SIDEN SIDST

ALFA-KLUBBENS 25 ÅRS JUBITRÆF
Alfa Romeo-klubbens 25 års jubilæumstræf blev afholdt af den sjællandske
sektion på Borrevejle Centret ved Roskilde Fjord, den 29. og 30. maj.
Tekst: Henrik Olesen. Foto: Anni Hansen og Jim Nielsen

i skulle afsted i en GTV6, så det var
et puslespil at få plads til to voksne,
to børn, to telte, soveposer, luftmadrasser, stole, osv. Det lykkedes, og hver en
centimeter var udnyttet. Den personlige
bagage var selvfølgelig indskrænket til det
allermest nødvendige, hvilket vist ikke var
så populært hos familiens teenagedatter!

V

Vi ankom til Borrevejle Centret, fredag
ved 20-tiden. Der var allerede ankommet
flere. Nogle var indlogeret på værelser,
andre camperede på pladsen. Vi blev budt
velkommen af vore kommende naboer.
Nogle var kendte ansigter fra tidligere
arrangementer, og vi gik i gang med at slå
lejr.

Vore søde naboer havde hurtigt kaffen
klar, og det blev en hyggelig fredag aften.
Efter morgenmad, lørdag, begyndte
andre deltagere at ankomme. Biler blev
linet op på pladsen i model-orden. Min bil
kom således i selskab med fire andre
GTV'er, som alle var i meget fin stand.
Først i rækken stod Jims flotte GTV med

Skilte viste vej til Træffet.

Indgangsportalen til Træffet.

Alfa-flagene var hejst i alle flagstænger.

Bestyrelsen byder velkommen til Træf.

Der var heldigvis mange deltagere.

CN Auto havde udstilling med div. dele.

ClubRace’ere, der ikke var på Djursland.

Bilerne holdt i modelorden.

En række 75’ere.

Bilerne holdt i kø for at komme ind, men mange kom dog i god tid (en del aftenen i forvejen), så det var ikke så slemt endda.
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rød twinspark motor, Rotrex kompressor
og mange andre flot lavede ændringer.
Min egen, som nr. 2 i rækken, er helt
original, bortset fra de to udstødninger og
17" alu-AZEV-fælge. Dog alligevel speciel,
idet det er en Grand Prix-version. Bilens
nypris i 1986 var 327.000 kr., så mon
ikke salget var begrænset i Danmark?
Rayton Fissore har designet de detaljer,
der gør Grand Prix-modellen forskellig fra

den "almindelige" GTV6: Andre kofangere med integrerede spoilere og lygter,
skærmkanter, skørter, indfarvet kølergrill
og streamer under vindueslinien. Den
tyske GTV-ejer med Ballocco-GTV6'eren
var meget interesseret, og det blev til lange
samtaler på engelsk, heldigvis!
Eftermiddagen fløj afsted. Tiden gik
selvfølgelig mest med at se på og snakke
om biler, men jeg havde jo lovet familien,

Finn Mielkes Giulia GTA er altid et flot syn.

De ældre Alfa’er var hovedsageligt fra udlandet. At Classico-sektionen holder eget
træf har desværre bevirket, at de fleste ældre Alfa’er udebliver fra fællestræffet.

GTV6 blev senere kåret som Årets Alfa.

Motorrummet i den røde Montreal.

Tre Montreal, heraf to svenske. Den røde blev kåret som Flotteste Udenlandske.
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TUR MED FORHINDRINGER
Tekst: Joan Jørgensen
En lille beretning fra det nordjyske om, hvor
galt det kan gå, når man kører Alfa Romeo.
Vi glædede os meget til turen til "Øen". Sidste
år ved træffet ved Hampen Sø mente de ikke i
synshallen, at vores perle af en Alfa 33 var helt
parat til at få nummerplader på, så efter en vellykket ekstra tur i synshallen har vi nu brugt
bilen hver eneste dag siden.
Nu var tiden inde til at få hende udstillet. Vi stod
op lørdag morgen kl. 6.00, for vi havde allerede
bestilt billetter til Århus-Odden kl. 10.00.
Turen ned ad den jyske motorvej gik strygende,
og vi holdt ved færgen i god tid før afgang. Men
ak og ve... På vej op ad rampen om bord på
færgen revnede ekspansionsbeholderen, og vi
kørte mildest talt i røg og damp ind på dækket.
De gode folk ombord kom løbende og vinkede
med både arme og ben. Det kunne faktisk kun
gå for langsomt med at få os fra borde igen. Os
ville de ikke have med... Vores ellers sindige
temperament og jyske lune hjalp ikke... UD.
Der holdt vi så – på havnen i Århus, og så færgen lægge fra kaj. Nu var gode råd dyre, hvad
gør vi?
Hvem har åben Pinse-lørdag? Ingen. Irrationelle, som vi var i situationen, hældte vi vand
på køleren og listede hjem til Nordjylland for at
skifte bil. Så tog vi turen ned ad den jyske
motorvej en gang til. Denne gang havde vi
dog kun én mulighed for at komme over, nemlig Ebeltoft. Vi kørte i rask tempo, for færgen
sejlede kl. 14.00. Vi ankom til Ebeltoft fem
minutter for sent og så færgen sejle ud af havnebassinet!
Nu var vores lykke gjort - eller netop ikke. Der
var to timer til næste afgang, så der var en lille
Cafe nede ved havnen, der nød godt af vores
besøg... Til alt held nåede vi vores færge til
tiden næste gang, og vi ankom kl. 18.00 til Borrevejle Centret. Vi nåede lige akkurat at komme til den store Jubi-middag.
Det var et herligt arrangement. Maden var utrolig god. Der var nogle underholdende indslag
undervejs. Der blev uddelt præmier til de forskellige biler. Der følte vi os lidt udenfor, da vi
jo ikke havde nået at se dem endnu. Musikken
blev leveret af et udmærket orkester. Da vi
noget senere gik til ro, var vi godt trætte i bagdelen, en sidegevinst af de mange kilometer.
Søndag morgen var der morgenmad for alle i
fælleshuset nede ved søen. Borrevejle er en
naturperle i det sjællandske, og vejret var med
os. Vi dryssede rundt om formiddagen, og vi fik
opdateret vores manglende viden om de udstillede biler fra lørdagen. Der var orienteringsløb i
den sjællandske natur.
Hen over middag kom bilerne tilbage fra 1.
afdeling af orienteringsløbet, og vores overlevelsespakker blev fortæret på plænen ved
checkpoint start. Vi begyndte så småt at pakke
sammen og trille hjemad i "vores Opel Zafira".
Mange km senere, og godt trætte, holdt vi
hjemme i gården.
Det var en begivenhedsrig weekend. En stor
tak til den sjællandske afdeling for et godt
arrangement. Det er ikke sidste gang, vi kommer. Næste gang vil "hun" forhåbentlig med...
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at weekenden ikke kun skulle stå i bilernes
tegn.
Vi startede med trillebørrace med forskellige chauffører og co-drivere. Det var
vældig skægt. De fjernstyrede biler nåede vi
desværre ikke. Til gengæld styrede pigerne
biler i hallen på PlayStation. Dækkast opgav
jeg, da jeg så de andre deltagere!

Dækkast var en af konkurrencerne.

Om aftenen var der gallamiddag i hallen.
Stemningen var i top, det samme var både
musik og mad. For slet ikke at nævne dansepigerne!
I løbet af aftenen kom så tidspunktet for
præmieoverrækkelse, og her tog det da helt
overhånd ved vores bordende. Først vandt
vore to piger, Kirsten og Nanna, førsteplad-

sen i trillebørrace. Det var jo en succes, og
præmien, en Alfa Romeo modelbil, står nu
skiftevis på de to pigeværelser.
Så blev min far, Leif Olesens Junior
Zagato, nr. 2 i kategorien "Bedst restaurerede/vedligeholdte bil før 1975".
Derefter fik jeg pokal for førstepladsen i
kategorien med "Bedste restaurerede/vedli-

De fleste flotte Spider’e var fra Sverige.

Denne 164’er var tæt på at blive blandt de tre bedste ved jury- Olaf Bishoff var en af de tyske deltagere med sin meget flotte
ens kåring af bedste restaurerede/vedligeholdte efter 1975.
GTV6 Ballocco-model.

Vi var heldige med vejret. Ikke alt for brændende varmt, men Christian Lysholms Alfa SZ samt den Montreal, som han ejede
dog så fint, at deltagerne her spiste morgenmad udenfor.
før SZ’eren. Ved træffet mødtes altså begge Alfa sportsvogne.

Maria og Julie puster de balloner op, Det nytter næppe at pege med armen, Maria og Julie sælger T-shirts, kasketter
som skulle medbringes på skattejagten. når vognstyreren har bind for øjnene!
og krus, alt sammen med jubi-logo.
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geholdte Alfa Romeo efter 1975", og til slut
blev min GTV6 Grand Prix kåret som
"Årets Alfa Romeo 2004", så det var jo helt
overvældende, og det blev festen jo ikke
mindre festlig af!
Søndag var der arrangeret både skattejagt
og orienteringsløb, men vi valgte en sejltur i
kano på Roskilde Fjord i det dejlige vejr.

RC-bil-konkurrence.

Sidst på eftermiddagen var der samling i
hallen med præmieoverrækkelse, og vi takkede af for denne gang.
De fleste kørte hjem søndag. Vi tog en
ekstra overnatning og brugte mandagen i
BonBon-Land ved Næstved. Vi nød solnedgangen over Fyn på vejen hjem efter en rigtig dejlig weekend.
■

Claus Larsen får sig lidt frokost.

Trafikkaos med barnevogne! Alfa-træffet er blevet et rigtigt familietræf.

BIL-ORIENTERINGSLØB
Tekst: Allan Bøgh Christensen
I forbindelse med Jubi-træffet blev der
afholdt et bil-orienteringsløb om søndagen,
som jeg deltog i sammen med min co-driver, Hanne.
Der var lavet tre forskellige ruter, som alle
skulle køres igennem. På denne måde kom
man ikke til at køre i "kortege", og så kunne
man holde pauser, når man kom tilbage
efter hver rute.
Man fik udleveret et kort med en indtegnet
rute, som man skulle følge. Undervejs skulle man lægge mærke til forskellige ting,
f.eks. vejskilte og navne på firmaer. Nogle
ting var nemme at finde, mens andre var
meget godt skjult, og nogle af formuleringerne var efter min mening lidt svære at
gennemskue. Men der skal jo også være
nogle udfordringer.
Mellem ruterne var der et par opgaver, som
skulle løses, bl.a. en parkeringsmanøvre.
Der var også 10 spørgsmål omkring bl.a.
Alfa Romeo og motorsport, som man skulle
besvare. Heldigvis omhandlede et af
spørgsmålene præcis den model Alfa Romeo, jeg kører i!
Løbet var ikke baseret på tid, hvilket jeg
synes var godt, da det også gav chaufføren
tid til at nyde turen.
Der var nogle ting, vi overså på ruten, så
jeg regnede ikke med, at vi ville opnå en
god placering, selv om vi var ret sikre på, at
vi havde kørt ruterne rigtigt. Til gengæld var
der præmier til de 10 bedste placeringer, så
der måtte være en chance for en gevinst.
Det så dog ikke godt ud, da 10.- til 2.præmierne var blevet uddelt, og vores hold
ikke var blevet nævnt. Til min store overraskelse blev det os, som blev udråbt som
vindere! Min co-driver var dog ikke til stede,
så jeg modtog præmien på fire billetter samt
bustur til DTC-løb på JyllandsRingen i september.
Jeg synes, at
orienteringsløbet
var godt sat
sammen
med
mange
deltagere – vi så
Alfa'er køre i flere forskellige retninger – og heldigvis var der
dejlig solskin til
at
køre
de
smukke ruter i. I
det hele taget synes jeg, at Jubi-træffet forløb godt, og der var meget godt styr på
arrangementet. Det kan arrangørerne afgjort
være stolte af!

RAYBAN SOLBRLLER
Ved PlayStation-opstillingen med racersæde Under skattejagten skulle en flaske
lyser koncentrationen ud af deltagerne.
løftes 1 m fra jorden – med ryggen til.
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Fundet ved oprydning efter træffet. Kan
afhentes hos redaktøren. Hvis ejeren er
jyde/fynbo, så kontakt redaktøren.
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SKATTEJAGTEN
Tekst: Niels Chr. Madsen
Skattejagt har altid været en stor succes
hos min søsters børn, og det var selvfølgeligt en af de aktiviteter, vi ville deltage i.
Allerede ved ankomsten lagde vi mærke til
formanden og hans hjælpere, der bevægede sig rundt i det skønne område ved Borrevejle Centret, der ligger ned til Roskilde
Fjord. Vi gættede hurtigt, hvad de var i gang
med.
Selve skattejagten startede fra "ARKDførerbunkeren" og ledte os godt rundt på
det skønne område, og vejret var super
godt. Ved de enkelte poster skulle der enten
besvares spørgsmål eller løses praktiske
opgaver.
En grundig læsning af klubbladet gennem
flere år var bestemt en hjælp ved besvarelse af flere spørgsmål, som f.eks. hvem der
var designer af 156'eren.
Vi deltog i år på den meget vellykkede tur til
Mille Miglia i Norditalien, og da vi bl.a. havde set domkirken i Milano, var det lettere at
gætte, hvor mange spir den havde.
Også vores besøg på Alfa Romeo-museet
betød, at vi vidste hvilket andet bynavn end
Milano, der er blevet brugt til Alfa Romeo's
emblem.
Andre krævede almindelig almen viden,
som farverne i Italiens flag eller nummeret
på Anders Ands bil.
Af de praktiske opgaver kan nævnes opblæsning af balloner, som efterfølgende
skulle afleveres intakte i mål. Her tror jeg,
det var godt, vi ventede med kaffen til efter,
vi var kommet i mål, for straks vi satte os
ned, punkterede én af ballonerne.
Den sidste opgave gik ud på, med ryggen
til, at hæve en pind én meter over jorden via
en snor og en trisse. Her ramte vi plet, og
det var sikkert medvirkende til vores sejr og
den flotte præmie, som gjorde stor lykke.

Deltagerne sendes afsted på den flotte orienteringsløbskøretur i dejligt sommervejr.

En af konkurrencerne bestod i tennisboldkast, hvor
det gjaldt om at få flest bolde i spanden.
Fotografen har imidlertid her spottet en særlig figur
på deltagerens overarm. En rigtig Alfa-slange, tatoveret. Med en sådan “brændemærkning” bliver det ikke
let at konvertere til et andet bilmærke. 100% respekt!

TAK TIL
SPONSORERNE
Vi takker vores præmiesponsorer:
Fiat Automobiler Danmark
FL Nordic (Selénia)
Carsten Nilsson (CN Auto)
Køsters Motorboghandel

MIDTERSIDE
Som sædvanligt kan du få tilsendt et
ekstra eksemplar af plakaten i et paprør,
hvis du sender 4 x 6,50 kr. i frimærker til
redaktøren. Adressen er Alfa Romeo Klub
DK, Bakkedraget 12, 4340 Tølløse.
Du kan endvidere bede om at få én eller
flere af de plakater, der tidligere er trykt.
Det koster ikke ekstra, for det er paprøret
og portoen, du betaler for. Selve plakaterne er gratis.
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Ved P-øvelsen måler Christian Lysholm Vinderen af skattejagten, Niels Chr. Madafstanden til forhindringen.
sen gætter her på, hvad der er i poserne.
Der var lavet særligt
jubilæumstøj til træffet.
Marineblå pullover med broderet Jubi-logo, sorte T-shirts i
god kvalitet, kasketter og krus.
Bortset fra pullover’ne har vi
lidt tilovers, som kan bestilles
hos den sjællandske kasserer.
Send email til ole@alfasmeden.dk, og når du får bekræftelse tilbage på, at vi stadig har
det ønskede, skal du indbetale
beløbet på den konto, der bliver
oplyst. Sendes eller afhentes.
Krus 25 kr.
T-shirt (S-XXL) 75 kr.
Kasketter 60 kr.
Eventuel forsendelse 50 kr.
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KONKURRENCERNE
PlayStation
1. Arvid Dannevang
2. Troels Nielsen
RC-offroad-bilbane
1. Rasmus Allenberg
2. Lasse Rasmussen
3. Per Rasmussen

Henrik Olesen fik flere pokaler for sin De mange pokaler er parat til at bliver
GTV6, og hans piger vandt trillebørracet. overrakt til dette års vindere.

Dækkast
1. Jørgen Christensen
2. Jesper Andersen
3. Olav Madsen
3. Jens Christensen

24,00 sek.
26,26 sek.
34,22 sek.
10,4 m
8,4 m
8,2 m
8,2 m

Grand Prix de Beur (trillebør-race)
1. Kirsten & Nanna
0:40 min.
2. Jesper & Lene
0:42 min.
3. Julie & Maria
0:47 min.
Skattejagt
1. Niels Chr. Madsen m.fl.
126 point
2. Jens Christensen m.fl.
99 point
3. Esther & Jørgen Christensen 87 point

Flere retter italiensk mad var på menuen. Tidligere kasserer Leif Olesen og frue.

Dansepigerne var et populært indslag.

Præmier for de forskellige konkurrencer.

Orienteringsløb med opgaver
1. Allan B. Christensen & Hanne 446 point
2. Camilla & Robert Wermuth
434 point
3. Winni & Helge Broo Nielsen 429 point
4. Linette Ø. & Flemming Petersen 413 point
5. CharlotteW. & Thomas Hoff. 408 point
6. Jane & Bo Kønig
402 point
6. Claus Larsen &Bo Vest
402 point
8. Jens Christensen & P. Jensen 400 point
8. Karin Amorsen & Jens Hansen 400 point
10. Nanna & Torben Utzon
391 point
Der var flere deltagere end de her nævnte,
men de nævnte er de, der fik præmier.

KÅRINGERNE
Årets Alfa Romeo 2004
1. Henrik Olesen, GTV6 Grand Prix, 1986
2. Thor Truvandi, Montreal, 1971
3. Per Bjerregaard, Alfa Spider 3.0, 1999
Bedste 4-/5-dørs Alfa Romeo
1. Thomas Hoffensetz, Alfa 33 1.7, 1988
2. Stig Søjvang, Alfa 33 1.5 QV, 1986
3. Kenneth Winberg, 1300 Giulia Super

Flot Giulia. Nr. 2 blandt de udenlandske.

Henrik Olesen ved sin GTV6 Grand Prix.

Flotteste Udenlandske Alfa Romeo
1. Thor Truvandi, Montreal, 1971
2. Christian Lysholm, ES30 SZ, 1991
3. Kenneth Winberg, 1300 Giulia Super
Bedste Stylede Alfa Romeo
1. Kristian Melvej, Alfa 156 2.0 SW, 2001
2. Jim Goth, Alfetta GTV 2000, 1978
3. Robert Wermuth, Alfa 156 2.0, 1998
3. Jonas Olsen, Alfa 33 1.7 16V SW, 1991

Thomas Hoffensetz fik to præmier.

Delt 3. præmie blandt de Bedste Stylede.

Bedste Restaurerede/vedligeholdte -74
1. Finn Mielke, Giulia 1600 GTA, 1965
2. Leif Olesen, 1300 Junior Zagato, 1972
3. Steen Bruhn, 2000 GTV, 1974
Bedste Restaurerede/vedligeholdte 751. Henrik Olesen, GTV6 Grand Prix, 1986
2. Thomas Hoffensetz, Alfa 33 1.7, 1988
3. Ole Fisker, Alfa Sprint 1.5 QV, 1984

Vinderen af Bedste Stylede Alfa Romeo.
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Ole Fiskers Sprint fik en 3. præmie.

De første fire kategorier er publikums valg..
De to nederste kategorier udvalgt af en
nedsat dommerjury med to medlemmer fra
hver sektion.

21

