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PILGRIMSTUR TIL NÜRBURGRING
Vores pilgrimstur til Nürburgring, inkl. besøg på en af Europas største fæstninger, Ehrenbreitstein, ved Koblenz (hvor Rhinen og Mosel mødes i det tyske “Dreieck”), blev en stor
succes med cirka 70 deltagere. Her fortæller Lars Kræmmer om sin første pilgrimstur.
Tekst: Lars Kræmmer. Foto: Lars Kræmmer og Lars R. Nissen

E

af deltagerne, som skulle ned og mødes med
de Alfa Romeo-kørere og andre bilentusiaster, der havde deltaget i kørekurset Scuderia Hanseat på Nürburgring, kunne vi
endelig begive os afsted mod, hvad der skul-

le vise sig at være et sandt paradis for mænd
med benzin i blodet og hang til flotte, dyre
og hurtige sportsbiler.
Hvis man som undertegnede synes om at
køre kolonnekørsel med andre Alfa Romeo’er,

▲

fter nogle måneders venten, hvor
tiden bl.a var gået med at få monteret nye 330 mm skiver med tilsvarende calipre og klodser, og efter i ugen op
til turen at have mailet sammen med nogle

Pension Zimmer ca. 1 km fra indkørslen til Ringen og majstangen hører
måneden til! Borgen i baggrunden.

Alfa 156 GTA ved
Alfa Romeo's testcenter på Nürburg.

Denne kunne vi ikke genkende. Det er vist en replica.

Italienske lækkerier klar til at blive luftet på banen.
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Dodge Viper Ringtaxi
på vej ind på banen
sammen med Ferrari
F430 og Porsche GT3.

Det allestedsnærværende fejeblad er klar til næste opgave.
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Danskere i Alfa Romeo, Subaru og Honda.

Deltagere på skovtur ved Adenauer Forst.

En netop åbnet bane medførte som regel myldretid på
parkeringspladsen. Tonny Jørgensen i Honda Integra.

Når parkeringspladsen er godt fyldt, er banen oftest lukket
for oprydning efter uheld. Jakob Linnet i Golf VR6 Turbo.

En lille flok nyere Alfa'er ved Restaurant Grüne Hölle.

Carsten Nilsson i Brünnchen.

Gumpert Apollo er næsten en Gruppe C-racer til
offentlig vej. Motoren er en Audi V8 med biturbo.

Udveksling af dagens oplevelser over
aftensmaden, her i Restaurant Paddock.
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Mandag formiddag testede VW på Nordschleife – her den
nye Scirocco i racetrim igennem Adenauer Forst. Bilen
testede formentlig til det nært forestående 24-timers løb.

En speciel Veritas RS3 konceptbil dukkede pludselig op
på parkeringspladsen, og efter lukketid kørte de omgange med helikopter svævende over bilen (filmede).

Så er det tid til afgang mod Danmark. Efter en vellykket tur.

Kenneth og Lars fyldte godt på Autobahn’en på vej hjem.

Henriks problemer med benzinpumpen medførte nogle
"spændende" parkeringer langs Autobahnen på hjemturen.

Turens eneste tekniske problem viste sig
ved hjemkørslen mod DK. En benzinpumpe
der stod til udskiftning. Her får 33'eren en
velfortjent pause, så kunne den lidt igen,
og nåede helt hjem til DK uden slæbetov.

startede turen på Shell i Karlslunde med tre
styk 156’ere af forskellig art, hvorefter vi
blev flere ned gennem Tyskland, hvor den
jyske delegation mødtes med os.
Turen forløb gnidningsfrit, og vi havde
det fineste solskin at køre i hele vejen til
Ringen, som ligger ca. 650 km fra Puttgarten. Det var i øvrigt noget af et drømmevejr
med solskin alle de fire dage, jeg var på farten fra 3.-6. maj.
Jeg kunne kun blive klogere med hensyn
til Nüburgring, eftersom jeg aldrig før havde været der. Bl.a. fandt jeg ud af, at selve
racerbanen blev bygget gennem to år fra
1925-1927 og har en omgangslængde på
hele 20,8 km (oprindeligt 22,8 km plus
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Sydsløjfe på 7,7 km), som jeg følte fløj af
sted de i alt fem omgange, jeg kørte i min
egen bil. Jeg tog dog ikke tid, men vil tro,
at jeg var noget længere om det end rekordindehaveren på den 22,8 km lange udgave
af Ringen, selveste Nicki Lauda med 6.58
minutter for en omgang, inkluderende 73
kurver, 33 til venstre og 40 til højre.
Selve Nürburgring ligger smukt placeret
midt mellem skove og med et mindre
bjerg, som giver en højdeforskel på 300
meter og stigninger på op til 17%, og er
fyldt med udfordringer i form af sving,
hvor du ikke kan se, om der skal styres
mod højre eller venstre, før du nærmest er
ved kurven. Så det var en god idé, en stor

hjælp og helt sikkert at anbefale, hvis man
ikke kender banen, at køre en runde og gerne flere med en erfaren kører, som kender
banen (tak til Peter Dyrelund, Kenneth
Klinge og Lars Nissen, som alle var venlige
at give mig runder på Ringen).
Alle Alfa Romeo-klubkørere var da også
forskånet for ridser og buler (en enkelt fik
slidt bremseklodserne ned). Om det så skyldes andet end almindelig respekt for banen
og dens udfordringer og farlige sving, skal
jeg ikke kunne sige. Der var jo flere af dem,
der havde deltaget i kørekurset ugen før...
Så efter nogle intense dage fik jeg da styret
min lyst for et par uger, men det er ikke sidste
gang, jeg lægger vejen forbi Nürburgring. ■
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