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Formel 1 feberen har for alvor 
fået fat i danskerne efter at 

Kevin Magnussen er kommet 
på banen, og ingen er vel 

bedre kvalificeret til at under-
holde om denne verden end 
Formel 1-kommentatorerne, 
racerkører John Nielsen og 

sportsjournalist Jens Hansen 
fra TV3+.

John Nielsen
Racerkører 

 
På sin venlige sønderjyske facon giver 

John Nielsen tilhørerne til et foredrag et 
unikt indblik ind i den fascinerende motor-
sportsverden. Uanset om det drejer sig om 

Formel 1 eller om Johns egen karriere.

John Nielsen er én af Danmarks absolut 
mest vindende racerkørere, med sejre i 

både 24 timers løbet på Le Mans i Frankrig, 
24 timers løbet på Daytona i USA, samt 3 
Europamesterskaber i Formel Super V. 

Jens Hansen
Sportsjournalist og 

pressechef Danish Crown

Ingen forstår som Jens at dykke ned i For-
mel 1 kulisserne og finde de gode historier. 

Hans store kærlighed til motorsporten 
opstod som de fleste ægteskaber ved et 

mærkværdigt tilfælde. 

Jens har kommenteret Formel 1 siden 2009, 
men er til daglig pressechef i Danish Crown.

Få også historien...
 bag Kevin Magnussens farvel til 
Renault, og hør om forventnin-
gerne til den nye sæson med et 

sæde i Haas-raceren..!
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Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 18.00
Broager Sparekasse Skansen, VIP-Loungen på 1. sal

TID OG STED...

MENU
Kalveculotte samt Flæskesteg 

•
Kartofler 

•
Sovs

• 
Grønt 

Hertil 1 øl eller sodavand 
Drikkevarer herudover kan købes

Pris
Kr. 299,- inkl. menu inkl. 1 genstand

( Ikke-medlemmer kr. 349,- )

TILMELDING
Ønsker du at deltage, skal du gøre følgende:

Tilmeld det ønskede antal personer til 
arrangementet via www.ssrf.dk, og indbetal 
beløbet svarende til det antal personer, du 

ønsker at tilmelde her:

Broager Sparekasse 
reg. Nr. 9797 konto nr. 0000405248

Senest den 27. januar 2017 kl. 18.00 på 
www.ssrf.dk eller på mail: joan@alott.dk 

P.S. 
skriv en kort bemærkning, hvis I ønsker at 

sidde sammen.
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