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Våra stora nordiska satsning Spettacolo Nordico
har precis ägt rum när jag
skriver detta. Två dagar på
Ring Knutstorp fyllda av Alfor
och alfisti. Två dagar med
banmöten och tävlingar,
bilutställning, racingsimulator, konbana, road rally och
party på lördagkvällen. Några
besökssiffror har vi inte men
helgen var välbesökt och över
100 anmälda till lördagens
BBQ-party säger väl något.
Deltagarna kom från Sverige,
Danmark, Norge och till och
med någon från Finland.
Det fanns gott om ”finbilar”
att se uppställda i depåområdet. Från 50-tal till så gott
som sprillans nya 4C. Bland
annat den Giulietta Sprint
Veloce som jag och mina ordförandekollegor i den norska
och danska klubben korade
till träffens finaste alfa.
Både vår tävlingsserie CAR

Challenge och den norska
Alfaklubbens motsvarighet
Corsa Italia hade två tävlingar
vardera under helgen. Det var
som vanligt tät och spännande racing. När det gäller de
två dagarna track day kunde
man kanske ha önskat fler
deltagare. 23 deltagare på
lördagen och 25 på söndagen i alla tre klasser. Det fanns
plats för många fler på banan
som många rankar som den
bästa i landet.
Intrycken från helgen är
många och vi ska summera
och utvärdera dem i både
vår och våra nordiska syskonklubbar. Vi är nämligen
inställda på att upprepa
Spettacolot. Frågorna är
många. Vad ska vi göra lika,
vad ska vi göra annorlunda?
Ska vi ordna ett sådant här
spektakel varje år eller bara
vartannat? Ska evenemanget
rotera mellan de nordiska län-

derna eller är Ring Knutstorp
rätt plats att vara på? För
CARs del får vi fundera på
om det kanske är det för
mycket att ha två två-dagarsbanmöten under en säsong?
Mina norska och danska
kollegor, Morten Nesheim
och Allan Bøgh Christensen,
och jag talades vid en hel del
under helgen. Vi hann enas
om att vi ska anstränga oss
för att förbättra informationsutbytet mellan klubbarna och
så långt det går hålla våra
arrangemang öppna också
för medlemmar i de andra
nordiska alfaklubbarna. På så
sätt kan våra medlemmar få
tillgång till fler aktiviteter utan
att det kostar klubbarna mer
tid eller pengar.

SALUTE!
ROBERT HULTMAN
KLÖVERBLADET NR 4 2018
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FUNDERAR

REDAKTÖRSTANKAR I
HÖSTRUSKET
Nu blev det efter mycket
övervägande patron ur.
Gården full med bilar som
inte får någon tid och omtanke och höst som närmar sig
igen. Sålde helt krasst av
halva vagnparken för att få
frid i sinnet.
Men det känns ganska
skönt att bara fokusera på
att hjälpa sonen med dennes
två 75:or och en 156:a. Men
nån form av skada besitter
ju denna Alfa-själ helt klart.
Blocketfrekvensen ökar direkt
och nya vagnar sökes med
ljus och lykta. Det blir med
största säkerhet en ny Alfa
innan vintern tar sitt grepp
om Jämtland igen. Denna
gång har jag rannsakat mig
själv och nog kommit fram till
att det måste bli en Alfa som
matchar min ålder bättre.
Inga hormonstinna muskelmaskiner med för många hk
per kilo utan en glidarbil för
sköna sommarturer på krokiga Jämtlandsvägar. Kanske
en gammal Giulia eller en
tidig GTV med kromade stötisar och varvräknare framför
ratten. Eller kanske en dubbelögd tidig Alfetta med de
små bakljusen. Eller kanske

till och med någon udda
modell som inte syns i duplex
på träffarna. Alltid tjatat mig
blodig om Bussomotorer och
andra viktiga attribut men
visst låter väl Nordmotorn
också hungrig och ettrig med
rätt pipor bakåt i vagnen.
Krom är snyggt och tidsenligt
och man behöver inte klistras
fast i en Sparcostol. Ratten
kan vara stor så länge den
är snygg och man behöver
inte ha c-lås, sollucka och
AC. Eller måste man det?
Jo men visst ska det nog
vara en sexa i alla fall och full
Momo i bilen. Som sagt så
blev den fredade själen precis
lika snabbt återupplivad och
precis lika förvirrad som vanligt. Nu kan detta sluta precis
hur som helst när dessutom
budgeten inte är spikad.
Den pendlar från några ynka
tusenlappar till sexsiffrigt. Allt
är en fråga om dagsformen.
Jag sökte också utanför
landets gränser och plötsligt
var den bara där då jag plötsligt hittade en grymt fin 75QV
på nätet utomlands. Jag hade
nog också blivit grymt blåst
om jag fullföljt den affären
som började via mail. Jodå

självklart så var bilen i ett
utsökt skick med ett litet
problem. Den fanns då först
i Tyskland men ägaren på
Irland. Då med tyska skyltar
och papper enligt säljaren.
Sedan fanns bilen i Tyskland
fast plötsligt med Irländska
papper hos en besviken och
sårad ex-fru till ägaren som
absolut inte kunde ha bilen
stå där längre. Men till sist
fanns bilen trots allt på Irland
utan papper för att till sist
inte veta var bilen egentligen
fanns alls. Men han kunde
skicka bilen till mig för att
under en vecka kolla så att
jag var nöjd och belåten med
en tilltänkt affär. Bara ett litet
krux. Vi skulle dela på transportkostnaden som jag givetvis skulle få tillbaka om det
blev affär. Förskottsbetalning
på 4000 pund och bilen skulle skeppas mot Sverige. Jag
betalade givetvis ingen frakt i
förskott och allt tog ett abrupt
slut när jag ställde en konkret
fråga om bilens registreringsnummer oavsett vilket land
bilen nu tillhörde. Inga fler
mail i inkorgen sedan dess.
Synd för den såg fin ut på
bilderna men jag vill samtidigt

varna för att det tydligen sker
bedrägerier även med udda
entusiastbilar. Men kom igen
allvarligt? Jag kan ju knappt
tänka mig en mer udda bil
än Alfa 75 att försöka göra
bedrägeri på. Det måste ju
finnas bilar med betydligt
större fanclub än dessa
minoriteter till bilbeståndet i
världen. Men jag fick en fin
snyfthistoria om svikna löften
och stor besvikelse någonstans i södra Tyskland som
resulterat i en plötslig landsflykt och en kvarlämnad 75:a
i perfekt skick med läder och
taklucka. Dock utan papper
och skyltar. Sa jag att den
hade momoinredning också.
Det hade den. På bilderna i
alla fall…
Nej man får ut och
dammsuga den inhemska
marknanden i jakt på något
vettigt objekt som passar
min dagsform. I helgen skall
sonens Milano startas upp för
första gången på över 10 år.
Det är spännande och väldigt
greppbara projekt.

MIKAEL ERIKSSON

FUNDERAR

DET BLIR SÄLLAN
SOM MAN TÄNKT SIG
Sommaren 2018 går till historien som en av de varmaste
någonsin i vårt land. Soligt och
torrt, perfekt väder för våra
kära entusiastbilar. Möjligtvis
lite väl varmt om man ska köra
svart GTV utan moderniteter
som luftkonditionering och med
lite bristfällig ventilation.
Nu visade det sig att jag
inte behövde bekymra mig så
mycket för värmen i kupén. Ett
diskbråck satte effektivt stopp
för skruvandet redan i skiftet
maj-juni, så Alfan blev stående utan hjulupphängningar
medans sommaren startade
upp utanför garaget. Typiskt…
denna tredje sommaren med
GTV´n skulle ju bli en riktig
sportvagnssommar. Banträffar,
Svenskt Sportvagnsmeeting på

Knutstorp, Spettacolo Nordico
mm -allt var ju planerat och
inskrivet i kalendern.
Nä, det blir sällan som man
tänkt sig.
Nåväl, framåt början av juli
hade läkarkåren tillsammans
med sjukgymnaster och massörer enats om en mix av lättare husmodersgymnastik och
smärtstillande som i kombination med kryckor gjorde mig
mobil. Jag kunde stappla till
garaget och väl där, liggandes
på en nyinköpt ”montörsvagn”
från Biltema, kunde jag äntligen
skruva ihop bilen.
Lagom till säsongens andra
banmöte på Kinnekulle 18-19
augusti var bilen ihopsatt
och grundjusterad, dessutom
besiktigad med blankt papper.

HA DET GOTT ALLIHOPA!

Utav extragympan under bilen
hade också ryggen rättat till sig
någorlunda så de starka värktabletterna (som inte var lämpliga att kombinera med banåka)
behövdes inte längre!
NU BÖRJADE DET JU FAKTISKT
BLI SOM JAG TÄNKT MIG!

Efter en trevlig helg på
Kullen återvände jag och GTV´n
till garaget för lite justeringar.
En knapp månad senare vändes nosen mot Ring Knutstorp
och det första Spettacolo
Nordico.
Helgen på Knutstorp blev
lite av sommarens höjdpunkt
för mig när det kommer till bilrelaterade nöjen. Mängder av
entusiaster förenade kring vårt
gemensamma intresse, italienska bilar i allmänhet och Alfa
Romeo i synnerhet. Banåkning
där jag för första gången åkte
på Ring Knutstorp, mängder
av fina vagnar på putsträffen,
familjerally, BBQ-party på lördagskvällen och racing med
både Corsa Italiana från Norge
och vår egen CAR Challenge
på söndagen.
För er som inte hade möjlighet att bevista detta evenemang denna gång hoppas jag
att det återkommer så fler får
chansen att uppleva detta, jag
tror att någon form av utvärdering kommer att ske och se´n
får vi se.

Med facit i hand blev det en
rätt OK sommar ändå, även om
det inte blev som jag tänkt mig.
Säsongen är i skrivande
stund inte riktigt slut, har väl
tänkt att besöka sista CAR
Challengedeltävlingen på
Norska Rudskogen, sedan åker
nog bilen in i garaget inför vinterns projekt. Denna vinter skall
inga stora projekt startas upp
så kanske man kan vara med
”från början” nästa sommar…
Jag vill till sist också komma
med en uppmaning / önskan /
begäran: Jag är helt säker på
att ett stort antal av er medlemmar har haft alldeles underbara upplevelser med era Alfor
under sommaren. Eller kanske
arbetet i garaget under de
mörka månaderna är det som
ni gillar allra bäst. Tveka inte att
fatta pennan (eller luta er över
tangentbordet) och dela med
er av ert liv med Alfa Romeo.
Några bilder, några rader text,
mer behövs inte för att inspirera
andra som kanske kört fast i
renoveringen eller har tappat
sugen av en eller annan anledning. Behöver ni hjälp med
skrivandet eller formuleringen
går detta alltid att ordna, det är
bara att höra av sig.
VI SES!

Omslagsbild: Giulia Quadrifoglio NRING. Foto: Alfa Romeo.
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SEKRETERAR-REFLEKTIONER

ROBIN NYQUIST

Skebogatan 5, Uppsala
Tel. 018-50 35 85

Auktoriserad för

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.

SERVICE • RESERVDELAR
PLÅTVERKSTAD • TILLBEHÖR
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.

Ja, nu har sommaren passerat och vi går emot kal�lare tider. För min del har
sommaren präglats utav sol,
racing med diverse motgångar samt några medgångar.
Snart närmar sig

den trevliga höstfesten i
Jönköping där bland annat
Challenge-avslutningen
äger rum. Men innan det
skall säsongsavslutningen köras på Rudskogens
Motorcenter. En bana jag
länge sett fram emot att

köra på.
Utöver det har styrelsen fortsatt att jobba med
utvecklingen utav hemsidan,
klubbshoppen, möten och
lokala träffar med mera.
Den styrelse som idag sitter
upplever jag har väldigt god

dynamik. Vi kompletterar
varandra bra som grupp
och tillsammans tar vi vår
klubb framåt på alla de vis
vi kan.

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

Tel. 08-660 22 71

Studentbacken 15–17, 115 57 Stockholm/Gärdet

40 år på samma adress!

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

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

AutoKinito Sport – ett kunskapscenter för alla bilfantaster

Club Alfa Romeo
Svezia

En god vana
Du aldrig behöver
vara utan

KLÖVERBLADET
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MEDLE

T 2018
MSKOR

INGET ÄR BÄTTRE ÄN MATERIAL FRÅN DIG SOM MEDLEM!
BLI MEDLEM

DU OCKSÅ!

www.alfaromeo.org
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Från och med i år kommer det att delas ut ett pris på 2.000 kr till den som,
redaktionskommittén anser, skickat in årets bästa medlemsbidrag
eller på annat sätt bidragit till Klöverbladets utveckling.
Priset kommer att delas ut vid årsmötet. Så plocka fram kamera,
penna/dator (redaktionen hjälper gärna till och finslipar) och

SKICKA IN DITT BIDRAG DU OCKSÅ TILL:

nyheter@alfaromeo.org
KLÖVERBLADET NR 4 2018
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ÖPPET BREV TILL AFTÉN BIL

AFTÉN BIL SVARAR

Hej

Hej Casimir

Vill gärna dela med av min uppleve
lse av köp Giulia Q från Aftén bil
i i Åkersberga

Det är tråk igt att du känner att du
har blivit dåligt behandlad av oss
på Aftén Bil.

Sensommaren 2017 steg jag in och
skulle egentligen köpa en Stelvio
men den visade sig vara för bred
för mitt garage i stan och i hallen
stod 2 stycken Giulia Q, en blå och
en
svar t, jag bestämde mig för
den blåa och skrev på köpeavta
let, i bilen från Aftén ångrade jag
mig
och
ville hellre ha den svar ta,
båda bilarna var till salu, fick förk
larat för mig att det inte gick att
byta
då
det
fanns en spekulant på
den svar ta, nöjde mig inte med svar
et utan gick till högre ort hos Afté
n
som
sen
gick med på att sälja
den svar ta bilen, som då efter 2
dagars tjat fortfarande stod till salu
.
Gott nog, bilen hämtades och var
helt fantastiskt att köra, diverse
små elfel och mjuk varu-uppgrad
ringar behövdes lika löpande som
epå en iPhone, felen försvann inte
men uppstod annorlunda, efter
750 mil tyck te jag att den skulle
få en extra service i form av oljes
ervice, bok ning gjordes och serv
gjordes av Aftén, visade sig doc
ice
k att fel olja och viskositet används
varav jag sög ut oljan och hällde
rätt olja, påpekade vänligt för Afté
i
n som ville se kvitton på det jag
köpt, förk larade att jag hade oljan
fat då ett antal andra italalienare
på
bodde i garaget, ingen ursäkt.

Vad gäller de uppgraderingar du
skriver om så är det inte vi som
styr över dessa, det ligger helt
hos Alfa Romeo och FCA som är
generalagent. När ett fel dyker upp
som åtgärdas i uppdateringar
sedan kommer tillbaka på ett anna
t sätt så är det inte samma fel, även
om det kan upplevas så.
Att bränslepumpen går sönder är
vi kan påverka, detta var en gara
ntiskada vi åtgärdade, med andra
ord helt kostnadsfritt.
När det gäller inköpet av din bil så
är detta en separat affär där du
och vår säljare kom överens om
ett inköpspris, som du valde att
acceptera. Det var helt fritt att sälja
bilen till annan handlare eller
person.
Med vänliga hälsningar
Björn Strömbe rg Afté n Bil.

Efter vintern så lägger bilen av tvär
t och vägrar star ta, bärgare anlit
as själv då Alfa Care-numret i solskyddet inte är rätt nummer. Ytte
rligare en mjuk varu-uppgradering
ska
råda bot på trillskandet... 1
månad senare lägger bilen av mitt
i Roslagstull och jag har bilen full
med
fotbolls-barn i 10 års-åldern,
nyck larna läggs på framhjulet och
bärgare rings, fortfarande egen
bärg
are
då Alfa Care-numret inte
fungerar, efter analys av Aftén kons
tateras att bränslepumpen gett upp
,
förk
larar att jag inte vill ha
tillbaks bilen och att jag vill att dom
tar ansvar och löser in den, får till
slut
ett
bud på 500.000 kr, en
förlust på 340.000 kr på 9 månader
, ingen ursäkt. Ingen vilja att att
beta
la
mina
bärgningar. Ingenting...
må väl.
Hade tänk t lämna hela historien
därhän men efter att ha sett bilen
till salu hos Aftén 3 dagar senare
649.000 kr bestämde jag mig för
för
att skriva detta... En helt fantastis
kt bil med en service och ÅF som
fallerar totalt.
CASIMIR WEST
Alfisti och medlem i CAR till och
från sedan 1988
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KLUBBAKTIVITETER 2018

FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

FOTO: PIERRE VEIRET

Pizzaträffar Stockholm på al Caminetto i Alvik 3/10 Kl 18 därefter
varannan onsdag, för mer info se alfaromeo.org
Pizzaträff på Trattoria Alberobello i Stenungsund start 14/10 kl 15
därefter 2: söndagen i månaden kl 15, för mer info se alfaromeo.org

Mer info se www.alfaromeo.org

FOTO: STAFFAN WINTHER

CLUB ALFA ROMEO SVEZIAS HÖSTFEST
MED CAR CHALLENGEAVSLUTNING

R E D A K T O R @ A L FA R O M E O . O R G

27

AKTIVITETER M.M. TILL

OKTOBER

S K I C K A I N V I K T I G A D AT U M F Ö R T R Ä F FA R ,

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.

FOTO: STAFFAN ERLANDSSON

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

Nästa nummer av Klöverbladet beräknas utkomma under vecka 51.
10
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FRAMTIDSMÅL FÖR ALFA ROMEO, ROADMAP 2018-2022

TEXT: MIKAEL ERIKSSON. BILDER: MOTOR1.COM, AUTOCAR.CO.UK, YUNG PRESCIUTTI, ALFA ROMEO M FL

Under försommaren presenterade FCA de kommande årens
plan för Alfa Romeo, en ambitiös plan från en biltillverkare
som andas framtidsoptimism.
Trots att alla målen i den
förra planen, 2014-2018 inte
uppnåtts har Alfa Romeo
utvecklats i starkt positiv riktning under dessa år och i Juni
2018 presenterade Alfabossen
Tim Kuniskis företagets plan för
perioden 2018-2022.
Planen är ambitiös och
innehåller många intressanta
delar. Hela fordonsindustrin
är ju som alltid hårt pressad
både när det gäller traditionella
svårigheter som försäljningssiffror och lönsamhet men nu
gäller det också att ”hoppa på
rätt tåg” när det gäller teknikutveckling och miljöfrågor.
Planen som Kuniskis
presenterade är till stor del
nyligen bortgångne Sergio
Marchionnes ideer som bl a
inriktar sig på att föra fram Alfa

12

KLÖVERBLADET NR 4 2018

Romeo som en konkurrent till
Audi, BMW och Mercedes.
Vad innehåller då planen?
Givetvis är det mycket siffror
om marknadsandelar och ekonomiska planer men också en
hel del om att Alfa Romeos arv
och historia är en stor tillgång
och inspirationskälla för märket.
Man trycker också hårt på att
”vara troget sitt DNA” genom
ledstjärnorna avancerad motorteknik, 50/50 viktfördelning,
lågt vikt/ effektförhållande och
italiensk design.
Fram till 2022 är målet
att lansera 7 nya modeller.
Tillverkningen av dieselmotorer
kommer att upphöra helt och
stora satsningar på hybridbilar,
e-boost och plug-in hybrider
kommer att göras.
Nya Giuliettan ryktas bli
bakhjulsdriven och bygga på en
förminskad version av Giulians
bottenplatta. I och med att
Mito´n utgår ur modellfloran
kommer därmed Alfa Romeo

att överge framhjulsdriften till
förmån för bakhjulsdrift eller
fyrhjulsdrift. Bland motoralternativen nämns både tre- och
fyrcylindriga bensinmotorer
med turbo bl a FCA´s nya GSEmotor (Global Small Engine)
som i sin fyrcylindriga version
på 1332 cm³ ger hela 180 hästkrafter och hela 320 Nm.
Samma 1.3-litersmaskin
sägs också hamna i en bränslesnålare version av Giulian där
det rapporteras om en förbrukning på 0,54 l/mil. Giulian förespås av bland andra brittiska
Autocar också släppas som
herrgårdsvagn, detta är dock
inget som Alfa Romeo själva
har talat om.
Däremot innehåller Tim
Kuniskis presentation vaga
bilder på en ny GTV, enligt en
del en Coupéversion av Giulian.
Den presenteras med devisen
”Återkomsten av ett legendariskt namn” och skall med hjälp
av E-boost ha en effekt på över

R E T U R N O F A L E G E N D A R Y N A M E P L AT E

600 hästkrafter, ”intelligent”
fyrhjulsdrift och vara fyrsitsig.
Tolkningar av de sparsmakade
bilderna ur presentationen har
gjorts och kan ses här bredvid.
Nästa ”återuppståndelse”
är 8C som kommer att byggas med ett kolfiberchassie
likt 4C, förses med mittmotor (troligen en utveckling av
Giulia Quadrofoglios V6:a),
elmotordrift på framhjulen som
tillsammans med förbränningsmotorn kommer att ge över 700
hästkrafter! Även här visades
överdelen av en kontur i presentationen och snart fanns
renderingar ute på diverse
automotivesidor.
Förutom dessa mer eller
mindre extrema vagnar kommer Stelvion att få sällskap av
en mindre och en större SUV,
samtliga kommer dessutom att
komma i helt eller delvis eldrivna versioner.
Efter att ha återinfört märket
på den amerikanska marknaden och dessutom lanserat Alfa
Romeo i Kina sätts försäljningsmålet 2022 till 400 000 bilar
med en vinst på 10%. Tuffa mål
men med rätt produkter och
rätt satsningar kan det säkert
gå.
En sak är i alla fall säker:
Alfa Romeo andas framåtanda
och satsar hårt för att ta sig
upp i både försäljningssegment
och försäljningssiffror. Det är
ju ett av bilvärldens äldsta och
mest klassiska märken och
med denna nya plan visar man

GTV

50/50 WEIGHT DISTRIBUTION
600+ HORSEPOWER WITH E-BOOST
ALL-WHEEL DRIVE WITH TORQUE VECTORING
FOUR-PASSENGER SEATING

38

RESURRECTION OF AN ICON

8C

CARBON FIBER MONOCOQUE CHASSIS
TWIN-TURBO MID-ENGINE
ELECTRIFIED FRONT AXLE
700+ COMBINED HORSEPOWER
0-100 KM/H IN < 3 SECONDS
37

PRODUCT PORTFOLIO
2018

2022

46% MARKET COVERAGE

71% MARKET COVERAGE

ELECTRIFICATION
AUTONOMY
CONNECTIVITY

7 New launches

B

6 PHEVs

MiTo

100% Electrified

C
Giulietta

Giulietta MCA

C UV

Giulia MCA + LWB

Stelvio MCA + LWB

D
Giulia

Stelvio

L2+ & L3 Autonomy
Average age of portfolio:
< 3 years
2+ products focused to
meet specific regional
needs

E
E UV
SPECIALT
Y
4C Spider

4C Coupe

-up with heart of
the market products

GTV

8C

Grow market coverage into new segments

Source: IHS Premium

att man har för avsikt att vara
kvar ett tag till.
Att vara Alfa Romeofantast
är helt klart fortsatt spännande!
För den som vill läsa hela

PHEV

Autonomy

Connected

39

Tim Kuniskis presentation går
den att ladda ner här:
http://www.autonews.com/
assets/PDF/CA11573761.PDF
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BILDER FRÅN
FOTO: MIKAEL ERIKSSON
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VI VILL HA EN STORY OM DIN BIL!
TEXT OCH FOTO: FREDRIK ROMARE

Varje bil har en story. Det
behöver inte vara Prins Bertil
som kört bilen i Mille Miglia,
det kan vara familjens resa
till Italien eller racinghistorik
från Challenge. Finns även
fotografier från däckbytet i
Stelviopasset eller fortkörningsboten från Milano blir historien
ännu mer levande.
På museer har de ofta mer
fokus på uppställning och glans
än historierna bakom bilarna.
Sommers ljusa och inspirerande bilmuseum i Danmark har
många spännande bilar. De är
väl skyltade med både modellbeskrivning och bakgrund till
den utställda bilen (se reportage). När jag beundrade inredningen i Ole Sommers Lancia
Aurelia B20 förstärktes intrycket av berättelsen att att detta är
en orenoverad originalbil.
Våra klubbilar har också
historier, en del domineras av
komedi andra av rysare. Vi
på Klöverbladet vill gärna att

medlemmarna får ta del av våra
bilhistorier. För att göra det
bekvämt för er ger vi er en färdig overall att kliva i. Det räcker
med ett eller några mobilkort
(hög upplösning) och lite text.
En bonus är att när ni krattat
ihop en text har ni en bra historia till fikapausen på jobbet
eller ett förstärkt underlag till
beskrivning av er bil vid en
eventuell försäljning. Historier är
viktiga och roliga.
Klöverbladets redaktion och
styrelsen kommer vara draglok
och bidra med våra berättelser.
Vi tror inte de roliga historierna
begränsas till Italienska bilar,
därför välkomnar vi alla bidrag.
Här bredvid är en mall ni
kan använda, men låt den inte
begränsa er. Vi vill att det ska
vara enkelt och bekvämt, korta
texter går mycket bra. Ni får ett
exempel från min gamla Sprint:

Bilmodell: Alfa Romeo Sprint 1987
Utmärkande egenskaper:
Det stöddiga ljudet från boxerfyran. Väghållningen och att
den var helt rostfri. Snyggaste 80-talaren? Att oroas över att
den ibland glappande ljus och blinkersspaken skulle haverera.
En notoriskt dålig plastkonstruktion som är nära omöjlig att
hitta som reservdel.
Spännande historik:
Bilen skulle totalrenoveras av en entusiast. Det seriösa
arbetet påbörjades men drog ut på tiden och avstannade till
slut. Ägaren jag köpte den av fullföljde arbetet men var belåten
när det var klart och sålde bilen till mig. Orenoverat är kul men
nyrenoverat är också bra. Ingen rost någonstans och allt fixat
gör klassikerlivet enkelt.
Bild(er):

alfaromeo-forsakring.se

Du har väl sveriges enda
originalförsäkring för Alfa Romeo?

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
16

KLÖVERBLADET NR 4 2018
Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Alfa Romeo och Trygg-Hansa – ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

Ring oss på
075-243 06 15
redan idag!

SOLIGT GIRO
TEXT: INGEMAR HAGLUND
FOTO: BJÖRN LINDQVIST

För 4:e året genomförde
Smålandsmaffian traditionsenligt i början av september
Giro di lago Bolmen denna
gången i solsken!
Samling var som vanligt
hos Patrik Germundsson
och RH Dekor där det minglades och alla fick en flaska Smålandsmaffia vatten
sponsrat av Smålandsvatten
i Sävsjö, innan avfärd på fina
sensommarvägar för inspirerande körning.
I år körde vi från Ljungby
ut på Bolmsö där vi tog färjan
över till västra sidan av sjön.
Vid färjeläget var det dags
för lite hjärngympa i form av
quiz som Peter Kavcic föredömligt komponerat ihop.
Färden fortsatte upp till
Dannäs Våffelkaffe där det var
dags att fika och mer däckspark och quiz.
När alla var mätta så styrde vi våra italienska fordon
på slingriga småvägar mot
Anderstorp och Scandinavian
Raceway som passligt hade
50års Jubileum denna helgen.
Girot avslutades med
prisutdelningar då det röstats
fram träffens snyggaste bil,
och det blev Peter Hjälte med
sin Alfa Romeo Giulia 1300
Super med 2000 motor.
Long distance fick Rickard
Tomassone som kört 240 km
enkel resa.
Quizet vanns av laget
bestående av Dennis Nöjd,
Robert Svensson, Per
Edlund, Åke Persson och
Gunnar Tellow.
Smålandsmaffian tackar
alla som kom och gjorde
detta till ytterligare en trevlig
träff.
Väl mött i september 2019
för då kör vi igen.

18
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VAR GOD DRÖJ INTE

Klockan är 11:00 och nervositeten har sedan länge sköljt
över min kropp, tänk om vi
kraschar? Ska man verkligen
utsätta sig för sådana här
risker? Är det ens lagligt? Hur
erfarna är egentligen dessa
förare och ser inte bilarna lite
väl amatörmässiga ut?
Mitt namn är Johan André
och jag har aldrig suttit i en
racerbil och än mindre åkt i
en. Det snabbaste jag kört
är 160 vilket till lika visade
sig vara maxhastighet i min
gamla studentbil, en Suzuki
Swift från ’85. Jag äger inte
längre någon bil och har
ägnat de senaste 10 åren
med att åka moppe till jobbet.
Den perfekta försökskaninen
med andra ord...
Jocke Landelius trycker
en hjälm i näven på mig och
småler lite finurligt. Ni vet, ett
sånt där leende som lockar
fram fjärilar i magen på ett
sätt som bara ungdomskärlek
på ett mellanstadie-disco kan

göra. Fast dessa fjärilar verkar onödigt temperamentsfulla och hetlevrade. Fasiken,
skulle inte matat dem med
så mycket kaffe. En grön bil
rullar fram och jag svär på att
jag hör någon säga, ”Ska han

Medans jag spänns fast
okristligt hårt och reptilhjärnan uppmanar till flykt hör jag
min vän säga de orden jag
minst av allt vill höra, ”Sune,
ge min polare en rejäl åktur”.
Shit, vad betyder egentligen

Åka taxi på Kinnekulle,
mitt betyg:
5 fjärilar av 5 möjliga.
verkligen åka med Sune sin
första gång?”. Nu är det inte
bara Jocke som småler, utan
det känns som att alla på
hela Kinnekulle tittar på mig.
Fjärilarna har nu bytts ut till
rabiessmittade fladdermöss
och är på god väg att uppgraderas till rabiata flygödlor...

en rejäl åktur tänker jag tyst?
Tankarna snurrar och det
sista jag hinner klämma ur
mig innan den gröna sudden
drar iväg är, ”Ta det försiktigt
med mig”.
Herregud... luften i lungorna räcker inte till för att säga
fler ord. Nu är det bara att

mentalt fokusera, ett andetag
och en kurva i taget...
Med kramp i käken och
hög på adrenalin rullar vi 3
minuter och 15 sekunder
senare in i depån och en
uppenbarelse infinner sig. Det
här var kul, riktigt kul! Inte
alls så farligt som jag hade
föreställt mig. Kändes väldigt
kontrollerat och bilen låg som
limmad i kurvorna. Ballt! Man
kanske vågar sig på något åk
till? Känner man någon skillnad? Med nyvunnet mod ställer jag mig i kö för ytterligare
några fartupplevelser, hjärtat
rusar och nyförälskelsen är
total. Fjärilarna är tillbaka.
Totalt blev det 6 åkturer
i 6 olika bilmodeller. Sunes
Alfasud, Stefans 147 GTA,
Jonas Abarth 500, Robins 75
V6, Mikaels Alfetta GTV och
Roberts 4C. Vilken upplevelse! Ett minne för livet, stort
tack till er alla!
PÅ ÅTERSEENDE ! /JOHAN
KLÖVERBLADET NR 4 2018
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FOTO: ALFA ROMEO
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HANEBO ENTUSIASTBILSÄLLSKAP PÅ TURNÉ
TEXT OCH FOTO: GUDMUND ERICSON

Morgonsamling i Kilafors inför avfärd.

Mångfald är ju ett begrepp
på modet, inom samhällsdebatten och i övriga livet stöter
vi ofta på det, dom flesta
ser också fördelarna medan
andra försöker värja sig så
gott dom kan.
Vi i Hanebo entusiastbilsällskap, en liten löst sammansatt grupp människor
med minst en gemensam
sak, intresset för bilar.
Intresset tar sig olika uttryck
hos olika människor, äldre
bilar, amerikanare, sportbilar
o.s.v. En del skruvar helst,
andra putsar och några kör
gärna. Dom flesta medlemmarna har någon form av
anknytning till eller lever i
Kilafors med omnejd. Hanebo
är vår hembygds gamla sockennamn men vi ingår numera
i Bollnäs kommun. Vi lever
naturligtvis också efter mångfaldsprincipen. Mångfald blir
en naturlig del när man vill ha
lite samvaro kring våra motorfordon här mitt i glesbygden.
Man inser ganska snart att
om man vill odla sitt motorintresse så måste man söka sig
kompisar med andra bilmärken än Alfa i sina garage eller
åka jättelångt för att hitta en
Alfa som används i nöjessyfte. Mångfald bland bilmärken,
modeller och årgångar alltså.
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Med den bakgrunden har
jag och mina två bilkompisar Ulf (Ferrari + Porsche)
och Bengt (Mercedes SLK)
börjat ordna små dagsutflykter i våra entusiastbilar,
gärna längs körglada vägar
en bit ifrån huvudvägarna. Vi
har besökt traktormuseum i
Järvsö 2016, Erik Lundgren
(Ockelbo Lundgrens son)
i Falun 2017. Han håller på
att bygga en replica av sin
pappas (Ockelbo Lundgren)
nordiska special tävlingsbil,
väl värd ett eget reportage.
Årets åktur utgick som
vanligt från ICA parkeringen
i Kilafors, vi var 18 bilar och
38 personer som förväntansfullt hade samlats inför
avresan. Alfa Romeo Spider,
Ferrari 348 TB, Mercedes
SLK, Audi A4 Cab, BMW 3
Cab, Porsche 911, Jaguar
XK8, Volvo PV 544, Ford
Mustang, Packard, Chevrolet
Camaro, MGB GT, SAAB 9³
Cab, var våra fordon detta år
med tyngd på Porsche och
Mercedes.
Fyra saker försöker vi ha
med på reseprogrammet,
kaffepaus på en vacker plats
utefter vägen, studiebesök
gärna med teknikanknytning,
god lunch samt inte minst
vackert väder. Dom tre första

sakerna kan vi ha skaplig koll
på, men vädret får vi än så
länge ta som det blir.
Studiebesöket var i år
förlagt till Långvindsbruk, ett
gammalt nedlagt järnbruk
som en gång i tiden skulle
förse landets vapentillverkare med råmaterial. Idag är
det skogs och jordbruk som
återstår. Bruket ligger vackert
på kusten mellan Söderhamn
och Hudiksvall. Våra guider
på plats var systrarna Elvy
och Inga Britt, dom berättade
lite av brukets historia i det
skönt svala brukskapellet.
Därefter skötte systrarna
även serveringen av kaffe
och macka i brukets kafé,
”bränneriet”. Alla var nog lite
kaffesugna efter en och en
halv timmes körning längs
lite mindre vägar. Vi vandrade runt på området och såg
rester av masugn, sågverk,
smedja, hamn och förrådsbyggnader. En liten tävling
med tillhörande prisutdelning
klarade vi också av innan vi
åter satte oss i våra kära fordon för vidare färd söderut,
nu var ju fika och studiebesök
avklarat.
Fiskeresturangen Albertina

i det gamla fiskeläget Skärså
strax norr om Söderhamn
hade vi bokat för en sen
lunch. En fantastisk miljö
med sjöbodar, gästhamn
och båtar. Där serverades vi
strömming, röding och lax
med allt som hör till, troligen
gick ingen hungrig därifrån.
Däremot fanns det en Alfafixerad mås som hade blivit
lite dålig i magen just den
här dagen, så jag fick städa
lite i min öppna bil innan jag
kunde åka vidare.
Vädret då? Jo strålande hela dagen, ett riktigt
Spiderväder alltså. Förvisso
ingen ovanlighet denna sommar.
Därmed var alla fyra kriterier uppfyllda och uppdraget är
alltså slutfört. Det visade sig
att det går alldeles utmärkt
att umgås över märkesgränserna.
Nu har vi en vinter framför
oss så vi kan fundera över
och planera nästa års bilutflykt.
Tack till ICA i Kilafors som
bjöd på kaffe och kaka före
avfärd samt skänkte priser till
vår tävling!

CAR PÅ SVENSK
SPORTVAGNS MEETING
PÅ KNUTSTORP
TEXT OCH FOTO: PATRIK GERMUNDSSON

Den 5–7 juli, då är det ett
stående evenemang för mig,
Svensk Sportvagnsmeeting.
Som vanligt var det mycket
intressant, racing med riktigt
gamla klenoder till lite nyare
varianter. Själva upplägget
med racing och bilutställning
passar mig perfekt då man
kan lulla omkring en hel dag
utan problem.
I år var klubben repre-

senterad med både gatbilar
och två Challenge-åkare,
Sune Svensson & Ronny
Andersson hade riggat upp
tältet och hade med sina
potenta racebilar
Detta är som sagt ett väldigt trevligt arrangemang att
besöka och ni som inte har
gjort det rekommenderar jag
starkt att göra det till nästa år.

Kaffe och macka vid Långvinds bruk.
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LE MANS CLASSIC
2018
Stämningsfullt på natten. Jean Jacques Gravier i sin Giulietta Sprint
Veloce Zagato 1957 under nattpasset.

Mängdkörning. Alexander Rittweger körde både Alfa Romeo 33 TT-3 från
1971…

Japanen Tadakazu Kojima solokörde sin Giulietta SVZ, här före Michel
Thoulouse också han i en Giulietta SVZ.

Imponerande startfält i barnens eget race ”Little Big Mans”.

Som en röd blixt i solskenet. Pierre Mellinger / Tommaso Gelmini körde
en fantastiskt vacker Giulia TZ från 1965.

Klart kidsen ska ha en egen kärra. Ferrari 330/P2 i miniatyr.

Övriga Alfor hittade man i
Grid 3 1957-1961 (Giulietta SZ
och SVZ), Grid 4 1962-1965
(Giulia TZ) samt de snabba
racersportvagnarna 33 TT-3
i Grid 5 1966-1971 och 33
TT12 i Grid 6 1972-1981.
Värt att nämna trots att
den sammanlagda slutplaceringen inte var ett toppresultat
är paret Alexander Rittweger
/ Sam Hancock som delade
på fyra bilar under helgen:
Ferrari Daytona Grp 4, Ferrari

som släpps fritt när du passerar varvräknarens 10 000
varvsmarkering!”
Om dessa italienska
rariteter nu inte är med och
tävlar om topplaceringar i
själva racet så är de i alla fall
vackra att beskåda i sitt rätta
element.
Förutom racingen pågår
det dessutom en mängd
andra aktiviteter under hela
evenemanget. Barnen kör
Little Big Mans i fantastiskt

Belgarna Nicolas D’Ieteren och Frédéric de Vuyst delade på körningen av en 8C 2300 Monza
TEXT: MIKAEL ERIKSSON. BILDER: LE MANS CLASSIC

6–8 juli gick nionde upplagan
av tävlingen Le Mans Classic
av stapeln på en av motorsportvärldens mest legendariska banor, den 13, 6 kilometer långa Circuit de la Sarthe
en bit utanför byn Le Mans i
nordvästra Frankrike.
Le Mans Classic har körts
sedan 2002 och växer hela
tiden, besökarantalet i år var
på rekordhöga 135 000 åskådare så att det är populärt
med historiska tävlingsbilar är
det väl ingen tvekan om.
Målsättningen med tävlingen är att ge deltagare och
åskådare möjligheten att uppleva täta och jämna race med
historiskt korrekta bilar från
olika tidsperioder. Det runt
femhundra bilar stora startfältet är uppdelat i sex grupper
som var och en representerar
en viss period.
Bilarna som tillåts vara

24

KLÖVERBLADET NR 4 2018

med skall vara av en modell
som deltagit i Le Mans
24-timmars någon gång
mellan 1923 och 1981 och
många av de startande ekipagen har på sin tid deltagit
i Le Mans 24-timmars. Själva
tävlingen är i den historiska
tappningen inte 24 timmar
som förebilden utan varje
grupp kör tre heat på vardera 43 minuter, två i dagsljus
och ett i skymning / mörker.
Dessutom skall varje ekipage
göra ett depåstopp från och
med femtonde minuten i varje
heat. Slutplaceringen avgörs
genom att ”medelplaceringen” från de tre heaten räknas
fram
Givetvis var Alfa Romeo
representerade i flera grupper. I ”Grid 1” återfanns de
äldsta bilarna tillverkade
mellan 1923 och 1939. Här
startade fyra 8C 2300, allihop

av 1932 års modell och dessutom en 6C 2300 B MM från
1938. Motståndet i denna
grupp var tufft bestående
av bl a Aston Martin Ulster,
Bugatti 35 (klassegrare) och
BMW 328. Utav Alforna placerade sig det Österrikiska
teamet Martin Halusa / Nicola
von Dönhoff bäst på en fem-

teplats i sin 8C 2300 Zagato.
Detta visade sig också bli
den bäst placerade Alfan sett
över alla klasser vilket också
speglar historien. 1931-1934
vanns Le Mans 24-timmars av
Alfa Romeos 8C-modell men
därefter har inte märket haft
några konkurrenskraftiga bilar
när det gäller totalsegern.

Martin Halusa och Nicola von Dönhoff delade körningen i denna Alfa
Romeo 8C 2300 Zagato från 1932. Här före Talbot 105 från 1934 och
BMW 328 Roadster från 1938.

512 BB LM, Alfa Romeo 33
TT-3 och den vassa 33 TT12.
Under sitt andra pass i 33
TT12:an som var ett nattpass,
startade Rittweger/Hancock
sist och efter att ha kört om
mer än 50 bilar under de 43
minuterna gick de i mål på
en tiondeplats. Efter målgång
intervjuades Sam Hancock
och beskrev bilen och dess
flata 12:a. –”Det är som att
någon bultat fast ett åskoväder i chassiet, ett åskoväder

välgjorda miniatyrer av klassiska racerbilar, en mängd
bilklubbar ställer ut på området, en stor del av besökarna
klär upp sig i tidsenliga kläder
mm mm.
Nästa gång som Le Mans
Classic går av stapeln är
2020, kanske är det läge att
börja planera semesterresan
redan nu?
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ALFA ROMEO 179/179C
TEXT OCH FOTO: INGEMAR HAGLUND

Allmän information:

Avgift:

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.

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

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 CARbesiktningsman 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.

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.

nämligen i skala 1/24. Det är en Alfa Romeo TZ1 1964 från
den lilla japanska tillverkaren MFH (Model Factory Hiro)
Modellen är i vitmetall och resinplast och här får även jag
ta några djupa andetag innan jag börjar på. Detaljnivån är
otrolig. Tex så är toppackningen med och olika sorters huvlåsning beroende på vilken variant som byggs. Denna blir
lackad i grönt med nummer 40 som den hade på Le Mans
1964 då den tyvärr kraschade och fick bryta.
Som referensbil har jag den TZ1 som finns hos Magnus
Ahlqvist i Rydaholm som är grön med #40.
Är det någon som undrar något gällande modellbygge så
är det bara att höra av sig till mig via hemsidan.
BYGG LUGNT.

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:

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

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!

Fotografier:

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

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.

Efter en fantastisk sommar så får man inse att hösten och
vintern närmar sig,skruv och pyssel säsongen.
Under sommaren har det hittat hem lite trevliga modeller.
När nu Alfa Romeo återkom till F1 cirkusen så passade den
Italienska modelltillverkaren Italeri att göra en återutgivning
av en gammal modell nämligen Alfa Romeo 179/179C från
1979-81.
Detta är en ganska stor modell i skala 1/12 (35 cm) som
kan byggas i 2 olika varianter men fina detaljer. Jag blev
lite orolig när jag fick hem den och såg att det inte stod
Marlboro på bilen!! Men när jag öppnade kartongen så finns
dom korrekta dekalerna med.
Nästa modell som jag köpt är en betydligt mindre Alfa

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.

Bildexempel, OK resp. mindre bra:
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BROMSUTVECKING,

ELLER ”DET KOMMER ALDRIG IN ELEKTRONIK I BILAR!”
TEXT: BJÖRN SANDBERG. FOTO: DIVERSE

Citatet kommer från en föreläsning på KTH i slutet
av 1960-talet. Professorn som yttrade detta hade
kanske rätt, just då, om man utgick från den
elektronik som fanns tillgänglig 1968, dyr och
ömtålig. Man skall ha klart för sig att en bil är bland
den värsta miljö man kan placera elektroniska
komponenter i: Kraftigt varierande temperatur,
vibrationer, fukt och elaka elektriska störningar från
tändsystemet. Lägg därtill krav på låg kostnad samt
sällsynt eller obefintligt underhåll, och framtiden för
elektronik i fordon var inte så ljus då…
NU VET VI BÄTTRE!

Idag är ju bilarna rullande datorcentraler, där avancerad mjukvara i tjogvis med blixtsnabba microprocessorer sköter allt från
dörrhissar till fickparkering. Här skall vi dock hålla oss till en av de
funktioner där elektronik tidigt fick en avgörande betydelse, bromssystemet.

raturstegringen fick ändå beläggen att tappa bettet, och trummorna
expanderade bort från backarna.
SKIVBROMSAR.

Bild 2. Bromskraftförstärkning i trumbromsar. Den vänstra bromsen har
en slavcylinder som trycker på båda backarna. Beroende på placeringen av
den undre vridningspunkten för backarna kommer friktionen mellan primärbacken (leading shoe) och bromstrumman att öka anliggningskraften.
En väl vald geometri ger alltså en förstärkning av yttrycket och bromskraften från primärbacken. Sekundärbacken (trailing shoe) däremot får ingen
hjälp, vilket illustreras av ytan på de svarta halvmånarna. Bilden till höger
visar hur man kan få två ledande backar, genom att lägga på kraft i vardera
backens ände, mekaniskt som på bilden, eller med två slavcylindrar.
MEN DET BRUKAR FINNAS NACKDELAR?

HUR VAR DET FÖRR?

Fram till slutet av1950-talet hade de flesta bilar trumbromsar,
med invändiga backar av friktionsmaterial. Bromsbackarna trycktes rätt länge mot trumman av mekaniska system, t.ex. stålkablar,
länkarmar, trissor & kammar. Problemen med sådan manövrering
var framför allt friktion och dålig styvhet. Wire-manövrering må vara
simpel och driftsäker, men tröghet och fjädring är ju inga önskvärda egenskaper i bromssystemet, så från 50-talet var det hydraulik
som överförde kraften, bild 1.

Så även här. Om geometrin ger för stor självverkan kan bromsarna tendera att låsa, så utformningen är kritisk. En annan nackdel vid dubbla primärbackar är att bromseffekten blir mycket sämre
då bilen rör sig bakåt… Detta har inte hindrat en del framstående
tillverkare att ha tre ledande backar i trummorna bild 3.

Detta är ju inga nyheter för KB:s bildade läsare, men hur kunde
det komma sig att trumbromsade bilar sällan hade behov av någon
form av kraftförstärkning? Först då bilarna fick skivbromsar började
bromsservo bli vanligt. – Jo, trumbromsar har ett inbyggt ”servo”,
en självförstärkning baserad på listig geometri, bild 2.
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Bild 5. Ursäkta, här kommer ett räkneexempel! Antag att bromspedalen
har ett hävarmsförhållande på 10:1, och föraren trycker på pedalen med 50
kp. Kraften på huvudcylinderns kolv blir alltså 500 kp. Huvudcylinderns
diameter är 2,2 cm, dess yta ca 3.8 cm2. Trycket blir då 500/3.8 = 130 bar
(kp/cm2). 13 MPa för den som är hemmastadd SI-systemets tryckenhet…
Bromsokets kolvar har diameter 4 cm, yta 12.5 cm2, och kraften som den
utövar på klossen 130*12.5 = 1600 kp. Om det är ett tvåkolvsok kommer
klossarna att nypa till om skivan med kraften 3200 kp, 32000 N. Om
friktionskoefficienten mellan belägg och skiva är 0.4 bromsas alltså skivan
med 3200*0.4=1280 kp. Antag att skivans medeldiameter till kolvens centrum är 250 mm och däcken har diametern 700 mm. Då kan den tänkta
bromsen ge en bromskraft på 1280*250/700 = 450 kp per framhjul, vilket
bör räcka till för att låsa bromsarna.
KRAFTFÖRSTÄRKNING.

Numera har praktiskt taget alla bilar en kraftförstärkare mellan
bromspedal och huvudcylinder, i de flesta fall ett s.k. vakuumservo,
bild 6.

Bild 3. Trumbroms med tre
primärbackar, en lösning som
fanns tillgänglig för Giulietta
Sprint Veloce. Elegant!

Bild 1. Enklast tänkbara hydrauliska bromssystem, en krets, huvudcylinder och en slavcylinder i varje bromstrumma.

Försök med skivbromsar för bilar gjordes redan i början av 1900talet, men de användes mer regelbundet först i flygplan. Den första
tävlingsbilen med skivbromsar lär vara BRM V16 från 50-talets första
år. Mer framgångsrik var Jaguar C-type, som vann Le Mans 1953,
med skivbromsar från Dunlop. Samma år såldes ett litet antal Austin
Healey 100S med skivor i alla hörnen. År 1955 presenterades Citroën
DS 19, som var först med skivbromsar på en masstillverkad bil.
Bromsskivor är öppna för omgivande luft och kan naturligtvis
kylas effektivare än trummor, och om de utvidgas radiellt sker det
parallellt med bromsbeläggen, inte bort från dem som i trummor. Att
trumbromsar levt kvar så länge baktill på många bilar, beror nog på
att de underlättar och förbilligar handbromsen, förlåt, parkeringsbromsen. Samt, naturligtvis, att det är de främre bromsarna som står för
det mesta bromsarbetet vid snabb retardation, och att trummorna
antagligen länge varit en billigare lösning… Skivbromsar, bild 4, är ett
bra exempel på hur ”racing improves the breed”. Det som var Formel
1-teknologi 1950 hamnade snart nog i de flesta vardagsfordon.

Detta är den metod en känd tillverkare av luftkylda sportvagnar
tillämpade i det längsta, för att slippa utrusta bilarna med bromsservo, vilket man ansåg försämrade förarens känsla för bromsarna.
En annan metod är att öka huvudcylinderns diameter, men det gör
naturligtvis bromsarna ännu mer hårdtrampade.

Mercedes behöll envist trumbromsar på sina tävlingsbilar under
50-talet. De var ”state of the art” för sin tid, men vållade problem med
”huggande” bromsar. På bilarna för Le Mans 24-timmarstävling tvingades man till en mycket ”otysk” nödlösning: Man installerade fyra små
kolvpumpar med vars hjälp föraren kunde spruta in små mängder olja
i trummorna, då bromsarna tenderade att låsa! Knappast en utväg
man var speciellt stolt över…
Trumbromsar har även andra nackdelar. Då man bromsar omvandlas rörelseenergin till värme, som är svår kyla bort till luften tillräckligt
snabbt. Man försökte förbättra värmetransporten med utvändigt
flänsade, invändigt gjutjärnsskodda aluminiumtrummor, men tempe-

Bild 4. Skivbroms från BRM V16, exklusiv och lynnig high-tech 1950,
som snabbt utvecklades till en standardkomponent för dagligt bruk.
Principen är densamma, men förfinad konstruktion och utveckling av
material gör dagens bromsar vida överlägsna.

HÅRDTRAMPAT?

Skivbromsar har ingen naturlig servoverkan, utan kraften mellan
skiva och belägg måste tillföras ”utifrån”, dvs. vanligen med hjälp
av hydraulik. (Det har funnits mekaniskt manövrerade skivbromsar,
men endast för parkering.) Bild 5 visar ett konventionellt bromssystem av enklaste slag.
Problemet med den här beskrivna bromsanläggningen är det
stora hävarmsförhållandet i bromspedalen. Glapp och fjädring kan
absorbera en del rörelse vilket i värsta fall innebär att pedalen går
i botten vid en kraftig bromsning. För att undvika detta krävs att
alla delar i systemet görs så glapp- och fjädringsfria som möjligt.

Bild 6. ”Vakuumservo”. Med motorn på tomgång, eller under motorbromsning, försöker kolvarna dra in luft, men gasspjället är stängt, vilket resulterar i undertryck i insugningsröret, kanske 30 % av atmosfärstrycket.
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De flesta tror sig säkert veta hur ett vanligt bromsservo fungerar, inklusive er teknikred., men upptäcker vid närmare eftertanke
att det inte 100 % kristallklart. Här följer en förenklad framställning
av vad som pågår inuti ”vakuumklockan”, bild 7.

bil/flygtillverkaren Voisin. För att hindra blockering av hydrauliskt
manövrerade bromsar försågs bromstrummorna med en liten extra
trumma, i vilken fanns ett svänghjul. Vid normal bromsning roterade
dessa tillsammans, men om hjulet låste fortsatte svänghjulet snurra
i den stillastående trumman. Det aktiverade då en ventil som släppte förbi lite bromsvätska, så att landningshjulet började rotera igen.
Ett liknande, också helt mekaniskt system, var Dunlop Maxaret,
som från 50-talet blev vanligt i flygsammanhang. Från 1966 fanns
det även i en bil, den engelska Jensen FF, en stor och dyr GT-vagn
som även hade en komplicera fyrhjulsdrivning. Bild 8.

Bild 10. Ventilpaketet kallas ofta ABS-pump, vilket är lite slarvigt, ty
visserligen finns där en hydraul-pump, men de viktigaste komponenterna i enheten är strängt taget ett antal elektriskt styrda ventiler. Ofta är
ventilenheten inklämd i anslutning till huvudcylindern, 3 på bilden. En
mångpolig kontakt förbinder enheten elektriskt med ECU:n. Dessutom kan
man ana sex anslutningar för hydraulikrör, två från huvudcylindern plus
fyra till bromsoken.

Säkert är det så att tillverkarna har olika detaljlösningar på hur
ventilenheten fungerar, så vi får nöja oss med ett exempel på hur
funktionen kan se ut. Bild 11 är ett principschema på en variant.
Bild 8. Jensen FF. V8 från Chrysler, fyrhjulsdrivning från Ferguson
Research Ltd. och ABS av typ Dunlop Maxaret. Mycket dyr, vilket förklarar varför endast 320 bilar byggdes mellan 1966 0ch 1971.

Bild 7. Verkligt bromsservo överst, principiell funktion under. F kan trycka
på kolven i bromscylindern till vänster, ej med på bilden. Vid A ansluts
motorns insugningsrör, sänker trycket i servot. I vila är ventilen C öppen,
och samma låga tryck råder på båda sidor av membranet B. Ventilen D är
stängd, förhindrar luft att strömma in via luftfiltret E. Då föraren bromsar
trycks stången F åt vänster, varvid ventilen C stänger, och ventilen D
öppnar. Nu får vi undertryck på membranets vänstra sida, normalt lufttryck på den högra. Kraften på membranet blir dess yta multiplicerat med
tryckskillnaden. Antag att diametern är 200 mm, tryckskillnaden 0.7 bar,
kraften 220 kp, 2200 N.

Vad kan gå fel i ett bromsservo? – Vanligtvis inte så mycket, de
brukar vara pålitliga. Men, antag att ventilen D (Bild 7) inte stänger
då man släpper pedalen? Då kommer servot att bromsa konstant!
Om huvudcylindern läcker olja ”bakåt”, mot servot, kan bromsvätska
sugas in och fortsätta till motorns insugningsrör, in i förbränningsrummen, resulterande i en kraftig vit rök ur avgasröret… I båda fallen det är läge att koppla bort och plugga undertrycksslangen.
Om motorn har överladdning, styr ventillyft i stället för att nyttja
gasspjäll, eller, hemska tanke, är en diesel, kan undertryck till servot behöva skapas på annat sätt än av motorn själv. Det är alltså
inte så ovanligt med en separat ”vakuumpump”, driven elektriskt
eller mekaniskt från motorn.

Nu började fler tillverkare intressera sig för låsningsfria bromsar,
i avsikt att förbättra säkerheten för ”vanliga” bilar. Många var, som
nämnts i artikelns början, skeptiska till att blanda in elektronik, av
tillförlitlighets- och kostnadsskäl. Fungerande mekaniska system
utvecklades, men till slut gick elektronikutvecklingen förbi och
de första systemen som fick allmän spridning kom under 1970talet och var beroende av elektronikkomponenter. Såväl i USA,
Japan som i Europa konstruerade och testade man för fullt. Ett
av de effektivaste systemen kom från Bosch, som kallade det för
Antiblockiersystem, ABS.
HUR GÅR DET TILL?

Idag tillverkas få, om några, bilar som inte har ABS. Om bromspedalen vibrerar vid hård bromsning på halkigt underlag, då är det
”ABS:en” som tagit över från föraren. Det gamla enkla bromssystemet i bild 5 är kompletterat med ett antal givare, en ABS-enhet
och ett elektroniskt styrsystem, en ”ECU”, Electronic Control Unit”,
bild 9.
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FLER TRICK.

Bild 11. Hydraulikschema för ABS ventilenhet. Huvudcylindern längst
upp försörjer ett tvåkretssystem med fyra skivbromsar längst ned på
bilden. Åtta ventiler, IN och OUT, med elektromagnetisk manövrering,
kan inta två olika lägen, till eller från. De är ritade i från-läge, då ingen
elektrisk signal finns. Varje bromskrets är lika, så vi nöjer oss med att titta
på den längst till höger. Ventilen IN är öppen, bromsvätskan passerar
oantastad till bromsoket. Ventilen OUT är stängd. Om nu hjulet låser
kommer signal från styrsystemet till IN-ventilen, som blockerar flödet till
bromsoket. Om denna åtgärd inte räcker, skickas signal till OUT, som öppnar och släpper ut bromsvätska från bromsoket. Hjulet börjar rotera igen,
OUT återgår, kanske låser då hjulet på nytt, och hela processen upprepas
om och om igen. De mest moderna ABS-systemen kan släppa och bromsa
upp till 40 gånger per sekund!
Den här beskrivna funktionen kan förhindra bromslåsning, men
bromspedalen skulle sjunka hela tiden. Därför finns en elektriskt
driven hydraulpump, mitt i bilden, som pumpar tillbaka bromsvätskan under högt tryck.

ABS av modern typ kan användas till att bromsa hjulen individuellt, något som ger fler intressanta möjligheter. Systemet kan
användas till att bromsa det drivhjul som har sämst grepp och som
tenderar till att börja slira. Liknande funktion, och mycket billigare,
än ”riktig” diffbroms, något som man inte behöver påpeka för en
tillverkare.
Man kan också påverka bilens uppförande då det går undan
i svängarna, genom att bromsa något/några hjul individuellt.
Detta förändrar slip-värdet och därmed friktionen och underlättar
insvängningen, eller tvärtom, stävjar tendenser till överstyrning. För
detta krävs givare som mäter rattutslag och G-krafter samt ett gyro
som rapporterar om bilens vridning kring en vertikal axel.
I det mest avancerade stadiet kan bromssystemet ingripa i
paniklägen, det upptäcker att föraren är på väg tappa kontrollen.
Snabb bromsning av lämpliga hjul kan räta upp bilen och undvika
olyckor. Systemet har flera namn, t.ex. Electronic Stability Control
(ESC). Den grundläggande hårdvaran är i stort sett densamma,
men säkert har mycket krut satsats på mjukvaran, programmen
som styr alla funktionerna...
Sammanfattningsvis kan vi nog vara rätt nöjda med att elektronik faktiskt hittade in i bilarna…
Referenser: Brembo, Bosch, www.scribd.com, www.slideplayer.
com, Google, wikipedia, m.fl.

BÄTTRE ÄN KIMI?

Ger då ett bromssystem med ABS lika kort bromssträcka som
en skicklig förare? På halt underlag är det ingen tvekan, föraren
måste förhindra låsning av det hjul som har sämst grepp, varför de
övriga inte kan bromsa maximalt. – Men, hur blir det på torr asfalt?
Jo, även där kan faktiskt ABS förkorta bromssträckan, se bild 12!

LÅSNING OCH LÖSNING.

Alla hjulen har sällan samma friktion mot vägbanan, och fördelningen av bromskraft fram/bak är inte heller perfekt avvägd i
förhållande till förhållandena. Resultat vid hård (nöd-)bromsning blir
att ett eller flera hjul slutar rotera. Ett stillastående däck ger samma
friktion i alla riktningar, dvs det finns ingen möjlighet att styra. Låser
bakbromsarna är risken stor att man blir omkörd av den egna
bilens bakvagn.
Tidigt insåg man behovet av bromsar som inte blockerade hjulens rotation, oavsett av friktionsförhållandena och förarens beteende. Flygplanstillverkarna var tidigt ute med att försöka lösa problemet, som kunde få flygplan ur kurs under landning, slita ut däcken
och förlänga stoppsträckan. En pilot har små möjligheter känna om
ett eller fler hjul stannat, och exploderade däck var ett stort problem. Ett av de första antilåssystemen tillverkades av den franska

Bild 12. Kurvan visar hur friktionsvärdet, friktionskoefficienten μ, varierar beroende på hur stor glidning däcket har mot asfalten. På engelska kal�las glidningen ”slip” och är nära noll då hjulet rullar fritt, och =1 då däcket hasar på vägbanan utan att rotera. Notera att maximalt grepp, högsta
värde på μ, fås vid ett slip-värde på 0.12, med denna kombination av däck
och underlag! Bromsar man hårdare kommer alltså friktionen att minska,
bromssträckan ökar. ABS av modernt slag klarar av att styra bromsarna så
att man ligger på slip-värdet som ger maximal friktion, något som få förare
klarar utan hjälp, och framförallt inte på alla fyra hjulen samtidigt. ABS
kan alltså ge kortare stoppsträcka vid nödbromsning! Detta gäller på asfalt,
på grusunderlag kan förhållandena eventuellt vara annorlunda. (Kimi
Räikkönen har inte ABS i sin F1-Ferrari, det är förbjudet i reglementet.)

Bild 9. ABS-systemets viktigaste komponenter. Givarna är väl inkapslade
för att tåla miljön och känner beröringsfritt av då kuggarna passerar, skickar en ström av pulser till styrenheten. Om frekvensen på pulståget ändras
snabbare än vad som motsvarar en normal, kraftig inbromsning, då tolkar
styrsystemet detta så att hjulet håller på att låsa, och vidtar motåtgärder.
ECU:n ingriper, skickar order till ventilpaketet, t.ex. ”minska trycket på
bromsvätskan till vänster bak”.

En god vana Du aldrig behöver vara utan
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TEXT: AYHAN & NIHAT DIZDAR. FOTO: AYHAN & NIHAT DIZDAR M.FL.

FORMULA 1 + ALFA ROMEO +
KLÖVERBLADET = SANT

FOTO: GIANFRANCO VEDDA

Ja då var det äntligen
dax att fylla ett tomrum i
Klöverbladet. Detta tomrum
har uppkommit under 2018
och har sin bäring i att Alfa
Romeo åter har engagerat
sig i racingens kungaklass
Formula 1. Det blir dessutom inte sämre när vi har en
Svensk i form av Marcus
Ericsson och tillika CAR
medlem bakom ratten i en
utav stallets två bilar. Stallet
i fråga är det anrika Sauber
Motorsports som varit verksamma i F1 i 26 år. Med sin
bas i Schweiziska Hinwil har
man nu ingått ett samarbete
med Alfa Romeo. Initialt är
det i rollen som titelsponsor
men i förlängningen skall
det även omfatta ett mer
teknisk samarbete i båda
riktningarna. Hur detta kommer att se ut är i dagsläget
toklart.
Men låt oss börja med
vilka vilka vi är som skall
fylla denna spalt med innehåll och engagemang.
Man kan säga att CAR
får 2 skribenter i en. Låter

32

KLÖVERBLADET NR 4 2018

märkligt, men det är inte
konstigare än att vi är tvillingar och kommer att skriva
under signaturen Bröderna
Dizdar.
Vi heter Ayhan & Nihat
Dizdar och har varit CAR
medlemmar r sedan mitten av
90-taletn dt. Vi kan väl klas-

sas som Alfistas antar vi.
Födda och uppväxta
i Osby som ligger mitt i
Göingebygden i Nordöstra
Skåne och med föräldrar
från dåtidens Jugoslavien
viket helt naturligt ledde
ledde till otaliga bilresor ner
till Balkan. Detta var troligen

orsaken till att vi började
odla en livslång passion för
bilar och efter ett tag även
för racing. Racingen övergick från intresse till praktisk handling under 90-talet
då vi engagerade oss i
Markus Nyberg Racing, ett
racingstall baserat i Älmhult.
Markus var då en ”coming
star” inom svensk motorsport med många meriter
inom främst supportklasser
i STCC-cirkusen när den
var som störst i Sverige. Vi
engagerade oss i rollerna
kring elteknik, media, sponsor fix och diverse team
uppdrag. Att vara en del i
ett team var och är en fantastisk upplevelse som berikar individen liksom lär en
massor kring team-samarbete, ledarskap och givetvis
kamratskap.
Alfa Romeo var ett märke
som stack ut i vårt bilintresse, men till en början var det
inte mer än så. Alfa viruset
drabbade oss den dag då
den ena av oss (Nihat) sniffade upp en 155 2,5 V6 -93 i

lätt DTM stuk i Helsingborg.
Känslan när man gick fram
emot denna bil var unik.
Den talade liksom till en
och attraktionskraften var
berusande. Att beskriva
känslan när man startade
upp denna pärla kan enbart
beskrivas som euforisk,
WOW, denna måste jag ha
.....eller denna måste vi ha.
När denna köptes av Nihat
så var jag (Ayhan) tvungen
att ha en liknande bil och
något år senare blev det en
155 2,0TS -96 som snabbt
uppgraderades till ett sportigare stuk genom sänkning
med sportfjädrar och fetare
fälgar. Där och då sattes
grunden till en livslång
(antar vi) Alfa Romeo passion.
Inbitna F1 fans som vi
båda är bestämde vi oss
förra hösten att återigen
boka ett F1-lopp, det andra
för vår del. Förra gången bar
det av till Ungerns Grand
Prix 2006, det som ibland
kallas för ”Århundradets F1
lopp” där Jenson Button
slutligen stod som segrare,
den här gången föll valet
på Barcelona. Vi valde faktiskt att boka allt själva då
vi tyckte att det passade
oss bättre med boende i
Barcelona än vid banan i
Montmeló, vilket de rimligt
prissatta paketresorna ofta
erbjuder. Vårt egenkomponerade paket blev dessutom billigare trots val av ett
4-stjärnigt centralt beläget
hotel. Dessutom passade
vi på att träffa en kompis
till mig (Nihat) som bor i
staden. Barcelona är en
fantastiskt trevlig stad som
vi båda känner ganska väl
efter otaliga besök. Trevligt

nattliv med god mat och
riktigt coola barer! Det får vi
allt göra om!
Måste också berätta om
en ytterst märklig upplevelse som jag (Nihat) råkade
ut för tidigare i år, strax
efter Monacos Grand Prix.
Jag var nämligen på en
tjänsteresa i Schweiz och
skulle göra ett nyuppkommet affärsbesök. Det var i
en stad som heter Wetzikon
som ligger strax öster om
Zürich vilket jag inte fäste
någon närmare tanke vid.
Väl vid den obligatoriska
affärslunchen så småpratade vi som brukligt är om
allt möjligt t.ex. om intressen och där och då råkade
jag nämna mitt intresse
för Alfa Romeo och racing.
Naturligtvis påpekade jag
stolt att Schweiz faktiskt
ståtar med ett F1-stall med
en svensk förare. Döm om
min förvåning när så mina
Schweiziska kolleger säger,
– Men Sauber motorsport
ligger ju i grannbyn Hinwil!
VA???
Finns tid över imorgon så
tar vi en liiiiten runda förbi
Saubers lokaler om det går
bra sade jag! Det gick ju
naturligtvis utmärkt skulle
det visa sig…..av en konstig
anledning….
Väl utanför Saubers väldigt stora byggnader, helt
utan någon företagsskylt,
antar att man vill jobba
ostört, hittade jag slutligen
entrén och receptionen till
Sauber Motorsport. Tyvärr
fick jag inte göra ett besök
inne i fabriken, även om
jag försökte. Tro mig! Jag
fick dock ett väldigt trevligt bemötande av receptionisten som var väldigt

hjälpsam och svarade på
alla nyfikna frågor från mig.
Tyvärr var inte Marcus eller
Charles inne idag! Passade
naturligtvis även på att
införskaffa lite fan-artiklar.
Just vid mitt impulsiva
besök så visade det sig att
det levererades tjänstebilar till fabriken, nämligen
två stycken Stelvio Q. Vad
jag lyckades förstå av
Schweizer-Tyskan så var
de ämnade till…just det…
Ericsson och Leclerc.
Sämre tjänstebil kan man ju
stå ut med, eller hur. Nu kan
Marcus äntligen göra sig av
med sin Porsche som han
ju själv nämnt skulle ske när
så tjänstebilen dyker upp!
En något oväntad och
udda men kul upplevelse var
det hur som helst!

Tillbaka till racing och F1.
Vår tanke är inte att skriva
om all Alfa Romeo historik
kring F1 för det är så många
andra som kan detta bättre.
Utan vi kommer att fokusera
på F1+Alfa Romeo i nutid.
Som de flesta av er vet så
vann Alfa Romeo de första
formella F1 mästerskapen
1950 och 1951 genom Nino
Farina och Juan Manuel
Fangio. Därefter varierade
framgångarna fram till 1985
då man lade ner sitt engagemang i F1.
Under 2016 så började
rykten florera kring att Alfa
Romeo skulle tillbaka till
F1 och även dåvarande
FCA koncernchefen Sergio
Marchionne talade sig gärna
varm om att han ansåg att
Alfa absolut borde finnas på
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denna arena. Hur, och om
detta skulle och kunde ske
spekulerades det mycket
om i diverse racing media.
En rolig passus i detta är
att vi gjorde en del inlägg
under denna period på
drömscenarion för vår del.
Vi placerade Alfa Romeo i
ett samarbete med Sauber
där vi också hade något
så ovanligt som en svensk
F1-förare. Gissa om det
var många som skrattade
åt detta scenario. Både i
svenska forum men även i
utländska dito. Så kom då
julklapparna i vintras i form
av att först Marcus Ericsson
tillkännagavs att fortsätta
hos Sauber och kort efter
släppte man bomben att
Alfa Romeo gått in som
samarbetspartner och titelsponsor hos Sauber. Lyckan
var total! Sergio Marcionne
fick sin vilja igenom, men
tyvärr avled han tragiskt i
sommar efter sviterna av en
operation och en ganska
dyster sjukdomsbild.
Säsongen 2018 har varit
otroligt framgångsrik för
teamet Sauber, om man
jämför med föregående
säsonger som långsamt
blev sämre och sämre med
stora ekonomiska problem.
Vändningen kom när det
Scweiziska investmentbolaget Longbow finances tog
över kontrollen av teamet.
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Nu påbörjade man ett systematiskt arbete med att
bygga upp ett kompetent
team genom att öka på
kapaciteten och kompetensen i hela organisationen
från själva racing teamet
till personal och ledning
i fabriken i Hinwil. Initialt
hade man ca 150 man i
organisationen och för
att ha någon möjlighet att
lyckas så siktar man på att
komma upp till 300-400
man, vilket är ungefär den
storlek som teamen i mitten
har. De stora jättarna som
Mercedes, Ferrari, RedBull
och även McLaren har helt
andra förutsättningar och
där pratar man om 6001500 man. Fredric Vasseur
med lång erfarenhet inom
formelbilsracing bl.a.
hos Renault togs in som
Teamchef 2017. Han har nu
lett arbetet med att bygga
det nya Alfa Romeo-Sauber.
En fördel som Sauber har
är dess moderna fabrik som
byggdes upp under samarbetet med BMW kring 2006,
detta betyder att de största
investeringarna som behöver göras ligger i personal i
form av kapacitet och kompetens. En viktig rekrytering
som gjordes i somras är
erfarne Simone Resta som
hämtades hos Ferrari och
han är nu Teknisk Chef i
stallet. Hans huvuduppgift

blir att leda arbetet med att
ta fram en kompetent bil för
säsongen 2019.
En viktig komponent som
teamet saknar är en avancerad simulator, vilket nästan
är ett måste för att ge förarna bästa möjliga förberedelse. Vi återkommer till detta
lite senare.
Om vi riktar blicken mot
föraruppställningen så har
vi svenske Marcus Ericsson
som den förare som funnist
längst i teamet. Han skiftade från Caterham till Sauber
redan 2015 och kan väl
betraktas som den trygga
lojala föraren som hjälpt till
med att utveckla bilen och
teamet under de senaste
säsongerna. Han har också
sina investorer i ägarstrukturen hos tLongbow
finances, vilket ger en viss
trygghet men absolut ingen
självklarhet. Prestationen
måste också finnas med
som en vital komponent
annars sitter man inte i en
F1 bil idag. Marcus främsta
styrka är hans förmåga att
utnyttja bilens kapacitet
till max under racen. Här
är det hantering av många
komponenter som spelar in
såsom däckslitage, bränsleförbrukning, återladdning
av batteri samt taktiska val
under loppet. Läs gärna
Björn Sandbergs artikel in
”KB nr3 juli 2018” om det
avancerade motorpaketet
i dagens F1 bilar. Hans
utvecklingspotential ligger
främst i förmågan att få till
ett snabbt kvalvarv dvs.
att pressa ut det yttersta
ur både sig själv och bilen
under hård tidspress. Ett
annat område som kan och
måste stärkas är hans ”race
craft”, dvs agressiviteten
och beslutsamheten i bataljer med motståndare på
banan.
Om vi tittar i den andra
bilen så finner vi en otrolig förartalang, i form av
Monegasken Charles
Leclerc. Kanske en av de
största talangerna som

finns just nu om utvecklingen går i samma takt
de kommande åren. Han
kom till Sauber inför denna
säsong (2018) och kan väl
beskrivas som Ferraris stora
påläggskalv. Man kan väl
säga att att hans styrkor är
omvända jäntemot Marcus,
dvs supersnabb vid kval
och i situationer för kamp
om förbättrad banposition.
Detta ger honom oftast
bättre startposition i loppen och det resulterar då
också ofta i bättre slutresultat. I samband med Alfa
Romeos intåg i F1 i form
av partnern Sauber så skapade Ferrari ytterligare en
plattform för utprovning av
tekniska lösningar till sina
bilar, men även en plantskola för förartalanger. Det
var på detta sätt Leclerc
hamnade hos Alfa RomeoSauber. Ferrari jobbar
oerhört målmendvetet med
att förbereda honom inför
den nyligen annonserade
övergången till Ferrari nästa
säsong. Finske legenden
Kimi Räikönen byter plats
med Leclerc och hamnar
hos Alfa Romeo-Sauber,
vem som hamnar bredvid
honom är ännu okännt. En
del tror att Marcus är ute ur
bilden inför säsongen 2019
men vi och flera med oss
tror och hoppas att han blir
kvar, givet att han fortsätter
att prestera och tar poäng.
Leclerc har haft den stora
förmånen att träna i Ferraris
avancerade simulator inför
varje tävlingshelg, allt för
att ge honom bästa möjliga
förberedelse för att ständigt
prestera på topp. Denna
fördel gäller enkom Charles
men tyvärr inte Marcus, och
det kanske också kan förklara en del av övertaget till
Leclercs fördel. Men ingen
skugga över Charles för han
är en ytterst vass förare och
en stor del till den fina framgång Alfa Romeo-Sauber
har uppnått i år.
Sett till poängskörd så
har teamet just nu 19 poäng
där Charles kört in 13 poäng

och Marcus 6. Det bör tilläggas att Marcus lämnat över
position 9 till Charles för att
själv ta P10 på uppmaning
från teamet under racet i
Österrike, allt för att matcha
fram Monegasken. Detta
är inte ovanligt eller märkligt och numer även tillåtet
inom F1 och något man får
förhålla sig till ibland. Den
stora skillnaden mot tidigare år för Sauber är att man
under namnet Alfa RomeoSauber har tagit fler poäng
under årets 14 race än man
gjort totalt under säsongerna 2017(5p) och 2016(2p).
Dessutom har man tagit
poäng i 8 utav årets 14
körda race och det ser fortsatt lovande ut. Kampen i
mittfältet har hårdnat drastiskt under årets säsong
och man kan inte med
klarhet säga att det finns
ett eller ett par team som
är klart distanserade. Alla
team har tagit poäng liksom
alla förare och det har varit
ovanligt de senaset åren
i F1. Alfa Romeo-Sauber
har förmågan att hamna så
långt upp som en 6:e plats,
då i de fall banan passar
deras nuvarande bil och
händelserna under loppet
spelar dem i händerna.
Dock ser man också att
de även kan hamna sist av
bilarna som kommer i mål
vid de tillfällen då bana och
omständigheter inte passar
dem. Den främsta orsaken
till detta är att de inte har en
bil som genererar tillräckling
downforce i grundläget, den

saknar även tillräckligt med
mekanisk grepp vilket gör
att man måste köra med
onödigt mycket downforce
på inställningar i aeropaketet, vilket även påverkar
topphastigheten negativt.
Detta blir olika märkbart på
olika banor men det är flera
team som har liknande problem vilket gör att mittfältet
i F1 är oerhört jämt i år.
Ett tydligt exempel på just
detta var under den senaste
tävlingshelgen vid Italiens
GP(när detta skrevs).
Sauber bilarna låg bra till på
träningarna ända fram tills
Marcus skulle göra ett sk.”push”- varv (kvalsimulering)
i FP1 (träning 1). Vid en av
raksträckorna aktiverade
han sin DRS i bakvingen
för att optimera toppfarten.
Olyckligtvis fastnade DRSflärpen i fullt öppet läge
vilket gjorde att när Marcus
bromsade in i ca 320 km/tim
i slutet av rakan så hade han
inte fullt marktryck vilket
ledde till att vänster bakhjul
låste upp och bilen rännde
med full kraft in i muren på
vänster sida för att sen kana
utmed denna turligt nog.
När bilens hjul väl fastnade
i gräset i sidled så började
bilen volta med otrolig fart.
Årets klart mest våldsamma
krasch! Turligt nog så klev
Marcus ganska snabbt ut
ur bilen och promenerade
oskadd men något mörbultad ut till ambulanspersonal.
Detta var ett utmärkt bevis
på den otroliga säkerhet
som dagens F1 bilar har. Vid
kontroll så fann teamet ett
konstruktionsfel på DRSfunktionen vilket gjorde
att den justerbara flärpen
kunde fastna i öppet läge,
vilket är otroligt farligt för
bilens väghållning i kurvor
och vid högfartsinbromsningar. Teamet undersökte
även Charles Leclerc:s
bil och fann att även hans
bil hade samma fel men
lyckligtvis slapp han uppleva effekten utav detta.
Till FP 3 och kval så var
båda bilarna tillbaka, men

genast fick bilarna uppleva
att varvtiderna inte räckte
till och båda förpassades
redan under Q1 vilket man
inte gjort under de senaste
tävlingarna. Denna bittra
sanning upprepades under
loppet då bilarna var för
långsamma men mer maskerat då race setupen är
mindre extrem än kvalsetupen. Vad berodde detta
på då? Jo, Sauber hade
inte tid att utveckla en ny
vinge utan fick återgå till
en mer konservativ vingkonstruktion som genererar
mer downforce även vid
öppen DRS, detta saktade ner bilarna ordentligt
på Monza banan som är
kalenderns snabbaste bana
med två rejäla raksträckor.
Viktigast var dock att man
inte tummade på säkerheten
efter Marcus våldsamma
krasch. Som en notering
kan man nämna att Marcus
hade en allvarlig krasch på
Silverstone (England) som
också berodde på att DRS
inte stängdes. Då blev slutsatsen att Marcus slant med
fingret på kontrollen som
sitter på baksidan av ratten
vilket ledde till en liknande
krasch. Rykten har nu gjort

gällande att samma tekniska problem faktiskt uppstod
redan då, detta är dock inte
bekräftat av varken stallet
eller Marcus.
Om vi åtegår till kampen på banan så har även
Sauber nu deklarerat att
man släppt fokus på vidareutveckling av årets bil C37
och all kraft läggs nu på
det digra arbetet att skapa
s 2019 års bil som troligen
kommer att få beteckningen
C38. Dock har det kommit
lite signaler att Alfa RomeoSauber kommer med en del
uppdateringar till nästa race
i Singapore. Teamchefen
Fredric Vasseur har t.o.m.
sagt att under resterande
del av säsongen så siktar
man att nå Q3 med båda
bilarna under varje kval.
Hittills har enbart Charles
Leclerc lyckats med detta
vid tre tillfällen i år vilket i
sig är oerhört överraskande för ett team som förra
året var hjälplöst sist. Låt
oss hoppas att teamet och
förarna plockar ut det bästa
av sina förmågor och levererar över förväntan.

FORZA
ALFA ROMEO-SAUBER!

Alfa Romeo-Sauber poängskörd säsongen 2018:
Australien (0p), Bahrein (ME 2p), Kina (0p), Azerbadjan
(CL 8p), Spanien (CL 1p), Monaco (0p), Canada (CL
1p), Frankrike (CL 1p), Österrike (CL 2p + ME 1p),
Storbrittanien (0p), Tyskland (ME 2p), Ungern (0p),
Belgien (ME 1p), Italien (0p)
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CIRKELN SLUTS

Då har Ferrari slutigen
tagit ett beslut gällande förarbesättningen kommande
säsong (2019). Kort efter
loppet på Monzabanan i
Italien, kunngjordes beslutet att Kimi Räikönen lämnar Ferrari och ersätts med
den talangfulle F1-rokien
Charles Leclerc som idag
är teamkamrat med Marcus
Ericsson hos Alfa RomeoSauber.
Under årets ”silly
season” har det surrats en
hel del kring om Kimi skall
lämna Ferrari eller ej, och
även var Charles Leclerc
skall hamna.
Nyligen bortgångne FCAoch tillika Ferrari-chefen
Sergio Marcionne, satte
hård press på Kimi i slutet
av förra säsongen. Men den
iskalle finnen har visat var
skåpet skall stå under årets
säsong och presterat mycket starkt och varit den som
haft flest pallplatser jämte
regerande mästaren Lewis
Hamilton.
Kimi har i år matchats
hårt som supportförare
åt Sebastian Vettel vilket
hjälpt tysken att utmana
Lewis i kampen om mästartiteln. Men framförallt har
det hjälpt Ferrari att på
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allvar utmana Mercedes
om det mycket viktiga
konstruktörsmästerskapet, som handlar om de
summor man får tillbaka
från F1 organisationan
och Amerikanska ägarna
Liberty Media. Det handlar om hundratals milioner
kronor.
När nu Kimi har vässat
sin prestation och dessutom Vettel varit mycket nöjd
med stödet och harmonin i
teamet, så har Ferrari haft
ett tufft huvudbry att göra
sitt val. Innan sommaren så
sa ryktena att Kimi stannar
minst ett år, eller möjligen
två år till.
Detta skulle troligen leda
till att Leclerc skulle bli kvar
hos Alfa Romeo-Sauber
eller möjligen flyttas till
det något starkare Ferraristöttade teamet HAAS från
USA. Detta då deras franska förare Romain Grosjean
underpresterade stort
under säsongens första
tredjedel.
Spelet i denna situation
är ganska komplex och
kopplade till en massa
beroenden mellan teamen
och påverkas därför stort
utav valet av förarbesättning. De flersta förarna är

på något sätt kopplade till
ett team, en biltillverkare
eller en stark finansiär och
det gör att marknaden är
ganska tillknäppt.
Dessutom fins det en
uppsjö av andra duktiga
förare som knackar på dörren och vill in i F1.
Situationen hos Alfa
Romeo-Sauber lär vara
sådan att Ferrari har i och
med Alfa Romeos intåg,
bestämmanderätt för en
av förarplatserna. Innan
det senaste beslutet togs,
har det mesta pekat på att
en annan Ferrari-protegé,
nämligen Italienske Antonio
Giovanazzi skulle ta den
Ferrari-styrda platsen hos
Alfa Romeo-Sauber.
Ferrari har länge jagat
för att få fram en Italiensk
förare till Ferrari och då
vill man skola in dem hos
ett supportteam först för
utbildning, men även för
att testa om de räcker till
för Ferrari. Nu ser det ut
som om Ferrari har valt
Kimi som den man placerar

hos Sauber, men det finns
många signaler och rykten
som säger att så inte är
fallet.
De menar att Kimi själv
ordnat sin plats hos Sauber
när han väl blivit informerad
om att han inte hade någon
plats kvar hos Ferrari. Enl.
Finska källor så lär Kimi
ha större planer än att
”bara” köra i två år för Alfa
Romeo-Sauber.
Hans plan skall sträcka
sig till delägarskap, och
för att jobba med att lotsa
in talanger in i teamet och
F1. Om detta stämmer så
är det en mycket spännande framtid för Alfa Romeo
Sauber.
Ur ett historiskt perspektiv är Kimis återtåg
till Sauber säkert glädjande för många. Inte minst
för grundaren och förre
ägaren/delägaren Peter
Sauber, för många inom
organisationen Sauber som
lär vara nära vänner till den
coole finnen, och kanske
även för Kimi själv.

TEXT: AYHAN DIZDAR
FOTO: ALFA ROMEO M.FL.

Peter Sauber var den
som mot alla odds tog in
en mycket ung, oerfaren
men ack så talangfull Kimi
Räikönnen 2001 till sitt
team Sauber-Petronas.
Detta var en bomb i F1
världen då Kimi endast
hade 23 lopps erfarenhet i
en formelbil och dessutom
var så ung som 22 år. Man
skall inte glömma att vid
den här tiden så ansågs
man inte mogen för F1
förrän många år i flera formelsbilsklasser och helst
inte innan runt 30 årsåldern.
Hans F1 karriar startade so sagt hos SauberPetronas 2001 och imponerade stort på McLaren som
genast signerade ett 5 årsavtal för säsongerna 20022006. Därefter var det dax
för Iceman, som han även
kallas för, att kliva in hos
ikoniska Ferrari 2007. Det
startade på bästa möjliga
sätt med en VM titel 2007
och fortsatte ytterligare
säsongerna 2008 och 2009.

Under 2010-2011 så
lämnade en uttråkad Kimi
F1 för att testa Rally VM
och amerikanska NASCAR
med blandad framgång.
När Lotus-Renault visade
på en seriös satsning så
valde Iceman att återvända
till F1 och Lotus för 20122013. Hans viktiga och
framgångsrika insats där
gjorde att Ferrari återigen
hörde av sig för ett mångårigt samarbete från 2014
och som nu pågått fram till
och med säsongen 2018.
Men nu är det som sagt var
slut, för sluta cirkeln genom
återtåget till Sauber.
Om man tittar vad detta
innebär för Alfa Romeo
Sauber så ger det en
massa möjligheter både
för F1 teamet men även för
Alfa Romeo som biltillverkare. Eftersom Kimi kanske
är den F1-förare med flest
fans så är hans marknadsvärde otroligt stort. Hans
erkänt stora kunskap att
hjälpa team med att få fram
en bra bil kommer att bli en

viktig komponent när man
nu tar fram nästa års bil
(C38) hos Sauber. Med sin
erfarenhet så kommer han
att kunna agera mentor åt
den teamkollega som har
lyckan att hamna i systerbilen.
Alfa Romeo kommer
att kunna använda hans
stjärnglans vid lansering av
kommande prestandabilar
såsom coupéversioner av
Giulia, kommande 6C/8C
och sportiga SUV:ar etc.
Detta har vi redan sett
prov på i år där Kimi, Vettel

och Giovanazzi kör hårt
med var sin Giulia Q runt
Balocco-banan.
Personligheten Kimi gav
prov på karaktären Iceman
när han svarade på krystade frågor kring sin framtida
F1 karriär hos Alfa RomeoSauber, från brittisk media
under en presskonferens i
inför årets Singaporelopp.
Hans ironisk-sarkastiska
svar får Hamilton att bubbla
av skratt och det är väl så
de som älskar Kimi vill ha
honom...
Inklusive jag själv.
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Säg Buon Giorno till

ITALIEN

Surfa in på
http://www.alfaromeoshop.se
för att handla på klubbshoppen!
Lätt att hitta produkter och nyheter!

PANE DORATO

Fattiga riddare på italienskt sätt.
Ett annorlunda och riktigt smaskigt mellanmål!
Ingridienser (4 portioner)
2 msk pesto
8 skivor formbröd
8 skivor kokt skinka
1½ dl riven mozzarella
3 dl mjölk
2 ägg
½ tsk salt
3 msk smör

Bred pesto på 4 av brödskivorna, fördela skinkan och osten på
dem. Toppa med en brödskiva
på varje smörgås och tryck till.
Vispa ihop mjölk, ägg och salt i
en djup tallrik. Vänd smörgåsarna i äggsmeten. Stek dem i smör
tills de fått en fin färg.

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

Italienska recept i Klöverbladet.
Vid den omfattande medlemsenkät som genomfördes under 2015, var det många medlemmar
som efterlyste mer om Italiensk matkultur i Klöverbladet. Från och med detta nummer skall vi försöka infria önskemålen.
Vi kommer få stöd av Ingemar Gustafsson, en bilentusiast som också driver Gusto i Hjo.
Gusto är en butik som förmedlar råvaror från det Italienska köket. Ingemar kommer då och då att
återkomma med recept här i tidningen. Vi hoppas att Ingemar även inspirerar andra medlemmar
att bidra med sina Italienska favoriter!
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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.
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P O S T T I DN I N G B
CLUB ALFA ROMEO C/O OLA SJÖSVÄRD,
HÄLLE LIDER 8, LGH 1102, 459 32 LJUNGSKILE

FAMIGLIARABATT.

SOM MEDLEM I CLUB ALFA ROMEO SVEZIA FÅR DU
10.000 KR I RABATT NÄR DU KÖPER EN NY ALFA ROMEO*.
Erbjudandet gäller för medlemmar av Club Alfa Romeo Svezia och vid uppvisande av giltig t medlemskor t. Rabat ten erhålles vid privatköp av modellerna Stelvio, Giulia, Giuliet ta samt 4C och är inkl. moms. Erbjudandet gäller et t begränsat
antal bilar och kan kombineras med andra av tal eller rabat ter från FCA Sweden AB. Giltig t t.o.m 30 september 2018. För mer info kontakta din lokala Alfa Romeo-åter försäljare.

