Vibe Smed

BritCar 2009

Endnu en sæson på de engelske racerbaner
Efter tre sæsoner i formel-racere, to i Danmark og en i England, skiftede Vibe Smed i 2009 til sportsvogne,
nærmere bestemt en Porsche 996 GT3 Cup. Stadigvæk på de engelske racerbaner, dog med en enkelt
afstikker til den navnkundige Spa-Francorchamps bane i Belgien.
Vibe deltog i BritCar serien, som er en langdistance løbsserie, hvor en perlerække af imponerende
sportsvogne af forskellig styrke og hurtighed befinder sig på banen samtidigt. Få af bilerne er direkte
sammenlignelige og det giver meget varierede løb. Mindst to kørere deles om en bil, så der skal altid
foretages mindst ét kørerskift undervejs i løbet.
Hver gang køreren er på banen er det for lang tid, korteste stint vil typisk vare 45 minutter, længste stint er
op imod 120 minutter. Pit-stop strategi og perioder med safety car spiller nogle gange en større rolle end
omgangstiderne for det endelige resultat.
Vibe følte sig hurtigt hjemme under de nye forhold, på trods af de betydelige forandringer. For at skåne
materiellet skulle hun f.eks. vænne sig til ikke konstant at presse bilen til det yderste. Et racerløb er
naturligvis altid ekstremt stressende, men i et felt med meget forskellige biler er der hele tiden trafik. Enten
skal man selv forbi en langsommere bil eller også er der en hurtigere, som skal passere. Nogle gang begge
dele samtidigt, men det er vilkårene, og det går sjældent galt.
Forud for sæsonen var Vibes største bekymring netop faren for kollisioner. Men det skulle vise sig, at det
mere var mekaniske defekter, som var årsagen til udfald. Særlig gearkasseproblemer var der en del af, ved et
enkelt løb så udpræget, at Vibes bil måtte udgå.
I det hele taget var Vibes præstation i 2009 et mønstereksempel på disciplineret kørsel med et overblik og en
modenhed, som egentlig kendetegner langt mere erfarne kørere. Vibe var med sine 21 år en af feltets absolut
yngste deltagere, som for en stor dels vedkommende bestod af yderst erfarne sportsvognskørere. Uanset om
det var høj sol, eller regn og mørke satte Vibe næsten hver gang bilens hurtigste tider, og bragte den
samtidigt sikkert hjem til pitten.
På trods af at der var tale om en debut-sæson i en bil, som ikke var specielt hurtig, formåede Vibe og hendes
medkører Chris Bentley alligevel at køre sig frem til en samlet 11. plads ud af 32 i BritCar serien. I klasse 3,
som er den langsomste klasse, blev det til en 5. plads ud af 13. En flot præstation, som der er grund til at
være stolt af.

En ung fan har fået lov til at sidde bag rattet under pit-walk

Mediedækning
At dygtiggøre sig som racerkøerer er ikke mange beskåret. Når man så samtidig er en kvinde, der
konkurrerer på lige fod med mænd, så er det noget, som ind i mellem kan give omtale i medierne. Vibe har i
2009 optrådt flere gange på TV, bl.a. i såvel Go'morgen Danmark som Go'aften Danmark. Desuden har hun
medvirket i 6'erens nye motormagasin Gear og Lir sammen med Jason Watt og Mads Christensen.

TV optagelse på Ring Knutstorp

Sponsorer
Kun gennem støtte fra sine sponsorer har Vibe mulighed for at dyrke motorsport på højt professionelt plan.
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Britcar, Silverstone, 28. marts 2009
Når feltet i det engelske sportsvognsmesterskab Britcar sendes afsted er det en imponerende samling biler,
som forlader startgridden. Ferrari, Porsche, Aston Martin, BMW, Corvette og Lotus er mærker, som fremgår
af startlisten, suppleret med mere eksotiske sportsvogne såsom Mosler, Ginetta og Marcos m.fl. Alle trimmet
for maksimal ydelse til de fremragende engelske racerbaner.
Sidste år afsluttede Vibe Smed sæsonen i Formula Palmer Audi med et løb på Englands mest prestigefyldte
racerbane Silverstone. 2009's første løb foregik ligeledes på Silverstone, men for første gang i sin karriere
skulle Vibe konkurrere med "tag på" efter skiftet fra formel-racere til sportsvogne. Inden løbet havde hun
testet et par gange i sin Porsche 996 GT3, og havde dermed stiftet bekendskab med den noget anderledes
kørestil, som er nødvendig til sportsvogne. "Man skal lægge noget af aggresiviteten fra sig i sportsvogne"
siger hun, "bilen er tungere, bremselængderne er længere og downforcen mindre, og det kræver tilvænning
at få det maksimale ud af den type racerbiler".
Som sædvanlig, når der er tale om racerløb i England, er vejret mere en modspiller end en medspiller. På
løbsdagen trak byger med jævne mellemrum hen over Silverstones iskolde og forblæste asfalt, og det skulle
vise sig at være til betydelig ugunst for teamet. Kvalifikationen startede på regndæk mens banen tørrede op
og noget usædvanligt valgte teamet at skifte til tørvejrsdæk under kørerskiftet, så Vibe blev sendt på banen
med kolde dæk. Straks efter at hun havde fået varme i dækkene gjorde en mindre byge dækskiftet omsonst,
og hun trillede slukøret i pit uden at få en hurtig omgang.

Sekundet efter at bilen er ankommet til pit under qualifying (foto: David Cannard)
Da selve to-timers løbet skulle starte var banen igen ved at tørre op og bilerne startede ud med forskellige
typer dæk. Vibes teamkammerat kørte på intermediate, hvilket syntes at være en klog beslutning. Flere af
konkurrenterne, som var startet på regndæk, lavede et ekstra pitstop for at skifte til slicks med det resultat, at
Vibes bil avancerede over den første time til en fjerdeplads blandt de 12 tilmeldte i hendes klasse.

Midtvejs i heatet overtog Vibe bilen og da hun kom på banen var den dumpet noget tilbage i den samlede
stilling. En byge på det tidspunkt ville have været perfekt, men de mørkegrå skyer valgte netop denne gang
at holde tæt. Så selvom Vibe kørte et udmærket stint og sætte en række - efter forholdende - gode tider, så
endte det hele alligevel med en lidt skuffende 8-plads.

Umiddelbart efter et vel overstået race (foto: Ian Walkerdine)
"Teamet og min medkører var rimeligt tilfredse med resultatet, som betyder at vi har scoret de første
mesterskabspoint", sagde Vibe efter løbet, "men jeg ville nu gerne have kørt mit stint på slicks, så jeg kunne
være konkurrencedygtig".

Britcar, Rockingham, 2-3. maj 2009
Egentlig skulle andet løb i Britcar serien foregå på Donington, som er en af de baner, Vibe er godt bekendt
med. Men Donington er under ombygning, og kunne ikke sikkerhedsgodkendes. Derfor var løbet flyttet til
Rockingham banen, som er Englands nyeste motorsportsanlæg. Rockingham er egentlig en rundbane, anlagt
efter amerikansk mønster, men når der køres 'normale' racerløb benyttes kun halvdelen af ovalen, resten er
en traditionelt bane med sving og chikaner.
Eftersom dele af rundbanen benyttes er der et oplagt 90 graders sving midt på som deler langsiden op i to.
Som vinderkøreren sagde til Vibe før løbet, 'Keep your eyesight to the left'. Det skal forståes således, at når
man går ind i svinget med bilen på skridgrænsen ved 190 km, så skal man ikke kigge på muren, som er
uhyggeligt tæt på, men i stedet på inderbanen.
Vibe var formentlig feltets eneste kører, som ikke havde kørt på banen før, så hun havde brug for al den test
tid, som var til rådighed. Bilen var sat op med en nyanskaffet sekventiel gearkasse, som passer Vibe godt.
Efter ca. 20 minutter måtte Vibe konstatere, at femte gear ikke fungerede og hun kørte i depot. Det viste sig,
at en doc-ring var ødelagt og teamet valgte i stedet at montere den manuelle H-gearkasse. Desværre betød
gearkasse-skiftet at Vibe ikke fik yderligere test-tid.
Ved tidtagningen lørdag startede Vibe på friske dæk og satte snart en rimelig tid, som hendes medkører ikke
var i stand til at forbedre. I den samlede stilling rakte det dog kun til en startplacering i slutningen af feltet,
men det bekymrede ikke teamcheferne. De pointerede, at ved endurance racing drejer det sig i første omgang
om at køre stabilt og dernæst om at sætte hurtige tider.

Driver coach Nick giver Vibe gode råd umiddelbart før hun skal på banen

Ved lørdagens løb er det Vibe, som skal køre første stint på 45 minutter. Hun lægger hårdt ud og sætter
allerede på første omgang forfølgelsen af bilerne umiddelbart foran ind. Snart går hun forbi den første bil for
enden af langsiden med en hastighed lige over 200 km. Derefter gælder det en af de andre Porscher, som hun
henter et par omgange senere. Den bliver overhalet på den første del af langsiden, og hun sætter jagten ind på
det næste offer. På dette tidspunkt af løbet er der ikke engang gået et kvarter og hun sætter tider over et
sekund hurtigere end ved tidtagningen og tæt på klassens førende bil.
Den hårde jagt er ikke uden omkostninger, på et tidspunkt kikser hun et gearskift og umiddelbart efter
forsvinder al træk på hjulene. Vibe må parkere på græsset, overbevist om, at gearkassen har lidt ubodelig
skade. Bilen er placeret sikkert, så hun må finde sig i at se resten af løbet fra sidelinien uden mulighed for at
komme tilbage til pitten.
Da bilen er bragt ind til værkstedet kan mekanikerne hurtigt konstatere, at gearkassen er uskadt, men at den
ene trækaksel ikke har kunne stå for presset. Teamcheferne benytter lejligheden til at præcisere over for
Vibe, at ved denne form for løb skal man ikke nødvendigvis presse materiellet benhårdt. Med den indstilling
Vibe har til race er det vanskeligt for hende ikke konstant at forsøge at komme hurtigst muligt rundt på
banen, men hun lover at tage den mere med ro ved søndagens afdeling.
Denne gang er det Vibes medkører Chris Bentley, som tager de første 45 minutter. Han kører stabilt og
sikkert og bringer planmæssigt bilen ind til pitstoppet. Vibe er lige akkurat kommet på banen, da en af
bilerne forulykker og der opstår en mindre brand. Det betyder en lang periode med safety car, som forløber
noget kaotisk. Nogle biler vælger at tage en ekstra omgang mens der stadig er safety car, og andre kører så
langsomt at feltet flere gange bliver splittet op i to afdelinger.
Da løbet endelig genoptages er det tydeligt, at Vibe holder sig til teamchefernes strategi om ikke at presse
bilen til det yderste. hun kører stabile, men ikke specielt hurtige tider og holder stillingen i forhold til de
øvrige. Hen mod slutningen af løbet forekommer flere dramatiske situationer, bl.a. spinner en bil rundt midt
på banen, hvilket ikke forhindrer en konkurrent i at foretage en hasarderet overhaling af Vibe under gult flag.
Lidt senere bliver Vibe overhalet for enden af langsiden, men chaufføren oversatser og spinner rundt. Vibe
må i absolut sidste øjeblik undvige, og undgår dermed et fatalt crash.

Alle er glade efter at bilen er kommet sikkert gennem løbet (foto: David Cannard)
Da det hele er overstået hersker der en del forvirring om resultatet. Bl.a. er det ikke afklaret om bilen, der tog
en ekstra omgang under safety car, er blevet diskvalificeret. Ud af de 12 startende biler i Vibes klasse kendes
hendes endelige placering i skrivende stund ikke, men det bliver formentlig en 5-plads. Ganske udmærket og
gode mesterskabspoint på kontoen. Desværre betyder udfaldet om lørdagen nok, at den samlede stilling ikke
forbedres væsentligt, her er Vibes bil forud for løbet placeret på en 7-plads.

Britcar, Spa-Francorchamps, 27. juni 2009
At køre racerløb på Spa-Francorchamps banen i de belgiske Ardennerbjerge er enhver kørers ønskedrøm.
Vibe fik allerede i 2008 lejlighed til det i sin lynhurtige Formula Palmer Audi, men i år indgik det igen i
løbskalenderen, denne gang via deltagelse i Britcar.
For at være bedst muligt forberedt havde teamet booket test hele torsdagen, så Vibe og hendes medkører
Chris Bentley mødte frem tidligt om morgenen. Bilen var klar og Chris tog et indledende stint på ca. 25
minutter, hvorefter Vibe overtog den. Men allerede efter to omgange begyndte bilen at opføre sig underligt i
bagvognen, og kort efter blinkede temperaturlampen og Vibe kørte i pit. Det meste af kølervæsken var tabt,
hvilket kunne forklare den løse bagvogn når vandet løb ud på dækkene.
Tilsyneladende var årsagen en sten, som havde slået hul i køleren, men det skulle snart vise sig, at selve
kølepumpen også havde taget skade. Inden en erstatning blev fremskaffet var dagen så fremskreden, at der
desværre ikke blev lejlighed til yderligere test. Det var selvfølgelig en streg i regningen for kørerne, som
blev nødt til at køre kvalifikationen uden at få lært banen ordentlig at kende i forvejen.
Eftersom Chris havde fået længst tid i testen blev det aftalt, at han ville tage de første 15 minutter af
kvalifikationen, hvorefter Vibe ville få de sidste 30. Det gik helt efter bogen, hvor Vibe konstant forbedrede
tiderne efterhånden som kvalifikationen skred frem. Desværre blev der 5 minutter før afslutningen sat et rødt
flag op, så alle kørte i pit. Selvom der var mulighed for yderligere et par omgange efter det røde flag valgte
teamet ikke at gå ud. Vibes tider var bedre end hendes medkører, men under de givne omstændigheder blev
det ikke til nogen særlig god startplacering, ca. totredjedele nede i det 43 biler store felt.
Spa-Francorchamps banen er naturligvis meget populær blandt Britcar feltets kørere, så foruden de faste
deltagere var der en del gæstebiler, som ikke deltager i det samlede mesterskab. Desuden er feltet opdelt i
forskellige klasser, så der er virkelig tale om en blandet landhandel. Det spænder fra lynhurtige sportsvogne
og over til standardvogne, som næsten er gadebiler med lidt hårdere affjedring og racerdæk.
Efter fredagens kvalifikation var det blot om at væbne sig med tålmodighed, for starten til det 3 timer lange
løb var først fastsat til kl. 19 lørdag aften. Heldigvis var weekenden besat med talrige andre klasser med
masser af fremragende racerløb. Det var bl.a. Formel Renault, Formel 3 og Formel 2. Vibe har i det år hun
tilbragte i England lært mange af de andre unge racerkørere at kende, og for hende var der lejlighed til et
glædeligt gensyn med flere af dem.

Team CT Racing lige før regnen satte ind

Vejret på Spa-Francorchamps er lige så legendarisk som selve den mere end 7 km lange bane. Det er mildt
sagt ustadigt, og det er almindelig kendt, at regnen kan styrte ned på store dele af banen, mens andre dele er
badet i solskin. Torsdag, fredag og lørdag havde stort set kun budt på strålende solskin. Hen mod løbsstart
for Britcar så det imidlertid mørkere og mørkere ud, og med en time til start begyndte regnen. Snart stod det
klart, at der ville blive tale om et fuldt regnvejrsløb. Mens mekanikerne omstillede bilen til regnvejrs-setup
og Vibe gjorde sig klar til sit stint gjorde hun opmærksom på, at hun jo aldrig havde kørt Porschen i regnvejr.
Teamcheferne så ikke specielt begejstrede ud, men en gang skal jo være den første og det blev så nu. Mere
end 40 racerbiler i tæt formation lige efter starten i fuld regnvejr er næsten 100% garanti for dramatik. Der
hvirvles så meget støvregn op af de mange biler, at de fleste i praksis kører i blinde og må kigge ud i
vejkanten for at finde bremsepunkter. Næppe var starten gået før et par af forreste crashede for fuldt drøn i
det berømte højhastighedssving Eau Rouge. Vibes team kunne konstatere, at noget var helt galt og snart
kørte ikke mindre end to medical cars mod ulykkesstedet. Heldigvis var Vibes Porsche ikke involveret, og
der var da heller ikke sket noget alvorligt med kørerne i de forulykkede biler. Men ikke mindre end 30
minutter blev derefter tilbragt bag safety car.

Britcar feltet klar til start på den regnvåde bane
De mange omgange med nedsat hastighed i det regnfulde vejr betyder, at udluftningen i bilen ikke er
optimal. Et håndgribeligt bevis på det er tiltagende duggede ruder. Umiddelbart før safety car forlod banen
tog regnen yderligere til med det resultat, at Vibe pludselig sad i en bil fuldstændig uden udsyn. Alt var
mælkehvidt uanset hvor hun kiggede, og det skal ses i lyset af, at hun lå midt i et felt på over 40 utålmodige
chauffører, som udelukkende havde lyst til at køre for fuld gas. Så hun valgte det eneste fornuftige, som var
at køre i pit og lade mekanikerne tørre ruderne af indvendig. Det kostede selvfølgelig tid i størrelsesordenen
en omgang, men det var simpelthen ikke risikoen værd at forsøge at holde trit med det øvrige felt i en bil
uden ordentlige udsynsforhold.
I det samlede felt dumpede Vibes bil tilbage til en placering omkring nummer 35 og de var sidst i deres
klasse. Med 2½ time tilbage af løbet og regnen silende ned i stride strømme så det lidt håbløst ud. Der var
ikke andet at gøre end at give los og Vibe optog forfølgelsen. Hun forbedrede stille og roligt sine tider
omgang efter omgang og kom forbi den ene konkurrent efter den anden. Efter en times kørsel valgte teamet

at udsætte hendes skift med et kvarter for ikke at bryde den gode rytme. En klog beslutning for på de sidste
runder satte hun endnu engang en stribe fremragende tider på niveau med de forreste i hendes klasse, og da
hun endelig svingede ind i pitten var hun avanceret mere end 10 placeringer i det samlede klassement og
kommet op på en 23. plads.
Hendes medkører kom i bilen og han kørte stille og roligt sit stint uden den store dramatik. Selvom hans
tider ikke var på niveau med Vibes var han i stand til at holde placeringen og endda forbedre den lidt. Da
løbet blev afsluttet var det på en udmærket 22. plads og en 6. plads i klassen. Teamet var ganske godt tilfreds
også set i lyset af det uplanlagte pitstop for at få tørret ruderne af. Hen mod slutningen var der opstået et tørt
spor, men ellers var alt foregået på våd bane. Så man må konstatere, at Vibe nu ikke længere kan undskylde
sig med at være uerfaren i regnvejskørsel i GT racere.
Selvom Vibe selvfølgelig helst havde kørt løbet på tør bane, så var hun alligevel godt tilfreds med
præstationen. 'Hver eneste gang man kører gennem Eau Rouge er en fantastisk oplevelse' sagde hun, 'det
sving mærkes i hele kroppen, det er næsten af episke dimensioner'.

På vej mod Eau Rouge med 190 km i solskinsvejr

Britcar, Castle Combe, 9. august 2009
Det engelske vejr har fået skyld for meget i Vibes 1½ år i britisk motorsport. Men denne weekend i det
skønne Sydengland viste det sig fra sin bedste side, med sol fra morgen til aften. For Vibe var det første gang
på Castle Combe, endnu en af de baner, som er anlagt på baggrund af en lufthavn fra 2. verdenskrig.
Det er en hurtig bane, hvor man for nylig har måttet sænke hastigheden ved at bygge et par chikaner.
Problemet er imidlertid, at afkørselsarealerne er nærmest ikke-eksisterende. Den mindste fejl straffes
ubønhørligt med en mere eller mindre smadret bil. Vibe fik et enkelt kvarter i bilen før tidtagningen, og det
var ikke helt nok til at få lært banen at kende, så hendes kvalifikationstid var ikke specielt imponerende.
Søndagens løb skulle starte kort efter middag på det tidspunkt, hvor solen bagte allermest ned og
temperaturen nærmede sig 30 grader i skyggen.

Mange af tilskuerne deltog i pitwalk umiddelbart før starten
Med en startplacering i den tunge ende af det ca. 35 biler store felt var der nok arbejde at tage fat på. Det var
Vibe faste makker Chris Bentley, som lagde ud, og han var i stand til at avancere flere pladser frem. Løbet
hørte med sine 90 minutters varighed til et af de kortere i sæsonen og da Chris var færdig med sit stint havde
han bragt bilen frem til en placering som nummer 19.
Pitstoppet forløb perfekt og Vibe tog fat på sine ca. 50 minutter i bilen. På den forholdsvise korte bane til så
mange biler er det ikke mange omgange man får uden trafik, men efter ca. 20 minutter bag rattet begyndte de
gode tider at indfinde sig. Vibe satte her tre-fire tider, som skulle vise sig at blive bilens bedste. Samtidig
avancerede hun også støt og roligt fremad i klassementet, hvor hun efterhånden var nået op på en 15. plads.
Løbets slutfase nærmede sig og efterhånden som trætheden og varmen gjorde sin virkning steg antallet af

afkørsler. Da der manglede ca. 20 minutter kom safety car på banen, lige netop som Vibe var inde i en god
periode. Kort efter at hastigheden var sat ned lagde Vibe mærke til at der kom dråber på frontruden. Hun
måtte starte viskeren, og så gik det op for hende, at det ikke var vand, men olie. Viskeren smurte olien ud
over hele forruden, og Vibe så ingen anden udvej end at køre i pit og få vasket olien af. Det kostede lige
netop en ekstra omgang, hvilket bl.a. betød at den nærmeste konkurrent i klassen kom foran. Så i stedet for at
jagte en 3. plads, som var inden for rækkevidde, så var hun nu sat tilbage på en 5. plads. Det var umuligt at
indhente det tabte da safety car forlod banen og Vibe måtte skuffet trille i mål på en 5. plads i klassen og en
15. plads samlet.
Alle kørerne i feltet var mærket af den stegende hede, og Vibe var ingen undtagelse. Køredragt og
brandsikkert undertøj er varmt nok i forvejen, og når det så suppleres med høj sol, så er det en udmattende
cocktail. Men det er vilkårerne og Vibes kondition er bygget op gennem hård træning i motionslokalet, så
hun stod det igennem uden at varmen gik ud over præstationerne på banen.
Teamet var tilfreds med indsatsen set i lyset af at det var Vibes første forsøg på banen og uheldet med
oliespildet fra en af de forankørende biler. Var det ikke indtruffet ville den samlede placering være blevet en
12. plads, hvilket ville have været sæsonens bedste.

BritCar 500, Silverstone, 3. oktober 2009
Silverstone i sine forskellige udgaver er en af de baner, som Vibe efterhånden kender ganske godt. Sæsonens
længste løb foregik på den udgave af Silverstone, som kaldes GP Circuit. Til lejligheden var den sædvanlige
co-driver Chris Bentley suppleret med en hurtig engelsk kvinde, som hed Christina Holley. Eftersom løbet
var sat til 6 timers varighed blev det til ca. 2 timers køretid pr deltager.
Den første lørdag i oktober bliver det tusmørke ved 19-tiden og helt mørkt ved 20-tiden. Det betyder lys på
bilen i den sidste halvdel af løbet og til lejligheden var der derfor monteret 4 kraftige spots til supplement af
de sædvanlige forlygter. For Vibes vedkommende var det første gang hun skulle prøve at køre et løb i mørke,
det tætteste hun havde prøvet tidligere var tusmørke ved sæsonens tidligere løb på Spa-Francorchamps.
42 biler stillede til start, og som sædvanlig er der mange forskellige slags, nogle lynhurtige, mens andre er
mere adstadige. Vibes Porsche 996 GT3 hører til i midten, så man er sikker på masser af trafik, både dem
man selv skal forbi og de som vældig gerne vil hurtigt videre.

Tre forventningsfulde kørere kort før det går løs
Vibes sædvanlige co-driver tog den første tørn på ca. 1 time, hvorefter Vibe tog over. De var dumpet lidt
tilbage på de hektiske første omgange, men Vibe tog ufortrødent fat på arbejdsopgaven med at komme frem i
feltet. Hun kørte stabile tider, som stille og roligt bragte hende frem i det samlede klassement. Da hun efter
en god times tid i bilen leverede den videre til den tredje kører var hun avanceret ca. 10 placeringer og lå på
en udmærket 21. plads.
Samtidig med at Vibe overlod bilen til den tredje kører blev der monteret friske dæk. Det gode arbejde blev
fortsat og snart var endnu et par placeringer i hus. Men sammen med tusmørket kom der også kolde skyer og

da løbet var ca. 2,5 timer henne kom regnen. Teamet kaldte bilen i pit og foretog et hurtigt dækskifte. Det var
et klogt valg, for avancementet i den samlede stilling fortsatte. Dette skyldtes også, at det næste kørerskift
blev udsat, således at tredjekøreren tog sine to timer i ét stræk. Kort før 4-timers mærket var nået, lå bilen på
en imponerende 14. plads. Og hvad der var endnu bedre, i den klasse, som Vibes bil tilhører, lå de på 4.
pladsen.

Den sorte Porsche på vej ud i mørket (Foto: David Cannard)
På det tidspunkt var den førende bil i klassen så uheldig at køre af banen, og der blev for første gang indsat
safety car. Alle i teamet holdt vejret, for pludselig lugtede de podieplads og pokaler. Men træerne gror ikke
ind i himlen, den førende bil kom tilbage på banen og fortsatte ufortrødent i samme tempo som hidtil. I
mellemtiden var der skiftet kører igen i Vibes bil, så hendes normale co-driver var tilbage ved rattet.

Jobbet er overstået, 10 pladser frem i klassementet (Foto: David Cannard)
Pludselig offentliggjorde løbsledelsen at pit-stoppet, hvor der blev skiftet til regndæk, havde været for kort.
Det skal tage minimum 90 sekunder og det havde kun varet 83. Straffen var benhård, to omgange tilbage.
Dermed var alle forhåbninger om en topplacering væk da Vibe satte sig bag rattet for at tage den sidste times
tid inden løbets afslutning.
Banen var ved at tørre op, og Vibe valgte at køre på slicks. Det viste sig hurtigt, at det nok ikke var den rette
beslutning, for Vibes tider var ikke specielt gode. I kombination med hendes første race i mørke og den
glatte bane var det først hen mod slutningen at Vibe fik ordentlig hold på det og fik kørt et par rimelige
omgange.
Da slutflaget endelig faldt var det på en placering som nummer 22 i det samlede klassement og en 7. plads i
klassen. Bortset fra en smule knas med gearskiftet i Vibes sidste stint havde bilen kørt upåklageligt som et
urværk.
Teamet og kørerne var ikke helt tilfredse efter løbet, som egentlig endte med et rimeligt resultat. Men når
man har været tæt på et rigtigt godt resultat tæller et halvgodt ikke helt så meget.

BritCar, Brands Hatch, 7. november 2009
Aldrig tidligere har Vibes sæson strakt sig helt ind i november måned, men i år foregik sidste løb så sent som
7. november. Heldigvis viste det engelske vejr sig fra sin bedste side denne weekend, så selv om det var
ganske koldt blev løbet kørt på tør bane.
Løbet foregik på den korte Indy udgave af Brands Hatch, en bane Vibe kender udmærket fra sidste sæsons
løb i Formula Palmer Audi. Ikke mindre end 32 GT sportsvogne var mødt frem og på den korte bane var det
garanti for masser af trafik. Vibes bil hører til i den langsomste af de tre klassementer, så det er vigtigt at
holde godt øje med spejlene.
Ligesom sidste gang på Silverstone var det et nat-løb, dog kun på 90 minutter, så det var samtidig et af
sæsonens korteste løb. Når der er tale om endurance race er qualifying ikke en specielt vigtig faktor og
ligesom i de øvrige løb var Vibes bil ikke med fremme. Det blev til en startplacering som nummer 28, men
med 90 actionfyldte minutter skulle det snart blive lavet om.
Vibe lagde ud og som i flere af de foregående løb blev løbet neutraliseret kort efter starten med en safety car.
Det skyldtes, at trængslen i første sving ofte betyder at der skal ryddes op. Da løbet derefter blev givet frit
begyndte Vibe arbejdet med stille og roligt at avancere op gennem feltet. Det skete uden den store dramatik,
selvom det er yderst stressende at køre hurtigt på denne bane i bælgmørke og med de andre bilers skarpe
lygter rundt om sig. Hun kørte tider, som kun var få tiendedele fra sin tid fra qualifying, som jo blev kørt i
dagslys.
Netop rok-solid stabilitet er et af nøgleordene i endurance racing, og Vibe kørte som et urværk de mange
omgange på Brands indtil hun blev kaldt ind til kørerskift midtvejs i løbet. Det betød avancement til en 19.
plads, 9 pladser bedre end udgangspunktet. Nogle af de vundne placeringer skyldtes kollisioner i feltet, men
det er afgørende, at en kører kan fornemme hvornår der kan opstå farlige situationer og så holde sig væk. Det
er en af Vibes særkender at hun yderst sjældent er involveret i skærmydsler på banen, faktisk har hun i to
sæsoner i britisk motorsport gennemført alle starter på nær en enkelt, hvor gearkassen gik i stykker.

Trafik i mørket (foto: Rick Cannell)

Vibes teamkammerat var ikke helt så heldig som Vibe, han havde et mindre sammenstød med en konkurrent
og valgte at tage en ekstra tur i pitten for at få efterset bilen. Bortset fra en skramme på døren var den dog
uskadt og kunne gennemføre løbet. Det blev til endnu et par trin op ad på resultatlisten og da det ternede flag
faldt endte de på en flot 17. plads. Blandt de faste kørere i klasse 3 rakte det endda til en fin 4. plads.

Skumringen sætter ind (foto: Rick Cannell)

(Foto: Martin Skøtt)

