N-TRADE RACING reserapport från MotoGP
banan Barcelona-Catalunya 2016.
Då har vi gjort årets första resa med Grevens Racing Adventures och de gör
sannerligen verklighet av hojåkares drömmar.

Träningsevent

Grevens Racing
Adventures lastar
nämligen sina stora
trailers fulla av
hojar och
utrustning mm.
Sedan
transporteras allt till
ställen, vägar eller
banor som man
bara drömmer om
att få köra på. Efter
körning lastas allt
in i trailer igen och
transporteras
tillbaka hem åt dig.
Själv så tar man enkelt och smidigt flyget t.o.r. D.v.s ett riktigt världsklasskoncept.
Denna gång skulle N-TRADE RACING premiärtesta sin nya BMW S1000RR på
MotoGP/F1 banan Circuit de Barcelona-Catalunya.
Jeanette på Nettefoto.se följde också med på resan så att vi skulle ha många fina bilder
och reseminnen med oss hem.
Även denna gång flög vi ned ett par dagar tidigare och passade på att göra lite
sightseeing i Barcelona innan körningarna skulle börja. En fin stad med mycket att göra
och att titta på.

Sedan blev det hojkörning i 3 hela dagar på Circuit de Barcelona-Catalunya i området
Montmeló strax utanför Barcelona City.

Träningsevent
En helt fantastisk bana som är riktigt stor och innehåller det mesta.
Höga hastigheter, långsamma hastigheter, blint krön, långa snabba svepande böjar,
skarpa böjar, höjdskillnader och vackra scenerier mm.

Och troligen Europas längsta start&mål raka där man kör hastighetsmätaren ut och till
varvstopp på 6:ans växel ( ca 300km/h ).

Träningsevent

Bild när N-TRADE RACING passerar i den karakteristisk uppmålade La Caixa kurvan.

Ett pit-stop emellanåt är också ett måste 

Träningsevent

Ett par till åkbilder.

Träningsevent

Träningsevent

Och till sist en avslutningsbild på härliga gänget.

Härnäst ställer N-TRADE RACING ut i motoravdelningen på Sundsvalls NYA STORA
mässa Leva & Bo den 22-24 April i Gärdehov. Kom förbi och snacka hoj och resor.
http://www.levaochbomassan.se

Precis som alltid vill jag tacka mina underbara sponsorer, samarbetspartners och fans
som är med och stöttar N-TRADE RACING i allt som händer.
Passar på att återigen skicka ett speciellt tack till Jan Greven och Grevens Racing
Adventures som gjort detta möjligt, och till min fru Jeanette på Nettefoto.se som är
med och förevigar allt som händer.
Ser verkligen fram emot fler helt fantastiska resor med Grevens Racing Adventures.
Fler och lite mer högupplösta bilder från resan hittar ni givetvis i bildgalleriet på den
välbesökta N-TRADE RACING webben. http://www.n-trade.se/racing
Gör den gärna till startsida i era webbläsare 

Träningsevent

Filmklipp från eventet är också utlagt på N-TRADE RACING webben under menyvalet
Filmer. http://www.n-trade.se/racing och på YouTube https://youtu.be/nNbSjiJapgM
Informationen uppdateras även på N-TRADE RACING sajten på Facebook.
http://www.facebook.com/#!/pages/N-TRADE-RACING/118149028208812

Surfa dit och ”gilla” gärna
Och på

för er som har det. http://twitter.com/NTRADE_RACING

Vänliga hälsningar N-TRADE RACING

Kenneth Nilsson

