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MOTORSPORT

SÆSONDEBUT HISTORISK RACE
Tekst: Ebbe Mortensen. Foto: Anni Hansen

å startede sæsonen endelig, og vi
kørte forventningsfulde til JyllandsRingen, den 30. april.
Alfaer i europæisk motorsport har de
seneste år været lig med stor succes i
ETCC-serien. Herhjemme har deltagelsen
været mere begrænset.

S

I år er eneste Alfa Romeo i DTC teamejer og kører John Hansen i Alfa Romeo
156 GTA. I 2004 var John plaget af motorproblemer, og de prægede også starten i år,
hvor bilen kun klarede første træning.
I Yokohama Cup debuterede Torben
Ålykke i den 156’er, der tidligere blev kørt

af Max Birkelund med to 19. pladser som
resultat.
I de historiske klasser ser det derimod
ganske anderledes ud, takket være entusiastiske klubmedlemmer.
I klassen for biler op til 1965 har Herluf
Jensen i sin Giulia, der i løbet af vinteren

Tommy Kjehr i bedste Toine Hezemans stil.

Claus Norreen har fået mere fart i bilen i sin 2. sæson.

Christian Knudsens GTAm kørte problemfrit – på varme dæk!

Jørgen Klitholm har fået hardtop på i år.

Jakob Nielsen med nyrenoveret bagklap.

Omgang efter omgang – Herluf foran Tommy.
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Torben Ålykke i Yokohama Cup 156’er.

John Hansen i den enlige 156’er i DTC.

Der er altid lidt, der skal justeres – selv efter et succesheat. Vinderne i 1. heat, Jan Heiselberg i BMW, foran Tommy Kjehr
Chefmekaniker er Claus Rohr.
(t.v.) i GTAm og Jan E. Jensen i Cooper S.

har skiftet farve fra grå til grøn, fået selskab.
Mogens Kleberg har købt den Giulia,
Tommy Kjehr de sidste år har kørt ClubRace i, og bygget den ”tilbage” til 65-klassen.
Desværre var ”byggeriet” ikke helt færdigt,
så Mogens kom ikke til start.
Jakob Nielsen har i år udvidet sin samling af klassiske Alfaer med en Giulia, også
købt af Tommy Kjehr. Det var Jakobs debut
på bane, og bilen er endnu rimelig standard, så der er potentiale i det par.
Da Tommy Kjehr fik tømt sit lager af
Giuliaer, fik han tilsyneladende abstinenser,
og efter en tur til England kom han hjem
med en utrolig flot Giulia 1600, der har
deltaget i FIA historiske løb i en årrække og
blandt andet kørt på Goodwood.
I klassen for biler op til 1971 stiller alle
sidste års deltagere op igen.
Utrættelige Tommy Kjehr i Giulia Sprint
GTAm, Christian Knudsen, også i Giulia
Sprint GTAm, Claus Norreen i Giulia
Sprint GTA og Jørgen Klitholm i Giulia
Spider.
Selvom Alfaerne er hårde konkurrenter
på banen, er sammenholdet og hjælpsomheden uden for banen stor, og blandt andet
deler alle pitplads og telte.
Herluf startede dog konkurrencen allerede ved udkørsel fra teltet, hvor det gik ud
over Jakobs bagklap, der uforsigtigt var lagt
på jorden.
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Jakob kunne således starte med en bule
og et dækaftryk. Da Herluf havde hørt nok
på det, udbedrede han skaden med en hammer og en Dunlop-streamer, og vi gav bagefter Sædding Autoforretning et nyt slogan:
”Herluf dækker det hele”.
På banen blev de tætteste dueller i klassen udkæmpet mellem Herluf og Tommy. I
første heat kom Herluf over målstregen før
Tommy, og det så ud til at skulle gentage
sig i andet heat indtil kort før mål, hvor
kombattanterne skulle overhale Birgit
Borch-Christensen i Ford Falcon med en
omgang, og her fandt Tommy den hurtigste
vej uden om og kom dermed først over
målstregen. Resten af dagen talte Herluf
meget om kvindelige bilister...
Giuliaerne blev placeret midt i feltet
(pladserne 7-10 ud af 23 startende).
Klar vinder i begge heat blev Michael
Olsson, der efter nogle års fravær er tilbage i
sin Lotus Elan. I første heat blev han efterfulgt af Andreas Kjærgaard også Lotus Elan,
og H.K.H. Prins Joachim i Lotus Cortina,
og i andet heat af Martin Berner, Lotus
Cortina, og Otto Reedtz-Thott i AC Cobra.
I første heat i 71-klassen startede Tommy
på 4. pladsen, Christian på 5. pladsen, Jørgen på 11. pladsen og Claus på 14. pladsen
ud af de 23 startende biler.
Tommy fik kæmpet sig op på en 2. plads
i heatet, Jørgen blev nr. 10, Claus nr. 13 og

Christian blev nr. 15 efter et spin, for som
Christian sagde: ”Jeg havde ikke tid til at
vente på, at dækkene blev varme, så var de
andre jo kørt”.
I andet heat blev Tommy nr. 4, Christian
nr. 6, Claus nr. 15 og Jørgen, som gennem
hele dagen havde forbedret sine omgangstider, blev nr. 20 efter et besøg i sandkassen
for enden af start/mål-langsiden.
Begge heat blev vundet klart af Jan Heiselberg i BMW 2002 Ti, foran henholdsvis
Tommy og Jan E. Jensen, Morris Cooper S,
samt Alex Thomsen, Porsche 911 S, og Jan
E. Jensen. Det er i øvrigt imponerende at se
Jan udnytte sin Cooper S optimalt i dette
skrappe selskab.
Da sidste heat var kørt, begyndte tusmørket at sænke sig over JyllandsRingen, og
vi kunne begynde hjemturen efter en
spændende weekend med flotte resultater til
vores kørere – til lykke til alle.
■

HISTORISK 2005
18.-19. juni
30.-31. juli
20.-21. august
3.-4. sept.
10.-11 sept.
25. sept.

Ring Knutstorp
Copenhagen (kun opvisning)
Ring Djursland
Sturup Raceway
KTI Rosk. (kun opvisning)
Ring Knutstorp (kun ‘76)
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