
Her er en guide fra mig, som jeg ville følge hvis jeg skulle lave en clubracer mere, jeg skrive det i 

rækkefølge med det vigtigeste først.  

 

God basis bil, som næsten har den kræft du vil have (alt efter klasse), og som kan komme langt ned i 

vægt, vægten er det vigtigeste da vi kører på meget små baner, og du får 3 foldig glæde af vægten 

(acc.,brems,sving) hvorimod power kun er til glæde når du skal acc.  

 

DÆK, er 50% af en banebil, monter 17" med det samme, DTC slicks kan fås for 100,- kr. pr. stk. og er 

virkelig gode at køre med, og ret holdbare.  

 

Støddæmper og fjedre, køb fra start nogen min. 1-vejs justerbare og med højdejustering, coilover er en 

sværer men også bedre løsning, personligt ville jeg regne med min. 10.000,- kr. på denne post, da den 

er meget vigtig.  

 

Krængningsstabilisator, er med til at give din bil den vigtige stivhed i svingene, og er ikke så dyre, 

opdater evt. de eksisterende til tykkere.  

 

Bøsninger, stor effekt til en rimelig pris, skift alle bøsninger i hjulophæng til nylon, eller endnu bedre 

til jern, desværre tit en stor arbejdsopgave.  

 

Hjulgeometri, godt med camper og carster, rådfør hvis muligt med en som kører i en tilsvarende, eller 

prøv dig frem ved hjælp af feeling og temperaturmåling af dækket efter kørsel, du bør ikke have mere 

end max. 15 grader temperatur forskel på inderside og yderside af dækket, denne måling sladre hvis du 

har forkert camper.  

 

Dæktryk, dette punkt er nemt at finde frem til, start feks. på 1,6 bar, kør min. 6 omgange og mål så dit 

dæktryk, det opvarmede dæk bør ligge på omkring 2,2 bar varmt, efterfølgende justere du på det kolde 

tryk indtil du kommer ind med 2,2 bar. Skriv så dine kolde dæktryk ned for hvert hjul samt 

banetemperatur, til sidst har du et skema for hver bane.  

 

Ellers velkommen til Clubrace, du har valgt en god klubsport med et fantastisk sammenhold og med en 

stor vilje blandt alle til at hjælpe.  

 

P.S. KØB, KØB, KØB en færdig racer, bliver tit handlet til 1/3 af byggepris, du kommer meget 

længere for dine penge.  

Brugte DTC dæk kan findes på HMS, eller jeg kan også skaffe dig nogen, hvis du ikke bremser dem i 

stykker (blokere/flatspot) kan du nok klare dig med 8-10 dæk på en sæson.  

 

Jeg vil foreslå dig Öhlins eller en af de andre store producenter, vigtigt at du vælger en motorsports 

dæmper og ikke en gade, snak evt. med Gunnar Aaskov motorsport han har flere mærker.  

 

VH  

Henrik Nøhr  


