande denna. Det är bara helt 
omöjligt och det var nästan som något 
andäktigt tog tag i hela gruppen. Bilderna 
i reportaget får tala för sig själva, känslan 
låter sig inte beskrivas.

Efter några timmar, som säkert kunnat 
vara fler, blev det dags för återfärd och 
resten av dagen var reserverad för egen 
sightseeing i Milano. Lördag morgon stod 
bussen där igen, nu för att ta gänget till 
Arese och Museo Storico Alfa Romeo. 
Här var vår ankomst annonserad på en 
stor välkomsttavla ”Benvenuto Club Alfa 
Romeo Svezia!” vilket naturligtvis värmde 
våra hjärtan.

Museet är bara helt fantastiskt och på 
något sätt känner vi Alfisti oss som en del 
i historien kring ett av världens finaste bil-
märken. Mycket är skrivet i Klöverbladet 
och andra publikationer kring detta 
vackra musee och denna gång var det 
ännu bättre när en kunnig guide lotsade 

Deltagare på jubileumsresan var:

BO SKOGLING, GUNNARSKOG
SYLVIA HAGSTRÖM BRINK, GUNNARSKOG
DENNIS CARLSSON, FALUN
PER ARNE BERGQVIST, HÄGERSTEN
AXEL LINDGREN, NORSBORG
FREDRIK BERGLUND, STUREFORS
FREDRIK JOHNSSON, LINKÖPING
BJÖRN CARLSSON, LINKÖPING
KJELL LARSSON, MANTORP
EVA JOHANSSON, FRÖSÖN
MAGNUS PETSÉN, FRÖSÖN
ANDREAS SPAAK, NORRTÄLJE
CHARLOTTA SPAAK, NORRTÄLJE
FREDRIK BRORSSON, GÖTEBORG
THOMAS JOHANSSON, GÖTEBORG
THOMMY LEHRGRAFVEN, TIMMERSDALA
OLA SÖDERPALM, HJO
UNNI SÖDERPALM, HJO
ANDERS ENGLUND, HJO
LENA ENGLUND, HJO
JOAKIM HANSSON, OSBY
SUSANNE ANDERSSON, GÖTEBORG

TEXT: OLA SÖDERPALM
FOTO: AXEL LINDGREN, THOMMY LEHRGRAFVEN

Välkomstdrink serverades i hotellets bar.

Stämningen var som synes hög.

Gemensam ankomstmiddag serverades på hotellet.
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oss genom märkets mer än hundraåriga 

historia. Vandringen avslutades i muse-

ets 4G biograf där vi alla spändes fast i 

Sparco stolar innan det bar av, där var 

och en av oss var race förare i klassiska 

Alfor. Det sprutade småsten och vatten 

omvartannat, skakade, vrålade, lutade 

innan färden avslutades bakom ratten i 

en 4C i något slags gatlopp. På darrande 

ben tog vi oss därefter till lunchen som 

serverades på museets översta våning, 

en lunch som återställde det goda ryktet 

Italiensk mat har. De flesta ville ha vin till 

maten, något som museet flott bjöd på. 

Innan avfärd mot Milano blev de besök i 

Alfa shopen i museets entréplan och här 

var det nog många som drog på sig över-

vikt inför hemresan dagen därpå.

Allt trevligt har ett slut och på lördags-

kvällen var det dags för avskedsmiddag 

på krogen ”Naviglio Grande” i ett av 

Milanos mest populära restaurangdistrikt. 

Där fick vi en lite avskild egen del av 

restaurangen på andra våningen, vid ett 

uppdukat långbord. Väldigt trevligt och 

gott med stämning högt i tak. Efter mid-

natt hade vår buss lyckats ”stånga” sig 

fram genom folkmassorna i detta populä-
ra distrikt och underligt nog kom alla med 
bussen tillbaka till hotellet.

Morgonen därefter var det frukost som 
vanligt och därefter avresa mot flygplat-
sen. Tyvärr blev vi kraftigt försenade från 
Malpensa, så kraftigt att många missade 
sina asnlutningsflyg från Köpenhamn. 
Värsta drabbade blev ”Göteborgsgänget” 
som anlände till Landvetter klockan 22 på 
kvällen i stället för 15 på eftermiddagen, 
men vad gjorde väl det med så många 
positiva minnen i bagaget. Fanatstiskt 
trevliga människor i gruppen och fantas-
tiska resmål.

Det kommer utförligare reportage från 
Alfa Blue Team och Museo Storico i nästa 
nummer.

Domen var bara ett måste att besöka.

Entrén till Alfa Blue Team.

Övervåningen i en av lokalerna med många rariteter.

Den första lokalen med de äldsta bilarna.

Det finns inte bara bilar i samlingen, även båtar och båtmotorer och mycket annat.

Intressanta historier berättades av guiden.

Det fotades i massor.

T.o.m. på väggen finns bilar m.m.

Jubileumsresan avslutades med en gemensam middag på Naviglio Grande. Foto: Susanne Andersson.
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Projektet.
Året är 1992. Min gamla Ferrari 365 

GT har utvecklat ett nytt fel, oljeinbland-
ning i kylvätskan. Jag gissade att en av 
topplockspackningarna var skyldig, olja 
letade sig till kylvattenkanalerna. Men 
i vilken av V12:ans toppar fanns felet? 
Chansade på den ena, plockade isär 
och lyfte av, ett mödosamt och tidsö-
dande arbete. Såg inget fel, attackerade 
topplock nr 2. – Inget synbart fel där 
heller…

– Suck, med topparna avlyfta fanns 
det egentligen ingen återvändo, lika bra 
ge motorn en total renovering, att åter-
ställa den till 1970 års skick. För att få 
motorn ur bilen krävs att 60 kg växellåda 
först sänks ned från bilens undersida. 
För att det skall vara möjligt krävs att 
drivaxeln avlägsnas, och då måste 
momentröret mellan lådan och slutväx-
eln demonteras. Och för det fordras 
att slutväxeln först lossas och knuffas 
bakåt. 

Efter många mödosamma timmar 
forslades till slut den stora oljiga klum-
pen in till min arbetsplats, där jag lyck-
ligtvis hade möjlighet härbärgera den, 
och jobba med projektet på kvällar och 
helger.

Nedmuntrande...
Min motorbock, som jag använt till 

Alfa-motorer, var uppenbart inte vuxen 
uppgiften att hålla 250 kg V12:a. – Så, 
steg ett i renoveringen måste bli att 
bygga en ny bock. Mätning vidtog, 
ritning framställdes, fyrkantrör anskaf-
fades. Dags sätta igång, först kapa till 
rören, göra dem klara för svetsning. 
Verkstaden hade en utmärkt bandsåg, 
men då jag satte igång den upptäckte 
jag direkt att dess kylvätsketank var 
tom. – Dags att blanda till ny skärolje/

vatten-emulsion! Alltså, först behövs en 
hink, uppsökte skåpet där hinkar för-
varades. Tomt. Letade, och letade och 
letade, på alla upptänkliga och otänkba-
ra ställen i verkstan, men kunde omöjli-
gen hitta en hink… 

– Här stod jag alltså nu, med en stor, 
komplicerad, oljig klump till motor att 
renovera, med hundratals timmar av 
arbete väntande, och kunde inte ens 
hitta en hink! Tvärstopp redan i projek-
tets första mikroskopiska steg. – I denna 
stund var det inte svårt att tappa sugen, 
uppgiften framstod som helt överväl-
digande, entusiasm och beslutsamhet 
upplöstes i intet och ersattes av dyster 
handlingsförlamning…

Ferrariägare i typisk position.
– Till slut blev dock motorn renoverad, men det 
tog många år…

TEXT OCH FOTO: BJÖRN SANDBERG

Gänget samlat för fotografering i entrén till Museo Storico Alfa Romeo.

Tre gamla godingar.

Guiden berättar historien om Alfa Romeo.

6C 1750 Gran Sport 1931.

8C 2300 Corto ’’Mille Miglia’’ 1932.

Italiensk lunch smakade utmärkt efter rundvandringen i museet.

Här visades en häftig film där åskådarna fick ’’åka med’’ och känna vindrag och vattenstänk.
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Sista lördagen i oktober var det dags 
för garage och pizzaträff, denna gång 
kryddad med ett besök hos den lokala 
Alfa-återförsäljaren.

Samlingsplatsen var 
Biltemaparkeringen och strax efter 
klockan tio hade vi räknat in 11 italienska 
bilar och ett knappt 20-tal deltagare. 
Solen sken med det var rejält blåsigt och 
kallt.

Först stannade vi till på Holmgrens för 
att där känna och klämma på nya Giulia. 
Några av oss fick även chans att provkö-
ra en kort runda. En 180 hästars diesel 
med automatlåda stod det på menyn.

Därefter åkte vi ut till Gemla som lig-
ger någon mil utanför Växjö. Där har Eric 
Söfringsgård sitt företag Supermotors. 
Där fick vi en historielektion om de olika 
italienska mc-märkena samt att Eric 
visade runt i sina lokaler. Ingen provtur 
dock men en skönsång bjöds det på när 
Eric startade ett par motorcyklar.

Nu var det sen eftermiddag och vi var 
alla hungriga, så vi styrde tillbaka in till 
Växjö och Pizzeria Venezia. Där bjöds 
det förutom god mat även filmvisning 
från BTCC. Vi kunde följa Alfas framfart 
mellan Fordar och Volvokombis...

Tack till Oscar (Holmgrens Bil) och 
Eric (Supermotors) och alla ni som del-
tog.

GARAGE- OCH PIZZATRÄFF I VÄXJÖ

TEXT OCH FOTO. MICHAEL EMILSSON

Samling i solskenet.

Till höger i röd jacka syns Susanne som kom från Göteborg i sin otroligt fräscha 156 V6.

Man kan inte titta sig mätt på alla detaljer på dessa konstverk.

Där stod hon, nya Giulia.

Ett obligatoriskt inslag är att avsluta träffen med pizza och denna gång filmvisning.En del av oss drog vinstlotten som bestod av en provtur i denna 180 hästars diesel med automat.

I mitten syns Eric som berättade om de olika italienska 
mc-tillverkarnas historia.
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Efter förra årets framgång med Giro 
di lago Bolmen, bestämdes det under 
2015 års avslutningsmiddag att vi kör 
igen 2016. Sagt och gjort, så fick det bli.  

Lördagen den 3:e september var det 
dags. Traditionsenligt var det samling 
på RH Dekor & Solfilm i Ljungby där det 
bjöds på bilvisning i stor och liten skala 
samt kaffe och frallor till alla deltagare. 
Nytt för i år var att varje deltagare fick 
en röstsedel där man kunde rösta fram 
girots finaste bil. 

Ingemar Haglund från Alvesta visa 
upp en del av sina byggmodeller. Bland 
annat en Fiat Mefistofele i skala 1/12 
med en byggfinish som inte går att 
beskriva i ord. Samt en del andra italien-
ska skönheter i full skala på såväl 2 som 
4 hjul fanns att beskåda. 

En exklusiv dekal Giro di lago Bolmen 
2016 fick varje ekipage, gjord av Patrik 
Germundsson. Innan vi gav oss iväg, 
delade vi in oss i fem olika lag då det var 
en quiz utmed girot som Peter A Kavcic 
snickrat ihop. 

Det är en häftig känsla att vara delak-
tig i en 22 bilar lång karavan, det krävs 
koll framåt och bakåt så att alla åker åt 
samma håll. Väl framme vid färjelägret 
var det dags för lite regn så det medhav-
da fikat fick ätas i respektive bil. Sedan 
väntade 15 minuters resa med linfärjan 
Bolmia. 

När alla bilar var över på ”fastlandet” 
styrde vi vidare mot nästa stop. Där 

GIRO
DI LAGO BOLMEN

samlades de olika lagen för att svara på 
mer quiz.  

Framåt eftermiddagen var vi tillbaka 
i Ljungby för nästa aktivitet. Då var det 
Tågcentralen som bjöd in oss för att 
visa sin fantastiska modelljärnväg. Läs 
mer här: www.tagcentralen.se Det kan 
skrivas spaltmeter om detta imponerade 
bygge.  

Vi bjöds på kaffe & kaka samtidigt 
som vi hade prisutdelning. Flest röster 
på girots finaste bil fick Ayhan Dizar med 
sin GTV6 -86. Pris för ”long distance” 
fick Lars Erlandsson med fru. Dom kom 
från Mölndal i sin fräscha Spider -90.  

Ingemar Haglund Alvesta har byggt denna fantastiska Fiat Mefistiofele i skala 1/12. 

Dessutom lottades det ut priser till de 
som röstat. Tack till Ambi´s Italien, CD 
bilvårdsprodukter/MA-FRA, Växjö Däck 
och Alvesta bildelar/BDS som skänkt 
priserna. 

Som avslutning var det bokade bord 
på Stationskrogen i Ljungby, där fick vi 
god mat serverad. 

Tack till alla ni som deltog och ni som 
gör detta möjligt. Behöver väl egentligen 
inte tillägga att vi kör igen i början på 
september 2017. 

SALUTI SMÅLANDSMAFFIAN

Ronny Anderssons Alfa 75 2.0 TS Challenge klass 2 som tog bronspeng i årets serie.

En härlig blandning av bilar. Det skiljde ca 50 år mellan den äldsta och nyaste. 

Här ses en del av de 22 bilar som startade årets giro.

Lite snack innan det bär i väg mot Bolmen. 

Tillbaka på fastlandet och tid för mingel innan vi åker vidare.

I väntan på färjan Bolmia.

Färjan tar mellan 8-10 bilar och resan tar ca 15 min. Det blir stressigt att 
hinna till Taxfree…

Här är vi hos Tågcentralen i Ljungby som visade sitt fantastiska bygge.

20
16
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Det var en gråmulen lördag i septem-
ber som vi samlades ett litet gäng vid 
Kalmar-Rasta. Klockan tio bestämdes 
det att vi skulle mötas. 

Därefter åkte vi i samlad trupp över 
till Öland för att först åka en liten bit 
söderut på ön, sedan snirklade vi oss 
över till östra sidan mot Gårdsby. Från 
Gårdsby styrde vi våra italienare norrut 
på små härliga vägar för att hamna hos 
Andreas verkstad i Borgholm. Där stod 

hans race-GTV till beskådan samt att det 

bjöds på korv med bröd. 

Med lite mat i magen fortsatte vi norr-

ut. Det är kul att se ansiktsuttrycken på 

människor i trädgårdar, på cyklar m.m. 

när det kommer flera italienska bilar på 

rad. 

Efter en hel del rattvridande hamnade 

vi på västra sidan av ön igen. Där guida-

de bröderna Silfverling ut oss nära havet. 

Vi fortsatte upp mot Sandvik där vi gjor-
de halt en stund. Vädret gjorde dock att 
det inte blev särskilt långvarigt. Vi styrde 
vidare norrut mot Hagelstad för att där 
efter vända söderut igen hem till Andreas 
som visade upp sitt (sina) garage med 
ett blandat innehåll med betoning på 
projekt. Där fanns både egna och kund-
bilar som väntade på att nöta asfalt igen.  

Nu började det morra i våra magar. 
Så rutten ställdes mot Borgholm och 

restaurangen, och via små, tighta vägar 
vi hamnade på östsidan ännu en gång.  

Nu visade klockan halv fyra när vi 
parkerade våra bilar lite snyggt på gåga-
tan i centrala Borgholm precis utanför 
restaurangen Mormor Julias. Efter en 
fantastiskt god mat hade vi en liten 
prisceremoni där Peters Brera fick pris 
för träffens finaste bil. Pris fick också 
Gunnar som åkt 27 mil för att deltaga 
i Girot. Starkt gjort Gunnar! Hoppas 

bilvårdsprodukterna kommer till använd-

ning. 

I utlottningen av röstsedlarna drog 

Edvin vinstlotten som bestod av pasta 

från Ambri´s Italien. 

Merparten av oss fortsatte sedan mot 

Kalmar där våra vägar skiljdes och var 

och en åkte hemåt. 

Detta var första gången som detta 

arrangerades och förhoppningen är att 

det bjuds på en liknande tur nästa år 
igen. Då finns det tankar på att tidigare-
lägga datumet till helgen innan skörde-
festen. Skälet till det är främst att det då 
är mer som har öppet och förhoppnings-
vis är det inte lika mycket höst.  

Stort tack till Christopher Lilja som 
drog igång detta samt till bröderna 
Silfverling för en fantastisk ”roadbook” 
och garagebesök.

GIRO DI ÖLAND 
8 SEPTEMBRE 2016

Mathias Silfverlings fräcka Fiat Barcetta. Träffens finaste bil med sin ägare Peter A Kavcic. 

Glada & nöjda deltagare från Nässjö. I garagebesök nummer två fanns ett häftigt projekt i form av en 
GTAm replika. 

Stefan & Edvin Mattsson vid sin 156 Busso V6. Gunnar Tellow med sin 127:a hade kört från Ulricehamn. Initiativtagare Christopher Lilja och hans GTV. 

Andreas Silfverlins GTV som har ett förflutet som Challengebil. Snyggt parkerade på gågatan i Borgholm framför restaurangen.  Pristagare fr.v. Gunnar Tellow ”long Distanse”, Peter A 
Kavcic snyggaste bilen och Edvin Mattsson som drog vinsten 
bland de röstande deltagarna.
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DUBB MED STÖRRE KROPP OCH BOTTEN:  
BÄTTRE GREPP VID BROMSNING OCH ACCELERATION

Välj säkerhet i vinter, välj Pirelli.

Ice Zero - dubbdäcket för extrema vinterförhållanden.  
Perfekt val för alla typer av bilar, från mindre bilar til l  SUV och högprestanda bilar.

BÄTTRE GREPP PÅ SNÖ. OPTIMERAD PRESTANDA PÅ IS. 
BÄTTRE STABILITET PÅ NORDISKA VINTERVÄGAR.

TESTADE DUBBDÄCK I 
DÄCKTEST VI BILÄGARE OCH  

TEKNIKENS VÄRLD 2015

TOPPTESTAT

En kulen kväll i början av novem-
ber samlades ett gäng Alfisti från 
Club Alfa Romeo Svezia hos Ingemar 
Gustavssons butik Gusto Classico i Hjo. 

Alfisti från Skaraborg, Göteborg, 
Linköping och Nässjö trotsade hotan-
de snökaos för att få träffa likasinnade 
och se en mycket trevlig film från en 
av Ingemars resor till Vernasca Silver 
Flag, en träff som lockar ett stort antal 
historiska bilar som visas upp och kör 
en sträcka uppför bergen. Det är ingen 
tävling men det gasas friskt i alla fall. De 
kör med olika teman varje år och 2016 
var det Alfa Romeos tur. Bilder och film 
från klubbens jubileumsresa till Milano 
och besöken hos Alfa Blue Team samt 
Museo Storico Alfa Romeo.

Vi fick avnjuta en hel del av de ita-
lienska delikatesser som finns i butiken, 
olika salamisorter, lufttorkade skinkor, 
olivoljor, fantastiskt goda ostar, årgångs-
balsamico m.m. m.m. och de flesta 
inhandlade en kasse med delikatesser 
innan det var dags att styra kosan 
hemåt.

Stämningen var hög och som vanligt 
när Alfisti träffas och det diskuterades 

växellådor, däck, bankörning förr och nu 
och en hel del annat...

Ingemar Gustavsson, som har en 
stor passion för den italienska kulturen, 
maten och framför allt Alfa Romeo och 
Abarth, startade Gusto Classico i liten 
skala hemma på gården i Blikstorp utan-
för Hjo 2010. Det hela började med att 
visa upp sina produkter på olika mässor 
och försäljning på internet och i den lilla 
butiken. 

Våren 2016 dök det upp ett tillfälle att 
överta en lokal i centrala Hjo och i juli 
öppnades portarna till den nya butiken. 

Det går inte att ta miste på Ingemars 
passion för Italien, väggarna är fyllda av 
tavlor på bl.a. Alfa Romeo och de olika 
italienska regionerna. Träffar för olika 
sällskap som har fastnat för den italien-
ska matkulturen ordnas och många fler 
planeras.

Ingemars bilintresse började som ung 
grabb och efter några olika bilmärken så 
köpte han sin första Alfa 1986, det blev 
en Giulietta av 1984 års modell och sedan 
dess har det passerat ett 20-tal Alfor 
genom åren och för tillfället står det ett 
par objekt som väntar på renovering.

KLUBBTRÄFF HOS GUSTO CLASSICO I HJO

Ingemar Gustavsson.

Ingemar berättar om sitt intresse för Italien och hur han kom på idén med att öppna butiken.

Film, mat och vin intogs samtidigt som film från Vernasca Silver Flag visades. Fina tavlor pryder väggarna.

Några av delikatesserna som det bjöds på.

TEXT OCH FOTO: THOMMY LEHRGRAFVEN



34    KLÖVERBLADET 1976 – 2016 KLÖVERBLADET 1976 – 2016    35

ETT GRÖNT 
ITALIENSKT 
FARTMONSTER

Konkurrenterna har nästan 
känt sig slagna på förhand.

Sune Svensson susade enkelt hem sin andra 
slutseger i Club Alfa Romeo Challenge.

– Det är sjukt vilken fart jag fått i den här 
gamla bilen, säger han. Publiceras med tillstånd av Blekinge Läns Tidnings och Sydöstrans gemensamma sportredaktion.

TEXT: HENRIK FLEMMING, 
FOTO: STAFFAN LINDBOM, 
BLEKINGE LÄNS TIDNING
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1971 lanserade Alfa Romeo modellen 
Alfasud. När den kom var den långt före 
sin tid: skivbromsar runt om, femväx-
lad låda och överliggande kamaxlar. 
Dessutom var det den första Alfan med 
framhjulsdrift.

1977, samma år som den nu 57-årige 
Backarydsbon tog sitt körkort, satt han i 
en sådan för första gången.

– Det blev min första bil, berättar 
Sune Svensson.

39 år senare klev han ur en 
som mästare i Club Alfa Romeo 
Challenge. Den 17 september 
stod Sune Svensson som slut-
segrare på Mantorp – för andra 
gången i sin relativt korta banra-
cingkarriär.

– Den Alfan jag har nu köpte 
jag runt 1990 och sedan dess har den 
genomgått två helrenoveringar så jag 
brukar säga att det är min tredje bil, 
haha.

För fem år sedan tog Sune Svensson 
klivet in i banracingen och Club Alfa 
Romeo Challenge, men bilintresset har 

funnits där bra längre än så.

– När jag började tävla 2012 var jag 
rookie så tillvida att jag inte kört mot 
konkurrenter tidigare. Men under tio års 
tid körde jag Alfan på banträffar så jag 
hade mycket träning och åtskilliga mil i 
kroppen.

Målet var hela tiden att en dag ställa 
sig på startlinjen i tävlingsserien. 2012 
var det som sagt dags och det blev 
succé direkt. Sune Svensson vann inte 

bara sin klass 3 utan också den totala 
slutsegern över alla tre klasserna som 
det tävlas i.

– Totalsegern är väl i och för sig lite 
mer inofficiell, men alla håller koll på det 
också.

I år var det så dags igen och segern 

blev överlägsen. Så överlägsen att 
konkurrenterna halvt på skämt halvt på 
allvar tycker att Sune Svensson borde 
prova lyckan i klass 2 i stället. 

Inte för att han skulle vara mer väl-
kommen där.

– De vill inte heller ha mig, skrockar 
han.

– I teorin ska klass 2-bilarna vara 
snabbare, men jag har i stor sett kört i 
från hela det fältet också i år.

Sune Svensson har balanse-
rat vikten på sin Alfasud nästan 
till ett minimum vad den måste 
väga. 803 kg grön pärla gör att 
bilen bara har tre kilo till godo 
till minimivikten och det gör den 
snabb. Riktigt snabb.

– Jag har utnyttjat allt som 
är tillåtet, man kan säga att jag har gått 
”all in” där och det har kanske inte mina 
konkurrenter gjort. I snitt har jag varit 
två sekunder snabbare än dem och det 
är sjukt vilken fart jag har fått i den här 
gamla bilen.

Och han har redan planer på hur han 

Motorn i Svenssons Alfasud av årsmodell 1976.

Sune Svensson sittandes bredvid sin Alfa Romeo Alfasud som han haft så stora framgångar med det här året. Faktum 
är att Svensson fått bilen så snabb att konkurrenterna har känt sig slagna på förhand.

ska få sin kära Alfa ännu snabbare till 
nästa säsong. 

– Jag ska jobba med aerodynamiken 
på bilen i vinter. Jag har läst lite och 
försökt förkovra mig och väl lite planer, 
säger han finurligt.

En tävlingssäsong går i runda slängar 
på 35 000 kronor, men det förutsätter 
att inget allvarligt händer med bilen 
under racen.

– Jag har haft några år med allehan-
da materialfel och några förarmisstag 
har också förekommit, säger Sune 
Svensson med ett leende.

Som när han hittade den där stenmu-
ren på Knutstorp 2014 och fick ”byta lite 
grejer i fronten”. Den typen av reparatio-
ner och det finlir som väntar med bilen 
nu under vintervilan sköter han själv. 

– På den nivån vi tävlar är det så, det 
finns inga team runt bilarna. Ibland har 
jag någon eller några kompisar som föl-
jer med på tävlingarna, men det är inget 
jag räknar med.

’’Konkurrenterna har
känt sig slagna 

på förhand’’
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Det är dax att träffas och ljuga om vinterns förbättringar och 
insperera varandra att få bilen klar. Det är ju snart vår.

Puben erbjuder sina egna öl och har ett stort utbud av andra 
specialöl, varför inte prova suröl eller godisöl? 
Italenska öl ska tas in enkom för vårt besök. 

Enklare maträtter bra viner, mjöd och andra vanliga pub-
drycker finns också. Även bra alkoholfria öl och drycker finns.

Om man styr in till Knivsta på idealspåret 
(med SL eller SJ 30 minuter från Centralen) 

så ligger puben i Stationshuset. 
SL/SJ tågen går både till Uppsala och Stockholm 

fram till kl 01. Parkering finns utanför stationshuset. 

Anmälan är obligatorisk, på hemsidan eller till 
hagblom.robert@gmail.com 

0708-14 49 49
senast 9/2 2017.

Scuderia Colltello Città

bjuder in medlemar i 

Club Alfa Romeo Svezia 
på öl-kväll på Trainstation Brewery i Knivsta 

lördagen 11 februari från klockan 18
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Det är uppfriskande att slå hål på för-
domar, extra roligt när det är mina egna. 
Men det är bekvämt med fördomar, de 
fyller skavande kunskapsluckor. Ett mer 

ansträngande alternativ är att ordna ett 
möte med verkligheten. 

Framför mig på Gärdet står en kop-
parfärgad Sud från 1983. En av de mest 
fördomsdrabbade bilarna bredvid Skoda 
med pendelaxel och Mercedes A-klass. 
Den är orenoverad, lätt rostbiten och 
lagom patinerad men absolut inte sämre 
än andra bilar från 80-talet. Ägaren Jan 
Gyllenrot ursäktar att den inte renoverad 
men är samtidigt stolt över originalskick-
en och att den precis klarat besiktning-
en. Jag är förstummad, det är första 
gången jag ser en Sud på 25 år. 

På 70-talet fick Sud lysande recen-
sioner för design och vägegenskaper. 
1974 utsågs nya Alfasud till årets bil 
i Norden av tidningarna Teknikens 
Värld, Teknikaan Malimaa och Vi Menn.  
Främsta argumentet var dess tekniskt 
framsynta konstruktion.  

Alfa Sud var en avancerad bil med 
många spännande tekniska lösningar. 
Den hade en helt ny varvvillig boxermo-

torn som gav bilen låg tyngdpunkt. Jans 
bil med den 95hk starka motorn på 1.5 
liter med dubbla Weber. Alla hjul har 
skivbromsar, fram är de centrummonte-
rade för låg ofjädrad vikt. Denna racing-
konstruktion följde med till Sudsprinten, 
men tyvärr inte till Alfa 33 och den efter-
följande Sprint. All denna spännande 
teknik samsades i en smart kaross som 
rymde en hel familj. 

Grundformen från Giugiaro föränd-
rades inte under livstiden. De största 
förändringarna kom 1980 när det sista 
60-tals kromet ersattes med svart plast. 
Då förändrades även den vinylmjuka 
funkiga instrumentpanelen till en mer 
enhetlig klossig design i hårdplast. 1982 
gick den från fyra dörrar med baklucka 
till femdörrars halvkombikaross. 

Sud är en liten men förarplatsen 
är rymlig och bekväm med inställbar 
ratt. Knappar och spakar fungerar inte 
som i andra bilar men det gör det extra 
spännande idag. De stora glasytorna 

ger fin sikt men fötterna har det trångt. 
Pedalerna sitter tätt och är små som 
salta bananer.

Det svåraste med Sud är att hålla 
reda på alla versioner. Den finns i två-, 
fyra- och femdörrars kaross och en 
kombi, Giardinetta. Några utrustningsni-
våer är ti, L, SE, 5m, Super, Veloce och 
Quadrifoglio Verde som skulle utmana i 
Golf GTI klassen. Motorstorlekarna var 
1.2, 1.3, 1.4 och 1.5. Att räkna alla kom-
binationer blir som historien med riskor-
nen på Schackbrädet. 

Trots alla fina recensioner var det 
kvalitetsbristerna och rosten som blev 
synonymt med Alfasud. Historien börjar 
på 60-talet i Italiens fattiga syd, sud 
på Italienska. Alfa Romeos nya bilfa-
brik i Neapel var en statlig satsning på 
Syditalien för att lyfta arbetslösheten. 
Den skulle bygga Alfasud och Rudolf 
Hruska var ansvarig för Sudprojektet. 

ALFASUD
ÅRETS BIL I NORDEN 1974

Jan Gyllenrot med fru, stolt ägare till Alfasud.

Olika motorstorlekar fans att välja på i olika 
delar av världen.

Frugan håller koll på putsen. Hyfsat lätt att byta tändstift.

Förarmiljön i Alfasud. Underbara bakrutestreamers.

TEXT OCH FOTO: FREDRIK ROMARE.

Men det gick inte som planerat. Bilen 
var för komplex för den lågutbildade 
arbetskraften vilket gick ut över kvali-
teten och det återvunna stålet som var 
vanligt då rostade snabbt. Dessutom 
försämrade Alfa Romeos åtgärder med 
fyllning av hålrum rostsituationen ytter-
ligare. 

De fina recensionerna förändrades 
till hård kritik och även om du aldrig 
kört, suttit i eller sett en Sud visste du 
att detta var en dålig bil. Eftersom den 
inte var exklusiv var det få som var ville 
bevara eller renovera sin Sud.

Det tillverkades nästan tio gånger fler 
Alfasud Berlina, nästan 900.000,  jäm-
fört med Alfetta GTV. På Gärdet var det 
omvänt med ett tiotal GTV och endast 
en Sud. Det är säkert många motorjour-
nalister som var med att avliva Sud som 
idag skriver om den som en spännande 
samlarbil.
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ALFOR SKROTAS, SÄLJS OCH KÖPS

Den upptäckten gjorde hustrun och 
jag när vi åkte runt i landet och inhand-
lade två Alfor. Träffade då ett antal trevli-
ga människor. Därav inledningen.

Tror det var 2013 jag köpte en 
väl använd Alfa 145 av CC Motor i 
Eskilstuna. Den drog en hel del olja, ca 
4 liter från Eskilstuna till Sundsvall. Från 
Sundsvall gick den på tre cylindrar till 
Härnösand där den lade av. I garaget 
som vi, ett antal gubbar, höll till före-
kom all världens teorier om orsaken. En 
backventil i en slang från vevhusventi-
lationen saknades, det var orsaken helt 
enkelt.

Den behändiga lilla bilen fungerade 
bra ända till juli i år, när yngsta dottern 
lånade den några dagar. Startnyckeln 
med den röda klumpen med alfamärket 
försvann spårlöst, på  gårdsplanen, eller 
inomhus. Skallgångskedja bildades, alla 

Människan är människans glädje!
tänkbara utrymmen genomsöktes ett 
antal gånger. Nyckeln hade gått upp i 
rök, återstod skrotning av bilen.

– Kanske vi ska köpa en Citroen 
Berlingo som är en rätt praktisk bil sade 
jag till hustrun. Hon tittade på mig helt 
oförstående, tror inte hon svarat mig än. 
Jag tog det som en bekräftelse på att 
det är Alfa som gäller. Ett begagnat lås 
med tillhörande nycklar till vår 145 var 
inte att tänka på, enligt experter, detta 
på grund av startspärren. Kollade på 
blocket, där fanns en enda 145:a som 
jag ringde på. En årsmodell 97, endast 
10.000 mil, med boxermotor. Lät bra, 
men mitt beslut om köp dröjde.

I samma veva ringer Salvatore, en 
italienfödd pizzaägare. Han vill köpa vår 
Spider -85.

Är den till salu blir min första tanke? 
Vi Alfaägare har träffats några gånger 

på hans pizzeria och tråkat honom för 
att: – född i Italien, ja till och med arbe-
tat ett antal år på en Alfaverkstad där, 
åker nu omkring i udda bilmärken, det är 
inte bra. Efter tråkningarna av Salvatore 
kände jag mig tvungen att sälja Spidern. 
Vi kom överens om köpesumma. ”Jag 
åker på semester till Italien i en månad 
men sätter in en handpenning på ditt 
konto” säger han. Behövs inte svarar 
jag, vill du köpa bilen, så väntar den till 
dess du kommer tillbaka. 

Kände mig en aning nöjd eftersom 
jag ville minska bilinnehavet. Efter några 
dagar säger hustrun, ska vi verkligen 
vara utan cab, svårt att tänka sig efter 
denna fina sommar, och jag höll med. 
Kollade på Blocket om det fanns någon 
passande bil. Och där var den, en 
Spider 1991, röd som en Alfa bör vara. 
Den fanns i Arvika, lite ocentralt, men 
ändå.

Ringde ägaren och frågade om han 
hade kvar bilen. – Många har ringt men 

ingen har bestämt sig för den, svarar 
han, Marcus Lindström hette han. Då 
bestämmer jag mig för den. Vill du ha 
en handpenning, frågar jag. Behövs 
inte, svarar han! Svaret kändes reellt på 
något vis, lite som på hästhandlartiden, 
ett löfte var ett löfte och ett handslag 
gällde.

Några dagar senare, nattåg till 
Hallsberg därefter X2000 till Arvika där 
Marcus möter oss på centralen. Han 
ringer hem till föräldrarna och ber om 
kaffe med dopp, bilen står på deras 
gårdsplan. Det blev en lång, trivsam och 
pratsam kaffestund. Han importerade 
bilen 2013 från Holland, dessförinnan 
har han ägt ett tiotal Alfor. Nu suktar 
Marcus efter en GTV6 eller en fin 75:a. 
En uppmaning, hjälp honom med det 
annars får han nog snart abstinens.

Till slut var vi tvungna att bryta upp. 
Vi skulle köra många mil upp till Falun 
för att hämta 145an jag ringt på tidigare. 
Affären var uppgjort på telefon. 

Mats Wargh var namnet på säljaren 
av denna jättefina 145:a av årsmodell 
-97 med boxermotor, och ett år äldre 
än vår skrotade bil. Även denna bil 
var importerad, från Tyskland. Ett par 
mindre Lancia hade han också köpt 
i Tyskland. En Datsun -71, första året 
de importerades, hade han renoverat. 

Dessutom stod i garaget en tom grund-
målad kaross till en Hillman Imp. Mats 
berättade att han hade alla delar till den 
utom motorn, men den skulle han hämta 
från Finland inom några veckor. 

Mats körde sin första bantävling med 
en ”Hundkoja” 1974, och fortsatte med 
tävlandet till1990. Senare delen av täv-
lingsperioden körde han i SSK serien. 
En intressant bekantskap där vi kunde 
uppehållet oss längre men som de pen-

TEXT OCH FOTO: HÅKAN NORDIN

sionärer vi är så är ju tiden alltid knapp.

Från Falun åkte vi i en bil var, hustrun 
och jag, inte för utan, att vi kände oss 
lite internationella, två utlandssålda bilar, 
en Spider och en 145. En vecka efter vår 
hemkomst hämtade Salvatore vår ljust 
gula Spider, han såg ut att vara belåten. 

Det blev en del handslag och tack 
för affären den veckan. Vårt bilbestånd 
minskade inte, liten tröst är att det inte 
ökade.

Affären klar, Marcus Lindström säljer den röda Spidern från 1991 till artikelförfattaren.

Äntligen fick Salvatore, traktens italienskfödde pizzeriaägare fick äntligen sin efterlängtade Spider.

Nästa bilaffär på resan blev hos Mats Wargh, en Alfa Romeo 145 från 1997. Mats pysslade även om  en Datsun av 1971 års modell 
och en påbörjad renovering av en Hillman Imp.
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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!
KB - redaktionen
tackar för i år 
och önskar Er alla
En Riktigt God Jul
och Ett Gott Nytt År!

Buon Natale

Felice Anno

Nuovo!

Nu är klubbens egna vin äntligen på ingång! Vi har i 
samarbete med Aziena Uggiano i Toscana tagit fram ett vin 
med egen etikett och kommer inom kort att kunna erbju-
da detta via Systembolagets beställningssortiment. Så fort 
Systembolagets kvarnar malt färdigt får vi ett beställnings-
nummer att använda oss av.

Uggiano ”Prestige”, som vinet heter, är en Chianti 
Classico DOCG med en lätt doft av viol och körsbär samt 
tydliga toner av vanilj. I smaken är den ett harmoniskt och 
något torrt vin med lätta tanniner och lång eftersmak. Passar 
både lättare rätter så väl som grillat och vilt. Druvorna som 
vinet är tillverkat på är 90% Sangiovese och 10% Canaiolo. 
Etiketten är ritad av vår klubbmedlem Filip Wennergen.  

Vinet har vunnit ett flertal utmärkelser och fick nu senast 
silvermedalj i Mundus Vini för sin årgång 2015. Ni kan läsa 
mer om vinet på www.uggiano.it. Så snart beställningsnum-
mer finns tillgängligt lägger vi ut en blänkare på klubbens 
hemsida.

CHIANTI CLASSICO

DENOMINAZIONE DE ORIGINECONTROLLATA E GARANTITA

PRESTIGE

CHIANTI CLASSICO
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Hjulnötter 2016:

OLÖSLIGA OMÖJLIGHETER
NÖTSREDAKTÖR: BJÖRN SANDBERG

Nötredaktören har åter lagt två strån i kors, och efter svåra vedermödor fått ihop 
ett sortiment knepigheter, vilka här presenteras för en otåligt väntande läsarskara. 
Denna gång finns det frågor som är så lätta att de upplevs som lömska, och där-
med blir svåra! Men låt inte detta avskräcka dig, ty omvändningen gäller också!

Bästa i tid insända svar belönas med fritt 
medlemskap i Club Alfa Romeo 2017! 
Svar-instruktioner finns efter sista frågan. 
Lycka till!

  

1. Alla läsare av Klöverbladet ser naturligtvis att detta är 

en Tubolare Zagato 2, men var är fotografiet taget?

1. Kalifornien    X. Halland    2. Lombardiet

  

2. Finurlig ventilmekanism, men den blev aldrig någon succé. I vil-ket land fanns konstruktören?
1. Australien    X. Schweiz    2. Sverige

  

4. Tre mäktiga motorer från olika tidsepoker och 

tävlingsklasser. Alla har de kamaxlar, men hur 

många tillsammans?

1. 4    X. 8    2. 12

  7. Bilden är från en svensk revy, som också blev TV-film. Vem skrev musiken?

  

6. Så här bygger man inte bilhallar numera! I vilken stad 

fanns den?

1. Helsingfors    X. Köpenhamn    2. Stockholm

  

1. Coventry Climax    X. Weslake    2. Cosworth

8. Klassisk Formel 1-vagn. Vem hade utvecklat 

motorn till den?

  

5. På bilden ur Alfas verkstadshandbok 

för den klassiska Giulia-motorn kan man 

se märkningen som visar rätt inställning 

av kedjehjulen i kamdrivningens för-

sta steg. Vilken katastrof drabbar den 

motorbyggare som missar detta?

1. Ingen som helst

X. Motorn kan endast startas baklänges

2. Den slarvige mekanikern tvingas 

demontera cylinderhuvud, oljetråg och 

transmissionskåpa, för att ställa allt till-

rätta.

  

9. Bilden visar schematiskt en speci-ell utformning av en fyrtaktsmotor. Vad kallas den?

1. Halvtoppsmotor 
X. Snarkventilmotor
2. Stirlingmotor

  
3. När Sony och Philips för drygt 30 år sedan tog fram CD-standarden bestämde man att skivorna skulle kunna lagra ca 700 Megabyte data. Vad grundades detta beslut på?

1. Hållfastheten hos skivornas plastmate-rial och dess rotationsvarvtal X. Våglängden på ljuset från den laser som läser av skivorna.
2. Längden på Beethovens nionde symfoni 
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  10. Den här eleganta coupén gjordes bara i ca 100 exemplar. Tillverkningen ägde rum i tre olika länder. Vilka?1. Frankrike, Tyskland, Storbritannien
X. Spanien, Schweiz, Storbritannien
2. Italien, USA, Storbritannien

  

11. En skall bort, men vilken? – Motorerna är avgörande, ty tre 

har liknande konfiguration, men inte den fjärde. Det kan finnas 

fler än en lösning, så Nöt-Red. är generöst nog beredd att dela ut 

poäng på varje väl motiverat, korrekt svar!

  

14. Verktyg kan man aldrig få för mycket av! Bilden 

visar några, mer eller mindre användbara. Vad är det vi 

ser, vad används de till?

Tips: A är inte en stektermometer!

  15. Tre till synes rätt olika bilder, som emellertid 

har ett adjektiv gemensamt. Vilket?

  19. Nu skall vi se vad ni kan om Marx. – Inte Karl, utan 

bröderna! Här är fyra klassiska scener ur några av deras 

bästa filmer. Vilka? De engelska originaltitlarna, tack!

  20. Jasså, hoppades slippa musikfrågan den här gång-
en? – Icke…

Porträtten föreställer ett antal kända kompositörer. Tag 
första bokstaven i deras hemländer! Vilket ord med Alfa-
anknytning bildar dessa bokstäver, om staplade i rätt 
ordning?

  17. De tre gubbarna A-C har vardera en tydlig koppling till en av 

företeelserna på bild 1-6. Ange vem som hör till vad! Att gissa går 

bra, men det imponerar mer om du levererar en (riktig) motivering…

  
16. De här bilderna bör leda tankarna till ett nu existerande bil-märke. Vilket? En liten motivering är att rekommendera!

  

12. Det finns ett tvåsiffrigt tal som har litterär anknytning till dessa tre bilder. Vilket är talet?

  13. Tre generationer av kändisar 

inom racingvärlden. Vem är föreställer 

porträtten? Tips:

– A joddlar inte, så vitt känt.

– B är inte Harrison Ford.

– C har en nära släkting med sig.

      18. Som bevis på att Nöt-Red. inte drar sig för något, kommer här ännu en litterär fråga: Nedan återges några strofer ur en känd dikt, över-satta till ett inte fullt så välkänt språk. 

1. Vilket är språket? 
2. Vad kallas dikten på svenska?
3. Vem står som översättare?

Kovboj estat Esteban,
- noj grazzom con amore.
Il acquat cinco lippizan,
- tutt’pro la meteore.

Svar på nötterna skall 
vara Nöt-Red. tillhanda 
senast 20 jan 2017.

Skicka till 
orso@bredband.net
eller

Björn Sandberg
Hangarvägen 3
183 66  TÄBY



Det är söndag och sensommar i Åsum Kristianstad. I 
horisonten spanar mörka regnmoln hotfullt mot Åsum Ring 
och uppladdningen inför FiA VM i karting 2-4 september. 

Jag kör gokart med barnen eller på svensexa därför är 
det förbryllande stort att besöka Karting VM. Här kan det 
finnas en ny Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis 
Hamilton, Sebestian Vettel, Mark Webber, Kimi Raikkonen 
eller Ronnie Pettersson, alla började sin karriär med karting.

FIA Karting är Formel1 i miniatyr. Teamen har stora trai-
lers och enorma tält med verkstäder. I teamen finns förare, 
teamledare, familjemedlemmar, egna mekaniker för både 
motor och chassie. Nära 1000 personer var här med direkt 
koppling till mästerskapet på Åsum Ring. Det kan jämföras 
med ca 2700 betalande besökare under racinghelgen. 

Åsum Ring utomhusbana är 1.234 meter och betecknas 
som tekniskt svår och en av Nordeuropas finaste anlägg-
ningar. Den är byggd enligt internationella regler för A-bana 

och godkänd för EM och VM tävlingar. 2014 och 2015 
arrangerade Åsum Ring EM i karting.

På plats fanns nära 200 förare från 45 länder. 
Hemmaklubben Kristianstad Kartingklubb hade fyra föra-
re till start i klassen KZ2 där Benjamin Törnqvist var det 
största hemmahoppet. Från Argentina kom en den välkända 
Formel1 föraren Rubens Barichello som tävlade för team 
Birell Art. Det var få som trodde att Brasilianaren skulle ta 
några rekord på Åsum Ring, trots sitt banrekord på Monza, 
men han är mycket omtyckt och ett stort dragplåster. Även 
Ralf Shumacher var här som teamledare.

Karting är plantskola för kommande F1 förare, och under 
denna helg på Åsum Ring tävlade de bästa kartingförarna i 
världen. Det rätta platsen att göra upptäckter och här fanns 
motorjournalister och talangscouter från hela världen, och 
Klöverbladet förstås. 

De kart man tävlar med är indelade i tre klasser. Academy 

är instegsklass. Klass KZ2 körs med 6-växlad manuell låda, 
125 cc motor på 40hk och 4 hjulsbromsar. Toppklass är KZ, 
tidigare kallad Formel C, har också 125 cc motor men den 
är starkare. Växellådan kan vara manuell eller elektromeka-
nisk. Bromsar är fritt val. Här är även däcken mjukare.

Söndagen var finaldag. Allt påminner om F1 och det 
tillför spänning och dramatik. Men jag förvånades över de 
lättklädda tjejerna som gick runt i kylan på grid med skyltar 
och paraplyer. Det kunde väl de yngre generationernas täv-
lingsförare klara sig utan. 

Dagen startade med klassisk racing med gokarts från 
tidiga begynnelsen. Utseendet växlade från motoriserade 
lådbilar till förminskade klassiska racerbilar. Det är en upp-
levelse att se, höra och känna lukten av dessa kart. De ryker 
och knattrar och det går inte speciellt fort. När VM tävling-
arna startade växlade ljudet upp till ett högt surrande, likt 
en svärm med stora bålgetingar som jagade runt banan. 

Vid start av kval och tävling knuffas alla gokart ut på 
grid på vagnar och lyfts sedan ner och placeras på banan. 
Starten är sex kart i bredd och när alla lampor lyser grönt 
blir sprinten fram till första kurvan tuff när alla ska hitta 
rätt spår. Tävlingarna var intensiva och spännande med 
många omkörningar och tuffa fighter. Rubens Barichello 
var en höjdpunkt trots en rätt mager insats i tävlingen. Men 
tydligen kom han sent till Åsum och hade inte hunnit träna. 
Att han trots det inte kom sist i motståndet av fabriksförare 
visar att han fortfarande är en räv från Formel1. 

Den största höjdpunkten var Benjamin Törnqvist i KZ2 
som lyckades arbeta sig upp från åttonde plats genom fältet 
och av fabriksförare och passera målflagg på tredje plats. 
En mycket stark insats. 

Rubens Barichello sa att bland förarna här på Åsum finns 
säkert tre fyra som kommer köra formel 1, kanske Benjamin 
är en av dem.

KARTING VM I ÅSUM KRISTIANSTAD
TEXT OCH FOTO: FREDRIK ROMARE
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Start i KZ högsta VM klassen i Kart.

Efter kvalificeringen tog Rubens 
Barichello det lugnt och träffade fans.

Tuff fullgasuppvisning med klassiska kart.

Tvåtaktsmotorer är standard i FiA 
tävlingskart, detta är motorn från en 
klassisk kart.

Framvagn på kart i toppklassen KZ.

VM i kart kräver ett rejält däckkonto.

Toppklassen KZ precis efter kvalificering. Alla transporter till och från banan sker på en servi-
cevagn.



POSTTIDNING B
CLUB ALFA ROMEO C/O OLA SJÖSVÄRD, 

MORLANDA SÄTERI 146, 474 93 ELLÖS

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


