SIDEN SIDST

Flyvestation Karup invaderet af italienere og deres ejere.

alfa romeo træf 2009
Tekst: Tonny Laursen. Foto: Gert Lehmann

M

ange mødte op i løbet af fredagen, og sjældent har campingpladsens
parkeringsområder
været flottere end netop denne weekend.
Fredag er som bekendt ikke programsat, men det ændrer ikke på, at træffet
reelt starter fredag for de fleste. Vi boede
nogenlunde samlet på campingpladsen,
nogle i telte, andre i campingvogne eller
hytter og sågar også et par autocampere
med en autotrailer, hvor Alfa Romeo-klenodiet, en Giulietta Spider 1600, var placeret. Gamle venskaber, som for manges
vedkommende er grundlagt omkring vores
fælles interesse, blomstrede hurtigt op, alt
imens pølserne osede om kap med oksekødet på grillen. For mig er dette hygge,
når det er bedst. Snakken gik lystigt om
alt… hvorfor Spider’en og 156’eren var

Den gamle Sikorsky S61 fra 1965.
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blevet skiftet ud siden sidst til fordel for
en 159’er, osv., osv. Alfa Romeo-folket
var samlet.
Lørdag var der arrangeret rundvisning
på Karup Flyveplads. Karup huser i dag
blandt andet alle forsvarets helikoptere. Vi
fik en meget interessant og grundig gennemgang af de enkelte modeller, lige fra
den gamle Sikorsky S61 helikopter fra
1965 (som stadig er i drift, primært fordi
det kniber med reservedele til de nye
EH101) til det nyeste isenkram. Herunder
også de helikoptere som politiet benytter
til at holde øje med nogle af os på motorvejene… Vi blev indledningsvist informeret om, at det ikke var tilladt at berøre
maskinerne. Herunder altså også sidstnævnte. Rundvisningen sluttede med et
besøg hos Brandslukningstjenesten, hvor

vi fik en gennemgang og en demonstration af de meget avancerede slukningskøretøjer, som benyttes til bekæmpelse af flybrande, m.m. Jeg husker blandt andet, at
et køretøj kunne rumme cirka 8.800 liter
vand og 1.000 liter skum. Vandet kunne
sprøjtes ud på bare ca. tre minutter!
Peter Binderup havde arrangeret dette
yderst interessante besøg. Nogle af os
undrede os over, hvordan det mon var
lykkedes at få aftalen i stand, indtil vi
erfarede, at det var Peters bror, som selv
er Alfist og ejer en GTV vistnok fra 1977,
der forestod rundvisningen sammen med
en kollega. Tak til jer alle sammen.
Det egentlige træf var planlagt til at
starte lørdag kl. 14.00, og vejrguderne
havde heldigvis besluttet, at det skulle
foregå i tørvejr. Bilerne blev linet op i vil-

En af de nye store redningshelikoptere til service.
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Vores to rundvisere foran en Fennec helikopter.

Søværnets Ferrari helikopter, der foruden at flyve stærkt
også kan lave loop og rul.

De store brandsluknings køretøjer kan betjenes af én mand,
ganske imponerende.

Store vogn på banen der, hvem er pænest af os alle sammen
her?

kårlig orden, og en af træffets hovedaktiviteter kunne tage sin begyndelse. Det er
altid en fornøjelse, når opbuddet af biler
er bredt, og det var det i år. Alle årtier lige
fra 50’erne og frem til få måneder gamle
GT’er, 159’er, Brera og MiTo havde fundet vej til det Internationale Alfa Romeo
Træf. Nogle smiler måske lidt af, at træffet
stadig bærer navnet ”Internationalt”, men
smil ikke, en tysk 3,2 159’er havde også
fundet vej til den jyske hede. Selv om
biler fra Sjælland og Fyn må betegnes som
”Nationale”, var det en fornøjelse at konstatere, at den lange vej ikke var et problem. En enkelt 156 V6 krydsede endda
Storebælt for blot at deltage i eftermiddagens program. Ægte Alfist!
Personligt ærgrer det mig lidt, at træffet
ikke kan tiltrække flere af de gamle biler.
Vi har efterhånden rigtig mange gamle
og fine Alfa’er i landet. Se blot hvordan
Classico Registeret udvikler sig år for år.
Det er selvfølgelig positivt, men jeg syntes også, det er lidt ærgerligt, at Classico
Register afholder deres eget årlige træf for
udvalgte modeller i stedet for at deltage i
det Internationale Alfa Romeo Træf og på
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denne måde være med til at løfte denne
begivenhed.
Til de af jer, som ikke fik set gamle biler
nok på Hessellund Søcamping, kan jeg
kun opfordre til at besøge Classico Registerets træf (2009-træffet er afholdt, når
dette læses). Der skal fra min side lyde en
opfordring til bestyrelserne om at forsøge
at gøre det mere attraktiv for alle grupperinger i klubben at deltage i det Internationale Alfa Romeo Træf. Især synes jeg,
at det er vigtigt, at de unge mennesker får
de gamle biler at se og måske udvikler en
interesse for at eje én på et tidspunkt…
Ikke mere snak om det.
Tre timer går hurtigt i godt selskab, og
inden vi havde set os om, var tiden kommet til kåring af bilerne i de forskellige
klasser. Bestyrelsen havde valgt at uddele alle 1. præmier, dvs. pokalerne, som
afslutning på eftermiddagen af hensyn til
de, som af den ene eller anden grund ikke
kunne deltage i det videre arrangement. De
resterende præmier, dvs. 2. og 3. pladserne
i de forskellige kategorier blev henlagt til
efter middagen om aftenen.
Aftenen bød traditionen tro på mid-

dag i hyggelige rammer, hvor bestyrelsen
havde dekoreret lokalet med Alfa Romeobilleder, logoer m.m. Musik var der også
sørget for, så de, der var vilde med dans,
ikke nødvendigvis skulle sidde og høre
om knastaksler, brede fælge, og at Spicaanlægget på en Montreal ikke er så dårligt,
som nogle mener. Aftenen sluttede ved
midnatstid, og de fleste fandt vej til køjen
efter en vellykket dag i selskab med venner nye som gamle.
Tak til Osvald, som vanen tro stiller butikken op, når der er udsigt til lidt
omsætning. Desværre fik jeg ikke selv
suppleret bunken med T-shirt m.m., inden
det var for sent.
Også tak til Arne Juel, som tog del i
udvælgelsen af bilerne i de forskellige
klasser. Arne den stakkel, måtte tilbagelægge den lange vej fra og til Århus i en
Ferrari 348 ts. Hvad gør man ikke for at
hjælpe gamle venner.
Søndag var der efter indtagelse af morgenmaden tid til opbrud. Der blev taget billeder af de vindende biler i de forskellige
kategorier som noget af det sidste om søndagen, og en vellykket weekend var slut.■
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Den jyske sektions formands Spider fra den pæne side, den uden buler.

Så snakkes der bil, og der var nok at snakke om.

Leif Olesen og hans fine Zagato er altid en pokal værd.

Søren og Ries fine sølvmetal Spider løb med pokalen for
bedste Alfa Romeo fra 1992 og frem.

Den flotte og efterhånden sjældne Alfa 90 2.5 QO i baggrunden gav også en pokal.
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Årets Alfa Romeo 2009, ca. 135 Alfister tager ikke fejl!

Det store salatbord.

Anden- og tredjepladserne deles ud, sjældent har man set
en kvinde blive så glad for fire liter motorolie.

Snakken går lystigt inden desserten.
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▲

Festmiddagen stod på lækker grillmad.
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Far og søn havde fået stylet deres Alfa'er, hvilket også gav en pokal.

Det muntre hjørne, det er aldrig kedeligt at være fynbo.

Stemningen var rigtig god under hele festen.

Fire af Alfa'erne, der vandt pokaler i deres respektive klasser.

Italienske skønheder på heden.
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En helt utrolig flot original Junior 1300, pænere end ny og aldrig svejset, kun EN ny gang lak på mere end 40 år.
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