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ad mig slå det fast med det samme:
Jeg gør det her for hyggen, for
farten, for kampene ude på asfalten – og mest af alt for at mødes med en
masse mennesker, der vil det samme som
jeg selv. Jeg taler om adrenalinkick til frokost, en god grillet bøf med en slat god
ripasso til aften, der glider ud i hygge og
røverhistorier, indtil man skal i køjen ved
midnatstid – altså vi skal jo ikke for sent i
seng, der er jo et race igen i morgen ;-)
Målet i år var egentlig at komme hver
gang og score point hver gang – den ældste sandhed i racing er jo ”to finish first,
you have to finish” så lad os se, hvad det
ku’ føre til…
HMS (Historisk Motor Sport) havde
virkelig lagt sig i selen for at skabe en
intet mindre end fantastisk løbskalender,
med samtlige tilgængelige baner i nærheden i spil og med Copenhagen Historic
Grand Prix som sæsonens højdepunkt – en
smuk række af oplevelser, der kun ventede
på, at Jullen og jeg kom ud at lege.
1. afdeling, Knutstorp i Sverige

Altid rigtigt spændende med årets debutløb. Har forberedelserne været gode nok
(holder skidtet)? Hvad har de andre lavet
i vinter, hvem er klar, og hvem er nye?
Og er der nogle, der kører meget stærkere, end de plejer? Og så er det jo årets
første møde i trioen. Trioen er Jakob Nielsen (Bertone GTAm), Palle K. Ruhe (MG
Midget) og undertegnede Frank Holm
(Giulia Ti Super), og trioen er summen af
al hygge, hverken mere eller mindre.
Nå, men til motorløbet. Kvaler ind til
både heat ét og to i den pæne ende af feltet,
der jo er hårdt og tæt besat af Ford’er, der
med hjælp fra Colin Chapman bliver ret
kvikke. Nøgletallene på en Lotus Cortina
er 720 kg bil og cirka 165+ hk. En Giulia
vejer 920 kg, og i mit tilfælde har den cirka
120 hk, så vi bremser sent forstås...

En koncentreret Frank tæt på halmballerne i Fælledparken.

Nå, men første heat på Knutten er jo
også årets første heat, så samtlige sommerfugle i det skånske har indfundet sig
i min køredragt (der må eddermame være
mange sommerfugle i Sverige, for jeg
er ikke den eneste, der har det sådan) at
dømme efter toiletkøen...
Men uplining er ovre – den lyder sund
den røde sild. Det røde lys slukker – the
race is on. Og starten er lige til tiden, vinder adskillige placeringer, og er ved en fejl
pludselig i infight med et par Cortina’er,
hvoraf den ene vælger den noget alternative rute på græsset på venstre side af mig.
Ham blev der ikke mere bøvl med, hehe.
Den anden trækker væk igen ret hurtigt,
den er altså kvik sådan en spand.
Da løbet stabiliseres, bruger jeg mange
gode indbremsninger på at holde trit med
en Lotus Elan, der enten er underbemandet
eller (for) overmotoriseret til chaufføren.
Den burde køre i en helt anden tidszone end
en gammel Giulia. Det er god underholdning, mine damer og herrer. Fire omgange i

Her ses Frank Holms røde Giulia Ti Super og Palle K. Ruhes røde MG Midget
(to af trioens biler) for enden af langsiden på Padborg Park. Startnummer 23
er i øvrigt det samme nummer, som også anvendes (i andre klasser) af Jan og
Kevin Magnussen. Mon Frank har ambitioner om at gå dem i bedene?
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træk, hvor den kører væk ned ad langsiden
og må gi’ placeringen tilbage i det skarpe
knæk efter Tändstiftstykket – nå, men efterhånden får han så meget styr på Elan’en, at
han akkurat nakker mig, øv. Heatet ender
med, at jeg bliver hurtigste ikke-Lotus og
holder måsen inden for top 10 generelt. Det
skulle vise sig at blive et mønster for sæson
2008 og Scuderia Alfa Volante.
2. afdeling, Fladborg Mark – eller
Padborg Park

En afdeling, der burde gå over i historien. Herluf på skamlen, bare godt kørt!
Jeg selv blev 5’er efter et par herreheats
på den, efter min ydmyge opfattelse,
kedeligste bane på kalenderen. Den har
da sine steder, det går bare alt for meget
ligeud (til min lille motor). For vores lille trio var det mest det faktum, at Jakobs
fine GTAm valgte at kvæste koblingen
allerede i tidtagningen, så undertegnede
smøgede ærmerne op, og Jakob kørte til
Sædding ved Esbjerg, hvor Herluf fik låst
en kobling ud af sit værksted, eller rettere guidet sin søn til stakken af koblinger,
hvor Jakob ku’ plukke en reservedel. Ser
I, kære venner, kammeratskabet i historisk racing er, tja grunden til at vi gider.
Nå, men det blev selvfølgelig et emne,
der blev snakket om til vores grillaften.
Og selvfølgelig kørte Jakobs bil om søndagen. No surrender! For resten havde
jeg nær glemt, at vi havde besøg af den,
uden sammenligning, flotteste classic Alfa
Romeo, jeg har set. Lars Iversen kiggede
forbi i sin 100% originale knækfront 1300
Bertone i original sart lysegrå, og rigtig
flink fyr i øvrigt.
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Herluf illustrerer det våde føre på
Ring Djursland.

3. afdeling, regndans på Djursland

Man burde starte med et par linjers stilhed
for Pers GTA, der lignede en banan efter
en afkørsel, men den er genopstået, så vi
dropper stilheden. Det øsede ned, og min
bil har ingen viskere og ingen blæser, det
vejer jo... Nano-treat er godt, ingen dug,
og vandet perler fint af ved blot 40 km/t.
Dog var mine dæk ved at være lidt
tyndslidte til regnrace, så fire nye måtte
på. Hmm, så ku’ hjulene ikke dreje rundt
– buckers, op igen, banke banke med en
meget stor hammer. Så blev der plads.
Fælgene har en lidt anden indpresning,
det ved jeg nu. Resultat var another day
at the office. Herluf ville hellere lege med
sand og så på fra sidelinjen. Jeg og Jullen
blev hurtigste non-Lotus. Aftenunderholdning stod på Busted Blues Band. Masser
af hygge.

Alle kørte ikke konstant i samme retning banen rundt på Ring Djursland.

4. afdeling, bondedrengen kommer til byen, Copenhagen Historic Grand prix

Min første tur i Fælledparken og lad mig
sige det lige ud, det er helt vildt stort, sikke et herre motorløw. Fuld skrald i 3. og 4.
gear med 20 cm ud til betonbarrieren, det
kilder lidt i maven. Samtidig må jeg sige,
at alt det andet ved det motorløb er ikke
noget for mig. Rigtig mange dumme oplevelser med officials, der totalt mangler
konduite, manglende plads, og en masse
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fokus på nogle ting, der jo selvfølgelig er
en del af pakken for, at dette fine løb kan
gennemføres, bare ikke min kop te. Men
selve racet er lige mig!
Allerede i tidtagningen havde Palle et
møde med betonvæggen og hatten af for
Herluf, der satte sig med den store hammer og klappede Palles bil tilbage i form.
Han er bare skrap med hammeren ham
Herluf. Så Palle var stadig med i motorløbet. Værre var det med Jakob og hans
GTAm. Den fik akut organsvigt. Efter
adskillelse, sammen med en masse villige
og hjælpsomme hænder, ku’ vi konstatere,
at svinghjulet var faldet af med deraf følgende skader. Krumtap ødelagt, ventiler
bøjet, sikkert mere til – sikke noget rod!
Jullen kørte bare fint og hurtigt. Desværre sluttede første heat lidt før tid. Sekser generelt, 1 1/2 omgang til mål kørte
jeg tør for benzin... For små marginaler
på benzinmængden kombineret med 40
minutters forsinkelse blev mit nemesis.
Det sker ikke igen!

Andet heat, nu med benzin – og helt
klar, da starten går. Første sving giver et
kæmpe crash. Men jeg bliver ikke involveret. Herluf er bag mig, alt er godt. Det
tager fem omgange bag safetycar, inden
banen er ryddet, og racet er i gang igen.
Men Herluf er stadig bag mig. Desværre
holdt det ikke. En omgang før mål blev
der vist friktionsflag for enden af langsiden. Det så jeg som et gult flag – min fejl

Anton (man kan kun se ryggen af
ham) trækker af sted med fru Anne og
Katrine på Sturup Raceway.
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▲

Frank Holm med eller uden sommerfugle i køredragten?

Frank hjælper også klubkammeraterne. Her er han i fuld gang
med at undersøge Jakob Nielsens GTAm i Fælledparken.
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– og det udnyttede Herluf med det samme
og suste forbi. Og så var løbet slut, stadig
et ok resultat, og ingen ridser.
5. afdeling, Jyllandsringen

Den gode gamle Jyllandsring ved Silkeborg. 20.000 tilskuere og næsten lige så
mange deltagere, helt vildt kaotisk og helt
vildt fedt. Hyggen intakt, da Jakob grundet manglende motor havde påtaget sig
catering med hjælp fra Jesper Kjær (en af
Palles venner). Der manglede ikke noget
på Jakobs restaurant.
Farten manglede hele weekenden af
mange små dumme årsager. Men det lykkedes da at lave ok resultater, stadig i top
10, men bare ikke helt nok.
6. afdeling, finale på Sturup
Raceway

Der er virkelig noget at berette. Jeg havde
hele familien med. Fru Anne, Katrine på
2 1/2 og Anton vores hund, campingvogn
og hele balladen.
Super opsat med nytrimmet motor, nye
bremser og friske dæk. Men, men. Allerede på første omgang af træningen var
der ballade. Den sad fast i 2. gear, listede
ud i pit. Gik lidt rundt, inden jeg skruede
gearkassen af. Skilte den ad på jorden (et
tæppe), fandt fejlen, samlede den igen og
skruede den på. Jeg nåede ud til anden
tidtagning, helt sort, og noget svedig. Den
kørte 2 1/2 omgang, så lød det som om,
den sprang i luften og måtte lide den tort
at blive slæbt ud i vanære.
Jeg var nu klar til en meget stor øl. Og
erkendelsen af at sæsonen var slut. Men
ved lidt mobning fra Palle, Jakob og Jes-

Alfa Romeo-pressen (Ebbe Mortensen) var også på besøg
i pit'en for at få interview med den hurtige Alfa-kører.

per blev jeg mindet om, at det der med at
gi’ op ikke er en option. Så længe, det er
håbløst, er der hån endnu. Fruens bil blev
kantet ud af parkeringspladsen. Kurs Sydsjælland. Én time og 10 min. senere inkl.
tankning holdt jeg nede på værkstedet.
Min far var varslet og havde pakket lidt
værktøj, noget gearolie, og fundet et par
gearkasser fra udvalget. Elle belle, vi napper den der, i bagagerummet med den og
så af sted. Jeg landede på Sturup, da alle
var ved at gå til bords til race-dinner. Ren
t-shirt, så var jeg klar. Mine venner havde
nemlig skilt alt, hvad de kunne finde ud af
på raceren, så den var klar til montering

søndag morgen. Jeg startede kl. 7.00 og
fik hurtigt samlet bilen. Et hurtigt bad, så
var vi klar.
Race 1: Starter bagest på grund af den
manglende tidtagning. Men indrømmet,
jeg var godt hidset op. Fireogtyve (24)
overhalinger senere kørte jeg i mål på 4.
pladsen i klassen og sekser generelt. Dette
gentog sig i race 2. Det var alt besværet
værd.
Rigtig træt på den fede måde pakkede
vi sammen og sagde tak for i år. P.t. står
Jullen skilt ad, lad os se, om den bliver
lidt hurtigere i den nye sæson. Den får i
hvert fald ny farve.
■
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