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ALFA ROMEO I WTCC 2007
Tekst: Vernon Pedersen. Foto: Niels Lund, Peter Roboz og www.fia-wtcc.com

et går lidt op og ned i WTCC for
Alfa Romeo med deres nu snart 10
år gamle “veteranbil”.
En masse klubmedlemmer overværede
løbet på Anderstorp, hvor vi derfor har lidt
flere fotos og længere beretning.

D

11. og 12. afd. på Porto (P)

James Thompson leverede en stabil præstation i begge heat i de meget snævre gader i Porto. Efter en tidtagning lørdag med mange
afbrydelser på grund af mange ”buler”,
opnåede Thompson tiende bedste startposition og Tielemans en startposition som nr. 23.
Tielemans fik kørt sig op til en 16. plads,
før han kom i ”omstændigheder”, der forhindrede ham i at fortsætte løbet – kort
sagt: Hans 156’er blev til et vrag!

Thompson holdt sin placering løbet
igennem – et udmærket resultat i et løb,
hvor der var langt imellem overhalingerne.
I andet heat havde Thompson igen
ulempen af at skulle starte fra 10. pladsen,
som naturligvis også i dette heat var i det
”snavsede spor”, så i denne start tabte han
to placeringer. Thompson kørte faktisk
bedre tider omgang efter omgang og genvandt de to tabte placeringer og var igen på
10. pladsen.
Cirka midt i løbet skete der et uheld, og
på grund af de snævre gader kom der safetycar på banen. På niende omgang kørte
den ud igen, og Thompson holdt godt fast i
sin 10. plads, som han holdt hjem – Tielemans (eller rettere sagt hans bil) var ikke i
stand til at stille op i andet heat.

Løbet i Porto var et gadeløb, og der blev god brug for ”gaffaplaster” inden andet heat.

Den lokale gæstekører, M. Freitas, gennemførte ikke løbet i Porto!
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13. og 14. afd. på Anderstorp (S)

Det var så løbet, hvor vi i ARKD benyttede
den nærliggende chance til at se et WTCCløb live. Peter Roboz havde organiseret
købet af billetter, og da vi havde købt og
betalt billetterne, bare to-tre uger før løbet,
blev der delt gratis billetter ud fra Alfa
Romeo-forhandlere og importør, det var
ØV!! Det var der jo ingen der kunne vide!
De gratis billetter gav dog ikke mulighed
for at komme ind i pit'en og på de store tribuner (uden ekstrabetaling).
Søndag morgen kl. 7.00 troppede vi op
ved Q8-tanken ved sidste motorvejsfrakørsel før Sverige og kørte i samlet flok til
Anderstorp. Vi var fremme i god tid, og der
var noget ”single seater race” og lidt andet,
som nærmest var fyld mellem løbene. Men
til første heat fandt vi nogle udmærkede
pladser lige over for pit'en, i øvrigt sammen
med en større flok svenske Alfister.
Før jeg fortæller om selve løbet, vil jeg
nævne, at jeg var lidt skuffet over tilskuerforholdene på den svenske bane, der oven i
købet også tidligere har været brugt til
internationale løb. Det har godt nok været
en meget våd sommer, og det regnede
meget på løbsdagen, så mudder kan vel ikke
helt undgås (men der var meget), men når
der er en tilskuer, der falder gennem tribunen og kommer til skade, så er forarbejdet
ikke gjort godt nok! Når det er sagt, skal
det for retfærdighedens skyld nævnes, at det
var med relativ kort tidsfrist, at svenskerne
arrangerede løbet. Det skulle i første
omgang være kørt i Tyrkiet, men af forskellige årsager kunne det ikke lade sig gøre!
Med en startplacering for Thompson
som nr. 10 og Tielemans som nr. 24 var der
jo ikke ligefrem de lyseste udsigter for en
god placering, men efter den rullende start
kørte Thompson et fantastisk løb, hvor han
på suveræn vis ”åd” konkurrenterne én efter
én, for på de sidste omgange at kæmpe med
den lokale helt, svenskeren R. Rydell i
Chevrolet, om tredjepladsen. Herligt var
det at se, at han vandt den kamp. Det var
hans første podiumplacering siden Valencia,
hvor han som bekendt fik en dobbeltsejr.
Tielemans kørte sig op fra 24. pladsen til
13. pladsen. Det var faktisk for begge kørere et par vældigt flotte placeringer, vejret
taget i betragtning – det var MEGET vådt
– vi blev våde!
I andet heat fandt vi en anden tribune at
se løbet fra, hvor vi havde betydeligt bedre
oversigt over banen. I starten af heatet var
Thompson meget hurtig og havde en langvarig kamp med bl.a. Huff og senere Larini,
men efterhånden, som banen tørrede op,
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Thompson forrest i karrusellen på Anderstorp, men det er lidt Thompson holdt i startgrid lige ud for alle Alfa Romeo.fans.
snyd. Der er kørt nogle andre forbi. Men Thompson blev nr. 3. Her er de i gang med at sætte de rigtige hjul på (i regnvejr).

Thompsons fight med R. Huff – som senere udgik.
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Der anvendes Alfa som både Leading car,
Safety car og Medical car (ikke i billede).

på førstepladsen. De svenske tilskuere var
naturligvis ellevilde, men efterfølgende er
det sluppet ud, at det ikke var ifølge teamordren, og at teamchefen var sur. Der bliver

nok ikke flere gæstekørsler for Chevrolet for
Rydell!
Påfaldende var det, at BMW overhovedet
ikke fik nogle topplaceringer på Anderstorp. En Volvo S60 med Robert Dahlgren
ved rattet og ”biobrændstof ” som drivmiddel fik en flot ottendeplads i andet heat, og
en Seat diesel med Y. Muller ved rattet kørte forrygende hurtigt i starten, men faldt tilbage på sjettepladsen i første heat og blev
slet ikke placeret i andet heat efter at have
”snuset” til en podieplacering!
Det var en fin dag – den havde været
endnu bedre, hvis ikke det havde regnet i de
mængder!

▲

mistede Thompson også vejgreb og et par
placeringer. Det var tydeligt, at hans bil var
sat op til et ”wet-race”, men en femteplads
er vel heller ikke så ringe endda! Tielemans
sluttede på en 21. plads.
Som tidligere nævnt var R. Rydell med
som gæstekører for Chevrolet. Rydell satsede og startede på slicks (de andre – bortset
fra BMW'erne – kørte på intermeediates). I
starten var det ikke så godt med slicks, men
banen tørrede lynhurtigt op, og så viste det
sig, at det var det helt rigtige valg. Rydell
begyndte at køre sig op gennem feltet, og
på sidste omgangs sidste sving overhalede
han teamkammerat Allan Menu og sluttede

To russere deltog i bageste del af feltet med to Honda Accord.
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James Thompson hilser på alle sine Alfa Romeo-fans efter at Det varede lidt, før James Thompson fik en champagne-flaske
have vundet 3. pladsen i 13. runde.
udleveret, så de andre var allerede i fuld gang med sprøjteriet.

15. og 16. afd. Oschersleben (D)

Så var turen kommet til ”BMW’s hjemmebane”. Vejret var fint, og denne gang var
både Gené og Y. Muller i Seat Leon TDI.
Thompson havde, også her, en relativt fin
dag. Han startede fra en niendeplads og
kørte sig frem til en tredjeplads efter Y.
Muller i diesel på førstepladsen (den første
sejr til en dieselbil i et FIA-mesterskab) og
Tarquini på andenpladsen. Tielemans startede på en 17. plads, og på første omgang

havde han kørt sig op på 11. pladsen og
kørte over målstregen på en ærefuld niendeplads, kun én placering fra et VM-point –
ganske flot.
Andet heat var præget af en del tumult,
som dog ikke i første omgang involverede
de to Alfa 156-kørere. Thompson kørte
igen meget sikkert, og han kørte sig hurtigt
op på en fjerdeplads mellem de to Seat med
dieselmotor, Gené på tredjepladsen og Y.
Muller på femtepladsen. Farfus og Priaulx

(begge BMW) kæmpede under hele heatet
om førstepladsen, en kamp som Farfus
vandt. Thompson holdt sin placering mellem de to ”osere”.
Tielemans var desværre en tur i gruset,
som så mange andre i det heat, og måtte
senere udgå med styretøjsproblemer.
Ikke bare var det en flot placering for
Thompson, men han havde også de to heats
hurtigste omgang. Det er da flot af sådan en
”gammel” (i racesammenhæng) bil.

James Thompson klarer sig fint i “veteranbilen”. Her er han foran en række BMW’er på Oschersleben.
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Alfa Romeo 156
viste igen på
Brands Hatch, at
den mod alle ods
ikke har nået
pensionsalderen
endnu.

* BIL-SHOPPEN *
Lækkert udstyr til din Alfa Romeo

Lige efter den rullende start fik J.
Müller problemer
efter at have fået
et lille skub.

17. og 18. afd. Brands Hatch (UK)

Der var lagt op til en travl weekend for Alfa
Romeo N.Technology team på den klassiske engelske bane, Brands Hatch, hvor 17.
og 18. afdeling af WTCC 2007 skulle køres
den 23. september. Med 55 kg succesballast
var Thompson bare 5 kg under den maksimale ballastvægt – som både J. Müller, Priaulx og Farfus (alle BMW) havde – men
helt galt gik det dog ikke. Thompson var
klart hurtigst i både træning og tidtagning
til de sidste sekunder før det ternede flag. I
sidste øjeblik sneg A. Menu i sin Chevrolet
sig ind foran Thompson med 0,014 sek.
Spredningen i feltet ved tidtagningen var
ikke stor. Fra nr. et til nr. otte var der 0,336
sek. For en god ordens skyld vil jeg nævne
den anden Alfa Romeo-kører, Tielemans,
der helt nede på 21. pladsen var sølle 1,307
sek. efter Menu.
Første heat blev startet med rullende
start. Hele heatet igennem var der ikke
meget dramatik – der var de sædvanlige
afkørsler og lidt småskubben, men hen mod
heatets slutning var den hårdeste kamp om
ottendepladsen for at få pole i andet heat.
Den kamp vandt ”mester” Priaulx (husk
med 60 kg succesballast). Thompson holdt
sin startplacering og blev en fin nummer to.
I andet heat var der to gange safetycar,
først ved et ”startcrash”. Da løbet igen var
lige ved at blive givet frit (100 m før målstregen), kørte Menu sig i stilling til at overhale Farfus efter passage af start/målstregen.
Menu kom ca. 1/3 op på indersiden af Farfus, da Farfus trak ind, sikkert for at lukke
NYT 5/2007

af! Farfus snurrede rundt, og dette ”designtiltag” pyntede ikke på ”bimmeren”. Et par
omgange efter, at safetycar'en var kørt ind,
fik Menu det ”sorte flag” og kørte i pit! Det
er vel ikke nødvendigt at nævne, at Farfus
sagde en lang række latinske eder!
Men først over stregen blev Priaulx, forfulgt af Porteiro og Huff på 3. pladsen
(Chevrolet). Først på ottendepladsen kom
Thompson, der som så mange andre forhjulstrækkere lider en del under det store
dækslid på fordækkene sidst på andet heat.
Efterfølgende sagde Thompson, at han
også havde tekniske problemer i et par
omgange i andet heat. Pyt med det – han
havde dagens og weekendens hurtigste
omgang i feltets ældste bil. Som kommentatoren på Eurosport sagde: ”Jeg tror nok,
de andre kan være glade for, at Alfa’en ikke
er helt ny – for så ville den slet ikke kunne
røres!”
Noget andet meget påfaldende er Seat’s
dieselbiler – det er imponerende at se, hvordan de trækker fra alle andre biler, specielt
op ad bakke!
Ifølge Eurosport er Alfa Romeo ikke
totalt afvisende for at deltage næste år (med
hvad?) – hvis det skulle ske – så kidnap venligst Priaulx, han er WTCC’s svar på M.
Schumacher!
■

- OVER 250 FORSKELLIGE ALUFÆLGE
- RECARO BARNESTOLE &
SPORTSSÆDER
OG MEGET ANDET
Se det store udvalg og lave priser på
WWW.BIL-SHOPPEN.DK
Vi elsker Alfa Romeo

OPTIMAL
RUSTBESKYTTELSE
AF DIN ALFA
ROMEO!

WTCC 2007
6.-7. oktober
16.-18. nov.

Monza (I)
Macau (Kina)

ANDERS GRAM KRISTIANSEN

Der køres to løb hver weekend, i alt 22 løb.

Nørretoftevej 11 - 3200 Helsinge
tlf. 48 79 55 90
www.helsingebilpleje.dk

WTCC STILLING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andy Priaulx, BMW 320 Si
Augusto Farfus, BMW 320 Si
Yvan Muller, Seat Léon
Jörg Müller, BMW 320 Si
James Thompson, Alfa 156 S2000
Alan Menu, Chevrolet Lacetti
Gabrielle Tarquini, Seat Léon
Nicola Larini, Chevrolet Lacetti
Robert Huff, Chevrolet Lacetti
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PS: VI RUSTBESKYTTER
ALLE
BILMÆRKER
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