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fter en pause i 2018 var Alfa
Romeo Klub Danmark atter
at finde på 2019-udgaven
af Copenhagen Historic
Grand Prix (CHGP). Arrangementet
er i løbet af de sidste mange år blevet et
kæmpe tilløbs-stykke for alle aldre og
køn. Og der var igen i år noget for enhver
smag. Nye såvel som gamle biler, masser
af racerløb på de københavnske gader
og mulighed for at komme helt tæt på
stjernerne og deres biler.

Ryttergården
Som altid kunne du komme helt tæt på
de mange racerbiler og deres kørere. Og
havde de ikke alt for travlt med enten
at rette buler ud eller skifte en karburator, stillede mange også velvilligt op til
en snak omkring vores fælles passion.
Bilerne!
Klubbens deltagelse
Som skrevet ovenfor sprang klubben over
CHGP i 2018. Tidligere bestyrelsesmedlemmer, der havde været den drivende

M OTO R S PO RT
Tekst: Jesper Lykke Foto: Jesper Lykke og Morten Nordskov

2000 GTV fra
1971, også
kendt som en
Bertone-coupé

Ole Klitgaard i
Giulia 1600

kraft, ønskede ikke at fortsætte arbejdet. Det
har klubben fuld forståelse for og vil samtidig
takke for den store indsats, de tidligere har
udført i forbindelse med CHGP.
ARKD-pladsen
Bestyrelsen blev glædeligt overrasket over
den store tilmelding af klubbiler til CHGP
i år. Faktisk fik vi så mange henvendelser,
at vi til sidst desværre blev nødt til at takke
nej til flere flotte modeller. Havde det
været op til os, havde vi gladeligt accepteret alle henvendelser, men var naturligvis

Svensk deltage i
Giulia 1600

Parade line-up
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der fra 1957

Klaus Hahns Giulietta Spi

4C fra 2015

Claus Bernhard var
endnu engang ude at
lufte Spider’en

begrænset af det areal, som CHGP havde
tildelt os.
Medlemmernes Alfa’er
De CHGP gæster, som kiggede forbi vores
stand, blev IKKE skuffet! Vi er glade for, at
så mange af vores medlemmer valgte at stille
deres kæreste eje til rådighed for publikum.
Som billederne i denne artikel viser, var der
flere Bertone-modeller, GTV’ere, Giulia’er og
som toppen af kransekagen, en ufattelig flot
Zagato SZ venligst udlånt af dens svenske
ejer.
Flere nøjedes ikke med at komme med blot
én bil. F.eks. Klaus Hahn var så gavmild at
lade FCA udstille sin ene Bertone foran deres
flotte lastbil. Samtidig havde han sin unikke
og smukke hvide Giulia Spider stående på
ARKD-standen. Vi var i år utroligt heldige
med vejret. Der var få øjeblikke med regn,
men varmen og solen viste de flotte modeller
fra deres bedste side.
Lørdagshygge
Bestyrelsen havde i år valgt at tilbyde dem,
som måtte have lyst, deltagelse i et grillarrangement lørdag aften. Det havde flere
heldigvis takket ja til, og klubben havde
sponsoreret en dejlig middag med vin, øl
og sodavand. Vi er ret sikre på, at ingen gik
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hjem hverken sultne eller tørstige. Vi takker de fremmødte for at gøre denne første
ARKD-grillaften til en succes. En særlig tak,
skal lyde til Lars Jacobsen, ejer af den flotte
nyrestaurerede Alfetta. Efter middagen blev
han for at bistå med oprydningen, og da han
ikke orkede at tage hjem, sov han på gulvet i
det store telt. Desuden blev han dagen efter
for at hjælpe til. Se DET er dedikation! Og
i høj grad også derfor Lars ret hurtigt blev
indstillet som kandidat til bestyrelsen. En
indstilling han heldigvis har takket ja til.

om følelser. Noget vi tror I alle kender til. Og
det er netop derfor, vi igen i 2020 vil bruge
kræfter på at stable et CHGP på benene. Vi
vil prøve, om det er muligt at få tildelt mere
plads end sidste år. Til CHGP 2019 havde vi
20 biler repræsenteret. Nuvel – de stod lidt
tæt, men publikums begejstring var ikke til at
tage fejl af. Bredden af de modeller, vi havde
med, var i særklasse. Og det har vi klubbens
medlemmer at takke for.
Vi glæder os til CHGP 2020 og håber at
se så mange af jer som muligt. Hold derfor
øje med hjemmesiden, Facebook samt klubbladet, hvor al information om kommende
arrangementer offentliggøres.

CHGP 2020?
Og nu spørger du sikkert – deltager ARKD
til CHGP 2020? Og svaret er – JA,
det gør vi! CHGP er ét af de arrangementer, hvor der er flest tilskuere og dermed en unik mulighed
for at vise vores passion og interesse
for Alfa Romeo frem til et bredt
publikum. Og det er i særdeleshed
en fantastisk oplevelse at høre om
de mange følelser og historier,
som mærket Alfa Romeo får frem
SZ fra 1989i folk. Enten har de selv haft en
1991 med deAlfa Romeo, deres forældre har
sign af Zagato
haft en, eller de kan blot huske en
blev fremstillet i
1.036 eksemspecifik model fra ungdommen.
plarer
Alfa Romeo handler i den grad
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Per Einarsson i
Giulietta Sprint,
inden 3. gearet
ikke ville mere

156 GTA fra 2002 med
Busso-motor på 3,2
liter og 250 hk

Spider fra 1974

Udover én sort SZ
til Andrea Zagato
er alle SZ'er røde
med gråt tag og
lyse lædersæder

En SZ har et anderledes udseende, og sådan er det med
de fleste biler fra Zagato
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