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Sveriges största motortalang
Bli en del av teamet bakom en av Sveriges just nu största motorsporttalanger, Felix Rosenqvist. Vi jobbar på att skapa en lokal
företagspool som finns med och stöttar Felix fortsatta framfart i
karriären.
Felix har redan fantastiska meriter och är den mest framgångsrike
föraren någonsin i Formel 3 historien med dubbla segrar i Macau
(inofficiella VM), dubbla Masters-titlar, EM-titel. Felix är den förste
förare någonsin som lyckats ta en Grand Slam i Formel 3 d.v.s. vinna
de 4 stora loppen och titlarna, Macau, Masters, Pau GP och EM-titeln.
Under säsongen 2016 kör Felix
Indy Light den näst högsta formelbilsserien i USA
GT för Mercedes i Blancpain-serien
Reservförare i DTM för Mercedes,
DTM-tester för att utveckla nästa års bil,
F1-simulator för Mercedes.
Felix har redan erbjudits ett test i Indycar under året
(Den amerikanska motsvarigheten till F1)

Det här ingår som medlem
på Scandinavian Kartway i Anderstorp där vi
1 Reklamplats
kommer att ha en bild på Felix och visa vilka företag som
stöttar honom. Detta för att marknadsföra att ert företag
är en del av satsningen på Felix fortsatta karriär.

2 Ni får eran logga på Felix hemsida, www.felixracing.se
får en bil vid Felix GP, en motordag i Karlskoga för 3-4
3 Nipersoner
med ett 3 timmars race som dagens absoluta

höjdpunkt. Teori, träning och VIP-licens samt frukost,
lunch och fika ingår. Felix GP körs den 18 oktober eller 19
oktober. En helt fantastisk upplevelse!

4 Inbjudan till presentation och träff på Scandinavian

Kartway där Felix berättar om sin satsning samt ger lite
tips innan ni får chansen att försöka slå honom i hyrkart.
Vi berättar förstås också litet grand om det som händer
bakom kulisserna.

5 Pris för medlemskapet är 25 000 ex. moms

Motordag med Felix på Gelleråsen i oktober
Du blir racerförare för en dag i racepreparerade Volvo C30 på Gelleråsen utanför Karlskoga.
Vi samlas i depån, och dagen inleds med kaffe och smörgås samt en teoretisk lektion för
att förbereda alla deltagare för en heldag bakom ratten. Höjdpunkten är naturligtvis det
avslutande tretimmarsracet, där tre till fyra personer delar på en bil för att försöka ta sig
först över mållinjen.
DETTA INGÅR:
Indylights och GT-föraren Felix Rosenqvist, Sveriges stora framtidshopp, som instruktör.
Teoretisk utbildning – genomgång av regler, spårvalsteknik m.m.
Tretimmarsrace med racepreparerade Volvo C30. Vi mjukstartar med några träningsvarv.
Diplom med foto till varje deltagare samt pokaler till vinnarna.
Lån av racingutrustning (hjälm, overall m.m.).

