Ny bog fortæller Ring Djurslands historie
Ring Djursland har længe været en vigtig del af den danske motorsportshistorie, og nu kommer
historien om racerbanen på tryk. Den 17. november udkommer bogen Ring Djursland – En
udfordring for alle, der fortæller hele den omskiftelige historie om racerbanen, lige fra dens
grundlæggelse i 1965 og frem til begivenhederne i det nye årtusinde.
Historien om racerbanen ved landsbyen Pederstrup på det østlige Djursland har aldrig været
kedelig. Gennem alle årene har der været masser af begivenheder på racerbanen og utallige
intriger udenfor den.
På det sportslige område lagde racerbanen lige fra start asfalt til internationale løb med deltagelse
af kørere som den senere Formel 1-stjerne Ronnie Peterson og den femdobbelte Le Mans-vinder
Derek Bell, mens det var her, Nordens hidtil eneste verdensmester i Road Racing, Kent
Andersson, vandt sin første internationale sejr. Ring Djursland var også banen, hvor der for første
gang på dansk grund blev kørt afdelinger af officielle Europamesterskaber i først Formel 3 og siden
rallycross – begge gange med danske kørere i vigtige hovedroller.
Alt har dog ikke været en dans på roser. Ring Djursland var også skuepladsen for den værste
ulykke i dansk motorsports historie, ligesom den i flere perioder har ligget underdrejet uden adgang
for motorsportens udøvere.
En væsentlig del af banens historie har udspillet sig i kulisserne omkring den, for med fem
forskellige ejere i dens første 18 leveår har Ring Djursland også på dette område haft en omtumlet
tilværelse. Det hele tog sin begyndelse med dens fremsynede grundlægger Jens Christian
Legarth, der imidlertid omkom ved den tragiske ulykke i 1967, hvorefter enken Anni Legarth og
svigerfaderen Gunnar Henriksen drev den videre. Siden overtog den idérige Ancher Larsen banen
og satte en række nye initiativer i gang, inden den atter fik en ny ejer i den lunefulde René Koors,
der ofte satte hårdt mod hårdt og flere gange truede med at pløje banen op.
Det er blot nogle af alle disse begivenheder og episoder, der berettes om i Ring Djursland – En
udfordring for alle. En lang række af de personer, der har været med i banens historie som
deltagere, officials eller arrangører af løbene, fortæller om deres oplevelser og indtryk fra en
svunden tid i bogen, der er rigt illustreret, og hvor mange af billederne ikke tidligere har været
offentliggjort.
Forfatter til bogen er Morten Alstrup, Lystrup, der siden 1994 har fungeret som speaker på banen,
ligesom han tidligere har skrevet bøger om dansk motorsport, heriblandt Dansk Bilsport i 50 år.
Den nye bog Ring Djursland – En udfordring for alle præsenteres for offentligheden ved
Motorsportsdagen på Ring Djursland lørdag den 17. november klokken 13.00.
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