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SIDEN SIDST

ALFA ROMEO TRÆF 2006
Tekst: John Bakkebo. Foto: Per H. Nørgaard, Osvald Søndergaard, Gert Lehmann (flere fotos på www.lehman.dk)

n Alfa Romeo-fans erindringer fra
det Internationale Alfa Romeo Træf i
weekenden, 16. til 18. juni.
Ja, det må være den mest korrekte start
på min beretning fra dette fortræffelige træf.
Enhver succes har en vanskelig start, også
vor deltagelse, der ikke uden en udsædvanlig indsats og hjælp fra Kaj Bjerregaard og
Klaus Hasselbalch lykkedes, idet de klarede
husly for Jonna og jeg.

E

Start fra Nyborg fredag aften til rette tid.
Vi så frem til en tidlig landing i Karup, men
vi havde som vanligt ikke taget Vejle Fjordbroen i ed. Fredag betyder næsten altid
kaos, 9 km på tre kvarter.
Vel ankommet uden yderligere problemer blev vi indkvarter i en, efter vor
mening, dejlig hytte.
Resten af fredagen gik med hilsen på og
fejring af "endelig fredag" blandt menne-

sker med den rigtige livsstil, ramt af glæden
ved Alfa Romeo. Vi havde dog også tid til
at smugkikke på det, det handler om, biler,
rigtige biler med sjæl, somme tider egenrådige.
Det var selvfølgelig dejligt at se en hel del
af vore fynske venner, der også havde fundet
frem fredag.
Det behøver vel ikke nærmere omtale,
men aftenen blev nat, og vi dejlig trætte.

Vor instruktør og Old-boy-kører viser, hvordan man kan køre banen.

Der blev kæmpet med at holde tungen lige i munden.

Der lukkes op for de 75 hk ud ad “langsiden”.

Dette var lige sagen for Stefan Bertelsens søn, Mark.

Henrik Olesen gi’r den gas – 15.000 o/m klarer methanol-maskinen.

Maskinen bliver lagt godt ud af en af de modige.
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ten hentede jeg noget tiltrængt morgenmad
til mine medlogerende, og dagen lå åben.
Jydernes første træk var at få os på højkant,
eller på hjulene. Ja, vi blev ledt ad små veje til
den lokale speedway-klub. Efter en kort præsentation af cykler, små hints og sikkerhed,
75 hk, 500 cm3, ét gear, ingen bremser. Det
var en rigtig udfordring for store og små
drenge samt modige møer (der var én).
Det var særdeles sjovt at iagttage de
modige mænd/drenge og de prægtige
maskiner. Jeg tror nok, at alle fik respekt for
de professionelle kørere, der racer rundt
side om side i tæt kamp. Selv alene på
banen var det udfordring nok for de fleste i
kamp med bane og cykel.

Jeg havde ikke selv det nødvendige mod,
men tre af mine kolleger i den fynske bestyrelse vovede pelsen. Jeg nævner ikke navnene, de skal nok selv berette om deres bedrifter. Finn, Anders og jeg vil nok høre om det
resten af året.
Hovedoplevelsen var en purk på cirka 6
år, der racede rundt på en minibike. Han
havde styr på cyklen!
Som nævnt, var der også en pige, der flot
klarede en tur på cyklen. Flot gået!
Formiddagen gik mod enden, og der blev
taget behørigt afsked med instruktørerne på
banen.
Jeg håber, at alle, der deltog, havde det lige
så sjovt som undertegnede. Godt initiativ.

▲

Resultatet blev en kort nat og en skøn
morgen, hvor jeg havde rigelig tid til at
undersøge forholdene på og omkring pladsen
grundigt. Det blev til en times tur til Karup
Å, der snor sig skønt gennem landskabet. Ja,
det var næsten som dengang, jeg var soldat i
Karup, Jyske Luftværnsartilleri Regiment.
Hessellund Sø-Camping giver muligheder for mange aktiviteter, men her på morgenstunden var aktiviteterne begrænset til
to-tre mænd, der forsøgte at få en fisk på
krogen i campingpladsens "put and take"
sø. To havde allerede fanget fisk, så deres
mad var forhåbentlig reddet.
Bortset fra møde med lokale myg var
morgenen en succes. På vejen retur til hyt-

Bedste stylede Alfa Romeo, Mogens Jørensens 156’er.

Både store og små morede sig – her trillebørkørsel.

Erling Irring fik dobbelt præmie for den fine Giulia.

Den toprenoverede og præmierede Giulia Nuova Super.

Årets Alfa Romeo 2006, Klaus W. Berthelsens Giulia Spider.

Leif Olesen havde træf-jubilæum. Han deltog for 25. gang i træk!
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Hovedformålet med træffet er vel, ud
over det sociale samvær, udstillingen af vore
ikoner. Som ejer af en Alfa Romeo må det
være det rigtige navn for biler.
Vi var nogle, der måtte besøge Karups
car-wash, så der var lang kø. Rigtige mænd
møder ikke op med beskidte biler. Vi kører
Alfa Romeo, ikke off-road-bil.
Her fandt vi en ideel plads for udstillinger af denne art. Bilerne blev stillet op nærmest i en stor cirkel, flot syn. Heldigvis
blandet, det giver os en større udfordring
ved bedømmelse af bilerne.
Vi var enige om, at der var 53 fremmødte
biler. Jeg savnede dog nogle Alfasuder fra
min start i Sud-tiden.

Alfa-Shop'en var der med nye fristelser.
Håber det var en god dag for omsætningen.
Vore værter havde sørget for underholdning for børn og barnlige sjæle. Vi har alle
et behov for leg og sjov. Det er sundt for
sjælen.
Jacob Rademacher og jeg havde en drøm
om at danne et dream-team for ”skiløb”.
Fire mand på to brædder, flot syn. Med den
målsætning fik vi samlet brødrene Hansen,
Poul og Henning. Nu manglede blot en
passende modstander, vi kunne besejre. Det
viste sig, at Frank fik vore tre fynske tøser,
Marie, Inger og Jonna med på ideen.
Ak ja. Vi havde undervurderet Frank og
tøserne, så vi tabte klart. Tøserne og Frank

stod og lo af os, da vi nærmede os mållinjen. Den endelige sejr gik dog til et jysk
team, men sjovt var det.
Efter lidt restitution oven på eftermiddagens strabadser, nærmede vi os festmiddagen, hvor præmieoverrækkelserne fandt
sted, og der blev desuden uddelt præmier til
vindere af de forskellige konkurrencer.
Lokalet, maden og stemningen var helt i
top, og vi fik støvet og skuffelserne skyllet
godt og grundigt ned. Det to mand store
orkester fik os lidt efter lidt helt op på fusserne, og da campingfatter meddelte, at nu
var klokken faldet i slag, kunne vi blot konstatere det faktum, at en god fest stopper på
toppen.

Der blev ”gået til fadene”. Slagterne sørgede for, at ingen fik Plads til hygge og en sving-om. Der blev skålet flittigt på tværs
en chance for at gå sultne fra bordene.
af bordene – væggene var pyntet behørigt i dagens anledning.

Ingebritt på slap line i hof-disciplinen, bord-dans.

Det varede ikke længe, førend de andre også kom op at stå.

Et vue ud over pladsen med Alfa-Shop'en og alle de flotte biler.
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afbrudt, grundet et mindre uheld og en flot
Alfa Romeo svært beskadiget. Der var dog
tre, som gennemførte, og en vinder kunne
udpeges.
Alt i alt en god weekend, som ”jyderne”
fortjener megen ros for.
Det er svært at finde kritikpunkter:
Omgivelser, plads efter min målestok perfekt for arrangementer som dette. Jeg ser
gerne en gentagelse, om det er muligt.
De aktiviteter, man havde valgt, faldt vel
i de flestes smag. Der var noget for alle. Det
var dejligt at se, at der også var aktiviteter
for børn og barnlige sjæle. Festmiddagen
med levende musik i et godt rum var ”just
perfect”.
Til slut vil jeg takke vore jyske venner for
et særdeles godt træf. Godt gået Jylland.
På vegne af Jonna og jeg.
PS: De, der ikke deltog, missede en god
kluboplevelse. Det er arrangementer som
■
dette, der driver vor klub.

Helene fik en præmie for speedwaykørslen, som hun også tog med et stort smil.

Vi græd ikke over det sørgelige resultat af
kampen mellem Italien og USA. Dertil var
glæden over vor fest for stor. Efter endnu et
par drinks og klog snak i hytterne gik Alfa
Romeo-folket til køjs. En prima dag var ovre.
Søndag var der fælles morgenmad i fællesrummet, hallen, hvor vi havde festmiddag lørdag.
Tiden for dagens højdepunkt nærmede
sig, og 6-7 hold meldte sig til løbet. Rigtige
bilister går ind for sikkerhed, og nogen havde lang vej retur.
Vi – der blev kun ét fynsk hold – bestod
af Jonna som driver, Marie var navigatør,
mens Jacob og jeg endte placeret på bagsædet.
Forhåbningerne var store med navigatør
og ekstra kort. Desværre for orienteringsløbet blev det for de flestes vedkommende

PRÆMIE- OG GAVEUDDELING
Lige som sidste år på Fyn havde Vernon
medbragt nogle præmier fra vor importør,
Fiat Automobiler Danmark. Det gjorde det
muligt at præmiere nogle medlemmer for
særlig god indsats på dagen. Således blev
"Den Skønne Helene" fra Hobro hædret for
stort mod. Hun prøvede som eneste kvinde
at køre på speedway-motorcykel og gennemførte tre omgange.
Mark, søn af Stefan Bertelsen, fik en velfortjent præmie for sin kørsel på mini speedway-motorcykel. Selv en hård tur ind i banden klarede han uden at kny. Kun et lille
"ups" lød der fra ham, da han rejste sig op
fra den grusbelagte bane. Præmieringen af
sønnen hensatte imidlertid, ifølge moderen,
Stefan i dyb frustration, fordi han ikke havde fået nogen præmie for at have været
hurtigste mand på speedwaybanen. Det
blev der hurtigt rådet bod på. Formand Kaj
blev sendt op i campinghytten for at finde
lidt flere "Alfa-godter", så Stefan også kunne få sin præmie.
Udover de ekstra sponsorpræmier var der
selvfølgelig også de obligatoriske og eftertragtede vandrepokaler og diplomer for
årets bedste Alfa Romeoer, både de publikumsvalgte og de af ekspertjuryen udpegede. Det viste sig, at der var udpræget
enighed om præmieringen, og således
endte det med, at de fem uddelte pokaler
blev fordelt imellem kun tre biler. Årets flotteste Alfa Romeoer blev:
Generelt Årets Alfa Romeo:
Klaus W. Berthelsen, Giulia Spider 1600
Bedste 4-/5-dørs Alfa Romeo:
Erling Irring, Giulia Nuova Super 1600
Bedste stylede Alfa Romeo:
Mogens Jørgensen, Alfa 156
Bedste restaurerede/vedligeholdte Alfa
Romeo fra før 1975:
Klaus W. Berthelsen, Giulia Spider 1600
Bedste restaurerede/vedligeholdte Alfa
Romeo fra 1975-1991:
Erling Irring, Giulia Nuova Super 1600
Et stort og velfortjent tillykke til Alle!

Fatamorgana? Vi kan berolige alle med,
at Kaj har det godt.

Per H. Nørgaard og Klaus Hasselbalch

De glade vindere. Erling Irring, Giulia Nuova Super, Mogens Jørgensen, Alfa 156 og Klaus W. Berthelsen, Giulia Spider (Årets Alfa).
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