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Indledning
Jeg hedder Mathias og er 13 år gammel.
Jeg har en drøm om at vinde DM og Dansk Super Kart i 2021, med henblik på en
international karriere.
Derfor søger jeg sponsorer til at hjælpe mig med at udleve min største drøm på de
danske baner blandt de dygtigste kørere i hele Danmark, og senere i Europa.
Sponsoratet skal dække udgifter til kart, motorer, dæk, rejser og ikke mindst en
masse træning samt testarbejde.
Jeg håber I og jeres virksomhed vil være en del af min rejse frem mod toppen af
dansk og international motorsport.
Venlig hilsen
Mathias Klingenberg
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Dansk Automobil Sports Union

Awareness Racing - Vision og mission

”I Dansk Motorsport har vi en
stolt tradition for at udvikle
talenter. Det har igennem tiden
resulteret i stjerner som Jan
Magnussen, Tom Kristensen,
Kevin Magnussen & mange flere.
Fremadrettet har vi også en
forhåbning og tiltro til at vi kan
fortsætte denne tradition.

Awareness Racing arbejder sammen
med Julemærkefonden omkring deres
fantastiske arbejde med børn og unge.

Mathias Klingenberg er en del af
en lovende generation, og kan
med den rette opbakning nå
videre i motorsportens verden”
- Jacob Nørtoft, Niveau 3
talentansvarlig

Awareness Racing støtter bl.a. med
oplevelses-gaver hvor børnene selv er
ude at køre gokart, eller får highspeedture i en racerbil på Padborg Park.
Vi ønsker gennem vores race og
events at skabe yderligere
opmærksomhed på denne gode sag,
som falder vores hjerte nær.
Indtil videre har mere end 250
Julemærkebørn hver især fået en
livsændrende oplevelse i forbindelse
med vores events.
Gennem tætte partnerskaber hjælper
vores sponsorer os med at føre disse
drømme ud i livet.

Awareness Racing 2021

Rejsen mod
en
international
karriere
starter her!
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Økonomi
Karting på eliteniveau kræver mange ressourcer. Både i og uden for
karten, samt fra familie, venner, trænere og sponsorer.
Programmet i 2021 kræver med sit høje niveau økonomi til ny kart og
motor, samt pedantisk vedligeholdelse af disse.
Et sponsorat er med til at dække udgifterne i forbindelse med deltagelse
i Dansk Superkart og Danmarksmesterskabet.
•
•
•
•
•
•

Ny kart kr. 32.812,Ny motor kr. 23.437,Test i Italien med fabrikkens ingeniører 12-15.000,Dæk: 5 løb der kræver 3 sæt pr. løb á kr. 1.400,- i alt: kr.21.000,Diverse reservedele, brændstof, olier etc. ca. 10.000,Broafgifter, transport, ophold, forplejning etc. ca. 15.000,-

Dansk Mester 2021
Målet i 2021 er at vinde
Dansk Superkart og
Danmarks Mesterskabet

National til
International

Professionel karriere

2023 skal der trædes i
2022 skal bringe
international erfaring i form banesporten. Vejen kan gå
af WSK. (World Series of via formelserier eller GTKarting) hvor der afvikles biler. Målet er en national
serie i øverste klasse.
EM og VM med opbakning
fra Dansk Automobil Sports
Union.
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Teamwork Makes the Dream
Work
Med jeres støtte hjælper I et
lovende ungt talent med de
bedste muligheder for at udvikle
sig.
Vi kan ikke bære hele denne
rejse alene, og uden hjælp.
Enhver stor succes er baseret på
en masse mennesker hjælper
hinanden og løfter i fælles flok.
Vi tilbyder flot eksponering og
vilde og unikke oplevelser til jeres kunder og partnere.
Jeres eksponering sikres både på banerne i form af flotte roll-ups, bannere, logo på
kart, køredragt og profiltøj, og via en meget aktiv og dedikeret SoMe-fangruppe.

Kontakt:
Manager Peter W. Klingenberg
Tlf. 21 19 27 52
Mail. pwk@awarenessracing.dk

