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rets internationale træf var
i år henlagt til Camp Hverringe, en skøn campingplads
med rigtig gode faciliteter og
flot udsigt til Romsø og lidt længer borte,
Sjælland.
Vi kan glæde os over at blive modtaget
på en plads, hvor tingene fungerede og en
ledelse, der var yderst imødekommende til
vores ønsker og idéer, dejligt.
Den eneste tidsel i rosenbuketten var

et vandland, der ikke fungerede grundet
tekniske problemer. Surt for vores yngre og
yngste deltagere.
Træffet startede vanen tro fredag aften,
hvor størstedelen af de cirka 75 deltagere
samledes i ”Alfa-området” ved de store
hytter, hvor der blev hygget på fynsk, jysk
og sjællandsk. Lørdagen var næsten startet,
før de sidste glade og nok søvnige deltagere
fandt køjen.
Mange kommer tidligt for at stresse af,
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hilse på, blive set, genset og nyde samværet med artsfæller og høre sidste nyt. Vi
havde valgt, at tiden på træffet skulle være
uden jag, så der var ikke planlagt nogen
stressende aktiviteter for lørdagen.
Lørdagen startede stille, hvor man i fællesskab eller alene med bofæller fik noget at
starte på før dagens store opgave, køreturen
til Hindsholm. Kl. 10.00 forlod 35 af de 39
fremmødte biler pladsen i samlet trop for
ad Bøgebjerg Strand at begive sig ud på de
små skønne snoede veje i det lige så skønne
bakkede landskab. Jeg er sikker på, at alle
deltagere nød turen.
Efter en god halv time nåede vi frem til
Korshavn, kendt for de mange Fyn Rundtsejladser i halvfjerdserne og firserne. Her
gjorde vi holdt for at betragte landskabet,
få en sludder og beundre klenodierne før
dagens hårde konkurrence om de flotte

Dans i vilden sky

pokaler. Personligt blev jeg lidt skuffet, da vi
ikke kom til selve Fyns Hoved og fik travet
en sundtur, men som vores udmærkede
turistfører/turguide sagde: John, dette er en
bilklub, ikke en motionsforening. Det blev
efterfulgt af en bemærkning om, at vi kunne
træffe snoge, hugorme og det, der er værre.
Jeg blev nu ikke klog på, hvad det var.
Turen fortsatte videre gennem landskabet
og forbi Dalby Bugt, kendt fra oversvømmelse i forbindelse med højvande, gennem Mesinge og videre fobi Viby Mølle
og gennem Viby, en fredet landsby, hvor
gårdene ikke er flyttet ud, og endelig gik det
mod Måle og op ad Måle Bakke. Jo, Poul
havde virkelig fået kreeret en fynsk tur i et
særdeles kønt landskab. Retur til lejren, og
der var tid til frokost, den sidste pudsning
af køretøjerne og opstilling til bedømmelse.
Alfa-Shop’en var på plads, og teltet holdt,
skønt vi havde en god vind fra øst. Jeg tror
ikke, at handlen var så ringe endda.
Kl. 18.00 var der kaldt til italiensk buffet. Hvad ellers byder man ægte ”Alfister”?
Vi havde grundet vores jubilæum lagt os i
selen med et godt tre mand stort orkester,
Vilden Sky, og det levede op til navnet og
vores forventninger, hvilket buffet'en også
gjorde. Lokalets placering med udsigt over
Storebælt i den nedgående sols lys fuldendte
et perfekt arrangement.
Vi havde fået forlænget spilletiden til kl.
24.00, hvilket folk nød, ja der blev i sandhed festet i vilden sky, som vi gør på Fyn.
Vi takker deltagerene for bidrag til en god
30 år fødselsdag og håber, vi ses om tre år
igen samme sted. Pladsen er bestilt.

VINDERNE 2014
Årets Alfa Romeo
Giulia 1600 Sprint 1963
Søren Poulsen

Bedste restaurerede
/vedligeholdte 1910 til 1974
Giulia 1600 Sprint 1963
Søren Poulsen

Bedste restaurerede
/vedligeholdte 1975 til 1994
Spider 2.0 Serie 4 1992
Klaus og Birgitte Wedel Berthelsen

Bedste restaurerede
/vedligeholdte 1995 til 2014
GTV 3.0 V6 24V 1998
Stephan og Gitte Bertelsen
Tre glade pokalhelte, Søren Poulsen, Klaus W. Berthelsen og Stephan Bertelsen
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Varianter
af Spider’e

Fr. Hansens fødselsdagskage i anledning af
fynsk 30 års jubilæum

Buffet’en nydes

Der handles i Alfa Shop’en

Bedst restaurerede/vedligeholdte 1995 til 2014: GTV 3.0 V6 24 1998

Udsigt over pladsen mod Romsø

Året Alfa Romeo 2014, Giulia 1600 Sprint 1963
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