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Spettacolo Zandvoort fortsat ...

Dansk deltagers historie
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fter et par år med næsten stilstand i Youngtimer-klassen og
et crash på Ring Djursland i
efteråret sidste år var det op til
overvejelse, om det også var mit eget efterår,
der var på vej indenfor Youngtimer-løbene.
Jeg fik nys om, at der var muligheder for
at komme ned at køre i Europa på de store
baner, hvis man tilmeldte sig igennem en
turnering, der hedder Alfa Romeo Challenge.
Det er en flok rigtig flinke hollændere,
der arrangerer disse løb og bruger rigtig
meget af deres fritid på at hjælpe andre
Alfister med at få deres biler luftet på baner,
man ellers kun ser på TV. Jeg planlagde
nok mit valg lidt for sent i forhold til, hvor
langt jeg var med bilens genopbygning efter
uheldet i efteråret 2013. Bilen havde fået et
ordentlig gonk, så fronten var totalt væk.
Inderskærmen i højre side skulle rekonstrueres, og fire ventiler samt knasthjul havde
det heller ikke for godt.
Sammen med vores allesammens guru
Steffen Sylvest mente jeg, at det var tid
til at putte et sæt nye skrappere knaster
i, som havde ligget på hylden i mange år,
og derudover havde Mende, som normalt
gør meget i Alfa 75 og skaffer/laver dele til
disse, fået den tossede idé at lave nye indstillelige knasthjul til boxer 16V-motoren.
Dette blev monteret og en ny idé om at
skifte motorstyringen ud til noget mere
tilsvarende blev også arrangeret.
Jeg fik tilmeldt mig til Alfa Romeo Challenge-løbet på Spa-Francorchamps sammen
med Mende/Franz, som begge kører Alfa
75, og Gunnar, som kører Alfasud. Tiden
nærmede sig til løbet den 18.-20. juli. Jeg
skruede, så jeg var blå i hovedet. Alt skulle
laves udfra stumper, som ikke fandtes. Hele
fronten var bygget op af aluminiumprofiler,
så det var bare forfra, da de gamle havde
profiler som øldåser, der er presset.

" Alfa Romeo Challenge race køres
på forskellige baner i Tyskland, Holland og Belgien "

Frontklappen havde fået en lidt anden
pasform, og da den var lavet af hård aluminium, var en opretning umulig, så jeg fandt
glasfiberklappen fra min gamle racersud
frem af gemmerne. Alt dette tog meget længere tid end forventet. Jeg havde dog forberedt mig godt med hensyn til min ferie, så
jeg havde hele 10 dage, hvor jeg bare kunne
skrue! Jeg havde bare glemt at overbevise
vores kunder om at lade være med at ringe,
så de fem af feriedagene gik med at være på

arbejde. Så knækkede filmen, og jeg måtte
trække mig i projekt motorstyring samt at
komme til at køre på Spa.
Heldigvis fik jeg overbevist gutterne i
Holland om, at de skulle flytte min tilmelding til løbet på Zandvoort, som skulle
køres den 23.-24. august. Løbet blev
afholdt samtidigt med, at der var Spettacolo
Sportivo, som må siges at være en udstilling, hvor der kommer en del mennesker,
som har hang til Alfa Romeo.
Jeg fik skruet bilen færdig, dog uden at få
lavet motorstyring. Tiden var blevet knap
igen, og da motoren lød rigtig sund med de
skrappe knaster, valgte chefmekaniker Steffen og jeg at udsætte vores motorstyringsprojekt til de mørke vinteraftener.
Jeg tog så mine feriedage, som jeg mente
jeg havde til gode, og tøffede afsted mod
Holland onsdagen før weekenden. Turen
gik via Bruno Hansen Motorsport, hvor
mine nyindkøbte slicks og regnvejrsdæk
skulle monteres. Det gik kvikt, og jeg
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landede i Bremen onsdag aften, hvor jeg
lavede det første pitstop. Jeg stod op torsdag
morgen og tøffede over mod Nijmegen,
hvor jeg skulle sove hos nogle venner fra
torsdag til fredag.
Fredag formiddag kørte jeg videre for at
møde min søn, som var på vej fra England med en lastbil, han kører. Jeg mødte
dem i Eindhoven, og den anden chauffør
kørte mod Danmark, og vi tog retning
af Amsterdam/Zandvoort. Her ankom vi
ved 15-tiden, og da himmel og hav stod i
et, valgte vi at snuppe en sen frokost lige i
nærheden af banen i håb om, at regnen ville
forsvinde imens.
Det gjorde den gudskelov, og vi fik vores
plads, hvor vi skulle holde. Vi fik sat telt
op og gjort alt klar til dagen efter. Tanket,
skruet det sidste og sat nye numre på bilen.
Vi havde valgt at tage et lille hotel nede i
byen, så der tog vi ned ved 21-tiden, fik
noget at spise og en god nats søvn.
Op næste morgen kl. meget tidligt tog
vi ned til banen, hvor det sidste blev lavet
på bilen og derefter til førermøde. Disse
hollændere er jo nogle rigtig hyggelige og
venlige mennesker, og man blev virkelig
bakket op, og det at man “gad” komme
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helt fra Danmark for at køre på deres bane,
syntes de jo bare var super.
Vi startede med at køre en træningssession på en halv time. Jeg havde smugtrænet
en aften hjemme på computeren hos Peter
Dyrelund og samtidigt fået gode råd fra
eksperten. Jeg er ikke den store ørn som
pc-driver, så det var en rar fornemmelse
at kører real live, og meget nemmere skal
dertil siges. Det var en stor omstilling at
komme fra vores miniputbaner til en bane
på næsten dobbelt længde og også bredde.
Træningen gik sådan set ok. Jeg havde
sat mig det mål at få bilen hel med hjem
og få kørt så meget som muligt. Måske lidt
usportsligt, men jeg orkede ikke at starte
forfra i at banke buler ud igen. Tidtagningen blev klaret med en tid på 2.14.
Ingen prangende tid, men jeg manglede
simpelthen heste til denne lange bane. I
kurverne kunne jeg hænge på de fleste af
konkurrenterne, men på de lige stykker fik
jeg virkelig prygl.
Første heat lørdag eftermiddag blev nået
møg. Jeg kom igennem cirka halvdelen
af heatet, som er på 30 min. dernede,
hvorefter bilen begyndte at opføre sig
mærkeligt ved indstyring i svingene, og

endnu mere når jeg kørte ud ad svingene
og gav gas. Jeg afsluttede heatet og kørte i
depot. Op med bilen og fandt ud af, at der
var slør i styrestangen. Af med den, og så
rundt til alle de andre i depotet for at se,
om der var nogen, som havde en styrestang,
man kunne få fat i. Vi havde en masse
andet med derned, både anden gearkasse
og trækaksler osv., men naturligvis ikke en
styrestang. Det endte med, at vi fik fat i en
fyr, der handlede med brugte dele i en af de
mange shops oppe på udstillingsområdet.
Han havde to stykker derhjemme cirka 1,5
times kørsel fra banen. Vi besluttede, at han
skulle tage dem med søndag morgen og
aftalte at mødes med ham kl. 8.00.
Vi gik tilbage til depotet og fik klargjort
resten af bilen, hvorefter der var mad og
hygge i teltet hos gutterne, der havde arrangeret løbet. Vi holdt ud et par timer
og cyklede så tilbage til hotellet på vores
medbragte cykler.
Op søndag morgen, hvor vi mødtes med
vores “ven” med styrestængerne. Hmmm!
Vi kom hurtig ned på jorden! Han var
helt sikker på, at han havde tre liggende,
men havde alligevel ikke formået at finde
dem! Nedtur og tilbage til bilen, fat i den
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" I kurverne kunne jeg
hænge på de fleste af
konkurrenterne, men
på de lige stykker fik
jeg virkelig prygl "
ødelagte styrestang og rundt til gutterne i
de andre telte. Mange havde et helt kobbel
af mekanikere med, og hos en af hollænderne var der en gut, som havde styr på
styrestænger til Sud’er. Han skilte den ad,
smurte og strammede den op. Han mente
umiddelbart ikke, at den var helt færdig, så
vi fór tilbage til vores bil, på med styrestangen og spændte samtidigt alle bolte
og møtrikker, som vi kunne finde på hele
undervognen. Vi var virkelig i tidsnød, og
midt i det hele kom en af dommerne og informerede om, at der var indkaldt til ekstra
førermøde. Jeg måtte pænt fortælle ham, at
enten så de bort fra mig, eller også pakkede
jeg sammen og tøffede hjem, da jeg ikke
havde en chance for at nå både at lave bil og
deltage i førermødet. Der blev lige voteret
lidt i dommertårnet, hvorefter de syntes, at
jeg skulle lave min bil færdig.
Jeg kom så farende ud til start, men kom
to minutter for sent, så jeg blev sammen
med to andre bedt om at starte fra pitten.
Da der er rullende start i disse løb, er man
jo sat noget tilbage ved at starte fra pit. Det
var begyndt at regne, og jeg havde fået mine
nye regnvejrsdæk på, og det blev et rigtig
fint heat. Startede som nr. 42 og sluttede

som nummer 24. Jeg var super tilfreds, da
min bil var en af de motorsvageste med
cirka 150 hk.
Bilen havde kørt snorlige, og jeg havde
ikke mærket noget som helst til min slaskede og løse indstyring eller undervogn. Vi
fik ordnet bilen inden det næste heat, som
var et 1-timers løb. Havde lidt problemer
omkring vores lille tank på kun 30 liter,
som helt klart var for lidt til en hel times
race. Næsten alle de andre biler havde større
tanke på, og da løbsledelsen havde bestemt,
at man næsten skulle have et Formel 1
tankningsanlæg for at få lov til at tanke, var
vi på herrens mark.
Jeg fik talt med de forskellige teams og
undersøgt, hvordan de ville klare tankningen. Nogle af englænderne havde samme
problem, men havde fået godkendt nogle
dunke af jern og en håndpumpe. De
foreslog, at jeg kunne låne det, når de havde
tanket deres biler, så jeg skulle køre ind i pit
efter deres tankning. Igen nogle flinke fyre!
Jeg havde hjemmefra taget en hurtigtanker
med, der godt nok var lavet af plastik, så
jeg kontaktede mine venner i dommertårnet for at høre, om det ikke var åndsvagt,
at jeg som ny måske ikke kunne komme

ud at køre. Efter en lille snak kom de ned
i depotet og kiggede på min hurtigtanker
og besluttede, at hvis jeg lovede, at min
mekaniker, som skulle tanke, bar brandsikkert udstyr inklusive balaclava, så var det
ok! Det var rent held, at jeg havde taget
min gamle kørerudrustning med: Sko og
køredragt, men der manglede en balaclava.
Op til den lille shop, der lå på banen, for at
købe en balaclava, og så var vi med i 1-timers løbet.
Selve resultatet af 1-timers løbet må I
søge på nettet, men jeg fik min bil med
hjem uden nogle buler og en rigtig god
oplevelse rigere. Jeg har mødt en masse andre Alfa Romeo racerkørere, der alle kørte
rigtig fair med sans for at passe på andre og
sig selv.
Det bliver ikke det sidste løb sammen
med disse gutter, og når jeg det ikke til
oktober på Nürburgring, bliver der helt sikkert et par løb til næste år nede i Europa.
Tak for opbakningen fra de danske Alfister, der kom forbi. Tak til mine ”mekkerer”
og ikke mindst til Renault Trucks Danmark, der stillede Jan Magnussens Renault
Master varevogn til min rådighed en hel
uge.
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