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Sportscar Event 2016: Ferrari mod resten 

Er en Ferrari virkelig hurtigere end en Lamborghini? Eller McLaren? Det får du mulighed for at opleve, når 

Sportscar Event snart ruller ud. Ejerne, der gi’r ture, jagter sidste års rekord: Næsten tre millioner kr. til 

kræftramte børn. 

Den er simpelthen verdens fineste sportsvogn! Så firkantet har en række biljournalister udtalt sig om 

turbobilen Ferrari 488 GTS. Men er den nu det? Er den virkelig både hurtigere og mere præcis end 

konkurrenterne Lamborghini Huracán og rivalen McLaren V8. Ferrari, Lamborghini, McLaren - tre 

centermotorbiler, tre med langt over 600 hk, tre gange 325 km/t og tre til knap fem millioner kroner. 

Det må da komme an på en prøve. Og det kan du faktisk få mulighed at være med til, når Sportscar Event i 

slutningen af maj og i begyndelsen af juni inviterer til fartfest og asfaltballet på henholdsvis FDM 

Sjællandsringen nær Roskilde og FDM Jyllandsringen nær Silkeborg. 

Sportscar Event er en samling af private sportsvognsejere, der hvert år inviterer alle til som passager at 

opleve et par hurtige hotlaps på to af landets racerbaner. Prisen for en oplevelse kun de færreste glemmer 

er fra 300 kr. til godt og vel 1.500 kr. for raketter som netop de tre centermotorbiler. Pengene, der køres 

ind, doneres til blandt andre kræftramte piger og drenge i Børnecancerfonden. 

At hoppe fra Ferrari til Lamborghini til McLaren og tilbage igen, hvis det skulle være, er normalt 

udelukkende en oplevelse for f.eks. dækfabrikkernes testkørere og biljournalister. Men om kort tid kan det 

altså blive dig. 

”Vi er meget stolte over at kunne præsentere et felt med netop dé tre i spidsen – det er jo næsten som i 

Top Gear,” fortæller Jack Mogensen, eventchef for Sportscar Event. ”Men uanset hvad der holder på 

asfalten, glemmer vi aldrig, hvad vi egentlig er her for – de syge børn. I år er kørerne især optaget af, om vi 

kan slå sidste års rekordbeløb; i 2015 kørte vi tæt ved tre millioner kroner ind.” 

”Siden første ”rigtige” Sportscar Event i 2002 har vi givet de indkørte penge videre til først og fremmest 

Børnecancerfonden. Men sidste år skrev vi to nye navne på listen. Dels Trygfondens familiehus ved Skejby 

Sygehus, der et frirum og opholdssted for familien mens det syge barn er indlagt. Og dernæst Lukashuset; 

et børne- og ungehospice. Vi er meget glade for, at vi nu også kan hjælpe der,” siger Jack Mogensen. 

((Box)) 

Fem superbiler til Sportscar Event 2016 

Ferrari 488 GTS Spider 

4,0-liters V8 – 660 hk – 3,0 sek. – 325 km/t – 1.400 kr. 

Lamborghini Huracán 

5,2-liters V10 – 610 hk – 3,2 sek. – 325 km/t – 1.400 kr. 

 



McLaren MP4-12C 

3,8-liters V8 – 625 hk – 3,1 sek. – 330 km/t – 1.400 kr. 

Dodge Viper ARC 

8,3-liters V10 – 653 hk – 2,9 sek. – 340 km/t – 1.400 kr. 

Mercedes AMG GTS 

3,8-liters V8 – 560 hk – 3,6 sek. – 316 km/t – 1.100 kr. 

Sportscar Event har mange andre biler til lavere priser, f.eks: 

Opel Speedster Turbo: 240 hk – 4,7 sek. – 300 kr. 

BMW M3: 414 hk – 4,4 sek. – 500 kr. 

Porsche 911 GT3 RS: 415 hk – 4,2 sek. – 800 kr. 

((Box 2)) 

Sportscar Event 2016 – fakta 

 

FDM Sjællandsringen 

Søndag den 29. maj, kl. 9-16. 

Entré: 50 kr., børn under 12 år kommer gratis ind. 

FDM Sjællandsringen er den østlige pendant til Jyllandsringen. Banens længde 1,1 km. 

Adresse: Abildgårdsvej 17, 4000 Roskilde.   

Mere info: www.sportscarevent.dk 

 

FDM Jyllandsringen 

Lørdag den 4. juni, kl. 9-16. 

Entré: 50 kr., børn under 12 år kommer gratis ind. 

FDM Jyllandsringen er hele Danmarks racerbane, som også afviklede det første Sportscar Event i 2002. 

Banens længde er 1,5 km.   

Adresse: Skellerupvej 38, Resenbro, 8600 Silkeborg. 

Mere info: www.sportscarevent.dk 

((Billedtekster)) 

Sportscar Event 2016 Dodge 



En af de virkeligt voldsomme nye biler i Sportscar Event – en Dodge Viper med bilverdenens største 

hækvinge. 

Sportscar Event 2016 Ferrari 

Ferrari 488 – man siger om det, at den er verdens bedste sportsvogn. Til Sportscar Event får du chancen for 

at mærke om det kan være rigtigt. 

Sportscar Event 2016 Lamborghini 

Ferraris måske største konkurrent er Lamborghini – begges bedste er med til Sportscar Event. 

Sportscar Event 2016 McLaren 

McLaren fra England jagter på alle måder Ferrari fra Italien. Hvilken er bedst – svaret gives til Sportscar 

Event 2016.  

Sportscar Event 2016 Mercedes 

Lige så mange heste som de vilde fra Ferrari og co.: Mercedes AMG GTS.  

Sportscar Event 2016 feltet 

Se, dette er Sportscar Event for fri udblæsning: Sportsvogn efter sportsvogn – venter på at give ture til 

fordel for bl.a. Børnecancerfonden. 

Sportscar Event 2016 stemning 

Så kan det ikke blive ret meget mere Sportscar Event – en rød sportsvogn, en jublende passager og en 

meget koncentreret fører. 


