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Road Racing: Sachmann på Nürburgring
22/06-2012

Emil Sachmann var til start ved tredje afdeling af den tyske ADAC Junior Cup på Nürburgring, hvor weekenden blev præget
af regnvejr, og hvr det trods god kørsel ikke blev til point. Læs hans beretning fra løbet her…

Min far og jeg landede på banen om formiddagen, og jeg skulle først køre kl. 15:00 om efter middagen, så vi havde god tid til
at gøre klar og strække benene, efter den lange køretur på omkring 1000km.
Vi fik pakket ud og gjort tingene klar til den første træning som var på hele 30 min. Heldigvis nåede banen lige at tørre op, efter
en ordentlig byge, men der var lidt fugtigt på banen.
Det gik fint og jeg vænnede mig hurtigt til banen. Jeg fandt en af top kørerne i feltet (Michael Gerstäcker), som jeg fulgte
rundt på banen og vi havde et godt tempo. Men min bagende lavede en del slides, så det var mere Speedway end
Roadracing, hvilket gjorde det lidt svært.
Lørdag fik vi sat et nyt bagdæk på, i håb om mere grip og mindre Speedway. Herefter skulle jeg på banen 2 gange – i en
tidstagning om formiddagen og en om eftermiddagen (2 x 30min.). Men denne dag regnede det altså bare, og med nyt dæk
gjorde det tingene ekstra svært for mig. Men jeg fik prøvet banen i regn vejr og var 16. hurtigste kører i regnvejret.

Næste tidstagning var der et tørt spor - takket være de andre klasser som måtte kører med regnvejrs dæk - hvilket var godt, for s
kunne jeg se linjerne på banen og kører en smule hurtigere.
Efter tidstagning skulle jeg holde som nr. 12, og selvom det stadigvæk var koldt søndag, så skulle vi kører i tøtvejr. Det vil
samtidigt sige, at jeg ikke kunne bruge regnvejrs træning/tidstagningen til noget på den ”nye” bane, men jeg var klar og håbede
på det bedste.
Starten gik og jeg var nr. 10 i 2. sving, men lige foran mig var der en der styrtede, så jeg ikke kunne undgå ham, og jeg kørte
lige ind i ham. Det resulterede i, at jeg væltede, men heldigvis var der ikke sket noget med cyklen, så jeg skyndte mig at
rejse den op og kører videre. Herefter var jeg absolut bagerst i feltet - helt nede på 38. position og 50-100 meter efter den
næstsidste.
Jeg fik dog ret hurtigt hentet de bagerste, og jeg kørte mig langsomt op igennem feltet. På de små 15 omgange som løbet nu
varede, fik jeg kørt mig op på en 17. plads i mål. Desværre blev det uden nogle point denne gang, men mine omgangstider i
løbet var kun 2 sekunder langsommere end nr. 1, som var Michael Gerstäcker.
Jeg ligger nu samlet nr. 18, trods 2 styrt ud af 3 race.

Næste løb skal køres på Red Bull Ring i Østrig om 11 dage, og der håber jeg på tørvejr hele weekenden, så hvis alt går vel er må
top 5 placering der.
/Emil Sachmann
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