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OLDTIMER
GRAND PRIX 2016
Endnu engang gik turen til Nürburgring til en weekend
fuld af race for klassiske biler

Den unikke og karakteristiske Ferrari ”Breadwagon” forsøger ambitiøst
at udbremse Maserati Birdcage for enden af langsiden
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V

i er i Tyskland, ikke langt
fra Belgien, i Eifelbjergene,
som er et stærkt kuperet
og naturskønt område, der
tiltrækker mange vandrere
og ikke mindst også dem, der foretrækker
biler og motorsport. Området er derudover
også kendt for de fine vinområder.
Det var en usædvanlig lang bustur derned
denne gang – meget vejarbejde og tæt trafik

med kø. Havde det ikke været, fordi der
netop denne gang var to chauffører med,
havde bussen ikke kunnet være nået frem til
Mosel, når køre-hviletid skulle overholdes.
Men bussen nåede heldigvis godt frem
torsdag aften.
Om fredagen besøgte vi en vinbonde,
hvor der var grillaften med vinsmagning,
så der var højt humør, da vi kom tilbage til
hotellet.

Oldtimer Grand Prix er altid en oplevelse
at overvære. Vejrets uforudsigelighed tilføjer
ofte et ekstra element af spænding. Det kan
inden for få minutter skifte fra sol til regn
og tåge, så det kan være en god idé at have
en paraply med.
Det var den sidste tur for denne gang.
En stor tak til vores sponsorer på denne
tur: Scan Auto & Dybbroe Group og CB
Automobiler Ribe.
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De unikke SZ og RZ flankeret af 4C, her foran Alfa Romeo-teltet, hvor der
kan handles merchandise samt ikke mindst, som del af klubbilletten,
indtages kaffe, vand, fadøl, Brötchen og kage efter behov. Der var en
livlig trafik, og der er ikke noget at sige til, at de hjælpsomme mennesker i
teltet efterhånden så noget trætte ud hen på søndagen

Sprint i morgendis på Alfaclub p-pladsen inde på banens indercirkel

Flot lavet Alfasud Serie 3, der har fået Serie 1
kofangere og frontspoiler

Alfa Romeo P3, altid en fornøjelse både at skue
og høre. SF44, som ses her, har heldigvis været
en fast gæst til OGP igennem mange år

Og skulle man have set sig mæt på de smukke bagender, så var der kort derfra mulighed for
at prøvesidde McLaren’s sidste skud på stammen. Pigerne på standen var forholdsvis ihærdige for at invitere til en prøvesidning – ved Giulia Q’en, placeret foran Alfa Romeo-teltet, var
der kø for at komme til….
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Alfa Romeo P3 på vej igennem Ravenol-kurven. Det er ikke sjældent, at man
ser kørerne (når de bliver for modige) løbe tør for bremser i denne kurve, der
hører til de blødere

Helt original og meget fin Alfasud 1.2 ti fra
Schweiz. Dem ser man ikke tit

2600 Sprint som deltog i Touring-klassen fra
1963-65 over 2.500 cm3

P3 Alfaclub p-pladsen, det er her i p-teltet
i baggrunden, at man henter sin billet med
klubrabat samt p-tilladelse til banen, eller
stiller bilen henholdsvis bussen for så enten at
gå eller køre med shuttle det sidste stykke ind
(og op) til banen. I øvrigt en super fin Giulietta
2.0 af seneste generation

Giulia rallybil, omend selvfølgelig en specialbil
så var der egentlig overraskende mange ting,
der var helt som standard

Fin og rød, men en Alfa Romeo er det ikke.
Palle Pedersen gjorde det rigtig flot og viste
det danske flag med den hurtige Ginetta G4

Fine shuttle-biler parat til at bringe klubmedlemmer ind til Alfaclub-teltet

2000 GTAm med lidt sjov lygteopsætning

Giulietta Sprint som racerbil. Man kan ikke
sige, at buret pynter
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En fin vifte af Spider’e i alle afskygninger – i rød, gul og sort
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Nuværende og kommende klassikere – selv om man måske med rette ville kunne sige, at 8C er
en født klassiker

Aften/nat-kørsel om lørdagen er altid
en oplevelse. Der bliver stadig gået til
stålet, og bremserne gløder op i mørket

Man aner på røgen – eller er det dampen fra
køkkenet? – at der snart er et klassisk tysk
måltid på vej til at supplere vinen

Så er der serveret, hvidvin og de første røverhistorier

2000 Berlina fra starten af 60’erne. En model, som man ikke ser så tit – og med nogle fine små detaljer
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