
Prøv kræfter med en rigtig racerbil

Kør på sjælland eller i jylland

Vi holder events både på sjælland og i jylland. 
På sjælland køres på FDM Sjællandsringen 
ved Roskilde, og i jylland køres på FDM  
Jyllandsringen nær Silkeborg.

Begge baner er særdeles egnede til en dag  
i motorsportens tegn. FDM Jyllandsringen er 
kendt fra tv hvor blandt andet DTC og STCC 
har fundet sted.

Få gjort drømmen til virkelighed. . .

Kontakt fan@michelnykjaer.dk



Få gjort drømmen til virkelighed på FDM Jyl
landsringen eller Sjællandsringen, hvor Michel 
Nykjær afholder eventdage som er skrædder
syet efter jeres behov. I kan foreksempel få 
lov til at prøve kræfter med flere forskellige 
typer racerbiler, samt high speedture med 
den dobbelte DTC og Europa mester Michel 
Nykjær bag rattet.

Til motorsportseventen starter I med at blive 
rigtig klædt på til kørslen på banen med køre
dragt og hjelm. Herefter instrueres I i racerba
nens ideallinier, samtidig med at I får introduk
tion i de grundlæggende principper omkring 
køreteknik, sikkerhed, flagsignaler, regler osv.

Så skal der køres racerbil!
Bilerne tæller blandt andet Renault Clio 
Cupracer eller en DTClookalikeracer. Alle 

bilerne kendes fra TV og er rippet for al unød
vendig indmad og bygget om til racerløb.

· Seat Leon DTC racer – 240 HK
· Renault Clio – 205 HK
· Formel Renault – racerbiler – 250 HK
· Peugeot Spider – 225 HK
· VW Scirocco – 210 HK

Kontakt os på fan@michelnykjaer.dk og hør 
mere om hvordan I får en uforglemmelig 
dag, skræddersyet efter jeres ønsker. Der vil 
således også være morgenmad og frokost 
på dagen, samt mulighed for foredrag med 
Michel Nykjær.

Michel Nykjær

Michel Nykjær er professionel racerkører,  
på hans cv står blandt andet 2 danmarksme
sterskaber og 2 europamesterskaber inden
for standardvogne. Michel stiller for tiden op 
i verdensmesterskabet for standardvogne, 
WTCC, hvor han kæmper om guldet mod 
verdens bedste. 

Michel sørger for at jeres dag bliver i motor
sportens tegn. Han guider jer igennem dagen, 
og ved arrangementets afslutning vil der være 
mulighed for en highspeed tur med Michel. 

Få skræddersyet en dag efter jeres ønsker og behov – ideelt til kundearrangementer 
eller bare en oplevelse for livet


