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Titel: Scirocco baneracer med håndbetjening
Undertitel: Besøgende på Health & Rehab kan møde den erfarne racerkører Max
Birkelund og prøvesidde hans nyeste, ombyggede baneracer, en VW Scirocco GTI.
Det sker på RYKs stand, hvor man også kan deltage i lodtrækning om en eventtur
på Jyllandsringen.
- Racerløb gi’r et kick, som ikke kan måle sig med nogen anden sport.
Det siger 47-årige racerkører Max Birkelund, som har vundet to gange guld i sin klasse i DM
Rally, selv om han slog en kolbøtte på motocrossmotorcykel 24 år gammel, brækkede ryggen
og siden har været afhængig af kørestol. Han var den første dansker, der fik banelicens som
kørestolsbruger og banede så at sige vejen for kollegaen Jason Watt.
- Styrken ved biler med håndbetjening i motorsport er, at vi som racerkørere med handicap
deltager fuldt ud på lige vilkår. Der er sådan set hverken fordele eller ulemper ved at være
kørestolsbruger i motorsport, siger Max Birkelund, der ejer Birkelund Biler og AutoMax.dk i
Vorbasse.
Eventtur på Jyllandsringen
På Health & Rehab Scandinavia stiller Max Birkelund op med sin nyerhvervede Scirocco på
RYKs stand. Her kan besøgende ’sparke dæk’, sidde bag rattet i en stillestående racerbil og få
en seriøs snak om motorsport.
Og skulle man få lyst til at speede op og brænde dæk i den tunede VW Scirocco GTI med 240
hestekræfter under motorhjelmen, så er AutoMax.dk klar med et godt tilbud til messens
besøgende: En skræddersyet eventtur på Jyllandsringen. I samarbejde med FDM Motorsport
kan man under kontrollerede forhold opleve banekørsel på Jyllandsringen guidet af en erfaren
racerkører - også med kørestolsbrugere bag rattet.
Portrætteret i bog
Max Birkelund finder man også blandt portrætterne i RYKs nye bog ”On the road again”, som
præsenteres på RYKs stand. I bogen fortæller han om sin italienske fuldblodsracer, en rød
Ferrari med formel 1-gear, hvor elektronisk gearskift sidder i rattet. I den har Max Birkelund
kørt Ferrari Scandinavia Challenge på Jyllandsringen og lukket gadeløb i København.

For yderligere oplysninger om eventtur på Jyllandsringen kontakt Birkelund Biler, tlf.
4040 4495. AutoMax.dk
Billedtekst:
På RYKs stand C4-018 kan besøgende deltage i lodtrækningen om en gratis eventtur på
Jyllandsringen sammen med Max Birkelund i hans hurtige VW Scirocco.
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