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STØRST I NORGE PÅ KJØREOPPLEVELSER

Trackday ble etablert i 1999 og startet med å arrangere banekjøring for deltagere med egen bil. Vi har nå 
holdt på med kjøreopplevelser i over 15 år og i 2021 gjennomførte vi arrangement for over 3000 fornøyde 
deltagere. Vi har et stort utvalg supersportsbiler og over 30 profesjonelle instruktører med erfaring fra 
racing.



Trackday Event

Vi tilbyr bedriftsarrangement på forskjellige arenaer til både bedrifter og grupper i alle størrelser. Våre 
kjøreopplevelser kan tilpasses og skreddersys dine ønsker og behov.



Trackday Testdrive – Vår anbefaling!

Har du sett på gutta i Top Gear leke seg på banen og tenkt, det der har jeg også lyst til å prøve?

Testdrive er et konsept vi får enormt mange gode tilbakemeldinger på. Her får 
man testet bilenes kjøreegenskaper på vår morsomme "Top Gear" liknende 
handling bane. Handlingbanen er kortere enn en racerbane og er en slags 
blanding av racerbane og bilslalåm. Man kan også velge å kjøre en 
akselerasjonstest på en 800 meter lang rettstrekning i tillegg.

Våre profesjonelle instruktører er med og gir instruksjoner under opplevelsen og 
man kan oppleve hastigheter opp mot 160 km/t.

Våre kunder sier at Testdrive er en fin miks av action samt tid til å bli kjent med 
bilen. 



Trackday Driveout – Vårt mest fleksible tilbud!

Sett deg bak rattet, trykk på startknappen og nyt en uforglemmelig kjøretur med en rå sportsbil! Vi har 
Norges desidert råeste utvalg drømmebiler.

Driveout foregår på landeveien. Ved kjøring på landevei får man mer tid i bilen 
og kan nyte drømmebilen. Våre instruktører gir en god briefing om bilen før 
kjøringen. Selv om man må ta hensyn til trafikkregler og 
hastighetsbegrensninger, så kjører vi på flotte landeveier med lite trafikk.

Tilbakemeldingene her er at dette er meget hyggelige kjøreopplevelser hvor 
man får tid til at inntrykkene synker inn og at det passer meget godt for de som 
ikke er like opptatt av action og adrenalin hele tiden, men ønsker å nyte mange 
km i en eller flere drømmebiler.

Her har vi også en rekke spennende vintage og muskelbiler, samt klassiske 
bilikoner vi kun tilbyr kjøring med på landeveien.



Trackday Racerbane – Våre ultimate kjøreopplevelser!

Sammen med vår profesjonelle racinginstruktør kjører deltageren to eller flere runder rundt racerbanen 
med drømmebilen. Det er bare å feste setebeltet!

De færreste har kjørt på racerbane, enda færre har satt seg bak rattet i 
drømmebilen. Trackday gir deg mulighet til å realisere drømmen om begge 
deler. Vi gir deg den unike sjansen til å gjennomføre en uforglemmelig 
adrenalinfylt kjøretur i en av de grommeste nye supersportsbilene på markedet. 
Masse hestekrefter, lukten av svidd gummi og hastigheter opp mot 200 km/t!

Etter innsjekk vil en instruktør gi en teoretisk gjennomgang av både bane og 
kjøreteknikk. Deltageren får praktisk veiledning i forhold til sporvalg, 
bremsepunkter og generell håndtering av sportsbil på bane.

Ønsker man å heller være passasjer, har vi egne hot laps og taxi-opplevelser for 
dette.



Et utvalg av våre biler

Ferrari F8 Tributo
Lamborghini Huracan
McLaren 570S Spider
BMW M4 GTS
Mercedes-AMG GT R
Porsche 911 GT3 RS
Audi R8 V10 Performance
Porsche 911 Carrera 4 GTS
Chevrolet Corvette C8
Nissan GT-R
Audi RS 6
Audi RS 4
Mitsubishi Evo X
MINI John Cooper Works
Ferrari 355 F1 Spider
AC Cobra
Dodge Viper
Ford Mustang Shelby GT500
Porsche 356 Speedster
Triumph TR6



Kontakt oss
Tlf.: 940 95 000
E-post: post@trackday.no

STØRST I NORGE PÅ KJØREOPPLEVELSER

"Utrolig opplevelse for en voksen mann"

Meget profesjonelt opplegg. Testet Ferrari F8 og 
det er en opplevelse for livet. Dette passer for 
absolutt alle.

Staale Rasmussen, 2021
Opplevelse: Ferrari, Porsche, Audi R8 og 
Lamborghini Testdrive!
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