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MOTORSPORT 2014 

3 FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ 23 ÅR 

SVENSKT I FORMEL 1! 
MARCUS ERICSSON 

CATERHAM F1 

Sommaren  1991 – sedan dess har Sverige varit utan en 
förare i kungaklassen Formel 1. 
 

Fram till nu. 
 

2014 är året när Kumla-sonen Marcus Ericsson gör 
debut i motorsportens finrum, tillsammans med 
brittiska teamet Caterham.  
 

Om du någon gång ska uppleva Formel 1 på plats så är 
det i år – och du; glöm inte att packa ner den svenska 
flaggan… 
 
NU KÖR VI – DET HÄR ÄR FORMEL 1 MED NICKES.COM! 



FORMEL 1 | MOTORSPORT 2014 

FORMEL 1 

Större än så här blir det inte; bilsportens kungaklass Formel 1 
är den ultimata upplevelsen för dig med bensin i blodet. De 
bästa teamen och de snabbaste förarna gör upp i en 
världsomspännande turné som tar Grand Prix-cirkusen 
jorden runt; från de grönskande parkerna i Montréal till den 
intensiva storstadspulsen i Shanghai, och från de trånga 
gatorna i Monte Carlo till Malaysias vidsträckta tropiker.  
 

I år har vi dessutom en svensk på gridden för första gången 
sedan 1991 – häng med oss på Formel 1 och se Marcus 
Ericssons jakt på poäng i Caterham-stallet! 
 
FORMEL 1 PASSAR DIG SOM: 
 

- Vill uppleva det största motorsporten har att erbjuda 
- Söker ett stort urval av destinationer världen runt 
- Vill kombinera din semester med racing i toppklass 
- Vill stötta Sveriges nye F1-förare; Marcus Ericsson 
- Vill lämna all planering åt någon annan: följ med på någon 

av våra färdigpaketerade buss- och flygresor! 

FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP KALENDER 2014  

14-16 mars Australien (Melbourne) 
28-30 mars Malaysia (Sepang) 
4-6 april Bahrain (Sakhir) 
18-20 april Kina (Shanghai) 
9-11 maj Spanien (Barcelona) 
22-25 maj Monaco (Monte Carlo) 
6-8 juni Kanada (Montréal) 
20-22 juni Österrike (Spielberg) 
4-6 juli Storbritannien (Silverstone) 
18-20 juli Tyskland (Hockenheim) – se gruppresa sid. 15 
25-27 juli Ungern (Budapest) 
22-24 augusti Belgien (Spa) – se gruppresa sid. 15 
5-7 september Italien (Monza) 
19-21 september Singapore (Marina Bay) 
3-5 oktober Japan (Suzuka) 
10-12 oktober Ryssland (Sotji) 
31 okt. – 2 nov. USA (Austin) 
7-9 november Brasilien (São Paulo) 
21-23 november Abu Dhabi (Yas Marina) 
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DTM 

DTM – Deutsche Tourenwagen Masters – är motortokiga 
Tysklands största racingplattform; men mästerskapets 
popularitet har på senare år gjort det till en alltmer 
internationell angelägenhet. I år intar DTM-serien och dess 
uppsjö av supportklasser bland annat både Ryssland och 
Kina, samtidigt som man behåller sina traditionella band till 
hemlandet och till resten av Europa. DTM är världens främsta 
standardbilsmästerskap – men bilarnas prestanda skvallrar 
mer om en förklädd version av Formel 1.  
 

Vill du också se Mattias Ekström live? Vi har paket till 
samtliga race på 2014 års kalender – din resa börjar här! 
 
DTM PASSAR DIG SOM: 
 

- Vill se motorsport i världsklass till en bråkdel av F1-pris 
- Vill komma nära händelsernas centrum (och in i depån) 
- Söker ett fullpackat supportprogram (F3, Porsche m.m.) 
- Uppskattar tight och tuff racing; DTM är jämnare än F1! 

DEUTSCHE TOURENWAGEN MASTERS KALENDER 2014  

3-4 maj Hockenheim (Tyskland) 
17-18 maj Oschersleben (Tyskland) 
31 maj – 1 juni Hungaroring (Ungern) 
28-29 juni Norisring (Tyskland) 
12-13 juli Moscow Raceway (Ryssland) 
2-3 augusti Spielberg (Österrike) 
16-17 augusti Nürburgring (Tyskland) 
13-14 september EuroSpeedway Lausitz (Tyskland) 
27-28 september Guangzhou (Kina) 
18-19 oktober Hockenheim (Tyskland) 

 
FLASHBACK: HOCKENHEIM 2013 
 

I oktober 2013 genomförde 
Nickes.Com tillsammans med 
sportbörsen Trade In Sports och 
F3-stjärnan Felix Rosenqvist en 
temaresa till DTM-finalen på 
Hockenheim. Läs mer på sidan 16. 
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9-10 maj Ring Knutstorp 
23-24 maj Tierp Arena* 
6-7 juni Göteborg City Race 
11-13 juli Falkenberg 
8-9 augusti Östersund* 
22-23 augusti Ring Knutstorp 
5-6 september Stockholm (Solvalla) 
19-20 september Mantorp Park 

STCC | MOTORSPORT 2014 

STCC 

När det gäller racing hemma i Sverige är STCC sedan många år 
tillbaka det överlägset största dragplåstret. Här syns våra 
inhemska stjärnor i en prestigeladdad kamp om SM-guldet – 
en kamp som emellanåt frambringar en del ganska osvenska 
känslor! Etablerade mästare slåss med unga, hungriga 
juniorer och utmanare från övriga Skandinavien i tekniskt 
likartade bilar från en rad olika märken (däribland SAAB och 
Volvo), från Östersund i Norrland till Knutstorp i Skåne.   
 

Vi har paket till samtliga race på 2014 års STCC-kalender – din 
resa börjar här! 
 
STCC PASSAR DIG SOM: 
 

- Vill stanna hemma i Sverige över sommaren 
- Är intresserad av lokal och nationell motorsport 
- Vill komma nära teamen och förarna 
- Vill kunna ta din egen bil till banan 

SCANDINAVIAN TOURING CAR CHAMPIONSHIP KALENDER 2014 (PRELIMINÄR)  
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* Tävling antingen på Tierp Arena eller i Östersund.  
Kalendern kommer i sitt slutliga utförande att innehålla sju deltävlingar. 

 



12-13 april Marocko (Marrakech) 
19-20 april Frankrike (Circuit Paul Ricard) 
3-4 maj Ungern (Hungaroring) 
10-11 maj Slovakien (Slovakia Ring) 
24-25 maj Österrike (Salzburgring) 
7-8 juni Ryssland (Moscow Raceway) 
21-22 juni Belgien (Spa-Francorchamps) 
2-3 augusti Argentina (Río Hondo) 
13-14 september USA (Sonoma) 
11-12 oktober Kina (Shanghai) 
25-26 oktober Japan (Suzuka) 
14-16 november Kina (Macau) 

WTCC | MOTORSPORT 2014 

WTCC 

WTCC är det internationella svaret på STCC – serien där de 
bästa touring car-teamen samlas och gör upp om VM-guld.  
 

I WTCC återfinns inte bara storstjärnor som regerande 
mästaren Yvan Muller och den förre rallyfantomen Sébastien 
Loeb – även Sverige finns representerat på startlinjen genom 
Katrineholmsbaserade NIKA Racing. Det lilla privatägda 
teamet tog under debutsäsongen 2013 upp kampen med de 
stora biltillverkarna, och lyckades sensationellt att vinna inte 
mindre än tre VM-race i konkurrens med världens bästa.  
 

Kan den svenska succén fortsätta under 2014? Häng med oss 
upp på läktaren och följ dramatiken på plats!  
  
WTCC PASSAR DIG SOM: 
 

- Gillar närkontakt – i WTCC sätter man hårt mot hårt 
- Vill se världens bästa touring car-förare i full aktion 
- Vill stötta svenska NIKA Racing mot nya segrar 

FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP KALENDER 2014  
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MOTOGP 

MotoGP är motorcykelvärldens svar på Formel 1 – och de här 
grabbarna har bara två hjul att luta sig mot!  
 

350 km/h på en kompositprojektil – hjul mot hjul med 
konkurrenterna – säger det mesta om MotoGP:s spektakulära 
natur; det här är klassen som aldrig slutar att överraska. Ett 
tydligt bevis på det utgörs av nye fixstjärnan Marc Marquez, 
som under sin debutsäsong i mästerskapet 2013 sensationellt 
lyckades säkra titeln efter en intensiv batalj med 
landsmannen Jorge Lorenzo.  
 

Se ”The Doctor” – legendaren Valentino Rossi – ta sig an det 
nya gardet. Din resa börjar här! 
 
MOTOGP PASSAR DIG SOM: 
 

- Vill se motorcykelracing när den är som allra bäst 
- Söker ett stort utbud av tävlingar på en global arena 
- Vill uppleva stor stämning bland dedikerade fans 

FIM ROAD RACING WORLD CHAMPIONSHIP KALENDER 2014  

22-23 mars Qatar (Losail) 
12-13 april USA (Austin) 
26-27 april Argentina (Río Hondo) 
3-4 maj Spanien (Jerez) 
17-18 maj Frankrike (Le Mans) 
31 maj – 1 juni Italien (Mugello) 
14-15 juni Spanien (Barcelona) 
27-28 juni Nederländerna (Assen) 
12-13 juli Tyskland (Sachsenring) 
9-10 augusti USA (Indianapolis) 
16-17 augusti Tjeckien (Brno) 
30-31 augusti Storbritannien (Silverstone) 
13-14 september San Marino (Misano) 
20-21 september Spanien (Motorland Aragón) 
27-28 september Brasilien (Rio de Janeiro) 
11-12 oktober Japan (Motegi) 
18-19 oktober Australien (Phillip Island) 
25-26 oktober Malaysia (Sepang) 
8-9 november Spanien (Valencia) 
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NASCAR | MOTORSPORT 2014 

NASCAR 

Höga hastigheter, ”close racing” och en show som sätter (den 
mycket månghövdade) publiken i pole position – mer 
amerikanskt än så här blir det inte. NASCAR är Nordamerikas 
största och mest populära racingserie, och avgörs på en 
blandning av vanliga banor och spektakulära ovaler. NASCAR 
är en explosionsartad kompott där kontroverserna avlöser 
varandra, och där känslorna inte sällan står i centrum. 
 

NASCAR-säsongen hör till en av bilsportens längsta, och 
sträcker sig över 36 deltävlingar runt om i USA. Startfältet 
bara i NASCAR Sprint Cup Series – den högsta divisionen – 
överstiger 40 deltagare.  En magisk upplevelse!  
 
NASCAR PASSAR DIG SOM: 
 

- Söker ett tydligt alternativ till europeisk motorsport 
- Uppskattar tight och tuff racing, hjul mot hjul  
- Sätter showen i första rummet 

NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING KALENDER 2014  

23 februari  Daytona 13 juli New Hampshire 
2 mars Phoenix 27 juli Indianapolis 
9 mars Las Vegas 3 augusti Pocono 
16 mars Bristol 10 augusti Watkins Glen 
23 mars Fontana 17 augusti Michigan 
30 mars Ridgeway 23 augusti  Bristol 
6 april Texas 31 augusti  Atlanta 
12 april Darlington 6 september Richmond 
26 april Richmond Chase for the Sprint Cup: 

4 maj Talladega 14 september  Chicago 
10 maj Kansas 21 september New Hampshire 
17 maj Charlotte (All-Star Race) 28 september Dover 
25 maj Charlotte 5 oktober Kansas 
1 juni Dover 11 oktober Charlotte 
8 juni Pocono 19 oktober Talladega 
15 juni Michigan 26 oktober Ridgeway 
22 juni Sonoma 2 november Texas 
28 juni Kentucky 9 november Phoenix 
5 juli Daytona 16 november Miami 
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SPORTVAGNS-VM & LE MANS 24 H | MOTORSPORT 2014 

SPORTVAGNS-VM 

Sedan det internationella bilsportförbundet FIA blåste nytt liv 
i världsmästerskapet för sportvagnar i tid till säsongen 2012 
har FIA World Endurance Championship (WEC) blommat ut 
till ett av de mest spännande inslagen på den moderna 
motorsportagendan. Här handlar det om uthållighet – inte 
minst under kalenderns stora höjdpunkt; det världsberömda 
24-timmarsloppet i franska Le Mans. 
 

Under 2014 blir WEC rekordhett, när Porsche kliver in i 
mästerskapets snabbaste klass – LMP1 – med en helt 
nyutvecklad prototyp och med en viss Mark Webber i 
föraruppställningen. Att både Audi och Toyota samtidigt 
fortsätter att hårdsatsa på serien gör sportvagns-VM till den 
just nu främsta arenan för de stora biltillverkarnas 
racingengagemang; WEC ligger i tiden, och det märks. 
  
FIA WEC PASSAR DIG SOM: 
 

- Vill se världens kanske vackraste racerbilar på nära håll 
- Brinner för långloppsracing och ny hybridteknologi 

FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP KALENDER 2014  

19-20 april 6 Hours of Silverstone (Storbritannien) 
2-3 maj 6 Hours of Spa-Francorchamps (Belgien) 
14-15 juni Le Mans 24 H (Frankrike) 
19-20 september 6 Hours of Circuit of the Americas (USA) 
11-12 oktober 6 Hours of Fuji (Japan) 
1-2 november 6 Hours of Shanghai (Kina) 
14-15 november 6 Hours of Bahrain (Bahrain) 
29-30 november 6 Hours of São Paulo (Brasilien) 
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RALLY-VM | MOTORSPORT 2014 

RALLY-VM (WRC) 

Rally, och speciellt då världsmästerskapet World Rally 
Championship (WRC), är bland det mest spektakulära som 
går att beskåda i modern idrott. Här blandas vägvinnande 
asfaltskörning med vild överstyrning på is och grus, hela 
tiden med en centimeterprecision som övergår förståndet för 
oss vanliga dödliga. 
 

För oss nordbor är naturligtvis Svenska Rallyt en av 
säsongens största höjdpunkter – det enda tillfället då en av 
bilsportens VM-serier når vårt avlånga land. Den som är 
beredd att lyfta blicken bortom snön i de värmländska 
skogarna upptäcker dock snart att WRC-kalendern är full av 
outforskade pärlor – och att ingen tävling är den andra lik. Vi 
hjälper dig att boka din oförglömliga rallyresa! 
 
FIA WRC PASSAR DIG SOM: 
 

- Tycker att bilar hör hemma på mer än bara asfalt 
- Vill se spektakulär bilkörning i yttersta världsklass 
- Vill vara extremt nära; stå bara några meter från bilarna 

FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP KALENDER 2014  

14-19 januari Monte Carlo (Monaco) 
5-8 februari Sverige 
6-9 mars Mexiko 
3-6 april Portugal 
8-11 maj Argentina 
6-8 juni Italien (Sardinien) 
27-29 juni Polen 
1-3 augusti Finland 
22-24 augusti Tyskland 
12-14 september Australien 
3-5 oktober Frankrike 
24-26 oktober Spanien 
14-16 november Storbritannien (Wales) 
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FELIX ROSENQVIST | MOTORSPORT 2014 

FELIX ROSENQVIST 

Felix Rosenqvist är ett av Sveriges just nu mest lovande 
racinglöften, och har utpekats som en framtida Formel 1-
chaufför av bland andra den tidigare världsmästaren Damon 
Hill. Rosenqvist är född och uppvuxen i småländska Värnamo, 
och har via en rad tunga segrar i enhetsklassen Formel 3 
under de senaste åren lyckats säkra en eftertraktad plats på 
Mercedes talangprogram. 
 

Felix Rosenqvist ingår i det svenska racinglandslaget och har 
tilldelats prestigefyllda Rydell Special Award av touring car-
legenden Rickard Rydell två gånger.  
 

Tio segrar i EM-serien för Formel 3 – och en historisk andra 
triumf i storloppet Masters of F3 i Nederländerna – gjorde 
också Felix till den ende svensken på brittiska facktidningen 
AUTOSPORTs topp 50-lista över 2013 års bästa förare, där 
han rankades högre än flera av dagens Formel 1-stjärnor. 
 
Ålder: 22 Bor: Värnamo 
 

SVENSKA RACINGLANDSLAGET VÅRA SAMARBETSPARTNERS 
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Felix Rosenqvist är en av de förare som valt att samarbeta med 
Nickes.Com. Genom oss får du chansen att följa Felix på extra nära håll, 
och får en unik insyn i hans klättring mot motorsportens finrum.  
 

Nickes.Coms samarbete med Felix Rosenqvist har så här långt bland 
annat resulterat i en dedikerad supporterresa till Formel 3- och DTM-
finalen på Hockenheim i oktober 2013. För att läsa mer om resan, och om 
hur du själv kan uppleva samma sak, se sidan 16. 
 

CV 
2013 MASTERS OF F3: seger, pole position, snabbaste varv 
2013 FIA FORMEL 3-EM: 10 segrar, 18 pallpaltser – 2:a totalt 
2012 MACAU GRAND PRIX (VÄRLDSFINAL, F3): 2:a 
2012 FORMULA 3 EURO SERIES: 4 segrar, 10 pallplatser 
2011 MASTERS OF F3: seger (förste svensk), snabbaste varv 
2011 FORMULA 3 EURO SERIES: 1 seger, 10 pallplatser 
2010 FORMEL 3 (TYSKLAND): 2 segrar, 8 pallplatser 
2009 FORMEL RENAULT (SVERIGE & NEZ): mästare 
2008 FORMEL RENAULT (ASIEN): mästare  
2007 FORMEL RENAULT (ASIEN): årets rookie 
2004-2006 KARTING: seger, Peugeot Super Kart – 2:a i NM 

  
 

www.felixracing.se 



JIMMY ERIKSSON | MOTORSPORT 2014 

JIMMY ERIKSSON SVENSKA RACINGLANDSLAGET VÅRA SAMARBETSPARTNERS 
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Jimmy Eriksson hör, liksom sin landslagskollega Felix 
Rosenqvist, till den lilla grupp av svenska racerförare som 
tagit sig absolut längst på vägen mot toppen. 
 

Efter att som förste svensk genom tiderna ha vunnit det 
prestigefyllda tyska Formel 3-mästerskapet tillsammans med 
klassiska Lotus under 2012 tog Eriksson inför förra säsongen 
steget upp till GP3 – en av supportklasserna till Formel 1. Väl 
där fick han möjlighet att lära sig flera av banorna på Grand 
Prix-kalendern, och avslutade säsongen bara en tiondel från 
snabbaste tid vid ett vintertest i Abu Dhabi. 
 

Under 2014 fortsätter Eriksson i GP3, nu tillsammans med 
nykomlingarna Russian Time – som sensationellt vann GP2-
titeln på sitt första försök 2013. Målsättningen är högt ställd, 
och Jimmy är redo att leverera.  
 
Ålder: 22 Bor: Tomelilla 
 

Jimmy Eriksson och Nickes.Com inledde ett exklusivt samarbete inför 
racingsäsongen 2013 – samtidigt som Jimmy tog steget in på Grand Prix-
arenan genom sin satsning på GP3. 
 

Under året arrangerades ett flertal så kallade ”Motormiddagar”, där 
Nickes.Coms resenärer fick en unik möjlighet att träffa Jimmy över en bit 
mat i samband med tre olika europeiska Formel 1-lopp. Konceptet visade 
sig bli mycket uppskattat, och under 2014 fortsätter vi därför att krydda 
våra F1-resor med Jimmys expertis direkt från förarsätet. 
 

CV 
2013 GP3: debut 
2012 MACAU GRAND PRIX (VÄRLDSFINAL, F3): 11:a 
2012 FORMEL 3 (TYSKLAND): mästare – 8 segrar, 18 pallplatser 
2011 FORMULA 3 EURO SERIES 
2010 FORMEL 3 (TYSKLAND): 1 seger, 3 pallplatser 
2009 FORMEL RENAULT (NORDEUROPA): 1 seger 
2005-2008 KARTING: svensk mästare 2008, SKCC-mästare 2008 

  
 

www.jimmyracing.com 
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MOTORSPORT PUBLICATION 

Har du läst något om motorsport i din lokala morgontidning – 
eller på text-TV, internet eller i fackpressen? Då är 
sannolikheten mycket stor att du någon gång stött på text 
eller bild levererad av Motorsport Publication – Sveriges idag 
flitigaste producent av racingrelaterat pressmaterial.  
 

Motorsport Publication grundades av den då 19-årige 
motorsportfantasten Mattias Persson i västgötska Mullsjö 
2008, och har sedan dess etablerat sig som en auktoritet i 
såväl inhemska som utländska racingkretsar. Företaget svarar 
idag för den mediala kommunikationen åt en majoritet av 
våra internationella förare och team, och finns på plats vid 
fler globala motortävlingar än något annat svenskt 
mediebolag. Motorsport Publication arbetar också med 
redaktionellt material på webben och i tryck. 
 

Under 2013 bevakade Motorsport Publication bland annat 
Formel 1, DTM, World Series by Renault, WTCC, STCC och 
sportvagns-VM – och levererade rapporter från 22 länder. 
 
    
 

LEDANDE I PR VÅRA SAMARBETSPARTNERS 
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Det är bra att kunna lite om mycket – men det är ännu bättre att kunna 
det mesta om allt. Det är därför vi på Nickes.Com har valt att förlita oss 
på Motorsport Publication i alla frågor som rör vårt motorsportprogram 
– och det är därför vi kan ta dig som resenär in bakom kulisserna i en av 
världens mest exklusiva sporter. 
 

Mattias Persson, som driver Motorsport Publication, hör idag till 
landets absolut mest initierade motorsportkännare och har daglig 
personlig kontakt med flera av våra internationella förare. Vi är därför 
glada att ha byggt en nära relation med Mattias, och att få ta del av 
hans kunnande och reflektioner om allt från karting till Formel 1. 
 

Med 200 resdagar i motorsportens tjänst – bara under 2013 – har 
Mattias hunnit se en hel del av världens racerbanor; en erfarenhetsbas 
som gör det betydligt enklare för oss att leverera träffsäkra och pålitliga 
råd till dig inför just din resa. 
 
 
www.facebook.com/MotorsportPublication 

MATTIAS 
PERSSON 

--- 
VÅR EXPERT 



EN BUSSCHAUFFÖRS BETRAKTELSER 

MATS STYR (OCH STÄLLER) PÅ F1-BUSSEN!  

 BUSS  21-25 AUGUSTI     PRIS INKL. F1-BILJETT: FRÅN 5195 SEK 

BELGIENS GRAND PRIX  SPA-FRANCORCHAMPS  

 BUSS  17-21 JULI     PRIS INKL. F1-BILJETT: FRÅN 4995 SEK 

TYSKLANDS GRAND PRIX  HOCKENHEIM  

GRUPPRESOR: FORMEL 1 | MOTORSPORT 2014 

GRUPPRESOR: FORMEL 1  

Belgiens Grand Prix avgörs på klassiska Spa-Francorchamps; en av världens mest utmanande racerbanor. 
Upplev Formel 1 när det är som allra bäst, och se förarna ta sig an legendariska kurvor som Eau Rouge, La 
Source och Blanchimont. 
 
• Traditionell bussresa enligt Nickes.Coms klassiska upplägg; se Formel 1 på förarnas egen favoritbana! 
• Boende och transfer ingår – slipp parkeringshetsen och låt våra chaufförer göra jobbet 
• Träffa GP3-föraren Jimmy Eriksson 
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Med vår traditionsenliga bussresa till Tysklands Grand Prix blir du enkelt en del av gemenskapen, och får 
uppleva Formel 1 i en biltokig nation som fostrat superstjärnor som Michael Schumacher och Sebastian 
Vettel. Den tyska VM-deltävlingen är ett väloljat maskineri där du kan räkna med att se mycket Formel 1 för 
pengarna. Luta dig tillbaka i sätet och låt våra rutinerade chaufförer ta hand om alla transporter, hela vägen!  
 
• Traditionell bussresa enligt Nickes.Coms klassiska upplägg 
• Boende och transfer ingår – slipp parkeringshetsen och låt våra chaufförer göra jobbet 
• Träffa GP3-föraren Jimmy Eriksson 

 

SE MARCUS ERICSSON OCH DE ANDRA F1-STJÄRNORNA PÅ PLATS! 

”För mig är resorna inte bara ett jobb – jag älskar mötet med kunderna och åker alltid hem med ett härligt 
minne i bagaget.  
 

Jag har mött många fantastiska människor under de 20 resor jag gjort för Nickes.Com; allt från glada 
gamänger som tycker att Formel 1 är en häftig grej, till folk som har koll på varenda hundradel, varenda 
raceingenjör och vem som vann Ungerns GP 1989. Många av kunderna återkommer år efter år, och det är 
alltid lika roligt att se hur den inledande svenska blygheten snabbt förbyts mot livliga diskussioner där ord som 
”Eau Rouge”, ”Alonso”, ”Q3” och ”pole position” hörs i det allmänna sorlet. 
 

Formel 1 är kungaklassen inom bilsport; man måste ha sett det live minst en gång i livet, och man ska absolut 
se det tillsammans med Nickes.Com!” 

 
Mats Carlsson – chaufför på Nickes.Coms F1-resor 



NICKES.COM SOM PRODUKTIONSENHET | MOTORSPORT 2014 

NICKES.COM SOM PRODUKTIONSENHET 

Vid sidan av våra färdigpaketerade gruppresor kan vi också 
erbjuda en annan typ av projektering – vi kan ta hand om 
hela produktionen av din företagsresa.  
 

Du meddelar oss vart och när du vill åka, och sedan tar vi 
hand om resten. Glöm all tråkig administration – fokusera på 
det du är bäst på istället. Vi fixar allt; från de mest prisvärda 
flygbiljetterna och de bästa hotellrummen, till den där 
konferenslokalen som fyller just era behov.  
 
Vi har alla system på plats för att hantera boknings-
bekräftelser, betalningsflöden och informationsutskick. 
Dessutom har vi fullständiga lagstadgade resegarantier 
ställda till kammarkollegiet, och bra avtal med flera viktiga 
underleverantörer runt om i världen.     
 

Tveka aldrig att höra av dig till vår produktionsenhet – 
oavsett om du vill ta med din personal på kick-off, eller om 
du själv i din tur vill sälja en resa till dina kunder. 
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Under sommaren 2013 kontaktades Nickes.Com av sportbörsen Trade 
In Sports, som gör det möjligt för allmänheten att investera i utvalda 
idrottare i utbyte mot en andel av potentiella framtida intäkter.  
 

Trade In Sports ville genomföra en resa till DTM-finalen på Hockenheim, 
där en grupp investerare skulle få chansen att se Formel 3-föraren Felix 
Rosenqvist – en av de idrottare som företaget samarbetar med – LIVE. 
Nickes.Com anlitades för att ombesörja administrationen av resan, och 
för att sköta alla bokningar av transferbussar, hotell och restauranger. 
Nickes.Com såg också till att Trade In Sports-gruppen löpande försågs 
med information om sin resa och att eventuella frågor besvarades. 
 

Resan till Hockenheim blev en såväl sportslig (Rosenqvist vann två av 
helgens tre race) som  social fullträff – och ett talande exempel på hur 
två organisationer tillsammans kan skapa ett mervärde för sina kunder. 
 

”Investerarresan till Hockenheim föll väldigt väl ut, och samarbetet med 
Nickes.Com fungerade klockrent. Vi kunde fortsätta att fokusera på vår 
dagliga verksamhet utan avbrott – och för ett litet företag som Trade In 
Sports var det helt nödvändigt. Vi tittar redan på ett liknande upplägg 
tillsammans under 2014.”             – Claes Holmström, VD – Trade In Sports 

EXEMPEL: TRADE IN SPORTS – HOCKENHEIM 2013 
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EVENTGUIDES 

På www.eventguides.com hittar du en uppsjö av guider till 
olika idrottsarenor och evenemang. Här kan du ta del av allt 
du behöver veta inför din resa – och lite till! 
 

EventGuides.com har belönats med tidningen PC För Allas 
emblem ”Favorit”, och utpekats som en sida man absolut 
inte bör missa. 
 

EventGuides täcker idag in tre olika idrottsområden; 
motorsport (med huvudfokus på Formel 1), fotboll och 
ishockey.   
 
 
KONTAKT 
sales@eventguides.com 
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THE EVENT STARTS NOW 



Är du intresserad av någon av våra resor? Så här bokar du: 
 

Telefon | 036-14 14 43 
Mail | sales@nickes.com 

 
Du kan också boka online via resegeneratorn på www.nickes.com, men kontakta oss 
gärna enligt ovan så att vi enkelt kan ge dig den senaste informationen om din resa. 

 

Välkommen! 

 


