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Vil du gerne stå op til
denne vognpark?

Det kan faktisk lade
sig gøre, hvis du ligesom vores journalist
Frederik T. Frey tilmelder dig til et af AMG’s
vinterkurser. Det koster
28.000 kr., hvilket er en
slat, men så får du altså
også en køreoplevelse,
du vil huske for altid!
Læs mere fra side 50
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Kørekurser // Nürburgring
Sørg for, at dæk, bremser og bremse
væske er i ordentlig stand, inden du kører

Verdens ældste kørekursus er stadig bedst

BMW Ice Perfection Training

100 km syd for Polarcirklen i Arjeplog arrangerer BMW bogstavelig talt et cool kørekursus over fire dage. Udstyret med
en 431-hestes BMW M4 på pigdæk lærer instruktører dig at
håndtere den hidsige baghjulstrukne coupé gennem det snedækkede landskab, hvor de normalt vintertester prototyper.
Hvornår: 20. februar
Pris: 24.200 kr. inkl. besøg
i sauna!
Info: bmw-
drivingexperience.com

Et omrids af Nürburgring er nær
mest obligatorisk at have på hjelmen

Kurset starter fra tidlig morgen, så
kursisterne får det maksimale ud af dagen

Corsa Pilota Limited Edition
Giver du dig selv et kørekursus på
Nürburgring, bliver du uden tvivl en glad mand

Nürburgring er et legendarisk
stykke asfalt. Mest fordi der er meget
få mennesker på denne jord, som mestrer
banen til fulde. Heldigvis findes der et unikt
kørekursus, som kan være til hjælp

Vi brugte en med
bragt Peugeot RCZ
R på kurset, men
du kan også have
det sjovt i en Swift
Sport, som du kan
leje ved rent4ring.de

Tekst & foto Thomas W. Brixen

Siden en flok racerkørere i 1958 besluttede sig for at videregive deres kundskaber bag et rat, har det legendariske kørekursus Scuderia Hanseat, der alle år har
fundet sted på den berømte Nürburgring,
været en realitet. Teknikken og undervisningsformen er kopieret af mange andre,
men Scuderia Hanseat er den ægte vare.
Ikke mindst når det gælder om at lære den
berygtede Nürburgring at kende.
Bifaldet vil ingen ende tage, da en ældre
canadier træder op på scenen for at modtage nålen for sit 60. Scuderia Hanseatkursus i træk. Der er kun to kurser hvert
år, så den gamle mand har altså deltaget i
samtlige kurser de seneste 30 år. Han må
både have en forstående kone og være en
virkelig hårdkogt chauffør. Et par andre
modne herrer modtager også nåle for
mange års tro tjeneste, og generelt har
stemningen mere karaktér af en gammel-elevfest end en velkomstmiddag til et
kørekursus.
Nordsløjfen, som vi skal køre på, består
af 20,8 km asfalt, der med 73 kurver bugter sig gennem et skovfyldt bjerglandskab. Det er uden sammenligning verdens
mest udfordrende bane, og som om det
ikke er nok, er GP-banen, der er over fem
km lang, koblet sammen med Nordsløjfen
under kurset. Lad os komme i gang!
Klokken er 7:45, og jeg triller ind i pitområdet i en sort Peugeot RCZ-R, der skal
være min bedste ven de næste par dage.
Med 270 hk og forhjulstræk er den langt
fra den hurtigste bil i pitten, hvor talrige
Porsche 911 GT3, SLS AMG, Ferrari’er og
andre sportsvogne holder parkeret. Med
erfaringerne fra Bil Magasinets Handling
Day i sommer ved jeg dog, at den franske
løve er en perfekt og langt barskere banebil, end dens smukke ydre lægger op til.
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Dagens og morgendagens program
lyder på sektionstræning frem til frokost,
hvorefter banen er åben for fri træning
indtil kl. 14. Her lukkes banen igen ned,
så kursisterne kan køre mere sektionstræning. Det bliver så igen efterfulgt af fri
træning, indtil banen lukker kl. 19.30.
Sektionstræning betyder, at den næsten
26 km lange bane bliver delt op i 10 sektioner, som du kører en ad gangen. Det lyder
måske kedeligt, men husk: Hver sektion
er længere end hele Jyllandsringen.
Først køres sektionen igennem i en
samlet række efter en instruktør. Herefter kører en bil ad gangen og venter ved
enden af sektionen. Når alle biler er igennem, kører man i samlet række forholdsvist langsomt den modsatte vej til sektionens start, hvor man undervejs får
feedback og tips fra instruktørerne, der
står forskellige steder langs banen.
På den måde er det muligt at lære den
ekstremt lange og teknisk svære bane lidt
efter lidt.
Stemningen i pitten er fantastisk, for
vejret er perfekt, og alle glæder sig til at
komme i gang. Én efter én sendes de forskellige grupper af sted. Mine nakkehår
rejser sig, da svenskeren ved siden af drejer nøglen i en rå Porsche 997 GT3 RS og
vækker boxermotoren til live.
Vi kører afsted i en lang række mod
vores første lektion, som går fra Fuchsröhre til Kallenhard. Det er tredje sektion
på banen, så vi når hurtigt frem og stiger
ud af bilerne.
Det virker som en umulig opgave at
holde styr på instruktørernes mange tips,
men øvelse gør mester, og jeg bliver nødt
til at prøve. Den hidsige 1,6-liters turbomotor sender RCZ’en afsted ned ad

Scuderia Hanseat

Hvad: 4-dages
kørekursus
Hvor: Nürburgring
Hvornår: 3.-6. maj
og 31. august til 3.
september
Mad: Ja, god frokost, kaffe og kage
og 2 x gallamiddag
samt fri drikkevarer
Pris: 23.448 kr.
Info: scuderiahanseat.de
Kontaktperson:
p.dyrelund@gmail.
com

Man bliver sendt ud på banen én ad gangen,
så der er mindst risiko for at støde sammen

afslutning, hvor de før mig allerede har
vendt bilerne og holder klar til at køre
retur. Et par timer senere er linjerne og
bremsepunkterne til sektionen lært, og i
løbet af de næste par dage kommer vi gennem alle sektionerne, og der er endda
også tid til noget fri træning.
Onsdag morgen begynder nervøsiteten
så småt. For intet kursus uden eksamen,
og det gælder også her. Som afslutning på
dette fire-dages-kursus, skal jeg om eftermiddagen bevise over for instruktørerne,
at jeg faktisk har lært noget.
Bilerne holder allerede på rad og
række, da jeg ankommer. Alle venter på
at blive sendt afsted. 24 forskellige steder
på banen står dommerne placeret, og de
uddeler hver mellem 1-10 point.
Hjelmen er spændt, og mine hænder knuger om rattet, da jeg ser Golf R’en
foran mig blive sendt afsted med h
 vinende

dæk. Fem, fire, tre... sekunderne tæller
ned. Nu! Første sektion går lige som det
skal, og på den efterfølgende hurtige sektion ned mod Aremberg viser speedometeret et godt stykke over 200 km/t.
På de få lige stykker kan jeg se, at jeg
haler ind på den hidsige Golf R, og ved
Brünnchen bliver jeg for alvor nødt til at
slække på speederen, så jeg holder mig
bag Golf’en resten af omgangen. Du må
nemlig ikke overhale på denne runde.
Ærgerligt, men helt galt går det nu ikke,
for da jeg kommer i mål, finder jeg ud af,
at jeg er blevet nummer to i min gruppe.
Nogle timer senere på vej hjem mod
Danmark beslutter jeg mig for at starte
opsparingen til næste Scuderia Hanseatkursus. Ja, det er rigtig mange penge, men
omvendt er det også en fantastisk oplevelse at lære den legendariske Nürburgring at kende. Så der er vist kun at sige:
“Auf wiedersehen Scuderia Hanseat!” //

Ferrari’s mest eksklusive kørekursus foregår på den 5,2 km
lange Mugello-bane i Toscana, hvor Ferrari også udvikler sine
F1-racere. 24 deltagere får lov til at piske Ferrari 458 Italia,
458 Speciale og F12 Berlinetta gennem øvelser og rundt på
banen i to dage under vejledning af kyndige instruktører.

Hvornår: Sommer
Pris: 110.000 kr. inkl.
ophold på luksushotel
Info: formulaauto.dk

Le Mans Driver Experience

Giv den gas under Dunlop-broen i en ægte Pescarolo-prototype med Corvette-motor. I samarbejde med K-Rejser arrangerer den officielle Le Mans løbsarrangør, ASO, et mini-Le
Mans på den permante 4,2 km lange Bugatti-bane. Du får 15
minutters træning i bilen og to stints a’ 15 minutter i løbet.

Hvornår: September
Pris: Ca. 20.000 kr. inkl. fly,
transport og logi
Info: krejser.dk

Pony Drift Academy

Kurset tiltrækker lækre sportsvogne, men
du kan også have det sjovt i billigere biler

På Sturup Raceway nær Malmø kan du lære at køre sidelæns,
så røgen står ud af skærmkasserne. Skolevognene er ombyggede Ford Mustang V8 GT. To halvdags-kurser introducerer
den uøvede biltosse til drifting, mens heldagskurser forbereder de dygtige elever til konkurrencedrift

Hvornår: Fra marts og frem
Pris: Fra 3.065 kr. (5 timers
begynderkursus)
Info: ponydrift.com


Vores udsendte kom
da selvfølgelig hjem
med en pokal, som
kommer til at stå på
den bedste plads i spi
sestuen – eller måske
garagen

den meget stejle lange bakke, der starter sektionen. I bunden venter kompressionen, der maser dig helt ned i sædet,
mens banen svinger til venstre. De dybe
sportssæder holder mig fast, og den hårde
undervogn klemmes sammen, inden himmel og trætoppe igen kommer til syne, for
nu går det stejlt opad igen. Det er præcis
hér, det bliver giftigt: Først skal jeg gennem et par blinde kurver, inden en skarp
venstre/højre-kombination skal gennemkøres – sidstnævnte har mange afkørsler på samvittigheden. Heldigvis er RCZ R
udstyret med store bremser, som høvler
farten af, så jeg kan placere den perfekt
gennem svingene – uden uheld!
Før jeg ved af det, er jeg ved sektionens

Porsche Sport Driving Experience

Det behøver ikke koste en formue at prøve nye sportsvogne
på en bane. Porsche stiller med et stort udvalg af forskellige
modeller og køreinstruktører til at guide dig gennem forskellige prøver på to køretekniske anlæg til foråret. Udover deltagergebyret skal du være minimum 25 år for at deltage.
Nürburgring er så
lang, at den er delt
op i sektioner, så
du lærer banen at
kende lidt ad gan
gen, indtil man i sam
let flok kører videre

Hvornår: Sorø: 6.-8. maj.
Randers: 11.-13. maj
Pris: 2.995 kr.
Info: porsche.dk
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