Fiat X1/9 klubben besökte Motala
MOTALA Hamnen fylldes av snabba sportbilar då Svenska X1/9 klubben gästade Motala i
helgen. Klubben besökte Övralid, Rundradiomuseet, Motala hamn och Motormuseet.
Ett trevligt gäng vanliga bilentusiaster stannade till i hamnen för att äta en glass och visa upp
sina fina Fiat X1/9 bilar.
Svenska X1/9 klubben bildades 1986 och är en ideell förening för personer som är
intresserade av Nuccio Bertones skapelse Fiat X1/9.

Tore Bengtsson från Lidköping, var den som hade den renaste motorn och fick nöjet att visa
läsarna hur bilen ser ut under motorhuven.

Håller träffar
Klubbens främsta syfte är att främja intresset för X1/9-or. Ett annat viktigt syfte är att
arrangera träffar för ökad trevnad och samhörighet.
– Klubben har hundra medlemmar och är till för vanliga människor, som har Fiat X1/9 som
intresse, det är inte nödvändigt att bilen är i toppskick eller helt original, utan alla är välkomna
med sin bil i det skick man själv vill hålla den i, förklarar klubbens ordförande Lars Tilson.

Siwerth Ahlm, klubbens ordförande, Lars Tilson och Ewa Ahlm, poserar vid paret Ahlms fina
Fiat X1/9.

Blev examensprov
Klubben arrangerar två träffar per år och ansvaret för arrangemangen vandrar mellan
medlemmarna.
Arrangörer för helgens träff är Motalaparet Siwerth och Ewa Ahlm.
– Jag tyckte att det vore kul med en sportbil och fastnade först för en skrotig bil, men den
såldes, vilket kanske var tur. Jag hittade dagens bil på Blocket för ett år sedan. Vår dotter
Lisa som går på fordonsprogrammet, använde bilen som examensprov, hon putsade på den i
två dagar, vilket gav MVG i betyg, avslutar Siwerth Ahlm stolt, innan bilarna fortsätter till
Skogsborg för kalas och trevlig samvaro.

När maken Siwerth kom hem och berättade om bilen var frugan Ewa Ahlm positiv till bilköpet.
– Hon såg sig själv i den lilla röda sportbilen, skrattar Siwerth. Vi kan bara hålla med
– Ewa passar ju bra i bilen.

Tio av de elva ekipagen från Svenska Fiat X1/9 klubben, som i helgen gästade Motala.

Fiat kylaremblem.

Bilmodellen är designad av den berömda Italienska designern Nuccio Bertone.

