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or Nürburgring-freaks var
weekenden den 21.-23. oktober formentlig årets sidste
chance for noget rimelig
kørsel. Vi var en lille gruppe, der havde
besluttet os for den weekend, fordi der
også var kørsel på banen fra fredag over
middag. Dertil hele lørdagen. Og om
søndagen kunne vi så overvære lidt RCNrace, inden vi atter satte snuden mod
Danmark.
Det var lidt forskelligt, hvornår de forskellige valgte at tage afsted hjemmefra,

Alex Bacher for fuld fart i svinget lige
inden den lille karussel
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men jeg var passager i Alex Bachers Alfa
145 Q, og vi kørte hjemmefra torsdag
morgen, så vi endda kunne nå nogle
omgange på banen torsdag aften. Vi fulgtes med kammerater i en BMW 118d,
som hurtigt blev døbt ”Hyundai-teamet”
i vores snak med hinanden over walkien,
da den ligner en Hyundai i30 bagfra.
Nogle af de andre kørte hjemmefra
torsdag aften og ankom fredag tidligt om
morgenen, hvorefter de lige trængte til en
lille ”morfar” på pensionen fredag formiddag.
Jeg havde lejet en Suzuki Swift Sport
om fredagen og en Renault Clio RS Cup
om søndagen. Suzuki’en var ”Stage 2”, og
det vil sige en 130 hk-version med R-dæk,
bur, racerbremseklodser, sportsundervogn,
racersæder og H-seler. Og så var den i
øvrigt tømt for indmad. Bilen var lejet hos
www.rent4ring.dk. Man kan også leje en
”Stage 1”, som kun har sportsundervogn
og halvbur.
Swift’en var rigtig sjov. Føles lige en
smule høj, men den kører rigtig godt,
og den kan bremse formidabelt. Jeg fik
aldrig brug for ABS’en, og hvis jeg var

lidt sen på bremsen, trådte jeg bare lidt
ekstra, og bilen bed bare endnu bedre fast.
I kurverne kunne man også tvinge den
hårdt rundt. Den primære årsag hertil var
de gode dæk, Toyo R888. De 130 hk er
selvfølgelig ikke alverden, men når man
kender banen godt og ikke bremser unødvendigt ned til kurverne, kan man holde
en god gennemsnitsfart.
Om lørdagen havde jeg så lånt en
Renault Clio RS Cup hos Ron Simons,
www.rsrnurburg.com. Jeg havde hørt, at
den skulle køre helt fantastisk, men her
blev jeg lidt skuffet. De 201 hk føltes ikke
som mere end 170, og farten op ad den
lange bakke (Kesselchen) var kun godt 10
km/t højere end med Swift’en. Bilen var
helt standard.
Det betyder dog ikke, at den ikke var
egnet til banen. Sådan en Clio RS Cup har
en super undervogn – nogenlunde komfortabel og alligevel med meget hold på
karrossen. Forsæderne var gode Recarosæder, og ellers var den meget ”basic”.
Der var kun mekanisk justerbare spejle og
ingen radio.
Det ømme punkt var dog, at dækkene
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Suzuki Swift’er hos rent4ring lørdag morgen, hvor det har været koldt om natten

Der var is på bilerne lørdag morgen, da
vi skulle til at køre

Gert Sterners 145 Q i morgenskumringen ved Nürburgring

var almindelige gadedæk – godt nok Pirelli P Zero Nero, men det ER nu slet ikke
det samme som R-dæk. Den gik hurtigt i
ABS, når man måtte bremse hårdt, f.eks.
efter Schwedenkreuz og før Arembergkurven. Antispin-reguleringen fik bilen til at
rykke, når man med fuld speeder gik for
maks. ud af svingene, så man troede, at
der var motorudsættere. Til slut fandt jeg
endelig en lille knap inde bag rattet, hvor
man kunne slå antispin fra, men det hang
desværre sådan sammen, at man samtidig
slog ESP’en fra. Hvis ESP’en ikke griber
for voldsomt ind, mener jeg, at det er
uforsvarligt at slå det fra. Der er jo rigtig
hurtige kurver og retningsskift på banen,
og ESP er rar at have. Hvis man kører galt
med ESP afbrudt, vil man blive betragtet
som rigtig, rigtig dum.
En Swift Stage 1 koster 299 (629) euro
for en dag inkl. 12 omgange. En Stage 2
koster 369 (699) euro. En Clio RS koster
449 (849) euro for 10 omgange. Priserne
er uden ”klippekort” til omgangene på
banen og uden benzin, og i parentes for
”all inclusive”. Især for Swift kan ”all
inclusive” bedst betale sig, hvis man da

ikke har et årskort til banen. På basis af
mine erfaringer skal man vælge en Swift
Stage 2 ”all inclusive”, hvis man vil have
mest sjov for pengene.
Jeg klagede lidt til Ron over de dårlige
dæk, og så fortalte han, at han så Clio’en
som sit billige basistilbud, og at jeg næste
gang skulle tage en Megane R26R med de
rigtige dæk. Megane’en havde, indtil den
nyeste Megane kom, omgangstids-rekorden på Ringen for forhjulstrukne biler
med 8:18. Megane R26R koster dog 699
(1.099) euro for en dag med 10 omgange.
De tre aftener spiste vi på tre forskellige spisesteder i Nürburg by, hvoraf ét

af dem selvfølgelig var Pistenklause. Vi
var i alt 21 danskere – heraf nogle, som vi
ikke engang kendte på forhånd. Vi havde
nogle dejlige dage, og vi var heldige med
vejret. Det var ret koldt, især om natten
(is på bilerne), men det var sol og klart
bortset fra den første time lørdag morgen,
så det blev til megen dejlig kørsel – og
motorcyklerne var næsten fraværende, så
der var kun én afbrydelse i kørslen (banen
lukket en halv times tid).
Nu må vi så holde pause og glæde os, til
sæson 2012 starter igen, og i mellemtiden
kan vi køre noget Nordsløjfe-race på computer (se side 48).

Til venstre Peter Dyrelund ved Gert Sterners 145 Q og til højre Alex Bacher ved sin
egen 145 Q. Begge biler er selvfølgelig forsynet med Nürburgring-logoet
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