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Fra Track-days til Roadracing Jes Uno Larsen Hent PDF Så kom den ... Endelig! Her er boken som ikke
kunne kjøpes i 1989 da jeg hadde bestemt mig for å prøve road racing på bane. Hva sykkel skal jeg kjøpe,
hva skal der gjøres med den, hvor kan du kjøpe deler for å bygge den opp, hva slags personlig utstyr var
nødvendig, hvor kunne man kjøre på den? Spørsmålene var mange og ubesvart fordi det var egentlig ikke

noen i min omgangskrets som kunne svare på det. Der fantes ingen internett, facebook osv. Kort sagt, var jeg
i vilrede. Løsningen ble "learning by doing", som da kan ha sin sjarm, men i en materiel sport, noen ganger

unødvendig kostbar opplevelse.

Med denne boken, som er fremragende beskrevet, er ikke bare trackdaykørere men kanskje også "ekte" race-
fører, godt hjulpet med både tekniske tips som gode praktiske råd om hvordan du kan komme i gang med

trackday kjøring. Kanskje man ikke nødvendigvis trenger å følge bokens råd slavisk, men kan bare ta sin gate
sykkel og plukke de ideene boken er fylt med, før avreise for den første trackday.

Boken kan brukes som inspirasjon som forhåpentligvis vil inspirere nye til å ta steget ut i denne flotte sporten
som gir fart, spenning, utfordring under trygge forhold, og muligheten for nye vennskap med ligesinnet.
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