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Sports
Racing Club
Sweden

Vad är Sports Racing Club?
Ett nätverk för oss som gillar bilar, motorsport och
utvecklande möten.
Med mötesplatser på spännande arenor – i Sverige
och utomlands. Från lokala Mantorp Park till legendariska Spa-Francorchamps och Formula 1.

Syfte:
– Nätverk med möjlighet att knyta
affärskontakter
– Oförglömliga upplevelser

Tema:
Motorsport

Program 2018
Kick-off /pubträff i Linköping (mars)
En dag på Mantorp Park (april)
Besök Koenigsegg i Ängelholm (maj)
F1-VM Spa-Francorchamps (augusti)
STCC-final Mantorp Park (september),
Summering/pubträff i Linköping (oktober)

Medlemmar:
Företag/privatpersoner med bil-/motorsportintresse

Kostnad medlemskap:
9.500 SEK /år (Mvs tillkommer)

Övrigt:
– Dekal + medlemskort
– Regelbunden information via mail

Det här händer 2018!
Mars: Vi börjar med en kick-off i Linköping där årets
upplevelser presenteras mer i detalj. Plats och tidpunkt meddelas i god tid till varje medlemsföretag.
April: Ett besök på
Mantorp Park. Allt
startade som en
renodlad racerbana
1969, men är idag
så mycket mer. Vi
får en presentation
av verksamheten och
dess innehåll samt bjuds
på en Prova-På-aktivitet.

Augusti: Årets höjdpunkt!
Resa till F1-VM på belgiska SpaFrancorchamps.

Maj: Besök hos
Koeniggsegg i Ängelholm. Ett unikt fabriksbesök för en begränsad
grupp deltagare.

September: Den svenska
racereliten kör sina finaler
på Mantorp Park. Vi besöker
team, äter lunch tillsammans
och ser tävlingarna från
läktarplats.
Oktober: Summering av året. Vi träffas på restaurang
och delar minnen från 2018 års höjdpunkter. Samt tittar på vad som kan hända nästa säsong.
Vad kostar det?
Årsavgiften är 9.500 kr + moms mot faktura. Då ingår
mat/dryck för en person vid både kick-off och avslutning. Även ”Ett besök på Mantorp Park” är kostnadsfritt. Resterande arrangemang faktureras separat
och här finns möjlighet att boka in extra gäster i mån
av plats.

Racerteam
Sports Racing Club kommer att ha ett eget racerteam
som tävlar på de större svenska tävlingarna. Mer
detaljer kring detta senare!

All information går ut via regelbundna mail till medlemsföretagens kontaktpersoner - med detaljer kring
resor och arrangemang samt annat som har med
Sports Racing Club att göra.
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