
DRIVER DEVELOPMENT



INTRODUKTION
Racing Lab Driver Development er den overordnede 
betegnelse for det forløb, som kørerene gennemgår 
for at optimere evner og færdigheder med det 
ultimative mål at stille op med Racing Lab i et Dansk 
eller internationalt langdistanceløb.

Forløbet henvender sig til to målgrupper:
 –  Nybegynderen, som efterspørger en indføring 

i motorsportens verden med henblik på senere 
deltagelse i racerløb

 –  Den professionelle, som ønsker at optimere og 
forfine køreteknik med hjælp af Racing Lab’s 
erfarne coaches

Hvert eneste forløb er tilrettelagt efter kørerenes 
individuelle færdigheder, mål og ønsker, hvilket 
betyder, at ikke to programmer er ens. Racing Lab 
vurderer nøje, hvilken træning, køreren har brug for 
og justerer løbende programmet derefter.
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1. SIMULATORTRÆNING
Intensivt træningsforløb, hvor du sammen med 
Racing Labs professionelle coach gennemgår de 
elementære øvelser, som er med til at optimere dine 
evner i racersædet. Din coach er Ronnie Bremer.

 –  Optimering af kørsel og teknik under trygge og 
sikre forhold

 –  Virkelighedstro gengivelse af racerbils og banes 
feedback

 –  Deltagelse i sim-løb som forberedelse til løbsdel-
tagelse

Der anvendes professionelt setup fra Sim-Lab 
Products, som er førende blandt verdens udbydere 
af simulatorudstyr til træning og coaching. Udstyret 
indstilles, så det matcher bil og bane, ligesom der 
kan trænes under forskellige vejr og temperatur- 
forhold.



2. FYSISK VEJLEDNING
Kørerens fysiske form er afgørende for såvel indlæ-
ringskurven i træningsforløbet som for performance 
on track. Derfor indgår også fysisk træning og 
kostvejledning i forløbet. Her samarbejder Racing 
Lab med Pulskoncept, som er ansvarlig for Dansk 
Automobil Sports Unions talentudviklingsprogram 
og har guidet flere professionelle racerkørere til den 
rette fysiske træning og kost.

 –  Individuel vejledning i træning, kost og ernæring

 –  Sammensætning af personlige træningspro-
grammer

Forløbet starter med en personlig konsultation, hvor 
kørerens behov for styrketræning og ernæring mv. 
fastlægges, og hvor køreren får en grundlæggende 
forståelse af, hvad kroppen har brug for, når den skal 
performe i en racerbil.



3. BANETEST
Den naturlige opfølgning på mange timers simulator-
træning er en test i en virkelig racerbil på en virkelig 
racerbane. Her skal alle erfaringerne fra simulatoren 
udnyttes bag rattet af Racing Labs KTM GTX/GT2.

 – Test af KTM GTX/GT2 på racerbane

 – Analysering af performance via film og data

 – Vejledning af coach og ingeniør

 – Forsmag på forberedelser til et racerløb

Under banetesten vil køreren blive guidet af en coach, 
som i samarbejde med en ingeniør vil vurdere kørerens 
performance. Ved hjælp af onboard-kamera og data 
fra bilen vil køreren sammen med coach og ingeniør 
analysere sin egen performance med henblik på opti-
mering, hvilket også vil give køreren en forsmag på det 
forberedende arbejde før en løbsweekend.



4. LØB
Målet med Racing Labs Driver Development er at 
integrere køreren i et hold á en til fem personer, som 
indsættes i et dansk eller internationalt langdistan-
celøb á 1 til 24 timers varighed. Deltagelse i racerløb 
er kulminationen på udviklingsforløbet og består af 
flere afgørende delforløb, som Racing Lab hjælper 
køreren igennem:

 – Indledende møder med praktisk information mv.

 –  Simulatorkørsel på bane sammen med øvrige  
kørere

 – Tilmelding og registreringer mv.

 –  Tidsplan for møder, briefings, trænings- 
sessions mv.

 – Hjælp til rejse, indkvartering osv.

 –  Coaching og instruktion under test og  
træningssessions

 – Dokumentation i form af billeder og evt. video

 – Afvikling af løb

 – Opsummering af løbsweekendweekend



5. BILEN
KTM GTX/GT2 blev præsenteret i 2021 og er baseret på den succesfulde GT4-model, som har vundet store 
internationale racerløb de senere år. Der er tale om en rendyrket racerbil fra inderst til yderst, spækket med al 
den seneste teknologi, som gør det muligt at skabe det perfekte individuelle setup. Under hjelmen ligger en 
5-cylindret rækkemotor fra Audi’s performance-afdeling, og som, afhængig af reglement, yder fra 530 HK i 
GTX version op til 660 HK i GT2 version.

Motor 2,5-liters 5-cylindret rækkemotor, turbo (2,8 bar)

Effekt GTX 530 HK/615 NM - GT2 Op til 660 hk/720 NM (afh. af reglement)

Præstationer 0-100 km/t under 4 sek., topfart GTX 276 km/t – GT2 +300 km/t

Transmission Holinger 6-trins sekventiel gearkasse, baghjulstræk

Chassis Fuld kulfiber/kunststof

Undervogn Skruefjedre med justerbare dæmpere for/bag

Bremser Performanceskiver/klodser med justerbar ABS / TC

Vægt 1048 kg

Power / Vægt forhold GTX 1,98 kg / HK -  GT2 1,74 kg / HK



6. ØKONOMI
Racing Lab Driver Development er et 
forløb, som tilpasses kørerens indivi- 
duelle behov og ønsker.  
Budget fastlægges herefter.

For mere information, kontakt os på

ronnie@racinglab.dk  
eller  
tlf. +45 27 11 10 00



ronnie@racinglab.dk  eller tlf. +45 27 11 10 00


