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Tekst: Klaus Wedel Berthelsen Foto: Poul Hansen,
John Becker og Klaus Wedel Berthelsen

Årets Alfa Romeo 2011
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PRÆMIETAGERE
Årets Alfa Romeo
Martin & Heidi Christensen,
1300 GT Junior 1969
Bedste 4-/5-dørs Alfa Romeo
Henning Hansen & Inger Nicolajsen,
164 Super V6 24V 1998
Bedste stylede Alfa Romeo
George Ernst,
156 2.0 TS 1999
Bedste restaurerede/vedligeholdte fra før 1975
Martin & Heidi Christensen,
1300 GT Junior 1969

E

Deltagerne søger
ly for en af dagens
mange regnbyger

Bedste restaurerede/vedligeholdte 1975-1992
Jacob Rademacher,
GTV6 2.5 1984
Bedste restaurerede/vedligeholdte efter 1992
Steen Christensen,
159 2.4 JTDM TI 2007
Fra den fynske bestyrelse skal lyde et
stort til lykke

frem med biler, campingvogne og telte
i stor stil, og andre havde lejet vogne og
hytter af ”campingfatter”.
Desværre havde Voldborg ret denne
aften, og vejret var som forudset lidt fugtigt. Men som en stor dansk skibsreder
ville udtale, havde den fynske bestyrelse
udvist rettidig omhu. Bestyrelsen havde
købt og lejet partytelte, hvor deltagerne
kunne bænke sig ved langbordet, og som
et ekstra incitament for samtale og højt
humør havde bestyrelsen indkøbt italiensk

rød- og hvidvin, samt øl og vand til fri
afbenyttelse. Så samtidig med, at de store
fællesgrill blev varmere, og vinen blev
tappet, steg samtalen og fællesskabet til
et fantastisk crescendo af nydelse og højt
humør. Så selv om de fynske piger siger,
at natten er deres egen, måtte vi bøje os
for ”campingfatters” ønske om lidt nattero.
Lørdag morgen håbede vi, at vi kunne
vågne til den fynske komponist Carl
Nielsens Fynske Forår med teksten ”Den

Fredags-hygge
med mad fra grill
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▲

fter sidste års stort anlagte Internationale Træf på Sjælland, der grundet
Alfa Romeo’s 100 års jubilæum var
koblet sammen med Copenhagen
Historic Grand Prix, var det igen den fynske sektions privilegium at arrangere årets
Internationale Træf.
Den fynske bestyrelse havde traditionen
tro valgt at afholde træffet på en af øens
fine campingpladser. Efter flere år, hvor
valget var faldet på østfynske campingpladser ud til Storebælt, var valget i år
faldet på Hasmark Strand Camping 20 km
nord for Odense. Campingpladsen, som
ligger ud til en af Fyns fineste strande,
er kendt for sine 1. klasses faciliteter og
badeland. Om det var det, eller om det
var ønsket om igen at være blandt ligesindede, der var udslaggivende, vides ikke,
men fremmødet fredag eftermiddag var
imponerende. Ca 50 Alfister havde fundet
vejen til Hasmark trods den lidt lunke
vejrudsigt. Klubbens medlemmer mødte
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milde dag er lys og lang”, men senere på
dagen måtte vi sande, at dagen ikke blev
lys, men til gengæld lang. Igen måtte vi
ty til lidt læ og tørvejr under teltdugens
beskyttelse. Men lidt vand slår selvfølgelig ikke en flok glade mennesker ud
af kurs. Enkelte sprang i havet, andre i
badelandet, mens andre havde holdningen
”hvorfor kun være våd udvendig?”, og tog
en enkelt håndbajer.
Vi havde planlagt at opstile bilerne på
fællespladsen kl. 12.00, og det var med
bange anelser, tiden nærmede sig. I vores
stille sind overvejede vi at aflyse, men
med sædvanlig fynsk held stilnede regnen
en smule af, og folk greb chancen til at
flytte bilerne, hvorefter der blev uddelt
stemmesedler og nummererede sedler
til ejerne af de tilmeldte biler. 46 Alfa
Romeo’er og cirka 100 Alfister må siges
at være et fantastisk fremmøde. Heldigvis
forhindrede vejret ikke vores kyndige

Stelvio

Home

ranter blev der kl. 18.00 budt officielt velkommen til årets træf, og til velkomstdrinken sang den fynske operasanger Michael
Castor et udvalg af italienske operaer,
meget rammende på dagen, blandt andet
Arriverderci Roma og O Sole Mio. Efterfølgende serveredes en italiensk inspireret

medlemmer og den udvalgte jury fra at
studere de opstillede biler. Kl. 15.00 afleverede deltagerne deres stemmesedler,
og mens den fynske bestyrelse optalte
stemmesedlerne, skiftede de fleste Alfister
deres gummistøvler ud med dansesko.
I en af campingpladsens store restau-
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UndERCOvER BOSS
Tekst: Klaus Wedel Berthelsen Foto: John Becker

buffet med underlægningsmusik af vores
sædvanlige hofleverandør Erik Klitholm.
Fantastisk velsmagende mad, skøn musik,
men – uha uha – trods anden aftale
chilensk rødvin. Efter maden og under
musikerens pause kom vi så til det, der for
nogle er aftenens højdepunkt, uddeling
af pokaler. Efterhånden som pokalerne
blev uddelt, og ejerne fik deres retmæssige hæder og klapsalver, kunne man se
en god trend. En overvægt af medlemmer,
som gennem mange år trofast har deltaget
i klubaktiviteter og arrangementer, blev
kaldt op til håndtryk og metal.
Efter pokaloverrækkelse fortsatte festen
med et fast fynsk indslag, det amerikanske lotteri, hvorefter musikeren bød op til
dans. Under dansen kom så det faste jyske
indslag, Inge Britts dans på bordene. Efter
et par timers ækvilibristisk balancekunst
til inciterende rytmer og den fynske næstformand Poul Hansens version af Dirty
Dancing og ”de forbudte trin”, afsluttedes

Sektion
Fyns nyeste
medlem ankommer i fin
stil

Under årets Internationale Alfa Romeo Træf sås denne mand blandt
deltagerne. Gisningerne var mange: Hvem var han, og hvad ville han
blandt Alfister? Nogle gættede, at han var ejer af en Alfasud og derfor altid gik med svejsemaske, andre at han måske medvirkede i den
lokale teaterforenings opførelse af Alexandre Dumas ”Manden med
jernmasken”.
Der blev dog senere hvisket i krogene, at man muligvis havde genkendt
manden. Nogle havde set ham med en Slots-øl i hånden. Og ganske rigtigt, det var den jyske formand, der var gået under cover. Overraskelsen var stor, men som Kaj Bjerregård senere udtalte: ”Næste år er det
vores tur til at afholde årets træf, og derfor undersøger jeg inkognito,
hvordan pokker det kan lykkes fynboerne gang på gang at lave disse
fremragende arrangementer”.

festen i god ro og orden.
Søndag morgen kunne man måske på
grund af efterveer og alkoholtåger mistænke vejrguderne for at have deltaget
i festen og lyttet til O Sole Mio. Men
desværre, som så ofte når det går godt,

oprandt tiden til afsked og ”ses vi snart
igen?”.
Og det gør vi selvfølgelig til din sektions næste arrangement, Classico Træf på
Sjælland eller Bella Italia på Nyborg Slot.
I ønskes alle en god sommer.

Jacob Rademachers
fine GTV6 forrest
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