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ÅRETS GANG FOR THE RED TEAM
Tekst: Michael Ryhl. Foto: Michael Ryhl og John Jensen, DMKA (forsidebilledet)

006 blev den første fulde sæson for
Claus V. Sørensen og den røde Alfa
33. I alle sæsonens otte Gruppe N2afdelinger blev begge heat gennemført, og
tre ClubRace-afdelinger blev det også til i
løbet af sommeren.
Gruppe N2 er begynderklassen for utunede standardvogne, men hvor bilerne må
være ældre end 10 år, og hvor man prøver at
holde de økonomiske omkostninger nede
på et absolut minimum.
Advan Cup kører efter stort set samme
tekniske reglement, men her kæmpes der
mere indædt af mere erfarne kørere og i
nyere og dyrere biler. Advan Cup-løbene
bliver vist på TV2 Zulu og regnes som en
slags springbræt til DTC, hvor Magnussen,
Elgaard og de øvrige, kæmper i anderledes
tunede biler, med op til 300 hk og millionbudgetter.
For Claus har det været en god og lærerig
sæson. Han har fået en del køre-erfaring på
banerne, og bilen er også teknisk blevet
bedre og bedre. Han har dog ikke kunnet
bide skeer med de hurtigste i klassen, som
blev vundet af debutanten Thue Kristensen
i Peugeot 106 GTI. Tillykke til Thue –
ham spår vi en spændende fremtid i dansk
banesport. Claus endte på en samlet 7.
plads ud af 25 startende gennem sæsonen,
hvilket må siges at være pænt i feltets absolut ældste bil. 33'eren kan nok ikke optimeres yderligere indenfor reglementet, så erfaringerne skal i 2007 bruges i en nyere og
forhåbentlig hurtigere Alfa Romeo, men
mere om det senere.
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Fra reservedelsprojekt til racer

Race weekend!

33'eren er en 1.7 i.e. fra 1990 og har kørt
det meste af sit liv i Schweiz. Den blev
egentlig importeret til Danmark som reservedelsbil, men i januar 2005 købte Claus
den med henblik på at bygge en racer op,
helst til at deltage i de nationale klasser,
men ellers var ClubRace jo et alternativ. I
juli 2005 kom godkendelsen fra DASU, og
straks derefter startede forvandlingen til
racer.

Udover den megen tid, der går med opbygning af sådan en bil, og vedligeholdelse, forberedelser, måske opretning af buler osv.
mellem løbene, er det jo så, når løbsweekenderne endelig nærmer sig, at det hele skal
stå sin prøve. Man begynder for alvor at
glæde sig til det, som det hele drejer sig om,
nemlig ”race”.
Fredag går med at få pakket det hele:
Værkstedstelt, værktøj, reservedele og selvfølgelig bilen, op på autotraileren – og så af
sted fredag eftermiddag mod Jyllandsringen, Ring Djursland eller Padborg Park,
eventuelt Sveriges Sturup Raceway. Når
man har fået etableret sig i ”Paddock'en” på
baneområdet, er det så med at komme til
teknisk kontrol og få bilen godkendt. Bilens
og kørerens papirer skal være i orden, og alt
det sikkerhedsmæssige udstyr omkring bil
og kørerudrustning bliver gennemgået.
Senere skal bilen vejes og andre forskellige
stikprøvekontroller, måling af motoreffekt,
osv. foretages (kan foretages både før og
efter kørslen på banen). Fredag må der som
regel ikke køres på banen, men en god tradition for Claus og The Red Team er, at
man tager en travetur rundt på banen og
tager sig god tid til at snakke banen igennem og anskue forholdene.
Lørdag bryder det hele løs, og alle de forskellige klasser har fået tildelt træningspas,
tidsplan for tidtagning og afvikling af sine
heats, og lørdag og søndag køres der næsten
uafbrudt på banen fra tidlig morgen til
omkring kl. 18.
Søndag aften pakker man ned og kører
hjem, træt og mæt af race og det (ikke altid)
gode danske sommervejr, men forhåbentlig
også nogle points, erfaringer og en god
raceweekend rigere.

Bilen, der senere skulle blive racerbil.

Hjemmelavet, justerbar ”coil-over” affjedring både for og bag. Skiver bag.

Det blev et projekt på omkring 500
timer, inden bilen første gang kunne
afprøves på en racerbane. Bilen blev totalt
adskilt. Karrosseriet renset, rust repareret,
malet Alfa-Rosso udvendig og indvendig,
monteret med sikkerhedsbur, godkendt
racersæde, 6-punkt-sele, ny instrumentering, ildslukker, udvendig hovedafbryder,
osv. En 105 hk 1,5-motor blev monteret, da
Gr. N2 klassen dengang hed 0-1600 ccm.
Undervognen blev optimeret med Eibach
sænkningsfjedre og justerbare gule Koni
dæmpere, ventilerede skiver foran, og 7x15”
Ronal A1 fælge med de foreskrevne Yokohama slicks & wets.
Under det første prøveløb i efteråret
2005 kunne det tydeligt ses, at bilen lå
højere og krængede mere end de andre.
Noget radikalt måtte gøres, og over vinteren
blev der monteret coil-over affjedring både
for og bag. Bilen kunne nu sænkes og sporvidden justeres, så hjulene lige præcis kunne
være i skærmkasserne. 2006-sæsonen viste
sig så at blive en 0-2000 ccm klasse, så en
1,7-motor måtte også renoveres og monteres inden sæsonstarten. Nye bremser bagpå
og justeringsventil til bremsebalancen for/
bag optimerede bremseevnen yderligere.

Dæktrykket er den altafgørende finjustering af køreegenskaberne på selve
”dagen”.

Hjelm, køredragt, brandsikkert undertøj, og alt sikkerhedsudstyr på raceren
kontrolleres ved teknisk kontrol fredag.
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The RED Team

The RED Team består udover Claus V.
Sørensen, af Claus' far Niels, Allan Winther, og undertegnede Michael Ryhl.
Selv har jeg fulgt Claus siden forrige
sommer, da jeg kom forbi for at købe boxer-reservedele, og der stod et strippet karrosseri i haven, som skulle blive til en racerbil. Claus og Allan er gamle Alfister, deler
værksted, m.m., og Niels er selv tidligere
aktiv racerkører og dygtig mekaniker.
”Teamet” startede egentlig som ”snak”,
sjov og pjat mellem os, der trofast fulgte og
støttede Claus i løbsweekenderne, men
efterhånden syntes vi lige så godt, at vi kunne gøre alvor af det og kalde os et team.
Claus er foreløbig den eneste aktive
kører, men måske kommer flere til hen ad
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KRIS N. ALFA 155

Fredag-aften-travetur på Ring Djursland. Vi er på vej ned i hullet i “Skoven”.

vejen, enten fra det nuværende ”firkløver”
eller andre Alfa Romeo racerkørere. ”Teamet” er erklærede Alfister, og selvom det
måske var nemmere og billigere at komme
hurtigere frem i feltet i en Peugeot eller et
andet mærke, er det altså vort elskede italienske mærke, vi ønsker at se længere fremme på racerbanerne.
Man kan se mere, og følge med i udviklingen, på teamets hjemmeside www.theredteam.dk, som for nylig er sendt i luften
og også er under udvikling.
Planerne for sæson 2007 er endnu ikke
helt fastlagt, men Claus har netop indkøbt
en Alfa Romeo 147 1.6 TS, så nu starter
hele forvandlings-processen til racer igen, og
der bliver nok at se til i løbet af vinteren, og
de første par løb til foråret må nok regnes
mere som test-kørsler, indtil bilen er optimalt indstillet til de forskellige baner. I skrivende stund er Gr. N2 og Saxo Cup nedlagt

og forsøges erstattet af en ny klasse for 01600 ccm. Om det bliver denne ”1600
Challenge”, eller om Claus tager springet
til Advan Cup, er endnu ikke afgjort.
Alfa Romeo er jo pænt repræsenteret i
ClubRace og de historiske klasser, men i de
nationale klasser har der i år kun været
Claus og John Hansen, der kører DTC i en
156, men vist også med DTC-klassens
absolut laveste budget.
Hidtil har man ikke set så meget til Alfa
147 på de danske racerbaner, men Alfa
Romeo har haft både en 147 JTD & GTA
Cup i bl.a. Tyskland, Holland og Italien.
Alfa Romeo-fabrikken har for nylig valgt at
sætte 147'eren ind i VM-serien, WTCC,
til næste år som erstatning for 156-modellen, og nu får vi så foreløbig en på banerne
herhjemme også. Det bliver spændende at
se, hvad den egentlig kan. ”Forza” Alfa
Romeo.
■

Hvor er Kris Nissens Alfa 155 Nosscar
racer? Ja, den eksisterer da i bedste velgående den dag i dag.
Bilen tilhører i dag det århusianske racing
team, The RED Team, og har lige gennemgået en total renovering. Det vil blandt andet
sige, at motoren har været total adskilt og
har fået alle sliddele skiftet. Blokken er
opboret og har fået nye, smedede stempler,
specialfremstillet på mål. Topstykket er blevet portet, og der er kommet andre knastaksler i. Ventiler er skiftet, og en ny speciel
ståltoppakning er monteret. Motoren yder
lige over 300 hk og går som en drøm.
Selve renoveringen af motoren har Graversen Auto Teknik i Hinnerup stået for. Jeg tror,
at alle med interesse for motorsport kender
Graversen og hans Fiat X 1/9. Han er nok
den mand, der ved mest om turboteknik i
Danmark. Se bare hans Fiat! Når man kan få
en 1,4-motor til at yde 450 hk, og holde til
det, så ved man, hvad man har med at gøre.
Alfaen står nu i dag i bedre stand, end da
den kørte NOSSCAR med Kris bag rattet.
Bilen kan stadigvæk lettes for vægt, så det er
stadig muligt at forbedre den. Det er selvfølgelig også muligt at tune videre på motoren.
Bilen blev købt i 2005 for at skulle køre med
Speciel Saloon Car-serien i 2006. Grundet
besværligheder med at skaffe de rigtige dele
og andre praktiske årsager blev det ikke muligt.
Nu må bilen desværre forlade teamet, da der
er andre planer for 2007.
Så er der interesserede købere, er de velkommen til at kontakte os. Se mere info om
bilen og teamet på www.theredteam.dk
Allan Winther

Efter hver kørsel på banen skal dækkene klargøres og renses for ”pick-up”, –
gummirester og andet skidt, der er
”brændt” ind i det bløde, varme gummi.

Sådan en racer kører kun få tusinde
kilometer om året, men bremseklodserne lever også et hårdt liv...

Søndag aften: Slut med race, og
hele ”Cirkuset” pakkes ned efter
en lang og regnfyldt weekend.

The RED Team. Fra venstre
Michael Ryhl, Allan Winther,
Niels V. Sørensen og Claus V.
Sørensen. Læs mere på:
www.theredteam.dk
www.yokohamacup.dk
www.raceresult.dk
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