B M W M - EXPERIENCE 20 22.
Välkommen till en körupplevelse med stort M .
BMW M-Experience är en fartfylld förarutbildning där du får uppleva BMW M3 Competition i sitt rätta element
Under ledning av BMW-certifierade instruktörer får du träna på: rätt spårval, in- och utgångshastighet ur kurvor,
instyrningspunkter, slalom samt broms- undanmanöver.
Efter dina sista pace-car varv på banan kommer du ha upplevt en ny dimension av körning.

STEG 2:
Har du tidigare deltagit i M-Experience är du välkommen att köra Steg 2.
Här ökar vi hastigheten ytterligare, introducerar nya övningar samt vidareutvecklar momenten från Steg 1.
Under Steg 2 läggs större vikt vid ideallinjer, individuell coaching och ännu mer bankörning.
Direkt feedack på hela banvarv och fokuset på att utvecklas som förare på motorbana ökar.

RING KNUTSTORP.
Mycket kuperad bana
där tekniska kurvor vävs samman
med snabba partier.
Banan möter 2079 meter

BMW M3 COMPETITION.
Med en motoreffekt på 510hk
och ett vridmoment på 650 Nm
levererar M3 Competition
kraftfulla proportioner.

HÖÖRS GÄSTGIFWAREGÅRD.
Beläget mitt i naturvackra Skåne.
Hemtrevliga rum och lugn atmosfär
i kombination med god mat.

DATUM & ANMÄLAN.
STEG 1: 25/ 8 och STEG 2: 26/ 8
M-Ansvarig Förenade Bil:
Adam Nord, adam.nord@forenadebil.se
Boka din plats
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PROGRAM & INFORMATION
DAG 1. (Ankomst dag)
19.0 0 Samling och välkomstdrink följt av gemensam trerätters middag.
Det finns möjlighet att checka in på Höörs Gästgifwaregård från kl 16.0 0

DAG 2. (Ut bildningsdag)
0 7.0 0
Frukost, därefter utcheckning

0 8 .45
Förarutbildningen startar på banan:
Teorigenomgång och banbesiktning följt av warm up och övningar

12.20
Lunch

13.0 0
Eftermiddagspass:

16.0 0
Kursavslutning m. summering och utdelning av diplom
BMW Driving Experience förberhåller sig rät t en at t ändra i programmet .

VARAKTIGHET & ANTAL DELTAGARE.
-

1 ½ dag med ankomst eftermiddag/kväll dagen innan valt utbildningsdatum
STEG 1: 16 deltagare per grupp (2 deltagare/bil)
STEG 2: 18 deltagare per grupp (2 deltagare/bil)

UTBILDNINGSKOSTNAD.
-

I BMW M-Experience ingår: Hotellövernattning i enkelrum med frukost, välkomstdrink,
trerättersmiddag m. dryckespaket, lunch och fika samt diplom.
Steg 1: 11 700 kr ex moms per person
Steg 2: 13 400 kr ex moms per person
Resan till och från förarutbildningen ingår ej.

TRANSPORT.
Deltagarna tar sig själva till hotellet på ankomstdagen och med egen bil från
hotellet till motorbanan på utbildningsdagen.

KLÄDSEL.
Kläder efter väder. Vid regn/vind, ta gärna en lättare jacka då vi går in och ut ur bilarna.
Skor som lämpar sig för bilkörning rekommenderas. Viktigt att du får en bra känsla för
broms- och gaspedal.
Undvik jacka/byxa med dragkedjor, nitar eller liknande på baksidan av plagget.
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