
Racing & Events
Få en oplevelse for livet



”Det handler om at 
vinde, men det 
handler også om at 
have det sjovt mens 
vi gør det”

Momentum Racing Aps – Kalvehave Mark 4, 4771 Kalvehave
www.momentum-racing.dk

RACERTEAMET
Hele grundnerven i vores eventfirma, er vores 

Racerteam.
Det gør at vi får adgang-, og har det rette netværk til 

at kunne give dig, dine medarbejdere eller kunder 
den rigtige oplevelse på racerbanen.

Vi råder over to potente SEAT fabriksbiler, som 
kører med om Danmarksmesterskabet i 

Yokohama Supercup.

DANMARKSMESTER 2021

Teamet består udelukkende af yderst erfarne folk 
i Dansk banesport. De fleste i teamet har været 
med på de helt store topteams i Danmark og alle 
brænder for at gøre en forskel.

Vi husker dog hyggen når vi er ude og det er med 
til at skabe den der familiære stemning, som der 
er i vores telt og blandt vores VIP gæster.

På de kommende sider kan du se hvordan du kan 
komme med og opleve stemningen…

På momentum-racing.dk kan du læse 
mere om kørere, team mv.



”Kom helt tæt på et 
racerteam i aktion”

FRA 695,- / pr. person
Excl. Moms. 
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VIP OPLEVELSE PÅ RACERBANEN
Få en unik stemning og en uforpligtende snak 
med dine kunder, medarbejdere eller noget 
helt andet.
I kommer helt tæt på et professionelt 
racerteam og kan følge med fra første parket.

Vi arrangerer disse events på Padborg Park, 
Jyllands-Ringen og Ring Djursland og alt er 
muligt, lige fra gourmetmad hvor kokken er 
med på dagen, til det mere afslappede hvor vi 
har en til at stå og grille lækre pølser fra den 
lokale slagtermester og lidt lækkert at drikke 
fra det lokale bryghus.

Der vil altid være adgang til de bedste 
tribuner og naturligvis fuld forplejning ved 
teamet hele dagen.

Eksempel på en tidsplan:

Kl. 9.30  Morgenmad og 
velkomst

Kl. 10.00 De første løb begynder 
og tribunen venter.

Kl. 12.30 God frokost hos teamet
samt status fra kørerne.

Kl. 15.00 Kaffe og kage hos 
teamet samt update. 

Kl. 17.00 Tak for i dag.



”PERFEKT MÅDE TIL 
AT FÅ HÅNERETTEN 
BLANDT 
KOLLEGAERNE”

Kl. 8.30 Ankomst til banen hvor der 
nydes lidt morgenmad

Kl. 9.00 Instruktion.
Kl. 9.30 Træning/Kvalifikation
Kl. 11.00 Race
Kl. 12.30 Præmieoverrækkelse
Kl. 13.00 Frokost, netværk og røverhistorier.
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RACERKØRER FOR EN DAG
I samarbejde med Padborg Park tilbyder vi at 

komme bag rattet i en rigtig racerbil.

Bilerne vi kører i er Mitjet (SuperGT) racere med 
sekventiel gearkasse mv. De vejer ikke ret meget og 

er supernemme og hurtige at køre i.

På vores eventdage kører vi typisk formiddagshold 
og eftermiddagshold og her er man 4 mand om hver 

bil og vi råder over 5 af disse biler.

FRA 2.895,- / pr. person
Excl. Moms. 

Eksempel på en tidsplan:



”Perfekt til 
teambuilding, 

salgskonkurrencer, 
kundepleje og 

netværk”

Eksempel på en tidsplan:

Kl. 8.45 – Morgenmad og velkomst
Kort intro  15 min.
Omklædning 20 min.
Briefing/teori 40 min.
Intro i bil 10 min.
Træning/pacecar 45 min.
Buffer 10 min.
Træning/Kvalifikation 45 min.
Race 45 min. 
Kl. 13.30 – Frokost og netværk

2.895,- / pr. person
Excl. Moms. (normalpris 3995,-)
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RACERKØRER FOR EN DAG
Vores mest populære event til dato!

I samarbejde med Jyllands-Ringen kan vi tilbyde dette
unikke event som er vores bestseller. 

Vi laver disse events løbende gennem hele året og det 
bruges til medarbejdere, kunder, salgsgaver mv.

Man er 3 personer om hver bil og vi råder over 8 biler
som vi kører disse events med. Bilerne er VW 

Scrirocco cup biler som er bygget op med store 
bremser, motorsportsundervogn osv. 

SKAL DU MED UD OG HAVE EN OPLEVELSE FOR LIVET?



”PERFEKT til 
teambuilding og 
kundeevents”

Kl. 8.30 Ankomst & morgenmad
Kl. 9.00 Instruktion.
Kl. 9.30 Vi sejler ud
Kl. 11.00 Race
Kl. 12.30 Præmieoverrækkelse
Kl. 13.00 Frokost, netværk og røverhistorier.
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MATCHRACE PÅ VANDET
Motorsport på vandet, med samarbejdet i højsædet.

I samarbejde med de bedste i DK arrangerer vi 
Matchrace events i Aarhus, København og Middelfart.

Der rådes der over 30 matchracebåde hvor man typisk 
er 4-5 på hver båd. Et event hvor man virkelig får prøvet 
sine samarbejdsevner af og får opbygget tillid på båden.

Man behøver ikke at have prøvet at sejle før,
da der er proff. Instruktør med på hver båd. 

FRA 2.695,- / pr. person
Excl. Moms. 

Eksempel på en tidsplan:



”den ultimative
motorsports-

oplevelse”

Eksempel på en tidsplan:

3 dages event med fly fra Aalborg 
lufthavn.

Dag 1. Transportdag med middag på 
hotellet i Spanien.

Dag 2. Eventdag med fuld smæk på hele 
dagen på banen og god middag på 
hotellet om aftenen.

Dag 3. Morgenmad og hjemrejseFra 19.995,- / pr. person
Excl. Moms.
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RACERTUR TIL SPANIEN
Kom med på en tur lidt ud over det sædvanlige…!

Et par gange om året arrangerer vi en VIP tur til 
Guadix racecircuit i Spanien.

Vi sammensætter turene år for år og starter altid med 
nogle Honda Civic type R racerbiler for lige at varme 

op på og herefter er det typisk Radical racerbiler som 
vi hopper over i, men der er også mulighed for at 

booke mere eksotiske biler som Ferrari, Lamborghini 
med flere.

SKAL DU MED UD OG HAVE EN OPLEVELSE FOR LIVET?



”Kom bag rattet i din 
drømmebil og giv 
den gas, uden du 
behøver at tænke på 
skader”
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RACERSIMULATOR
Vores mobile racersimulator udlejes primært til 

eventfirmaer, firmafester, udstillinger, messer mv. 
og de fleste gange sammen med en racerbil, så man 

får skabt den ”rigtige” stemning omkring den.

Selve simulatoren er bygget på Next Level Racing 
pro platform med et 55” tv som giver følelsen at at

sidde bag rattet. Rattet er et Thrustmaster T300 i 
alcantara udgave, som giver fantastisk feedback og 

en realistisk følelse af at køre.

Man behøver ikke at være proff.
”simracer” for at have det

sjovt her.

Kort prisoversigt (pr. dag)

Simulator pr. stk. 2.995,-

Simulator inkl. Racerbil 3.995,-
til udstilling og opsætning
på Sjælland.

Simulator inkl. Lougeområde, 6.995,-
telte, racerbiler, mandskab &
opsætning på Sjælland.

Priser excl. moms



”Forældrenes 
opmærksomhed  fås 

gennem børnene”
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MOBIL RC RACERBANE
Med denne mobile RC racerbane, kan vi på 

firmaet P-plads, lagerhal, kontor eller andet -
lave et komplet racerarrangement. 

Dette professionelle setup er med 5 RC biler som 
er med transponder,  som betyder at man 

faktisk via app kan se hurtigste omgangstider og 
lave decideret racesetup. Perfekt til åbent hus 

arrangement, late night og hvor man vil lave et 
anderledes trækplaster til sit event.

Racerbanen indeholder 5 x RC biler, komplet 
bane (op til 3,5 x 6 meter), flag, slicksdæk mv. til 

at lave den rigtige racerstemning.

Kan leveres sammen med simulatorer, 
loungeområde, telte, cafeborde osv.

Kort prisoversigt 

Racerbane alene 2.995,-

Racerbane inkl. Racerbil 3.995,-
til udstilling, opsætning
på Sjælland samt mandskab.

Racerbane inkl. Lougeområde, 6.995,-
telte, racerbiler, mandskab &
opsætning på Sjælland.

Priser excl. moms



EKSPONERING
& sponsorpakker 2022
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Platin:
Se placering på bil – (næste side)
Reklame i VIP Afdeling
Reklame på eventbil (Jyllands-Ringen)
25 VIP Billetter til valgfri løb 
Lån af bil til udstilling
Lån af simulator til udstilling
Specialpris eventpakker
Kr. 45.000,-

Guld:
Se placering på bil - (næste side)
Reklame i VIP Afdeling
Reklame på eventbil (Jyllands-Ringen)
10 x VIP Billetter til valgfri løb
Lån af simulator til udstilling
Specialpris på vores eventpakker
Kr. 35.000,-

Sølv:
Se placering på bil – (næste side)
Reklame i VIP afdeling
Reklame på eventbil (Jyllands-Ringen)
5 x VIP billetter til valgfri løb
Specialpris på vores eventpakker
Kr. 25.000,-

Bronze:
Se placering på bil – (næste side)
Plads på eventbil (Jyllands-Ringen)
5 x VIP billetter til valgfri løb
Specialpris på vores eventpakker
Kr. 15.000,-

Partner: 
Specialpris på vores eventpakker
Kr. 10.000,-

Support: 
Kr. 6.000,-
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KONTAKT

Momentum Racing ApS
Kalvehave Mark 4

4771 Kalvehave
Tlf. 25132424

www.momentum-racing.dk

Events, salg & partnerskaber:
Jens Kristoffersen
Tlf. 25132424 – jens@momentum-racing.dk

Facebook.com/MomentumRacingDK
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