Sid e n S idst

Det internationale
træf i Ribe
S

å var det igen jydernes tur til at
stå for det internationale træf,
og det blev flyttet til Ribe i år
fra Karup, hvor det har været
afholdt de forrige 3-4 gange.
Denne gang var vi så heldige, at den jyske
klub havde 33 års jubilæum, og det blev
udnyttet til en konkurrence om, hvem der
havde den flotteste 33'er. Men mere om det
senere, for vi startede med at hygge os om
fredagen til grillfest. Mange (88 ud af cirka
100) havde benyttet sig af klubbens tilbud
om at købe en grillpakke med koteletter,
pølser, salat, brød og hjemmelavet kartoffelsalat. Der blev som altid om fredagen
hygget gevaldigt.
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Der blev snakket og hygget hele aftenen i
pavillonen, hvor man heldigvis kunne side
i læ for den ene lille regnbyge, træffet skulle
udsættes for. Så vi takker vejrguderne for
det gode vejr hele weekenden.
Lørdag formiddag skulle vi ind at parkere
på Skibbroen, og det gav lidt udfordringer
i de smalle gader i Ribe centrum, da
Alfa'erne jo ikke just er kendt for venderadius (og køreegenskaber) som en gaffeltruck, så der blev lidt udfordringer med
3- og 5-punkts vendinger. Men med fælles
hjælp lykkedes det at få alle på plads.
De fleste udnyttede noget af tiden til
at gå i gågaden og få noget middagsmad/
frokost.

Da Ribe også havde besøg af det internationale marked, var der samtidig god mulighed for at købe italiensk salami, skinke
og andre specialiteter.
Dog måtte jeg selv prøve en tysk bratwurst med brød, efterfulgt af en fransk
hotdog.
Ved 13-tiden kørte vi til Kammerslusen,
som de dog p.t. har lavet om til en udgravning, så broen var væk. Men man kunne
stadig gå til slusen og få et kig på sådan en.
Turen gik så videre til campingpladsen,
hvor vi havde fået anvist et fornuftigt stykke
græs, så vi kunne få opstillet alle de 56
Alfa'er, plus de fire Alfa'er, som CB Auto
havde taget med.
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kagekonkurrencen
I klassen for børn
1. plads:
Thit Isabel Damgaard Nielsen
Flotteste kage
1. plads: Peter Fjerbæk
2. plads: Karina Hansen

Her ses de nydeligt parkerede
Alfa'er langs den historiske Skibbro, med 4C i forgrunden

Bedste smag
1. plads: Anette Mosborg
2. plads: Jill Troelsen
Vi ønsker et stort tillykke til alle vinderne og takker for alle kagerne.

BIlkåringerne
Bedste Alfa Romeo før 1975:
1300 GT Junior, John Bach

Det imponerende flotte kagebord. Til dem,
der gik glip af det, I skulle have været der!

Thit får en velfortjent præmie for den fine
kage (en fin Alfa 33.2 model racerbil)

Bedste Alfa Romeo fra 1975 til 1994:
75 3.0 V6, Henning Boysen
Bedste Alfa Romeo fra 1995 og frem:
GTV 3.0 V6 24V, Stephan Berthelsen
Flotteste 33:
33 1.7 16V, Jakob Risbøl
Årets Alfa Romeo:
1300 GT Junior, John Bach

4C trækker nysgerrige blikke, også her med den
meget unikke og karakteristiske motorhjelm
åben. Der går ubekræftede rygter om, at
Shop'ens telt blæste ad h.... til, fordi formanden
skulle ud at køre 4C om fredagen :-)

Shop’en var på plads, og den blev godt
besøgt, så det kunne ikke være bedre.
Man kunne straks se, at 4C var et trækplaster, især da man kunne komme ind at
sidde i den. Den var nok trods alt dagens
mest populære fotomodel.
Ved kaffetid gik kagekonkurrencen i gang
i pavillonen, og der var virkelig lækre kager.
Desværre havde jeg ikke tid til at smage på
det hele – men jeg gjorde et forsøg!
Som en ekstra bonus var der også
mulighed for at blive en af de heldige, der
vandt en tur i 4C'en. Målt på smilet var det
vist en rigtig god tur. Desværre har jeg ikke
haft mulighed for at køre i en 4C, så jeg ved
ikke rigtig, hvordan det er.

Herefter blev det tid til at bryde eftermiddagens træf op og gøre klar til aftenens
festmiddag, der på behørig vis startede med
en tale af formanden, og så var vi klar til
aftenens italienske 3-retters menu, med
festlige indslag: Alfa-sangen af Thit, Renate
og Mads, hvor vi alle (næsten) var ude at
køre spritkørsel med de helt store armbevægelser, heldigvis kun i festsalen: Alfa
Romeo - jeg har en Alfa Romeo - Alfa Romeeeo, jeg har en Alfa Romeo.... Og da det
var en del af desserten, gik den selfvfølgelig
på melodien "Toms karameller".
Maden syntes jeg var rigtig god, og når
jeg kiggede på, hvad andre stablede på deres
tallerkener, så det ud til, at jeg bestemt ikke

var ene om den tanke.
Senere på aftenen var det tid til dans, og
da live-bandet gik fra en duet til en trio,
kom der for alvor gang i festen, som fortsatte til klokken halv ét, hvor nogen valgte
at trække sig tilbage. Men en del fortsatte
festen rundt om på campingpladsen til den
lyse morgen.
Søndag var der morgenmad i festsalen, og
man kunne godt se, at gårsdagens strabadser
havde sat sine spor på nogen. Men efter en
god omgang morgenmad begyndte de fleste
at vende næsen hjemad sidst på formiddagen. Jeg synes, at træffet var rigtig godt.
Dog fik jeg ikke snakket så meget med folk,
som jeg gerne ville, men sådan er det jo.
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Hygge på pladsen om eftermiddagen, snak og dæksparkning. Der skal
lyde en stor tak til CB for deres store engagement og indsats for, at vi
skulle føle os velkomne i Ribe, med vingaver, prøveture i Giulietta QV og
muligheden for at opleve 4C på nært hold. En særlig tak til Thomas for
hans entusiastiske arbejde!
Vi ved det ikke præcist, men vi tror, at der har været omkring 130 på
plænen lørdag eftermiddag

Alfa-sangen var et hit, her bliver der trukket
godt i rattet

Den jyske formand byder velkommen. Som
det kan ses, var der gjort meget for, at folk
skulle føle sig velkomne med de rigtige
italienske farver – ja, selv lyslægningen var i
orden. Tak til Ribe Camping for deres indstilling til, at vi skulle have en super oplevelse
under træffet og deres hjælpsomme hånd i ny
og næ (så håber vi, at Alfa Romeo-emblemet
får lov at blive siddende på toget Futte)

Der blev delt en masse midtersider/plakater
ud i Ribe, så mon ikke en ny Alfist eller to er
fundet, og vi kan roligt nævne, at det store
trækplaster, 4C, kunne trække en masse
nysgerrige til
Fest aften, fis og ballade, glade medlemmer, gang i orkesteret – Alfa-sang, Ingebritt på bordet
som sædvanligt, 102 personer, super lækker mad (smagte dejligt, stor ros til kokken)
Alt i alt var der stor enighed om, at det har været et rigtigt godt træf i fineste Alfaklub-stil,
med masse af hygge og socialt samvær, og fra den jyske bestyrelse skal lyde en særlig tak til
de knap 20, der havde taget den lange vej over broen fra Sjælland, de glade fynboer samt alle
vores gæve jyder, der var mødt op.
Så er det kun at komme i arbejdstøjet igen – kan man holde 36 års jubilæumstræf? Nok ikke,
men der var da en model, der hed Alfa 33.3 – nå ja, der var en der hed Alfa 33.2 – vi gør det
bare igen, altså 33 års jubilæum anden gang – hyg jer til vi ses og tak for jeres glade måde at
være på!
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Også de små Alfa'er havde fået lov til at
komme med til træf!
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Tak til den jyske sektion for fin jubilæumsfest
Optakten til det Internationale jubilæumstræf 2015 i Ribe var lidt grå. Vejret fredag
den 19. juni var ikke just lovende og lidt
fugtigt. Dog var vi cirka 90 til opvarmning og dejlig grillmenu i Ribe Campings
Grillhus.
Lørdag startede med line op af vores
flotte biler på Skibbroen i Ribe. Vejret
havde ændret sig til rigtig godt med sol.
I dagens anledning var pladsen omkring Ribes flotte Domkirke omdannet til
markedsplads for fødevarer, og en del af
os benyttede lejligheden til en frokost. For
de finkulturelle var der musik og korsang i
Domkirken.
Der var arrangeret en lille køretur for
medlemmerne til Kammerslusen, og kl.
14 åbnede pladsen for bedømmelse eller
beundring af vores skønne automobiler,
Alfa Romeo. Samtidig blev der arrangeret
sønderjysk kagebord med de medbragte
kager.
Hele arrangementet forløb rigtigt flot, og

inden aftenens fest var pokalerne delt ud.
Kl. 18.30 bød Peter Binderup velkommen, og vi kunne bord for bord, ja vi var
over 100 deltagere, indtage en dejlig
italiensk menu.
Inden vi gik over til dans og hygge, blev
kagerne præmieret, og særlig præmieringen af en flot Alfa Romeo-kage bagt af
en 9-årig pige fik stort bifald.
Kl. 24 sluttede den officielle del, og
folket drog til deres baser.
Søndag var der fælles morgenmad fra
kl. 8.00, og op ad formiddagen drog vi
hjem fra en god weekend.
En stor tak til den jyske sektion for et
rigtigt godt arrangement i en skøn gammel by og på en campingplads med rigtig
gode faciliteter. Personlig vil jeg gerne
komme igen om tre år. Også en stor tak
til CB Auto for deltagelse og udstilling af
blandt andet en 4C, samt personalet på
Ribe Campingplads.
John Bakkebo

Og så skal der ellers grilles, frisk kød langes
på grillen – hygge fredag aften i pavillonen

Årets præmierede Alfa Romeo'er – stort tillykke til vinderne! Fra venstre er det Henning Boysen (75 3.0 V6), Stephan Berthelsen (GTV 3.0 V6
24V), Jakob Risbøl (33 1.7 16V) og til højre John Bach (1300 GT Junior), som blev Årets Alfa Romeo
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