BMW M EXPERIENCE.
VÄLKOMMEN TILL BMW M EXPERIENCE 2020.
Välkommen till en exceptionell körupplevelse. BMW M Experience
är en späckad utbildningsdag under ledning av erfarna instruktörer,
Per Johansson och Marcus Fluch. Du får träna bland annat på rätt
spårval, in- och utgångshastighet ur kurvor, instyrningspunkter,
slalom samt broms- undanmanöver. Du kommer verkligen att få
uppleva BMW M2 Competition i dess rätta element.
Se filmen från BMW M Experience 2019 här: https://youtu.be/8ig2F5C6bQQ

BANAN.

BILARNA.

BOENDET.

Ring Knutstorp ligger vid Kågeröd. Banan är
mycket kuperad och krävande bana och den
mäter 2.070 meter.

BMW M2 Competition är en imponerande
kombination av prestanda, smidighet och
precision. Växelpaddlarna samspelar med
den 7-stegade dubbelkopplingslådan för att
ge en blixtsnabb växling i alla lägen.

Mitt i Skåne ligger Höörs Gästgifwaregård med
anor sedan slutet av 1600-talet. Rummen är helt
nybyggda och hemtrevliga med en unik atmosfär.
Här bor du om du kör 16–17, 17–18 september.

Foto: Bertil Hagberg.

Örenäs Slott ligger vackert nedanför Glumslövs
backar, söder om Helsingborg. Örenäs Slott är
Sveriges yngsta slott och det stod klart 1918.
Här bor du om du kör 13–14, 14–15 september.
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PROGRAM.
ANKOMSTDAG.
Möjlighet att checka in på hotellet.
Välkomstdrink, presentation och teoripass inför körningen.
Gemensam middag.
UTBILDNINGSDAG.
Frukost därefter utcheckning.
Utbildningen startar på banan.
Förmiddagspass med banbesiktning, warm-up och övningar.
Lunch i Lucys Diner.
Eftermiddagspasset startar med broms- undanmanöver, slalomkörning och
som avslutning kör vi hela banvarvet (korta slingan) efter pacecar.
Avslutning med eftersnack och utdelning av diplom.
DATUM.
14, 15, 17 och 18 september med ankomst kvällen före aktuellt utbildningsdatum.
UTBILDNINGSKOSTNAD.
I BMW M Experience ingår välkomstdrink, trerättersmiddag med dryckespaket samt övernattning i
enkelrum med frukost, lunch och eftermiddagskaffe.
Pris 11.300 kr exkl. moms (trafiksäkerhetsutbildning 8.800 kr samt konferenspaket 2.500 kr).
ANMÄLAN.
Du anmäler dig online genom att fylla i din anmälan här eller maila till event@forarutveckling.com
eller per telefon 046-20 22 66.

BMW M Experience arrangeras av ALLI Förarutveckling AB som erbjuder en exceptionell
körupplevelse på bana med BMW M2 Competition.
Förarutbildningen leds av välutbildade och erfarna instruktörer - det är med varm hand vi på
Förenade Bil kan rekommendera er att boka BMW M Experience på Ring Knutstorp!
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