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Forberedelse til Rallye Monte Carlo Historique 2016 med 4 dages kørsel på is ved John Haugland i Geilo 
 
Da jeg ikke var helt tilfreds med selv efter sidste års tur til Geilo havde jeg besluttet mig for en yderligere omgang 
kørekursus. Derfor var der programsat endnu en tur til John Haugland i Geilo og Dagali flyvepladsen. Sidste år var der 
masser af sne med lidt underliggende is. 

 
I år var der masser af is med lidt sne ovenpå hist og her. De farligste situationer opstod når man skulle til og fra bilen 
med glatte køresko på, men heldigvis kom der ingen brækkede ben. 
 
Der skulle også have været kørt på den nærliggende sø. Isen var tyk nok (30 cm), men der var kommet regn ovenpå, 
derefter sne og disse 2 lag var endnu ikke frosset hvorfor det var umuligt at bruge søen, så al kørslen foregik derfor 
på flyvepladsen. 

 
 
 
Banen blev lagt af en traktor med specialudstyr. D.v.s. skovl og sneslynge foran efterfulgt af skraber og en aksel med 
mange hjul på som en slags tromle og derefter en afretter. 
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Når isen var blevet for glat blev der sendt en Mercedes 190 2,3 16V ud på banen med pigdæk med ”svenske pigge”. 
Det er pigge, der stikker 6 mm ud af dækket og river is-overfladen op.  
Herefter er der lidt bedre bid for køreskoleeleverne indtil isen igen er slidt blank. 

 
 
Det er helt risikofrit at stå af, for bortset fra en parkeret bus er der absolut intet man kan køre ind i. I modsætning til 
sidste år blev der faktisk ikke stået af, men der var adskillige snurreture.  
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Indimellem kørselen er der forplejning i lufthavnsbygningen og der er også et værksted til rådighed. 
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Forplejningen står fru Haugland for, ligesom det er hendes job at trække fri hvis man sidder fast i sneen uden for 
banen.  
 
Var det så pengene og besværet værd? 

Ja! 
Efter 10 mrd’s pause var det utroligt givende at få nogle dages intensiv træning. Sidste år var det kørsel på fastkørt 
sne og is. I år blev det på is og blank is. 
Bilen havde været totalt adskilt siden RMCH 2015 og det var spændende at se om den fungerede. Det gjorde den fra 
start til slut. Der er selvfølgelig småting, der skal ordnes, men det er småting. 
 
Hvad fik jeg så ud af det? 

1. Det var fantastisk at træne nedbremsninger fra 100 km/t til næsten 0 km/t ved indgangen til en hårnål på 
blank is. 

2. Det var lærerigt at sammenligne kørsel på vinterdæk uden og med pigge. Piggene er absolut at foretrække 
når det er is, men på sne er moderne vinterdæk bedre end pigdæk. 

3. Det var meget lærerigt at få fundet ud af optimalt dæktryk og hvor meget betydning det havde for bilens 
styreegenskaber ved indgang i sving. 

4. Det samme gjorde sig gældende for justering af bremsetryk til at virke optimalt på sne/is. 
5. Træning i at kombinere ideallinier og samtidigt finde det bedste steder for hjulene at få fat. 

 
En sådan tur kan kun anbefales. John Haugland er meget vidende. Han kører bilen, han sidder ved siden af og han 
står i kontroltårnet og overvåger både bilens reaktioner og kørerens. Han sætter en ære i at få både kører og bil 
optimeret.  
Jeg var årets første elev, men denne uge er afsat til Skoda’s fabriksteam, der kommer for at forberede sig til det 
Svenske Rally. De kommer med en WRC rallybil, 2 førstekørere, 2 andenkørere og 16 teknikere med hver deres 
forskellige speciale. Den 15. januar kommer en tysk konkurrent, der også skal have træning og ønsker at teste 
forskellige nordiske dæk inden Rallye Monte Carlo Historique 2016. 
 
Jens Gandrup Jørgensen   www.a-team.dk 
 
Ps. Hvis du skulle få lyst til en sådan tur i næste sæson, så kan du bare kontakte mig hvis du vil vide mere.  


