TURBERETNING

Et dejligt blandet, men samlet felt til aftenløbet

OLDTIMER GRAND PRIX 2010
Tekst & Foto: Per H. Nørgaard

A

bstinenserne havde meldt sig allerede et år tidligere, hvor jeg nødtvungent havde måtte give afkald
på den ellers obligatoriske årlige udflugt
til Altenahr og Nürburg (ikke at forveksle
med Nürnberg, som er et helt andet sted).
Vi er i Tyskland, ikke langt fra Belgien,

Maserati 250F, hvem sagde skønhed
kommer indefra? Motoren er et teknisk
og håndværksmæssigt mesterværk.
Bemærk skivebremserne. Det her er
en sen ('58) model, genkendeligt på at
ophæng, chassis m.v. er gennemhullet
som en si på de senere modeller i et
forsøg på at spare vægt
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i Eifelbjergene, et stærkt kuperet og naturskønt område, der også tiltrækker mange
vandrere, ligesom det også er kendt for
de fine vinområder med terrasser, som vi
også ser dem i f.eks. Piemonte. Der fokuseres mest på de røde vine i modsætning
til det sydligere liggende Mosel.

Palle Pedersen i den lille vævre Ginetta G4 gjorde det igen rigtig godt på Nürburgring
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Kort efter er der udbremsningskamp for enden
af langsiden, tingene tager en skæv drejning
for Porsche’n, og den kommer ikke forbi

Rigtigt Eifelwetter fik vi så også at
opleve denne weekend, hvor søndagen
druknede i regn og tåge. For en enkelt
gangs skyld misundte man ikke kørerne i
formelvognene under Grand Prix Masters
(Lotus ”John Player Special”, McLaren
M26, Arrows, Fittipaldi FSA, Osella
m.fl.) – faktisk lignede de efter de første
par svømmerunder efter safetycar'en mest

af alt nogle, der ønskede sig en snorkel,
og der blev da også flaget rødt, hvorefter
racerne lige så stille skvulpede til fortøjning i pitten.
Det var desværre et billede på, hvordan søndagen forløb generelt. Lidt trist
for arrangør og deltagere, da det jo er
søndag, der er den store finaledag. Men
det er nu engang betingelserne for de

Dino (Ferrari) kørt af Tony Smith. Han havde mange temmelig spændende biler med.
Og hvem er han så? Jo, det er såmænd Pink Floyd's manager, der altså deler interesse med Nick Mason

Lancering set på p-pladsen ved OGP
(ja, der var en hel p-plads med kampagnebiler). Er det mon Nissan's svar
på Giulietta?... Den hedder ”Juke” og
en del af kampagnebilerne havde store
streamers, hvor der stod noget med
”Date” – som om designet ikke var
foruroligende nok i sig selv. Apropos
design, så forlyder det, at den er designet i Europa, og at de asiatiske designere så har ”rettet de sidste designting
til”. På bilfora på nettet er den hurtigt
blevet døbt andre navne end ”juke” –
og tro mig, den er faktisk endnu grimmere i virkeligheden!

Alfa Romeo GTA
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▲

Nok om vin, landskabet er spektakulært,
og det samme kan uden tøven siges om
vejret. Lokalt har man udtrykket ”Eifelwetter eben....”, der indforstået udtrykker,
når vejret igen, på en ellers fredsommelig
sommerdag, pludseligt er slået om fra høj
sol og hede til kraftig regn og tåge eller
ligefrem haglstorm akkompagneret af lyn
og torden.

turberetning

”The usual suspects” hovedparten af den jyske bestyrelse forsamlet omkring den
smukke 8C Competizione

udendørs sportsgrene, og så er det jo godt,
at området har så meget andet at byde på
bl.a. med det nye ”RingWerk” center. Alfa
Romeo-teltet var også rigtig fint og dejlig
vandtæt, og sandelig om ikke de også
serverede en hæderlig espresso! Kombineret med en velfungerende Alfa Romeo

shuttleservice gjorde det en del til at
holde humøret oppe trods ”syndfloden”.
Fotogrejet blev dog pænt i tasken om
søndagen, hvor det ellers var blevet flittigt
brugt både fredag og lørdag, der var rigtigt gode og underholdende, og det kan I
så se nogle stemningsbilleder fra her.

Giulia Super i fredagens 3 1/2 times historiske marathon på Nordsløjfen, som
lørdag/søndag var åben for publikum

Niels Nordendorff i Porsche, tit set i
underholdende velkontrolleret drift
igennem svingene

Camoradi Maserati'en er ikke sluppet
uden skrammer

Nej, det var ikke '38-modellen af Auto
Union-raceren, der fangede mit øje
her, men det fine GP billede i baggrunden med en Tipo B. Billedet er fra
Nürburgring i '35, 9'ende ADAC Eifelrennen og er ikke tilfældigt udvalgt...
Tazio Nuvolari glimrede ved sit fravær,
han var nemlig blevet hjemme i Italien
for at sætte hastighedsrekord med
Bimotore'n. Det må siges at have været
en travl motorsportsweekend, der blev
nemlig også kørt Le Mans. Løbet blev
vundet af Caracciola i Mercedes med
Bernd Rosemeyer på andenpladsen i
den 16-cylindrede Auto Union. 28. juli
'35 var Nuvolari dog med igen på Nordsløjfen til det tyske GP, og det var her,
han skrev historie ved at slå de dominerende tyskere på deres hjemmebane,
stik imod alle odd's
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Det giver en ekstra dynamik, at man virkelig kan se
kørerne arbejde for sagen i de gamle racere

hos Frau Müller er jo ovenikøbet rørende
billigt.
OGP er altid et besøg værd, men for
de, som ikke har prøvet det, og som er
betagede af klassikeren Le Mans, så er
der et andet løb i ”Le Mans”-kalenderen,
som man simpelthen bør opleve, nemlig

24-timers løbet på Nordsløjfen lagt sammen med Nürburgring GP-banen. Det
er helt unikt og med de typisk 250.000
tilskuere fordelt ude i landskabet er det
også en folkefest i sig selv, en veritabel
motorfestival på verdens mest krævende
racerbane. ■

Den store Alfa Romeoballon, som to medlemmer i
øvrigt var med til at få sendt
op – Torben Ibbo og Egbert
Baasch – det rykker voldsomt under oppustningen,
fortæller Egbert
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▲

Hvor andre havde taget bussen og
boede ved Mosel, skulle jeg efter weekenden videre til Dresden og Berlin og valgte
at bo på pension i Altenahr og samtidig
få besøgt gode bekendte der. Det var en
fornøjelse som altid, og de 22 € pr. nat
inklusive god og righoldig morgenmad

turberetning

I bremseskivernes skær – der kæmpes godt om pladserne også i mørket

"

Oldtimer Grand Prix er altid en
oplevelse at overvære

Strålende flot Giulietta i strålende flot vejr
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* BIL-SHOPPEN *
Lækkert udstyr til din Alfa Romeo

Det er fredag, der trænes, skrues og
”klistres” på livet løs, altid en god dag
til at besøge garagerne, da det store
publikums-ryk-ind først kommer lørdag
og især søndag

- 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

Og så blev der mørkt!

Så er det også blevet lygtetændingstid
for Giulietta Sprint

OPTIMAL
RUSTBESKYTTELSE
AF DIN ALFA
ROMEO!

ANDERS GRAM KRISTIANSEN

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

PS: VI RUSTBESKYTTER
ALLE BILMÆRKER
Klassikere, Lamborghini Miura i godt selskab: Alfa Romeo GTA
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