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cuderia Hanseats kørekursus
på Nürburgring har været
afholdt to gange om året siden
1958. Det startede med, at
nogle nye deltagere på Ringen var sure over,
at de ”gamle ræve” ikke ville give hemmelighederne fra sig og give gode råd. Så de fik
fat i nogle, der trods alt ville hjælpe dem, og
fik stablet det første kursus på benene. Her
var bl.a. Hans Joachim Stuck Senior én af
instruktørerne.
Kurset har været afholdt to gange om året
lige siden da, og der har været god danskerdeltagelse. I 2012 gik det dog galt. Der
var kommet nogle nye administratorer af
banen, og en tidligere indgået kontrakt for
de næste tre år blev bare skrottet. Lejeprisen
blev sat op med 60%. Det betød, at forårets
kursus blev aflyst. I efteråret 2012 var man
dog oppe at køre igen, men med knapt så
mange deltagere.
Der har også gennem årene været mange
deltagere fra Alfa Romeo Klub Danmark.
Du kan f.eks. læse beretningerne i blad
3/2003, 5/2004 og 5/2008. Og der har
været adskillige før den tid også.
Når der er mange danske deltagere, kan
vi også have en ekstra instruktør/coach
i den gruppe, som danskerne kommer i,
nemlig undertegnede.
De sidste par år har der dog kun været
cirka fem danske deltagere hver gang, og
det er en smule for lidt til at have ekstra
coach til danskerne. Vi har tidligere været
oppe mod 20 danske deltagere, og det
fylder næsten en gruppe ud. Deltagerne er
nemlig opdelt i 10 grupper med cirka 20
deltagere i hver gruppe.

Du kan også få set en masse speialbiler i action, her en Gumpert Apollo

På et sådant kursus kan man virkelig lære
banen at kende, og man lærer at finde ”fikspunkterne”, altså hvor man skal styre ind i
kurverne og skære disse. Når man først har
lært dette, kører man meget sikrere, når man
senere tager en tur på Ringen ”for sig selv”.
Problemet med kurset, som varer fire
dage (inkl. den første dag med fri kørsel),
er jo, at det er skrækkelig dyrt. I 2013
kostede kurset 2.850 euro, hvilket ud over
selve kurset omfatter frokost samt velkomstaftensmad og galla-afslutningsmiddag. Man
skal selv finde et sted at bo, og det koster
cirka 30 euro pr. overnatning.
Men man skal jo også være god ved sig
selv, hvis man har mulighed for det, så
du burde deltage i dette kursus mindst én
gang, hvis du ellers er tiltrukket af banen og
kører derned for at køre engang imellem.

Kørslen vil være meget sikrere og sjovere
bagefter.
Jeg kan fornemme på de deltagere, som
jeg har talt med til f.eks. trackdays, at der
er en del, der er ved at være ”modne”, og så
kunne det jo være godt, hvis vi kunne enes
om at satse på næste forårs kursus i maj
måned, hvor vi så kunne blive en hel masse
danskere. Så bliver det jo også sjovere, og
jeg vil kunne være coach for jer, så I får
mere ud af det. Der undervises i øvrigt på
engelsk, hvis man beder om det.
Skriv til mig (redaktoer@alfaklub.dk),
hvis du er interesseret i at deltage i kurset til
maj 2014 (dato endnu ukendt), og så vil jeg
holde dig opdateret. Du forpligter dig ikke
til noget i første omgang.
Du kan læse mere om kurset på www.
scuderia-hanseat.de.

Her holder vi ovenfor Karussellen, mens vi får instruktion
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