
Speed-bacillen, en kør-på-bane-føljeton ...
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J 
eg gir’ min Renault Megane 
R.S. fuld pedal igennem Flug-
platz, og angriber den dob-
belte højrekurve, der tages 
næsten flat-out i fjerde, da det 

utænkelige sker. Med ét føles det, som 
kører jeg på is, og bilen går sidelæns, 
mens jeg mærker det risle iskoldt ned ad 
min ryg! Verdammt ... 

At køre en runde på Nürburgring står 
på mange bilentusiasters to-do-liste. Dig, 
der allerede har prøvet kræfter med de 
magiske 20,8 km, ved, at der er stor risiko 
for, at du bliver afhængig – smittet med 
Ring-bacillen, som de siger, og må vende 
tilbage gang på gang for at få din medi-
cin. Du ved også, at banen ikke er lige-
til. Det kræver mange omgange at mestre 
banen med dens mange blinde sving og 
stejle bakker – og kører du af, er der kon-
tant afregning i bogstaveligste forstand! 

Armco-autoværnet står få meter fra 
asfalten og ud over, at det gør nas på din 
bil, må du også til lommerne, hvis værnet 
får skader. Du kan køre omgange på de 
offentlige Turistenfahrt-dage, men vil du 
lære banen for alvor (uden at have skabs-
racerkørere og frygtløse bikere omkring 
dig i ét væk) er en lukket trackday – eller 
endnu bedre – et kørekursus som Scude-
ria Hanseat, recepten.

Kurset ligger i den dyre ende, men du 
får som bekendt, hvad du betaler for. Der-
for undrer det mig heller ikke, at jeg, da 
jeg mandag morgen kl 7.30 kører ind på 
langsiden af GP-banen, der de næste tre 
dage har status af parkeringsplads, ser 
knap 200 fede biler holde klar. 911 GT3 
så langt øjet rækker, Ferrari, Lamborg-
hini, Gumpert, McLaren, Ford GT, Cor-
vette, gamle Austin Healey og Porsche, 
you name it – et sandt slaraffenland for 
en bilnørd. Men fortvivl ikke, selvom du 
ikke er GTI eller sportsvogn-ejer kan du 
sagtens deltage (se hvordan på side 61). 

Vi er inddelt i grupper på 10-20 biler, 
både efter erfaringer og nationalitet. 
Svenskerne er her f.eks., og nogle år har 
der også været en dansk gruppe. Jeg er i 
den internationale gruppe som, ud over 

Måske drømmer du ikke 
om at køre race – men hvil-
ken entusiast vil ikke gerne 
kunne køre som en racer-
kører? På verdens bedste 
kørekursus lærer du både 

dét og at tøjle verdens mest 
krævende bane, Nürbur-
gring – også kaldet “Det 

grønne Helvede”

TeksT & FoTo thomas w. brixen

tur-guiden

nürbUrgrIng
“Brünnchen” er favoritstedet for bilfreaks, når der 
skal kigges biler og tosser, der racer forbi. Her lig-
ger en enorm parkeringsplads lige ud til banen. 
“Brünnchen” er en del af den sektion der går fra 
Hedwigshöhe til Eis-Curve. Den røde linje på teg-
ningen indikerer den perfekte linje gennem denne 
del af Nürburgring


Nürburgring har 
sin egen valuta. 
Den hedder “ring-
card”. Du indbeta-
ler penge på kortet 
og bruger så det i ste-
det for dit kreditkort, 
f.eks på Devil’s Diner. 
Bøvlet? Absolut!
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guide  Sådan kOmmer du ud at køre ræS

en anden dansker, bl.a. tæller den mun-
tre japanske hjernekirurg Masao, som er 
mange gange tidligere Scuderia-elev og 

Porsche-freak. Et par gale hol-
landske it-folk (kørte konse-
kvent med fuld gas) med hver 
deres BMW M3 GTS samt 
medbragte mekanikere er her 
også sammen med en hånd-
fuld nordmænd og svenskere 
med deres Porscher (bl.a. en 
sublim, norsk oldschool 911) 
samt naturligvis en flok nyrige 
russere med deres Porscher og 
en enkelt Ferrari.

Dagene begynder kl 8.00 
sharp, og der øves to sektioner 

inden frokost og to sektioner om efter-
middagen. Herimellem er der fri træ-
ning, hvor du kan øve dig på det, du har 
lært (og ikke lært endnu). Fri træning er 
en meget anderledes måde at køre Rin-
gen på. Det er langt mindre befolket end 
en Turistenfahrt, selv om der stadig er 
nogle, der kører latterlig kvikt og  blinker 

Sådan gør du

tIl DIg Der Ikke har DIn egen PorsChe

Du kan sagtens deltage med 
en helt normal bil, når bare du 
sikrer dig, at dæk og bremser og 
den generelle stand er i orden. 
Men der er en endnu bedre løs-
ning. Der findes nemlig flere fir-
maer, der udlejer biler udeluk-
kende til Nürburgring. Et af de 
bedste er RSR Nürburg der, 
med hollandske Ron Simons 
bag roret, har en større flåde af 
alt fra Renault Clio R.S. til hård-
kogte racerbiler som Lotus Exige 
og 911 GT3. RSR har endda en 
særlig Scuderia-pakke. Så skal 
du hverken spekulere over dæk, 
bremser eller om du kan køre 
hjem igen efter kurset. 

Priserne er ganske fair, når 
man tænker på, hvad bilerne bli-
ver udsat for i de fire dage, et 
Scuderia Hanseat kursus varer,  
bare lad være at smadre noget! 

Jeg begyndte med Renault Clio 
R.S. (redaktionens yndling). Uan-
set, hvor god du er, er den herlig. 
Hurtig, involverende og meget 
velegnet til Ringen. På dag to 
rykkede jeg en klasse op i den 

mindst ligeså geniale Megane 
R.S., som jo har rekorden for 
forhjulstrukne biler på Nürbur-
gring. Den er ufattelig effektiv, 
og det er altid sjovt at se chokket 
på Porsche-ejerenes ansigt, når 
du klistrer til deres kofanger eller 
endda overhaler. 

Lotus Exige prøvede jeg nogle 
omgange i om mandagen, den 
er rå og føles mere som en 
gokart end en bil. Involverende, 
men også “udmattende” at 
køre, så du skal være barsk for at 
nuppe en Lotus et helt kursus. 

Næstsidste dag kørte jeg en 
håndfuld omgange i BMW M3 
med V8 og DKG-gear. For satan, 
dét virker på Djævlens legeplads. 
En fantastisk bil på den kupe-
rede bane. Skal det være endnu 
vildere, kan du også leje en 911 
GT3. Den koster 7.000 euro de 
fire dage, et kursus varer.

Tag en snak med Ron og I fin-
der helt sikkert på noget der pas-
ser dig. Hils fra mig og det kan 
være du får en særlig Bil Maga-
sinet pris.


Efter at have 
gennemkørt de 
enkelte sektioner 
et par gange giver 
instruktørerne 
feedback og gode 
råd. Det virker!

sony DsC-hX1
1/200 sek.
f/5,6
iSO 125
5 mm

“Kan du se graffitien der på asfalten, den tredje røde curb 
eller det store grantræ dér? Det er lige dér, du skal starte 

indstyringen, Thomas”. Ehmm... javel! 

med det lange lys, når du ikke er hur-
tig nok til at blinke til højre. Men stem-
ningen er mere kammeratlig, og med så 
meget køretid på kurset opfører ingen 
sig som sultne Istedgade-narkomaner på 
jagt efter næste fix.

Nordsløjfen og GP-banen er slået 
sammen og inddelt i 10 sektioner. 
Adenauer Forst er første sektion for min 
gruppe. Det er et af de steder på Ringen, 
hvor drenge bliver til mænd. Det går 
stejlt ned, i bunden venter en venstre-
kurve, som tages med så høj fart, at du 
føler, du mases ud gennem bunden. Her-
efter en række snævre kurver, der kræver 
den rette teknik. Ehrmm ... jo, det helt 
rette sted at starte!

Sektionerne er spærret af, så kun én 
gruppe kører her ad gangen. Vi holder i 
en lang linje i korrekt rækkefølge efter 
nummeret på siden af bilen (Ordnung 
muss sein) og starter med 5-10 sekun-
ders mellemrum. Inden vi får lov at køre, 
har instruktørerne (alle ”Ring-lords” 
med stor erfaring på  Nürburgring) 

1  En rigtig 
fed bil på Rin-
gen er BMW 
M3 E92. Brutal, 
men en mund-
fuld i regnvejr

2  Knap det halve 
i power, men Clio 
er en super begyn-
derbil at lære Rin-
gen i. Kører du 
den rigtigt, er den 
hurtigere, end 
man skulle tro

3  Den nok bed-
ste allrounder er 
Megane. Letkørt i 
både tør- og regn-
vejr og bider skeer 
med både Por-
sche, BMW & co.

4  Det tætte-
ste, du kommer 
på en racerbil, er 
Lotus Excige Cup. 
Kører stærkt men 
kræver sin mand. 
Er det tørvejr så 
prøv den da!

Hvad koster det?
Ifølge RSR svarer kurset til to dages “normal” Ring-kørsel. At leje bil 
til et 4-dages Scuderia-kursus koster derfor hos RSR 2 x dagsleje. Det 
inkluderer bl.a. dækpakke, så du kan skifte til f.eks. regndæk. 

Pris-eksempler
Renault Clio R.s. Cup (1.595 euro) ca. 11.850 kr.
BMW M3 e92 DkG (3.400 euro)  ca. 25.265 kr.

Se flere priser på www.rsrnurburg.com




Søndagen blev 
mest brugt på 
parkeringspladsen 
ved Devils Diner 
foran banen, 
da det pissede 
ned. Men der var 
også mange fede 
biler at nyde


Hos RSR væl-
ger du selv om du 
vil køre Clio eller 
GT3 – eller noget 
derimellem. Det 
er kun et spørgs-
mål om penge ...
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Søndag kan også bruges på glatføre-banen. 
Obligatorisk for first-timers, men fri for alle

Du vil blive overrasket, når du står ud af bilen midt på banen. Stejlt – og ufattelig smukt

1

2

3 4     



 forklaret linjer og hvordan sektionen skal 
køres – både i regnvejr og tørvej. For det 
er langt fra samme teknik! 

“Kan du se graffitien der på asfalten, 
den tredje røde curb eller det store gran-
træ dér? Det er lige der, du skal starte ind-
styringen”. Ehmm... javel! Det er ikke 
farten, der tæller (påstås det), men at 
du kører de rette linjer og angriber kur-
verne rigtigt. For enden af sektionen ven-
ter vi på sidste bil, inden vi vender om 
og får feedback fra instruktørerne på 

RSR

LæSerbiLen, M3

MøD en ægte “rIng-rIDDer” 
Bliver du først smittet med 
Ring-bacillen kan det hurtigt 
gribe om sig. Det skete for Bil 
Magasinet-læser Steen Chri-
stensen, der til daglig arbejder 
som luftkaptajn på en Boeing 
747. Han har deltaget på Scude-
ria Hanseat kurset tre gange, og 
hans bil er et kapitel for sig. 

Fundamentet udgøres af en 
BMW M3 årg. 2002. Motoren er 
stort set det eneste, der stadig 
er standard. Efter at have købt 
bilen fra en træhandler i Berlin, 
fik Steen den fragtet til dens nye 
hjem, en mekaniker tæt ved Nür-
burgring, og transformationen til 
Ring-legetøj begyndte. 

Knap 10.000 euro senere 
står M3'eren med KW Vari-
ant3-undervogn, AP Racing- 

bremser, VLN race-differentiale, 
Sachs Race-kobling og svinghjul, 
shortshifter-kit, raceudstødning 
og meget andet, udelukkende 
sat op til Nordsløjfen. Kabinen 
er strippet for alt overflødigt 
og erstattet af et seriøst bur og 
racersæder med 5-punktsseler. 

“Beløbet, der er ofret, nærmer 
sig Porsche GT3-niveau, til gen-
gæld er min M3 helt unik og kun 
sat op til Nürburgring. Den har 
allerede været én gang i Armco-
værnet en tidlig november mor-
gen ved Berg werk,” fortæller  
han med et træk på skuldrene. 
Bilen er til for at blive brugt, og 
det bliver den så tit, Steen kan 
slippe ud af cockpittet. Se, dét er 
en ægte entusiast ...

slubrer mere end Bjarne Liller på en 
varm fredag) gentages det hele om efter-
middagen med de to nye sektioner. 

Når porten lukkes kl 19.30 har de fle-
ste for længst lagt hjelmen på hylden. Det 
er lange dage og mange km, og det slider 
som bekendt på både mand og maskine.

Tilbage til skræk-scenariet i indled-
ningen af denne artikel ... En af russerne 
i min gruppe kører en skøn 911 GT3 RS 
4.0 (faktisk var der to med hver deres, 
suk!). Midt under træningen vil hans 
500 hk motor dog ikke mere. Den læg-
ger et solidt spor olie ud på asfalten ved 
Flugplatz. Dét koster den efterfølgende 
– og meget fine – Porsche 964 RS (også 
en russer) en tur i hegnet, og hans skole-
gang ender her. 

To andre russere snurrer også med 
deres biler dog uden anden skade end 
chok (en af dem sprang fra den afslut-
tende eksamen). Det er præcis her, jeg i 
god fart kommer sidelæns gennem kur-
verne og, lettere panisk, kan konstatere, 
at ikke alene er vejen smurt ind i olie, 
den er også blokeret af en flok fine russi-
ske biler. 

Jeg kæmper med at få kontrol over min 
R.S., og det lykkes heldigvis både at holde 
den på asfalten OG bremse inden det rus-
siske konvent – og nå ja, at komme af 
vejen, inden australieren bag mig laver 
samme stunt!

Vejret spiller en afgørende faktor 
på Nürburgring. Det kan være meget 
omskifteligt, og regner det her, er banen 
visse steder som spejlblank is. 

Derfor er det glatførekursus, der til-
bydes om søndagen (første dag) ikke en 
dum idé, og faktisk er det obligatorisk for 
førstegangselever. Resten af søndagen 
bruges til indskrivning og fri  træning. 


Fordrukken karl! 
Megane R.S. kla-
rer 187 hurtige km 
på en fuld tank på 
Nürburgring ...

vej  tilbage. Faktisk er det at køre i mod-
sat retning lidt af en oplevelse. Her går 
det virkelig op for dig, hvor sindssyg en 
bane, Nürburgring er. Tæt skov på begge 
sider, og hældningen er så udtalt, at du 
flere steder ikke kan gå opad uden at blive 
temmelig stakåndet. Det føles surrea-
listisk i forhold til at se landskabet fare 
forbi udenfor.

Efter seks-syv pas fortsætter vi til 
næste sektion og terper videre. Adskilt af 
frokost, fri træning og tankning (bilerne 

1  Der er ikke meget luksus til-
bage i M3-kabinen. Rattet er 
næsten det eneste originale, og 
det står også til udskiftning

2  Et solidt bur og racer-
sæder med 5-punkts seler 
er en god ide, hvis du har 
tænkt dig at køre mod uret

Canon eos 1D Mark IV
Canon eF24-70mm UsM
1/6 sek.
f/22,0
iSO 100
24 mm
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Prisen nærmer sig Porsche GT3-niveau, 
til gengæld er min M3 helt unik



Steens M3 er udelukkende sat op til hurtige 
omgange på Nürburgring her i Mini Karosell

2

2

Fede Breyton 19” fælge skjuler de store 365 mm front-skiver og 6-stemplede calipre



Det styrtregnede og jeg nåede kun to 
omgange inden mine stickers (som gav 
adgang til banen) var vasket af bilen. Det 
gjorde nu ikke så meget, for det var så 
nervepirrende at køre de par omgange, 
at det var lige før, der skulle rent under-
tøj til! Nürburgring er crazy, når det reg-
ner meget!

De to efterfølgende dage er heldig-
vis meget bedre med kun en smule regn 
den ene morgen og ellers en del sol. Den 
sidste dag, onsdag, går det dog galt igen. 
Det regner og banen er glat som en olie-
ret stripper på Waterloo. Og så lige i dag – 
på eksamensdagen! 

Scuderia Hanseat afsluttes nemlig 
med én sammenhængende, forhåbentlig 
god, omgang. 24 forskellige steder ude på 
banen står instruktørerne fordelt og giver 
point efter dine linjer, kørestil – og lur 
mig – din fart! 

Den internationale gruppe er blandt de 
første, der starter, og banen er  sjaskvåd. 

Allerede inden jeg har kørt to kilometer, 
har jeg indhentet den gamle norske 911, 
mon han er snurret rundt? Det er sygeligt 
glat, og da man ikke må overhale, lader 
jeg mig falde tilbage. Jeg er glad for, at jeg 
kører Megane R.S. i dag og ikke den her-
lige BMW M3 eller Lotus Exige, jeg prø-
vede dagen før. De var sublime i tørvejr, 
men havde været noget af en mundfuld 
i dag. 

Jeg kører forsigtigt men alligevel så 
hurtigt, at der er svedige håndflader og 
understyring i de fleste sving. Ved Berg-
werk henter jeg igen 911'eren, nu er han 
i hvert fald snurret rundt, men heldigvis 
uden at ramme Armco-værnet. 

Det er med lettelse, da jeg endelig 
afslutter omgangen, lidt ærgerlig over at 
det ikke var tørvejr. Men sådan er det her 
på Nürburgring. Bedre held næste gang – 
for en næste gang bliver der! 

Jeg er nemlig blevet alvorligt smittet 
med en eller anden form for sygdom, en 
bacille af en slags ...  •

Når du holder stille for feedback i Karusell 

føles det, som om bilen er ved at vælte

Dag 1 
Hele dagen sikkerhedskørekursus for 
begyndere samt fri træning

Dag 2 
Sektionstræning og fri træning

Dag 3
Sektionstræning og fri træning

Dag 4 
Sektionstræning og fri træning fra 
kl. 8-13.30, herefter den afsluttende 
prøve  – én runde med 24 kontrol-
poster spredt ud over banen. Man 
kører med ca. et minuts mellemrum

Pris
2.850 euro (ca. 21.000 kr.) som inklu-

derer velkomstmiddag, drikkevarer, 
snacks og en god frokost hver dag, 
cocktails og afsluttende gallamiddag 
samt sportsulykke-forsikring (bil og 
overnatning står du selv for)

Næste kursus 
1.-4. oktober 2012
www.scuderia-hanseat.de


I starten var vejret frygteligt, og man for-
står, hvorfor “helvede” er en del af kælenav-
net. Vejret blev heldigvis perfekt senere

Kurset ligger i den dyre ende, så på P-plad-
sen holder knap 200 fede biler klar: 911 GT3, 

Ferrari, Lamborghini, Gumpert, McLaren, 
Ford GT, Corvette og Austin Healey



ViL du Há  Mere?
Vil du læse mere om 
Nürburgring, kan du 
kigge i BM 237, som 
er et tema-nummer 
om netop Nürburg-
ring med nogle af 
historierne bag den 
legendariske bane

Canon eos 1D Mark IV
Canon eF24-70mm UsM

1/125 sek.
f/5,6

iSO 200
43 mm

kLar tiL Start

Dagene På et sCUDerIa hanseat kUrsUs


Langsiden er knap 

to km lang og en 
M3 løber snildt 

270 km/t her. 
Men for dælen 

den er ujævn 
den asfalt ... 
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En smuk, rå, gammel norsk 911 bygget over 
en årg. 84, men med 993-motor. Bad-ass!

Denne smukke Porsche 964 RS måtte des-
værre en tur i hegnet på sidstedagen

Der er ufattelig mange fede biler på kurset, 
men denne Gumpert Apollo ta’r teten

Vel nok en af verdens bedst beliggende tank-
stationer i hvert fald denne dag

En Corvette ZR-1 er noget af det mest giftige på denne bane og kræver store cojones

Tre af de vildeste supersportsvogne samlet ét sted. Alle svenske endda, ak ak

Der er skam også masser af gamle biler, her en Austin Healey. Og de kørte røven ud af ...

En ukrainsk gut med en F430 kørte som en gal djævel. Det kostede et par skrammer

Måske ikke ligefrem den oplagte Nürbur-

gring-racer, men en Bentley kan også

De tre glade vindere af slalomkonkurrencen. 

Dansk, svensk og japansk – sådan!

Bemærk, at denne Porsche 993 RS har slup-

pet med venstre forhjul ud over hoppet

Gruppe 6's skøre hollændere deler kaffe ud 

under en sektionstræning. Sejt (og tak)

Her et scenarie som på racerbanerne i gamle dage, en Ford GT der tæver Ferrari


