Motorevent med Thed och SAJ på Trafikcenter i Kumla

Burn-out event tillsammans med STCC-mästaren
Thed Björk
En motordag med Thed Björk passar alla typer av människor.
Eventet består av både förarutveckling, inspiration och en
upplevelse för alla.
Var och en utgår från sin egen nivå och erfarenhet, det krävs inga
förkunskaper förutom körkort.
En utveckling av dig som bilförare, som alla har nytta av.
-

-

Inget slår utmaningar och samarbete om du vill bygga
relationer. Burn-out är ett obeskrivligt kul och fantastiskt sätt
att svetsa samman en grupp medan leran sprutar, motorerna
ryter och skrattmusklerna krampar, säger Thed.
Den som bäst hanterar ratten, bromsen och gasen kammar
hem den prestigefyllda burn-out trofén.

Ett Burn-out event med Thed Björk består av olika grenar
(antalet deltagare avgör):








Föreläsning med förarutveckling, inspiration och målbilder
Halkkörning
Bromsövning i hög fart
Rally
Terrängkörning
Felstyrd bil
Medåkning med Thed

Om Thed:
Thed Björk tävlar för Volvo Polestar i STCC och är en av Sveriges
absolut snabbaste racingförare. 2013 och 2014 vann Thed STCCmästerskapet och 2015 kan han bli den första någonsin att vinna
tre år i rad. Thed älskar fart, motorer, bilar och har kört alla
klasser, utom Formel 1.

-

Med detta i åtanke så har jag de senaste åren skapat flera
kul, spännande och verkligen fartfyllda event, säger Thed som
tillsammans med SAJ kan arrangera nästa kick-off, konferens
eller personal- och kundträff.

Racingdags – året runt
Vad sägs om att samla personalen, kunder eller kompisgänget till
en fartfylld dag tillsammans med Thed?
En dag med inspiration, upplevelser och en utbildning som Thed
erbjuder till alla som är intresserade.
Vi erbjuder en halvdag som utvecklar dig som bilförare och som är
en upplevelse utöver det vanliga.
Ett kursintyg erbjuds till alla deltagare.
Upplägg
Ett halvdagsevent med Thed består av en förmiddag eller
eftermiddag/kväll på banan som ser ut på följande sätt:
Tider:
Ca kl 9.00 – 13.30 Förmiddag
Ca kl 15.00 – 19.30 Eftermiddag / Kväll
Program
Samling, fika, introduktion och inledning – Thed och Stefan
Motivationsföreläsning 45 min - Thed
Utbildning, körning - Thed

Lunch / Grillat (kväll) – Thed och Stefan
Bokning och offertförfrågan
Kontakta Stefan Jonsson, SAJ på telefon 0705 – 177 046 alt via
mail stefan@saj.se
Ange antalet deltagare, datumförslag, tidpunkt och gruppstorlek så
får ni en offert utifrån era önskemål.
Vi ser fram emot er förfrågan till en upplevelse utöver det
vanliga med Thed Björk.
Välkommen.

