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Fra Trackday kører til Roadracing kører Jes Uno Larsen Hent PDF Så kom den .......endelig !. Her er bogen
der ikke kunne købes i 1989 da jeg havde besluttet mig for at ville prøve roadracing på lukket bane. Hvilken
cykel skulle man købe, hvad skulle man gøre ved den, hvor kunne man købe reservedele til at ombygge den,

hvilket personligt udstyr krævedes der, hvor kunne man køre på den ??. Jo spørgsmålene var mange og
ubesvarede for der var faktisk ikke nogen i min omgangskreds der kunne besvare ovenstående, heller intet
Internet, Facebook, mm. Kort sagt, jeg var på herrens mark. Løsningen blev "Learning by doing", hvilket da

kan have sin charme, men i en materiel sport, også til tider en undøvendig dyr fornøjelse

Med denne bog som er fremragende beskrevet, er ikke bare trackdaykørere men måske også "rigtige"
racerkørere godt hjulp på vej med såvel tekniske tips, som almindelige gode praktiske råd om hvordan man
kommer godt i gang med trackday kørsel. Man behøver måske ikke nødvendigvis at følge bogens tips

slavisk, men måske bare tage sin gadecykel og plukke de ideer bogen er fyldt med, inden man tager af sted til
det første arrangement.

Bogen kan både bruges som inspiration og appetitvækker der forhåbentlig kan inspirere nye til at tage
springet ind i denne fantastiske sport der byder på fart, spænding, udfordring under ordnede sikre forhold,

samt muligheden for nye venskaber med ligesindede.
René Prang
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