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GIULIETTA TCR
Der deltager Alfa Romeo Giulietta i flere TCR-serier verden over. Vi har prøvet at få et overblik her.

Nok ikke fabriksmonteret ekstraudstyr
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Tekst: Vernon Pedersen Foto: Diverse

Fabrizio Giovanar
di og Gianni
Morbidelli’s WTC
R Gi
TCR-racer til 2018 ulietta
-sæsonen
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Den er bred, sådan en Giulietta TCR, og den må se frygtindgydende ud i bakspejlet hos de andre

D

en har spøgt længe, den har
været prøvet af i mindre løb,
og så har der været en del
foto af en helt hvid Giulietta
i racertrim – det har stået på

et par år!
Her i 2018 stiller Giulietta’en op i det
britiske BTCC, og det er med en bil fra
Handy Motorsport Team med Rob Austin
som kører. I første løb på Brands Hatch
Indy blev det til følgende placeringer i de
tre race: Race 1 gennemførte Rob Austin
desværre ikke. Langt bedre gik de efterfølgende to race. I race 2 blev det til en 6.
plads, 9,395 sek. efter den vindende bil.
Bedre skulle det blive i race 3, hvor det blev
til en flot 3. plads 4,202 sek. efter den vindende bil og bare 3/100 efter nummer to.
BTCC-bilen er lavet til racer i England,
den bliver ikke brugt af andre team – britisk motorsport er normalt ”livlig” og drevet
af entusiaster. Næste løb er Donington Park
den 28.-29. april. Der er i øvrigt en lille reklame for ”Alfa Romeo Owners Club UK”
på taget af bilen.
Mindst lige så spændende er, at Alfa
Romeo igen er repræsenteret i WTCC –
som nu om dage hedder WTCR. Her stilles
der med to biler, begge Giulietta TCR, sat
op til Race af ”Romeo Ferraris”, et firma
startet i 1959 som autoriseret Alfa Romeoværksted med speciale i ombygning af biler
til race/rally, blandt meget andet nogle
meget hidsige gadebiler som en Abarth
500 med op til 248 hk/330 Nm samt en
”Cinquone Corsa” som skal holde sig på
en lukket bane. De offentliggjorte data
på Giulietta QV TCR, som den hedder,
kan ses i boksen. Bilen er helt udviklet af
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Romeo Ferraris, både hvad angår teknisk
set up/tuning og aerodynamisk bodykit og
efter sigende helt uden fabriksstøtte. Den
fremstilles på bestilling, hvis nogen skulle
være interesseret – brochure kan hentes på
www.romeoferraris.com.
Teamet, som stiller i WTCR, hedder
”Team Mulsanne”. Kørerne er kendte fra
tidligere: Fabrizio Giovanardi, som tidligere
har kørt og vundet i Alfa Romeo, senest i

2005/WTCC i en Alfa Romeo 156 2000.
Giovanardi vandt ETCC-mesterskabet i
samme model i 2002. Giovanardi har været
tilknyttet Alfa Romeo siden 1995 (til og
fra) efter en ret traditionel karriere, dog
med VM i Karting i 1986 som et højdepunkt, hvorefter det blev Formel 3 og
Formel 3000. Den anden kører er Gianni
Morbidelli, der ligeledes er en kendt kører,
som har kørt touringcar i både ETCC og
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Arbejdspladsen i
WTCR Giuliettaraceren

Fabrizio Giovanardi
og Gianni Morbidelli’s WTCR Giulietta
TCR-racer til 2018
sæsonen

Den 330 hk
stærke Alfa
Romeomotor, ingen
pynt her!
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BTCC efter at have haft en periode på hele
67 løb i Formel 1.
Officielt er hverken biler, kørere eller
team som nævnt støttet af FCA, dog har de
Alfa Romeo-logo på køredragten og hjelmen. Første løb blev kørt den 4. april i Marocco på ”Circuit Moulay El Hassan” med
Givoanardi på 19. pladsen og Morbidelli
på 20. pladsen i race 1, Giovanardi med en
13. placering i race 2. I race 3 blev det igen
til en 19. plads – op på hesten igen! Dem
kommer jeg til at følge tæt.
Men mest spændende er, at en dansk
kører, nemlig Martin Jensen, som i sin tid
kørte DTC i Danmark i bl.a. Honda Accord, også har fundet plads i en Alfa Romeo
TCR. Martin Jensen stiller op for et team,
som hedder Alfa TCR USA, der er støttet af Alfa Romeo North America. Ifølge
”vildmedbiler.dk” skulle Martin have sagt:
“Jeg glæder mig helt vildt til løbet, hvor
vi skriver amerikansk Alfa-historie. Det
er nemlig første gang, at en Alfa Romeo
kører race på disse breddegrader.” Det kan

Rob Austin, der
kører i BTCC med
denne britisk
byggede Giulietta,
med vores engelske søsterklubs
logo på taget

Peter Fulin ETCC-racer fra 2017
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så diskuteres, men det er nok rigtigt i den
udstrækning, vi taler om touringcar.
Det startede helt forrygende den 25.
marts på den amerikanske racerbane i
Austin, der også benyttes til Formel 1. Her
blev det til en 4. plads i første race, selv om
teamet ikke havde opdaget, at der var kommet ny BOP (Ballance of Performance),
som gjorde, at de kunne tage en hel masse
ballast af. De opdagede det inden race 2, og
så var forventningerne ekstra store, men her
blev Martin desværre involveret i et sammenstød, som satte ham ud af spillet.
Det næste race var den 28. april, og her
var Martin nr. 5 i tidtagningen. I racet blev
det til en 7. plads, men det var en hård
kamp, for en bageste støddæmper var gået
i stykker.
Vi følger op på, hvordan det videre går
Martin Jensen på den anden side af ”dammen” – alt det bedste herfra. Du kan også
selv følge med og se race live (dog ikke altid
muligt i Europa). Find det via Facebook og
Insight Racing Denmark.
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Romeo Ferraris værksted/
samlehal med en Giulietta
TCR på liften til venstre i
selskab med en Abarth,
Ferrari og et par rallybiler
af fransk oprindelse

Specifikationer
GIULETTA QV TCR
Motor:		
Gearkasse:
Effekt:
Moment:
Tophastighed:
Længde:
Bredde:
Forbremser:
Bagbremser:

1742 cm3_
6-gears sekventiel
330 hk v. 6.500 o/m
420 Nm v. 3.500 o/m
247 km/t
463 cm
195 cm
378 mm skiver
6-stemplede calipre
290 mm skiver
4-stemplede calipre
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