Teambuilding
- 1,5 timmars race
Gelleråsen Arena är specialister på motoraktiviteter för företag
och privatpersoner. Vi arrangerar företagsevent, konferenser,
kick-offs, säljtävlingar mm
Teambuilding - 1,5 timmars race

Volvo C30 är ombyggda med FIA klassad

dig allt från körställning, kurvteknik - till

Ni tävlar med raceutrustade Volvo C30.

säkerhetsbur. Bilarna är utrustade med

hur du ska hantera en bil i högre farter.

Inga förkunskaper behövs, endast körkort

Öhlinsdämpare, racingkatalysatorer från

Från höga farter får du testa hur

behörighet B.

Ferrita. Motorer, växellådor, kopplingar,

säkerhetssystemen i bilen fungerar som

bromsar, allt är modifierat och anpassat

ABS och antisladdsystemet. Allt under

Gelleråsbanan är en mycket teknisk

för racing. Toppfart Gelleråsbanan 170

dagen kommer du ha nytta av i vardagen

bana som är ca 2400 m lång. Här körs

km/h.

med din bilkörning. Efter dagens slut

bl.a Sveriges största banracingtävlingar.
Teamet består av 2 till 3 förare per bil.
Det finns 14 bilar och bokar ni 8 bilar
får ni exklusivitet på dagen och kan då
namnge racet efter egna önskemål t.ex.
“Företagsnamnet”. Vid mindre antal bilar
blir ni placerade ihop med andra team.
Vi startar med lunch och därefter följer
den teoretiska genomgången.Efter teorin

kommer du åka hem som en bättre mer
medveten och framförallt en mycket

Pris/bil med 2 förare
9 995 sek inkl. moms

lyckligare bilförare.
On-board kameror

För ytterligare förare tillkommer

Filmen visar körvyn samt i nedre högra

695 kr /person. I ovanstående pris

hörnet finns en filmruta inklippt på

ingår lunch, eftermiddagskaffe

föraren, filmen visar även varvtider och

samt lån av racingutrustning. Pris-

har ljud. Filmen levereras på ett USB

pokaler till de 3 första teamen.

minne. Pris 495sek inkl moms och porto.

byter ni om till racingutrustning och kör
ett testpass. Nu gäller det för teamet att

Varvtider och placeringar, Scoreboard

Försäkring

lägga upp strategi för genomförandet av

finns på banan där förarna under

Personförsäkring ingår för svensk

tävlingen med förarbyten och tankstopp.

körningen kan se de 10 första teamens

medborgare, för utländsk medborgare

Efter ett kort förarmöte före starten drar

placeringar. I raceloungen visas tider och

med tillfällig vistelse i Sverige tillkommer

vi igång det 1,5 timmar långa racet med

placeringar i TV monitorer under hela

450 sek.

förarbyte var 15:e minut.Vi avslutar dagen

racet.

med prisutdelning med pokaler till de tre
första teamen.

Materiella skador
Målsättning

Skador vållad av förare debiteras enligt

Målsättningen är förutom att du får

separat ansvarsförbindelse.

uppleva en racerförares vardag att Du lär
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