SI D EN S ID ST

CHGP

ALLE TIDERS
DÆKSPARKE-TRÆF
Alfa Romeo-klubben deltog igen i Copenhagen Historic Grand Prix, altså som udstiller.
Vi havde fået samlet et flot felt af klassiske Alfa Romeo

15

minutter – bare 15 minutter tidligere, og så var vi
nået ind. Man tror, man
kender det hele, og at sådan
et arrangement kan køres på
rutinen, men det kan det ikke.
Alfa’erne, der skulle udstilles, var blevet
bedt om at møde kl. 18, og det gjorde de.
Problemet var bare, at i år havde CHGP
besluttet, at der skulle være træning om
fredagen.
Et gigantisk regnvejr havde væltet
tidsplanen, og nu holdt vi 20 Alfa’er og
en hel masse andre biler uden for banen
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og ventede på at komme ind. Som det er
typisk i sådanne situationer, var der ingen,
der vidste noget, mange der spurgte, og en
hel masse, der gættede. Men stemningen
var god, og alle tog det med et smil.
Alt imens vi stod der og spurgte og
gættede, var der en ungersvend i en
Legend-racer (en fjollet lille bil, der ligner
noget fra 30’erne, og som er drevet af en
Hayabusa-motor), hvis bremser svigtede.
Derfor endte han med et skrig og et brag
lige dér, hvor vi stod. Den unge fyr kravlede noget fortumlet ud af sin nu endnu
mere deforme racerbil, men var OK.

➥

Super fin GTA-replica
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Ny Giulia. Vi var nabo til Ferrari-standen, som man
kan se på bilerne bagved. Og en Fiat 124 Spider
(Abarth-replica) havde også sneget sig ind

Årets Alfa
Romeo-område
var i ekstrem høj
standard. Flotte
biler og stor
variation

Claus Bernhards
Junior Zagato

En stolt Jesper
Lassen ved sin
flotte Bertone
knækfront

75 Turbo Youngtimer-racer med
GTV front. En rigtig
publikumsmagnet

Giulietta Spider 1960
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Giulietta Sprint 1961, en
både sjælden og flot bil

Efter næsten to timer fik vi igen adgang
til banen og vores Alfa Romeo-telt. Jeg var
spændt på at se, hvor mange fine Alfa’er,
der dukkede op, og jeg blev meget positivt
overrasket. Hele 19 flotte og ganske
forskellige medlemsbiler trillede op til
teltet. Efter lidt let panik og nogle hurtige
beslutninger fik vi dirigeret bilerne på
plads, og vi var klar til en lang og spændende weekend.
Hvad fik vi så ud af at bruge en weekend
på Bellahøj? Først og fremmest 10 nye
medlemmer. Det er slet ikke så tosset, når
man tænker på, at mange klubber slås for
at få medlemmer. Men det vigtigste var
nok, at vi var rigtig mange, der fik talt
med hinanden om vores fælles interesse
for de italienske biler. Der blev drukket

Flot og lidt overset Spider (1973).
Køb en, før de også stiger helt vildt.
Denne var dog ikke til salg
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spandevis af kaffe, udsolgt i sodavand,
øl og gratis klubblade. Det var en dejlig
weekend.
Det er vores hensigt at gentage succesen
igen til næste år. Her er planen også, at vi
lørdag aften holder en grill-komsammen
ved Alfa Romeo-teltet for medlemmer,
både dem, der udstiller biler, og dem, der
bare har været inde som publikummer.
Vi håber desuden på endnu flere klubbiler end de 19, vi havde i år. Men det er
jo op til dig. Hold øje med Facebook og
klubblad, hvor der vil komme meget mere
info om CHGP 2018.
Du kan lige så godt slå kryds i din kalender nu, CHGP 2018 bliver weekenden
den 4. og 5. august.
Vi ses - get out and drive

GTV6 1985 med
lidt usædvanlige
fælge, men i fantastisk stand
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KnækfrontBertone GTA
replica

Fantastisk flot Alfetta 1.8
Serie 1, restaureret af far og
søn og altid i familiens eje

Danmarks vel nok eneste indregistrerede
8C tiltrak meget opmærksomhed

Drømmemotorrum på en ekstraordinær flot Bertone 2000 1971.
Bemærk Twin Spark topstykket
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