MOTORSPORT

SÆSONFINALE CLUBRACE STURUP
Classic Car Meeting, den 20.-21. september, var rammen om finaleløbene i de historiske klasser og ClubRace. De sidste mesterskaber skulle finde sine ejermænd.
Tekst: Ebbe Mortensen. Foto: Anni Hansen

D

et var et brag af en finale med
mere end 125 deltagende biler.
Det største antal deltagere til et
arrangement med historiske biler og ClubRace’re indtil nu.
Som set tidligere til finalen stillede
banen store krav til kørerne, da periodevis
regn gjorde det til en satsning i dækvalg
inden lørdagens tidtagninger.
Selvom deltagerantallet, som nævnt,
var stort, havde en lang og hård sæson på
banerne både i Danmark og i Tyskland/
Sverige desværre reduceret antallet af deltagende Alfa’er.

Frank Holm i Giulia TI og Henrik
Carlsen i Alfetta GTV var således ene om
at forsvare mærket i de historiske klasser.
Frank har bedt om en berigtigelse, idet
jeg tidligere i år har skrevet, at Frank havde tekniske problemer. Det var ikke korrekt, da Frank udgik på grund af manglende benzin i tanken, og det er ikke et
teknisk problem.
Frank er dog enig i, at denne weekends udfordringer, der betød afmontering,
adskillelse og reparation af gearkasse lørdag og efterfølgende forsøg på deltagelse
i tidtagning kan rubriceres under tekniske

Gunnar Hildorf i Alfasud 1.8 16V på tre hjul rundt
om søen på jagt efter John Milbank i Morgan +4.

Mende Trajkovski og Poul Brandstrup, to erfarne 75-kørere, arbejder med Mendes 75 TS Turbo.

problemer. Udrykning til Sydvestsjælland
sidst på lørdagen efter reservegearkasse,
samt montering af samme søndag morgen
kan også betegnes som et teknisk problem.
På den baggrund var det flot at se Frank
køre to 4. pladser hjem i klassen, kun slået
af de i denne sæson overlegne Lotus Cortina’er.
Henrik Carlsen har sidst på sæsonen i
år fået klargjort sin Alfetta GTV i 76-klassen. Allerede under træningen fik Henrik
desværre problemer med en nymonteret
oliekøler, og en tapper indsats resulterede
i en kortvarig deltagelse i tidtagningerne,
men reparation var ikke mulig til søndagens heats.
I CR1 var Mende Trajkovski, Alfa
75 TS Turbo, tilbage i topform og vandt
overbevisende begge heat. Gunnar Hildorf
i Alfasud 1.8 16V var i første heat uheldig,
da han blev indblandet i et sammenstød i
starten, der betød, at han kom langt bagud
med en meget krøllet bagskærm.
HMS-mesterskabet i CR1 blev i år
vundet af Henrik Nøhr, der i 2007 blev

Frank Holm i Giulia TI på vej ud ad den
nye opliningsbane før pitudkørslen.

Henrik Carlsen fik desværre tekniske
problemer med sin nyklargjorte Alfetta
GTV under lørdagens træning og tidtagning. Forinden havde både Henrik
og bil dog vist gode takter, der lover
godt for de fremtidige resultater.
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Ebbe Mortensen vinder i år Alfa
Romeo ClubRace CR 3 og blev toer i
HMS klubmesterskabet skarpt forfulgt
af en stærkt kørende Bent Lishmann.

mester i CR2. Det specielle ved Henriks
mesterskaber er, at efter, at han skiftede
til BMW, har han haft tekniske problemer
mod sæsonafslutningen. I 2007 lånte Henrik Steffen Sylvests 33’er til finaleløbet,
og i år havde den nye BMW problemer,
og mesterskabet blev kørt i hus i Henriks
egen gamle Alfa 75.
I CR2 var Poul Brandstrup Alfa 75 3.0
eneste Alfa Romeo. Indsatsen resulterede i
en 3. plads og en 4. plads denne weekend
i det skrappe selskab i denne klasse, der
i år domineres af Porsche og BMW. Poul
har haft en meget travl sæson i år, da han
også har deltaget i Motorsport Sønderjyllands ClubRace Challenge på Padborg
Park, og her blev Poul en overbevisende
samlet vinder.
I CR3 kom Bent Lishmann, Alfetta
GTV, efter en intens kamp med Bjørn
Spure i Toyota MR2 på en 3. plads i begge
heat foran Ebbe Mortensen i Alfa 33 1.7
på 4. pladsen.
Et flot arrangement som afslutning på
en hård og spændende sæson, nu glæder
vi os allerede til sæson 2009.
■

Mende var tilbage i topform denne
weekend og vandt sikkert begge heat
– han er her på vej mod hårnålen. Det
er også Mende's 75'er på midtersiden.

Bent Lishmann har til denne sæson fået
genopbygget sin Alfetta GTV, og Bent
viste igen i finalen, at han har fået optimeret bil (og kører?) i løbet af sæsonen.

Henrik Nøhr, der jo har skiftet til BMW,
måtte hente sin veltjente Alfa 75 frem
til finalen, da BMW’en ikke var klar
efter sidste løbs tekniske problemer.

Poul Brandstrup i Alfa 75 3.0 har haft en
travl sæson, klassevinder i Alfa Romeo
ClubRace, klassevinder i MSS ClubRace
Challenge og 6. plads i HMS ClubRace.

Lidt forvirring i feltet. Gunnar Hildorf er snurret.

ALFA ROMEO CLUBRACE 2008
Plc. Nr. Navn
Bilmærke
				
ClubRace 1, 4,4-6,4 kg/hk
1.
2.
3.

82
75
71

Gunnar Hildorf
Mende Trajkovski
Henrik Nøhr

Alfasud 1.8 16V
Alfa 75 TS Turbo
Alfa 75

3.-4. maj
Knutstorp

31. maj
Sturup

21.-22. juni
Djursland

20.-21. sept.
Sturup

Point
8 løb

15
-

DNF
-

20
DNF
-

20
DNF
-

20
-

20
-

12
20
15

12
20
15

119
40
30

12
20
10
15
DNF

15
20
12
DNF
12

15
20
12
-

15
20
DNF
-

15
20
-

15
20
-

20
-

20
-

127
120
34
15
12

15
20

15
20

15
20
-

15
20
-

20
15
-

15
20
-

15
20
-

15
20
-

125
115
40

ClubRace 2, 6,4-7,4 kg/hk
1.
2.
3.
4.
5.

20
46
12
99
79

Poul Brandstrup
Ulrik Jensen
Glen Nielsen
Henrik Valentin
Martin Knudsen

Alfa 75 3.0
Alfetta GTV 2.0 TS
Alfetta GTV 2.0
Alfa 75 2.0 TS
Alfetta GTV 2.0

ClubRace 3, over 7,4 kg/hk
1.
2.
3.

45
76
66

Ebbe Mortensen
Bent Lishmann
Dorthe Ulrich

Alfa 33 1.7 8V
Alfetta GTV 2,0
Alfa 33 1.7 16V

Bemærk, at der har deltaget flere Alfa Romeo-kørere i sæsonen, end det fremgår af resultatlisten, men for at kunne få points i Alfa Romeo ClubRace kræves det, som i alle andre klubmesterskaber, at køreren er medlem af Alfa Romeo Klub Danmark.
For at der uddeles mesterskabspokaler, skal der desuden have været mindst to deltagere i mindst seks heat i sæsonen. Det betyder, at der i år
uddeles pokaler til ClubRace 2 og ClubRace 3.
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