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ALFA ROMEO
Tekst: Peter Dyrelund og Erik Schifter Holm Foto: Lars R. Nissen
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rets Alfa Romeo Træf, der går
på skift mellem sektionerne,
skulle i 2013 afholdes af Sektion Sjælland. Af hensyn til
afstanden at køre for besøgende fra Fyn
og Jylland var arrangementet lagt i den
sydvestlige del af Sjælland, nærmere betegnet lige syd for Slagelse på Gyldenholm
Gods.
Det viste sig at være et godt sted at
afholde træf. På en fin gårdsplads kunne
alle deltagerne holde ved siden af hinanden.
Der var i alt 28 biler. Og der var mulighed
for overnatning – enten på nogle værelser
på selve godset, i 10 opstillede ”beduintelte” med rigtige senge eller på græsareal

i telt eller campingvogn. Allel muligheder
blev udnyttet af medlemmerne.
Efter et koldt forår var denne weekend
faktisk den første rigtige sommerweekend,
og solen skinnede, så vi krøb i skygge, når
vi kunne.
Vi startede med en let frokost, og så blev
der ellers snakket og kigget biler. Der var
også fire konkurrencer i løbet af eftermiddagen. Det handlede om at kaste bolde, spille
dart samt køre med fjernstyret bil. Endelig
skulle en række billeder af Alfa Romeomodeller lægges i tidsmæssig rækkefølge.
Det var ikke helt let.
Sidst på eftermiddagen blev vi vist rundt
på godset af bestyreren, og der var spæn-

" DER VAR FIRE KONKURRENCER I LØBET
AF EFTERMIDDAGEN "
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dende fortællinger om godsets historie.
Om aftenen fik vi fin middag i de
højloftede lokaler, og præmier fra dagens
konkurrencer blev uddelt. Der blev også
uddelt pokaler til de bedste biler valgt af
deltagerne (se side 18). Nogle tog derefter
hjem, mens de fleste overnattede.
Næste morgen var der brunch og fælles
afgang fra godset. Peter Roboz havde
arrangeret en køretur ad smukke vestsjællandske småveje til Stillinge Strand nordvest
for Slagelse. Her parkerede vi samlet og
gik til et nærliggende ishus, hvor klubben
bød på is. Der blev spist og snakket, og da
is-spiseriet var sidste punkt på programmet,
var træffet dermed officielt slut.

s i den s i d st

TRÆF 2013
Der blev startet med en let frokost

Biler skulle sorteres i tidsmæssig rækkefølge

➥

Gyldenholm Gods
byder velkommen

Lidt sparken
dæk og kiggen
motorrum blev
der også tid til

2013 august
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Bolde blev kastet

Der var også konkurrence i dart

Det var ikke helt nemt at køre den fjernstyrede bil

Alfa Shop'en var på plads med det helt store udvalg

Et fint svensk indslag,
Alfa Romeo Montreal
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Kagerne til eftermiddagskaffen vakte stor begejstring

Aftensmaden blev indtaget i imposante omgivelser

Mange forskellige Alfa Romeoer var mødt op - der var næsten ingen ens modeller
Der kunne overnattes i ”beduin-te
lte”

Et par flotte 147 GTA fra Tyskland
kiggede kort ind

2013 august
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Årets Alfa Romeo samt Bedste bil før 1975, Giulietta Spider '62

ÅRETS VINDERE
Årets Alfa Romeo
Jørn Dybro,
Giulietta Spider '62

Bedste bil før 1975

1. Jørn Dybro,
Giulietta Spider '62
2. Leif Olesen,
Giulia Junior Zagato '71
3. Lars R. Nissen,
Giulia 1300 Super '72

Bedste bil mellem 1975 og 1995
1. Peter Dyrelund,
75 Turbo Evoluzione '87
2. Steffen Jørgensen,
Alfasud Sprint 1.5 Veloce '79
3. Stig Søjvang,
33 1.5 QV '86

Bedste bil mellem 1975 og 1992, 75 Turbo Evoluzione '87

Bedste bil efter 1992, 156 GTA '02, viser Busso
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Bedste bil efter 1995:

1. Lars Vejlebo,
156 GTA '02
2. Carsten Nilsson,
156 2.0 T. Spark 16V '99
3. Henrik Petersen,
GT 3.2 '06

