
Jaguarens utsendte 
Anne Beth Moslet (til venstre)
sammen med rallydeltagere 
og Carbinieri foran den gamle 
festningen i Aci Castello.

Ladies Cup
Hovedbildet: Fører Edith Fier-
mann og Barbara Stegemann 
vant Ladies Cup med sin 
1961 Jaguar XK 120. 
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Det arrangeres mange spektakulære 
veteranbilløp i Europa, men Rally Etna må
være ett av de mest unike i sitt slag. Her

kombineres storslagen natur med 
det aller beste av siciliansk kultur 

og kulinariske delikatesser – servert 
i vakre hager ved historiske villaer.

• Reportasje: Anne Beth Moslett

Raid dell’Etna
Jaguarseier i Etna Rally 2012
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V
i ønsker Jaguareiere og an-
dre veteranbilentusiaster
fra Norge hjertelig velkom-
men til Etna-rally 2013, sier

Giovanni Spino, visepresidenten for
«Scuderia del Mediterraneo Auto-
striche» som arrangerte det 15. «Raid
dell’Etna» fra 23. til 29. september. Som
Jaguarens «stedlige kontakt» fulgte jeg
løpet i flere dager og jeg anbefaler
gjerne arrangementet til norske

entusiaster med raske veteranbiler.  
Rally Etna er ikke bare en fantastisk

kjøretur i et fascinerende siciliansk land-
skap rundt vulkanen Etna. Dette løpet
gir deg også det beste av siciliansk kul-
tur og kulinariske delikatesser servert
under palmer og frukttrær i vakre hager
tilhørende historiske villaer og palas-
ser som en vanlig turist ikke kommer i
nærheten av. Det er klart det koster en

del å delta i en ukes rally på
første klasse – men

kan hende

er det nettopp en slik opplevelse som
gjør livet verdt å leve for de som har et
varmt hjerte for veteranbiler. Så da er
det kanskje ikke så langt til Sicilia ...

Tusen kilometer – seks dager
Programmet for årets rally med en sam-
let kjørelengde på ett tusen kilometer
fordelt på seks dager – med kontinuer-
lig skyfri himmel og temperatur på 25-
30 grader – omfattet 50 tidsetapper og
konkurranser, kulturelle severdigheter
og siciliansk mat servert i skjønne om-
givelser. Den første av seks etapper i

årets Etna Rally var en kjøretur
til middelalderbyen

,,

Tur til vulkanens topp
Så høyt opp mot Vulkanen kan man
komme med ekskursjons-kjøretøyene.

Vinner av hovedløpet
Stegemann fra Tyskland kjører sin 
vinnerbil Jaguar Xk 120 Ots 1950 på
etappen ned fra Vulkanen Etna.

Ikke bare Jaguarer ...
• BENTLEY: Thomas Entemann og Jürgen Schneider fra Tyskland vinker farvel ved Santa Tecla i sin Bentley 3,5 liter fra 1935.

• DEN ELDSTE: Albert Wets fra Luxemburg deltok med sin OM Superba Mille Miglia fra 1927.
• STILIG VETERAN: Werner Ersch fra Luxemburg deltok med sin Bugatti 57 fra 1937.
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Caccamo, lunsj i «Relais Sant’ Anas-
tasia» nær Palermo og så over til Fal-
cone Blue Hotel i Portorosa ved
Messina. 
Andre etappe bød på en båttur

(uten biler) til den vulkanske øya Li-
pari og tilbake til Portorosa. Tredje
etappe inkluderte en omvisning i den
gamle byen fra år 400 f.kr., Castigli-
one di Sicilia, også kalt «Sicilias kryb-
be». Videre til «Il Picciolo Golf Club»
hvor man kunne få en liten heli-
koptertur over Etna før lunsj. Etter
lunsj kjørte rallydeltagerne gjennom
spektakulært lavalandskap på øst-
siden av Vulkanen Etna til Catania.

Terrengbil til
vulkankrateret
Fjerde etappe gikk til Aidone med
besøk på et arkeologisk museum før

kjøreturen fortsatte til Pergusa og
tilbake til Catania. Femte etappe var
turens høydepunkt med ekskursjon i
terrengkjøretøy til Etna-krateret, med
etterfølgende lunsj i hagen til den
gamle «Villa Majorana» i Viagrande.
Dagen ble avsluttet med gallamiddag
i hagen til det historiske Palazzo Man-
ganelli midt i sentrum av Catania.
Sjette og siste etappe gikk fra Cata-

nia til den historiske kystbyen Aci
Castello med avsluttende lunsj og
premieutdeling i den storslagne ha-
gen til «Villa Musmeci» ved Santa
Tecla. Her var det var mange premier
i ulike kategorier hvorav Jaguarene
tok de gjeveste. En Jaguar XK 120
OTS fra 1950 tok førstepremien i 
hovedklassen og årets «Ladies Chal-
lenge» ble vunnet av en Jaguar XK
150 fra 1961. 

Siciliansk og velorganisert
Etna Rally arrangeres hvert år, denne
gangen fra 23. – 29. september. Årets
rally var meget vel organisert på alle
måter og løpet ble geleidet av et
kobbel av siciliansk Carabinieri og
Polizia Stradale i stilige uniformer og
flotte motorsykler. Det var i alt 76
deltagere fra 12 land: Italia, Belgia,
Frankrike, Tyskland, Luxemburg.
Sveits, Spania, Østerrike, Finland,
USA, Argentina og Brasil. Det kan
delta maksimum 80 kjøretøyer og de
må være produsert før 31/12 1969.
Biler yngre enn dette, kan delta etter
spesiell godkjennelse av arrangøren.
Arrangøren av løpet er «Scuderia del
Mediterraneo Autostriche.» 

E-post: scuderiamed@tin.it   
Info: www.raidetna.it/home eng.html

Veteranbilene samlet før deltagerne tar heis og terrengkjøretøy til ca 2800 meter opp på Etna som ligger 3 328 m.o.h.
Stolte deltagere: • Jaguar E-type roadster 1969 med fører Birgitte Peter og Jennifer Aydin fikk 2. plass i Ladies Cup. 

• Christian Buset og Chantal Berger fra Belgia med sin Jaguar XK 140 DHC fra 1955 – fin årgang!
• Jennifer Aydin fra Tyskland stilte opp med moteriktig veske i en flott Jaguar XK 120 fra 1952.


