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forAn det store
gennembrud
Ronnie Bremer har tidligere måttet tigge penge for åben skærm for at få råd til sporten.
Men nu har han endelig fået en plads i Champ Car med team HMV Inc., og for første gang i 
sin 16 år lange karriere kan han slappe af. af bernt Kastberg, foto lasse bak mejlvang
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”Jeg slutter næste sæson på podiet. 
det er helt sikkert,” lover Ronnie Bremer og kaster et 

par rundstykker i halsen. Han er bænket ved Københavns Gokart 

Klub på Amager i et hyggeligt rundbueklubhus. Kaffen er varm, og 

han byder af sine rundstykker, mens en kold vind suser rundt på 

kurbserne udenfor. På klubhusets buede vægge hænger idolplaka-

ter af store verdensstjerner. Jason Watt, Nikolas Kiesa og ham selv. 

Alle startede de deres karriere her på kraftværksvej 10. ”Jeg skylder 

meget til det her sted,” siger Ronnie Bremer ved langbordet, mens 

et par knægte kommer ind ad døren. De ænser ikke Ronnie Bremer, 

men sætter sig foran hver sin computer. Ronnie Bremer er ikke ver-

denskendt endnu.

 

Flår I nAkken
Siden han var ti år har Ronnie ræset rundt på banen, og det gør han sta-

digvæk. Mellem løbene i Champ Car-serien er det her, Ronnie Bremer 

øver sig i at blive en bedre chauffør. ”Gokart er den bedste træning. 

Den flår næsten mere i nakken end en Champ Car,” siger Ronnie og 

giver et kast med hovedet. Han er lige kommet hjem fra Las Vegas’ 

ovalbaner, hvor hastigheden ligger mellem 320 og 350 kilometer i timen. 

Han er aldrig bange og går til opgaven som en håndværker. Om lidt skal 

han træne gearskifte. Hans gokart har seks gear, og det gælder om at 

finde de rigtige omdrejninger til det rigtige moment – en øvelse, som er 

nødvendig, da en Champ Car-racer ikke har sekventielt gearskifte eller 

padler under rattet. Eller noget som helst andet moderne ’hjælpeudstyr’, 

som Ronnie Bremer kalder det, modsat Formel 1-bilerne. Det at køre 

Champ Car er for Ronnie Bremer bedre end Formel 1, blandt andet 

fordi alle kører med samme motor, chassis og dæk.

”Hvis du kører i en Minardi, er du dømt til sidstepladsen. Sådan 

er det ikke i Champ Car, og det er det, jeg godt kan lide. Dine 

basischancer er ens,” siger Ronnie Bremer, som pointerer, at der 

naturligvis stadig findes dårlige og gode team.

 

120 undulAter
Næste år kører Ronnie for et bedre team, som har råd til at teste, og 

derfor bliver der nok længere mellem de hjemlige ture til Danmark. For 

Ronnie Bremer er motorsport alt. Hans femårige datter Natalie, som 

bor hos sin mor, kommer i anden række.

”Det skal ikke misforstås. Jeg elsker min datter. Men motorsport 

kommer først,” siger Bremer, som heller ikke har nogen kæreste for 

tiden. Ronnie Bremer voksede op på Islands Brygge med en mor, 

en far, to brødre, to marsvin og 120 undulater i to-værelses lejlighed 

på 55 kvadratmeter. Motorsportskarrieren startede på Losseplads-

vej, hvor den 10-årige Ronnie Bremer kørte motorcross på en tunet 

Puch Maxi sammen med en ven.  ”Jeg havde lidt skæv ryg på det 

tidspunkt, så min far mente, det var sundere for mig at køre gokart,” 

fortæller Ronnie Bremer med et smil. Og takker sin far.

 
særlIGt tAlent
”Min far skånede mig ikke. Han konkurrerede med mig og lod mig tit 

starte bagerst. Det lærte mig at kæmpe mig op gennem feltet og ikke 

tage noget for givet,” siger Ronnie Bremer, som alligevel straks var klar 

over, at han besad et særligt talent. Allerede ved sit andet løb vandt han. 

Og resten er så at sige historie. En fortælling om et særligt talent, som 

resten af verden kun lige har set fligen af endnu. Godt hjulpet på vej af 

gode venner som den tidligere verdensmester i kart Gert Munkholm, 

vennen Jan Magnussen, firmaet Peugeut og finansmanden Carsten 

Ree.  ”Og listen er lang. Jeg har slet ikke styr på alle de mennesker, 

som har hjulpet mig,” fortæller Ronnie Bremer og tænker sig lidt om.  

”Men sådan er det. Vi hjælper hinanden. Nu er det for eksempel min 

tur til at hjælpe det næste talent, Michael Christensen (månedens talent 

på side 20, red.), og jeg vil også hjælpe Jan Magnussens søn, Kevin 

Magnussen,”siger Ronnie Bremer. 

skylder MIllIoner
Ronnie Bremer skylder et tocifret millionbeløb til alle dem, han har lånt 

penge af gennem de sidste 16 år. 

”Men har man sagt motorsport, har man også sagt penge,” siger 

Ronnie Bremer, som i dag syntes, det er heldigt, at han aldrig har 

haft nogen penge. 

”For så er der heller ingen, som forlanger store penge af dig. Alle 

ved, at jeg ikke har nogen,” siger Ronnie Bremer, hvis mest ydmy-

gende oplevelse var at skulle sige på direkte tv, at han ikke havde 

nogen penge.

”Det var ikke sjovt, men det er en del af gamet,” siger Ronnie 

Bremer, som næste år begynder at tjene penge. På at køre i Champ 

Car.

”Hvad kan være bedre end at leve af sin hobby? Mit mål er nået. 

Man kan sige, at Formel 1 er det ultimative, men det er så stift et 

system og alt for meget bestemt af, om du kommer i det rigtige 

team, og desuden kan alle jo købe sig ind, uanset om de har talen-

tet. Champ Car passer mig bedre,” siger Ronnie Bremer, som ikke 

vil ligge og rode som en fattig mand nederst i feltet.

”Du kan se Kiesa, som bruger en masse penge – på hvad? Så kan 

han komme til at køre for Jordan – et af de dårligste hold? Hvor fedt 

er det?” spørger Ronnie og rejser sig fra langbordet. Det er tid til en 

runde på de kolde kurber udenfor.

blå bog:
Ronnie Bremer, 27 år, 1,71 meter høj, 65 kilo i kampvægt Født og 
opvokset på det gamle Islands Brygge, Amager Team 2005: HMV 
inc. og Dale Coyle Racing Team 2006: HMV Inc. Fem selvvalgte 
højdepunkter: 1) 1990: vinder af det uofficielle DM i kart for juniorer 
2) 1999 VM, Formel Super A. nr. 6 (skubbet ud i sidste sving – stod til 
en 1.-plads) 3) 2001: VM Formel Ford, nr. 2. 4) 2004: En sejr i tiende 
løb Toyota Atlantic Series 5) 2005: Champ Car – bare det at være 
med! 6) 2006: Når jeg står på podiet ....

ronnie Bremer


