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018-udgaven af det årlige
Alfa Romeo-træf i klubregi
blev afholdt i Ribe den 23.24. juni af den jyske sektion.
Denne rapport er ikke desto
mindre udført af to sjællændere, den ene
skribent og den anden fotograf. Det blev
så også, sammen med de øvrige deltagende
sjællændere og fynboer, det eneste ”inter-
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nationale” islæt ved træffet. Der var nemlig
ikke officiel international deltagelse.
Det ændrer dog ikke ved, at træffet var
ualmindelig velbesøgt. Deres udsendte
snakkede med flere rutinerede træfdeltagere,
og den generelle vurdering var, at træffet,
med op til 130-150 deltagere, måske var
det hidtil største Alfa Romeo-træf på dansk
grund. Der findes ikke officielle deltageran-

tal ved klubbens træf gennem tiderne, men
såfremt vurderingen holder, har vi altså haft
et historisk velbesøgt træf i år. I Danmark er
det ikke skidt nyt for vores kære bilmærke.
Lad det være skrevet med det samme; det
var et meget vellykket træf. I 2015 blev det
jyske træf også afholdt i Ribe, i rammerne
ved Ribe Camping ligesom i år, og det var
godt, men denne gang var niveauet hævet
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Træffet startes op med
grill-fest fredag aften
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Der lines op udenfor Ribe Camping
inden afgang til Ribe centrum
Eksklusivt valg af vin
fra nogle deltagere,
bemærk etiketten…
Formand Peter Binderup
byder velkommen

endnu et hak. Kun vejret kunne have været
bedre, men det var nu heller ikke, fordi
vejret var decideret dårligt.
Allerede fredag eftermiddag og aften
vrimlede det ind på Ribe Camping med
smukke biler af mærket Alfa Romeo. På nær
et par stykker var alle campinghytter på den
store og meget velorganiserede campingplads i Ribe indtaget af Alfister. Det var
som at komme ”hjem”, da Deres udsendte
kørte ind på pladsen. Overalt kunne man se
Alfa Romeo-biler udenfor hytterne og også
ved teltene.
Fredag aften var der grill-fest som en slags
indledning til træffet. Og det blev en fest!
For at undgå udfordringer med vejret var
grill-festen flyttet til indendørs faciliteter
i festsalen på Ribe Camping. Og det var
rettidig omhu fra de jyske arrangørers side;
vejret var nemlig ikke rigtigt til udendørs
grill-hygge. Cirka 110 Alfister var allerede
ankommet, og det blev en meget hyggelig
aften for de fremmødte børn, forældre,
ældre og andre glade mennesker med hang
til Alfa Romeo.
Formand for den jyske sektion, Peter
Binderup, bød velkommen til grill-aftenen,
og hyggen kunne for alvor falde over forsamlingen. Kokken fra Restaurant Kammerslusen havde tryllet en menu i vestkystklasse
frem. Restaurant Kammerslusen skulle
også stå for maden lørdag aften, og bare for
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at få det på plads;
menuen var ikke
mindre fremragende
om lørdagen!
Lørdag formiddag blev de jyske
arrangører for alvor
udfordret organisatorisk. Rigtig mange
Alfa Romeo’er
skulle ud fra Ribe
Camping og sættes
op i en lang Alfaslange på indfaldsvejen fra Ribe
Camping og ind til
Ribe centrum. Det
gik cool! Alle biler
kom frem til Ribe centrum, hvor klubben
havde fået køretilladelse i indre by – også
gågaden. Bilerne blev linet op langs åen ved
Skibbroen. Det var tæt på, at vi slet ikke
kunne være der, så mange Alfa’er var der.
Vores smukke biler prydede down town
Ribe et par timer, mens mange af os spiste
frokost på en af de mange hyggelige restauranter i bymidten. Næste udfordring var at
komme ud igen og indlede den planlagte
køretur rundt i omegnen af Ribe. Det gik
overraskende let, og det var en oplevelse at
se så mange Alfa Romeo’er i kortege langs
landevejene i det sydjyske. Ruten gik ud til

Vadehavscentret, hvor der blev holdt pause,
og herfra videre til Kammerslusen, hvor der
igen var pause. En fin tur uden problemer.
Midt på eftermiddagen var alle Alfa
Romeo’erne vendt tilbage til Ribe Camping. Bilerne blev parkeret i grupper efter
model på den store plads, vi havde til
rådighed. Vejret var ok. Der kom lidt byger,
mens vi kørte, men på pladsen blev vi stort
set forskånet for regn. Den jyske bestyrelse
havde arrangeret lidt konkurrencer, blandt
andet en børnekonkurrence, en gættekonkurrence, hvor man kunne vinde en
Alfa Romeo-cykel, og en kagekonkurrence.
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Opstilling af vores Alfa’er på
Skibbroen i Ribe centrum
Køreturen er nået til Vadehavscentret, hvor gode råd udveksles

Næste stop på køreturen
var Kammerslusen

Og selvfølgelig den helt store begivenhed;
kåringen af de bedste Alfa Romeo-biler ved
træffet.
Den lokale leverandør af biler af vores
kære mærke, CB Auto, var også denne gang
tilstede ved træffet. Der var både mulighed
for prøvekørsel af Giulia og 4C. Og det
kunne høres! Fed lyd fra ikke mindst 4C
fyldte luften med passende mellemrum! Tak
til CB Auto for endnu engang at være en
del af vores træf.
Tiden var kommet til, at formand Peter
Binderup officielt åbnede træffet. Herefter
var der travlhed blandt træffets deltagere
om at gøre sig gældende i diverse konkurrencer; kagekonkurrence, cykelkonkurrence
og børnekonkurrence samt bedømmelse
af de opstillede Alfa’er i hovedkonkurrencen; årets bedste Alfa Romeo i forskellige
kategorier. Alfa-Shop’en var desuden åbnet,
og der blev handlet livligt.
Afgørelser af, hvem der havde vundet
konkurrencerne, nærmede sig. De helt

Der var mange konkurrencer, blandt andet
kagekonkurrencen

Kokken fra Restaurant Kammersluse
n
stod bag maden
både fredag og
lørdag aften, og de
t
gjorde han og hans
kolleger fremragende

Formanden åbner officielt
træffet på plænen ved
Ribe Camping lørdag
eftermiddag
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på for to år siden og har altså været 33 år
om at blive genfødt.
Om de øvrige vindende biler kan tilføjes,
at 33’eren kun har kørt cirka 35.000 km fra
ny og i sin tid blev købt af en tysk dame i
70’erne. Den er ikke født som en 1.7 16V,
da det ikke fandtes i 1987, men den har
fået den nyere motor inden registrering og
afgiftsbehandling i Danmark.
Spider’en er fra 2011. Jeg kan ikke huske,
hvornår så ny en bil senest har vundet en
titel. Og så med dieselmotor…! Nye tider.
Efter kåringerne af træffets vindende
biler trak deltagerne sig gradvist tilbage
lørdag ud på eftermiddagen. Men det var
blot for at gøre sig klar til den store fest om
aftenen. Her mødte langt over 100 Alfister
op for at feste i festsalen på Ribe Camping.

konkrete oplysninger i den sammenhæng
kan læses i faktaboksen her på siden. Jeg lavede desuden et lille interview med ejeren af
vinderen af titlen ”Årets Alfa Romeo 2018”.
Vinderen var en ufattelig smuk Giulietta
Sprint fra 1961. Ejeren, Mogens Hansen,
fortalte mig lidt om bilens historie:
Mogens købte bilen for cirka 35 år siden.
Den var ikke dyr dengang. 600 kr. kostede
den hos skrothandleren i Knabstrup på
Midtsjælland! Den ville være noget dyrere
i dag, hvis den altså var til salg, men det er
den ikke. Den fine Giulietta Sprint havde
levet sit liv på det midt- og vestsjællandske,
og det gør den såmænd stadig. Mogens
bor i Kirke Stillinge mellem Kalundborg
og Slagelse. Restaureringen er gået stille og
roligt og meget grundigt. Bilen fik plader

Peter Binderup bød atter velkommen og fik
afsløret de sidste vindere af konkurrencerne.
Den anden vinder af børnekonkurrencen,
som blandt andet havde budt på dækkast
(dog cykeldæk), blev hædret, og så kom
gættekonkurrencen om en Alfa Romeocykel. Konkurrencen gik ud på at gætte,
hvor og hvor langt formanden selv havde
cyklet i en given periode. Ingen havde
gættet helt rigtigt, og vinderen blev så den,
der kom tættest på.
Alfister er generelt sociale og hyggelige
mennesker. Det blev aftenen endnu engang
et godt eksempel på. Der blev festet, spist
og danset igennem. Musikerne var veloplagte og fik masser af Alfister på dansegulvet. Den snart legendariske Alfa Romeosang blev naturligvis også sunget, mens
musikken spillede på melodien Guantanamera (kun omkvædet):
Omkvæd:
:/: Jeg har en Alfa Romeo :/:
Alfa Romeo
Jeg har en Alfa Romeo

Bedste Alfa Romeo fra 1975 til 1994 blev denne 33
1.7 16V fra 1987

Formanden ønsker vinderen af kåringen til
Årets Alfa Romeo tillykke

VINDERNE AF KONKURREN

CERNE

Bedste Alfa Romeo fra før 197

Giulietta Sprint, 1961. Ejer Mog
ens
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Hansen

Bedste Alfa Romeo fra 1975
33 1.7 16V, 1987. Ejer Jakob Risb
øl

Bedste Alfa Romeo fra 1995
Spider 2.0 JTDM, 2011. Ejer Vag
n

til 1994
og frem

K. Larsen

Bedste Alfa Romeo på træffe
Giulietta Sprint, 1961. Ejer Mog
ens

t, Årets Alfa Romeo

Hansen

Børnkonkurrence			
Thit Nielsen og Victor Jos			
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Vinder af cykel
Freddie Petersen

Fed cykel til
vi
deren af gættnekonkurrencen
…
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:/: Den har en visker i to
trin :/:
Visker i to trin
Den har en visker i to trin
Omkvæd
O.s.v. o.s.v. fire vers
mere…

Så mange var vi samlet på
plænen lørdag eftermiddag…

Den ene af de
glade
vindere af børn
ekonkurrencen

Det var en utrolig
hyggelig aften med glade
og positive ”lidelsesfæller”
udi glæden ved Alfa
Romeo. Som aftenen blev
til nat, faldt roen efterhånden over Ribe Camping. Søndag morgen var
vi dog klar igen, og det
gode fælles morgenbord
blev indtaget. Et superfint
træf var så småt ved at
ebbe ud. Tusind tak til
den jyske bestyrelse for et
flot og effektivt styret træf.
Vi glæder os allerede til
næste gang.

Denne Spider 2,0 JTDM fra 2011 blev kåret
som bedste Alfa Romeo fra 1995 og frem

Udover at blive Årets Alfa Romeo blev denne smukke Giulietta Sprint fra 1961 også valgt
som bedste Alfa Romeo fra før 1975

" De tre vindere af årets priser for
bedste Alfa Romeo-biler "
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