Teknikens Värld bjuder in till vårens Track Day 30 maj!
Vi är några MOG East medlemmar som har anmält oss, och
vi ser gärna att fler vill prova sin Morgan på en av Sveriges bästa
motorbanor, Mantorp Park.
Kör din bil på riktig racerbana! Utveckla din egen körning, mingla
med likasinnade, ta del av vår unika paneldiskussion med experter i
branschen. Våra bandagar på Mantorp är bortskämda med
fantastiska recensioner av våra deltagare, så vänta inte med att
anmäla dig – för nu kör vi igen! Vi blandar teori och praktik och
avslutar med en eftermiddag fylld av bankörning där du kör musten
ur din egen bil.
Välkommen till Mantorp Park torsdagen den 30 maj (Kristi
himmelfärdsdag)
Platserna går normalt åt i en rasande takt, så vill du hänga med bör
du boka i tid. Mer information och bokning nedan.
Vill du veta hur det är att medverka på denna Track day är du
välkommen att kontakta Bengt Adolfi på mail: bengt@adolfi.se
eller 0705-931336. Jag har kört med min Plus 4 vid två tillfällen.

Torsdag 30 maj 2019
Datum
Mantorp Park
Plats
 Alla aktiviteter under förmiddagen.
Detta ingår


Bankörning, fyra pass per bil, under eftermiddagen. Med reservation för
förändringar



Lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika.



Personförsäkring i SBF.



Säkerhet

Pris

Program



Hjälm, den står du för själv. Detsamma gäller för eventuell
passagerare. Hjälmen ska vara en godkänd motorhjälm. En MC/mopedhjälm är utmärkt, men inte hockey-, skid- eller cykelhjälm.



Heltäckande klädsel. Även om det är varm sommardag krävs långbyxor
och långärmat vid körning. Gäller även eventuell passagerare.



Personförsäkring i SBF ingår under körning på banan. Gäller även
eventuell extraförare/passagerare.



Din normala försäkring gäller inte på bana.

För prenumeranter 1 195 kronor (exklusive serviceavgift).
För icke-prenumeranter 1 395 kronor (exklusive serviceavgift).
Extraförare/passagerare 795 kronor (max en per bil, åldersgräns 18 år –
exklusive serviceavgift)
08.00 Anmälan, gruppindelning och fika.
09.00 Vi välkomnar er med en kort genomgång av dagen.
09.30-12.30


Racingteori och säkerhetsgenomgång.



En paneldiskussion med experter från Teknikens Värld, Michelin och
Öhlins talar om bilens utvecklingsmöjligheter och dessutom gärna svarar
på era frågor.



Medåkning runt Mantorp Park med Teknikens Världs testförare i våra
bilar.

Lunch
12.30-16.30


Bankörning! Du får fyra körpass på Mantorp Park!

17.00 Avslutning.
Med reservation för förändringar.
Anmälan

Boka din plats här.
OBS! Begränsat antal platser, dröj inte för länge med bokningen!
De senaste bandagarna har alla blivit slutsålda och vi har tvingats säga nej till
sena anmälningar.

Frågor

Har du frågor eller funderingar kring Teknikens Världs bandag kontaktar du oss
på epost resor@mag.bonnier.se eller telefon 08-736 51 73.

änder cookies för att underlätta för dig att använda

