SÄKERHET OCH GLÄDJE MED
DIN SPORTBIL – SHE DRIVES!

Förarträning för kvinnor
Gillar du att köra din sportiga bil, allt från trevliga turer till att vilja
testa den på bana, och är kvinna? Vi avslutar säsong 2020 med ett
perfekt tillfälle att lära känna Din sportbil och Dig själv lite bättre.
Den 19 september kör vi en dag med fullt fokus på dig och din
sportbil - teori och praktik i härlig atmosfär! Du lär känna bilen vid
inbromsning, kurvor, när och hur man gasar i en kurva på en
banslinga.
Målet för dagen är att alla, på ett säkert sätt, ska lära känna sin
sportiga bil bättre. Kunskap som man sedan nyttjar på både på
kurviga landsvägar och om man vill på bana.
Dagen arrangeras av Driver Academy, som coachar utifrån förarens
förmåga och önskemål, vilket gör att alla kan lära sig mycket under
dagen.
Bilens vanliga försäkring gäller under träningsdagen och det krävs
inget extra av din bil utrustningsmässigt för att delta. Du kör iklädd
heltäckande bomullsklädsel, smidiga skor med tunn sula och
handskar med bra grepp. Hjälm behövs inte under denna
utbildningsdag.
Lunch och fikapauser ingår för att hålla koncentrationen uppe och
för att skapa möjligheter till diskussioner under dagen.
När: 19 september 2020 med start 09.00 till 16.00, bara kvinnor
Var: Trosta Park, Arlanda www.trostapark.se
Pris: Priset per deltagare, inkl. fika och lunch, är 1995 kr inkl. moms.

Betalning sker med Swish alternativt faktura vid anmälan

SÄKERHET OCH GLÄDJE MED
DIN SPORTBIL – SHE DRIVES!

För den som är riktigt sugen att träna mer ”fri” körning, utan lika
mycket coachning, alternativt vill fortsätta träna en till dag finns det
även möjlighet att vara med den 26 april, då blandat män och
kvinnor. Den dagen kör alla med hjälm.
När: 19 september 2020 med start 09.00 till 16.00, blandat män och
kvinnor
Var: Trosta Park, Arlanda www.trostapark.se
Pris: Priset per deltagare, inkl. fika och lunch, är 1995 kr inkl. moms.
Om Du vill vara med båda dagarna blir priset rabatterat till 3495 kr.
Betalning sker med Swish alternativt faktura vid anmälan

Anmälan: Maila info@driveracademy.se dina kontaktuppgifter, vilket
datum Du vill delta samt beskriv kort ditt mål med förarträningen.
Senaste anmälningsdag är den 1 september
För att genomföra dagarna behöver vi ha minst 16 anmälda per dag.

Varmt välkomna till en
spännande och lärorik dag!

hälsar Veronica Moraeus och Driver Academy

Ring gärna eller maila vid frågor
Veronica 070-373 48 68
info@driveracademy.se

