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År etter år, mellom desember og mars, møtes en
gruppe racerkjørere - både amatører og proffer, på de
mest fantastiske baner i Portugal og Spania for å kjøre
sine sportsbiler.
I Barcelona, Portimao og på andre racerbaner nær det
sydligste punktet i Europa, har de det fantastisk gøy,
enten det er seriøs racing eller kun gleden av å kjøre
sportsbil på bane.
Ofte er familien med, for racing er på ingen måte det
eneste som står på agendaen.
Bli med oss og opplev selv den privilegerte følelsen av
testkjøring- og banedager under Portugals og Spanias
sol mens andre sitter hjemme å venter på sommersesongen.

GEDLICH-RACING.COM

ENDLESS SUMMER®
TEST/BANEDAGER DESEMBER TIL MARS

Dette er Endless Summer®
+ Den beste Trackday serien i Europa på den beste tiden av året

Den komplette
Trackday vintersesongen
Endless Summer® starter med kickoff-arrangementet i desember. Denne sesongen på Barcelona Catalunya racerbane. Her vil ditt eget
kjøretøy eller en leid racerbil vente på deg i den
solfylte vintersesongen. Herfra er det en komfortabel og kort reise med organisert transport
til de beste banene i Portugal og Spania.
Kom og kjør med oss når du vil!

+ Vi tar vare på bilen din under Endless Summer® eller gir deg tilgang til et
stort utvalg av leiebiler
+ Transport til Endless Summer® samt til de individuelle banene kan vi
hjelpe med til gunstige priser
+ Om ønskelig kan vi bistå med reisen (flyreise, leiebil, hotell) Vi har tilgang
på de beste hoteller på alle stedene vi besøker
+ Begrenset antall biler gir optimale forhold
+ Åpen Pitlane uten grupper for maksimal kjøretid og avslappet atmosfære
på racerbanen
+ Dekkservice, reservedeler og bil support på stedet ved alle banedager.
Dekk og deler kan forhåndsbestilles
+ 1:1 Coaching® kan bestilles på forespørsel

SEASON 2022/2023
KICKOFF WEEK
03./04. DEC

KICKOFF BARCELONA

10./11. DEC
12./13. DEC

PORTIMÃO
PORTIMÃO

RACEWEEK I
12./13. JAN
12./13. JAN

ESTORIL
ESTORIL

17./18. JAN
19./20. JAN
21./22. JAN

PORTIMÃO
PORTIMÃO
MONTEBLANCO

ENDLESS SUMMER ® TRACKDAYS
GT WINTER SERIES DAYS
Day 1: GTWS Test Day
Day 2: GTWS Race Day

RACEWEEK II
04./05. FEB
06./07. FEB

PORTIMÃO
PORTIMÃO

09./10. FEB
11./12. FEB

JEREZ tbc
JEREZ

16./17. FEB
18./19. FEB
18./19. FEB

VALENCIA tbc
VALENCIA
tbc
CIRCUITO IBERIA 9KM

RACEWEEK III
02./03. MAR NAVARRA
04./05. MAR NAVARRA
07./08. MAR ARAGÓN tbc
09./10. MAR BARCELONA CATALUNYA tbc
11./12. MAR BARCELONA CATALUNYA

INFO & BOOKING

+47 905 58 636
kjetil@sportautoevents.no
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RACETRACKS
BEST TRACKS IN PORTUGAL AND SPAIN
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In the Footsteps of Senna, Prost, Mansell

Barcelona Catalunya /E

+
+
+
+
+

Track length 4.182 km
13 curves (8 right, 5 left)
Track width 10 - 14 m
Start and finish straight 986 m long
Airport: Lisbon

Where the Racing World Pays a Visit
+
+
+
+

Portimão /P

Track length 4.655 km
16 curves (9 right, 7 left)
Track width 12 - 14 m
Airport: Barcelona

The Amazing Up- and Downhill
+
+
+
+

Track length 4.7 km
16 curves (9 right, 7 left)
Track width 14 m
max. gradient 6,2%,
max. slope 12%,
max. banking 8%
+ Start/finish straight 969 m, 18 m wide
+ Airports: Faro, Seville, Lisbon

Circuito Iberia 9km /E
Europe’s Longest Sprint Circuit
+
+
+
+
+

Track length 9 km
33 curves (19 right, 14 left)
Track width 11 - 14 m
Start and finish straight 960 m long
Airports: Málaga, Almería, Murcia, Granada

Portimao

Monteblanco /E

Jerez /E

Versatile and modern

JereSpanish
The
Spa-Francorchamps
z
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Track length 4.428 km
14 curves (9 right, 5 left)
Track width 11 m
Start/finish straight 600 m long
Airports: Jerez, Seville and Málaga

Track length 4.430 km
18 curves (11 right, 7 left)
Track width 13 - 15 m
Start and finish straight 960 m long
Airport: Seville

Navarra /E

Monteb

The insider tip
+
+
+
+
+

lanco

Track length 3.933 km
15 curves (8 right, 5 left)
Track width 10 - 14 m
Start and finish straight 986 m long
Airport: Bilbao or Zaragoza

Valencia /E
International and technical

rra
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+
+
+
+
+

Track length 4.005 km
14 curves (5 right, 9 left)
Track width 12 - 13 m
Start and finish straight 650 m long
Airport: Valencia
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BILEN DIN
DIN SPORTSBILS VINTER PÅ ENDLESS SUMMER®
Klar for den neste test/banedagen
Få sportsbilen din fraktet til Portugal eller Spania. Der venter den på deg fra desember til mars
på et av lagerfasilitetene. Kontakt oss, vi organiserer gjerne transporten frem og tilbake og
sikker oppbevaring av kjøretøyet ditt.

Vi tilbyr vedlikehold, deler og dekk samt pleie
og service av kjøretøyet ditt gjennom våre lokale partnere. Og for å sikre at sportsbilen din
alltid er i optimal stand, har Endless Summer®
din Car Concierge.

For å sikre at alt arbeid utføres profesjonelt,
sørger vi alltid for at vi anbefaler partneren
hvis kompetanse passer best til ditt kjøretøy.
Hvis du har noen forespørsler, vennligst ikke
nøl med å kontakte Carconcierge når som helst.

Hvis du bestiller test- og banedager på forskjellige racerbaner, tar vi gjerne hånd om transporten av kjøretøyet ditt fra arrangement til
arrangement.

Carconciergen vil ta seg av dine behov og sørge
for at sportsbilen din blir tatt vare på best mulig
måte. I tillegg til egne mekanikere, er forskjellige tyske servicepartnere tilgjengelige for deg.

carconcierge@gedlich-racing.com

RENT A RACECAR
EUROPAS STØRSTE UTVALG AV RACEBILER TIL LEIE
Lei de beste racerbilene til veldig
attraktive priser
Enten det er en kompakt sportsbil for din første
opplevelse på racerbanen eller en high-end racerbil for erfarne motorsportentusiaster – hos
Endless Summer® finner du akkurat den riktige
racerbilen for dine personlige behov.
Nyt friheten ved å teste drømmebilen din. Du vil
bli tatt vare på av erfarne racingmekanikere og
vil alltid finne en perfekt forberedt bil.
På nettsiden vår finner du det aktuelle utvalget
av sports- og racerbiler som er til leie. Vi gir deg
gjerne råd om valg av kjøretøy og informere
deg om tilgjengelighet.
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SERVICE
DIN PERFEKTE TEST/BANEDAG
Full Service inkludert
Endless Summer® er som en reise til en annen
verden. En verden som perfekt kombinerer
motor-sport med fritid.

Vi hjelper deg gjerne med din individuelle reise
og hotell planlegging samt gir deg tips som vil
gjøre din korte ferie i Spania og Portugal uforglemmelig.
Så ta med dine kjære, for de vil nyte Endless
Summer® like mye som du gjør som en racer.

Reiseplanlegging og hoteller
Det er enkelt å komme til Endless Summer®. Vi
tar oss av din optimale flyforbindelse, bestiller
leiebiler og hotell for deg og organiserer ditt
fritids program. Stol på vår erfaring og fortell
oss dine ønsker. Vi skal ta oss av det.
Vi har hotellanbefalinger til deg på alle steder
og har rabatterte tildelinger klare for deg på
mange destinasjoner. Be om kampanjekodene
eller overlat bestillingen av rommet ditt til våre
reiseplanleggere. Vi gir deg gjerne råd.

Fly og leiebiler
Vi undersøker gjerne de beste flyreisene til
Málaga og de andre destinasjonene for deg.
Flybilletter er tilgjengelig fra mange flyplasser i
Sentral-Europa fra € 120.
Vi kjenner de billigste leiebil leverandørene. Ulike kjøretøyklasser, inkludert luksus eller shuttle, er tilgjengelig fra så lite som € 10 per dag.
Vi ordner gjerne det rette kjøretøyet for deg.

Privatfly & Helicopter
For optimal fleksibilitet organiserer vi din ankomst og avreise samt transport med privat
jetfly og helikopter under spesielle forhold.
Helikopterpiloten din vil også gjerne fly en ”rask
runde” eller to rundt racerbanen med deg.
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1:1 COACHING®
MANAGING SPEED
Get everything out of you
The most efficient tuning is that of the driver.
With our 1:1 Coaching® we teach you to drive
professionally with a system. You specify your
personal goals, we provide the methodology making driving on the race track even more fun.
Your personal wealth of experience is not decisive. Whether you are planning your first steps
on the race track or want to get into active
motorsport – we accompany you on the way to
your goals.

Do not waste time
on the way to your goals

Log your drive

With 1:1 Coaching we sit next to you so that you
get better. We promise you: You will feel the effect after just one day of 1:1 Coaching®.

+ Recording of your laps and your coach’s reference laps

®

Make a trial appointment today and convince
yourself of our quality and efficiency.

Because measuring is better than estimating

+ Synchronous recording of ride data and offboard/onboard video
+ Optimum reflection with maximum safety.
You can see immediately where you are already close to the limit and where there is
still „a gap“
+ You receive onboard video and data analysis
home with you – ideal for follow-up of the
1:1 Coaching® and to prepare for the next time

Your formula for performance & safety
+ Stocktaking by your trained 1:1 coach

+ We use and recommend the track recording
system Race Navigator

+ Together we define your goals and milestones
+ Tailor-made coaching programme
+ Active coaching by your 1:1 coach
+ Reference laps as a guideline
+ Data analysis with synchronous onboard video
+ Short review, goal outlook as well as data and onboard
video to take home on USB stick

PRICES
1 Day
Gold Coach

1.690 €

Silber Coach

1.490 €

Bronze Coach

1.290 €

1/2 Day
Gold Coach

870 €

Silber Coach

770 €

Bronze Coach

660 €

Compact Coaching
45 min. 1:1 Coaching® in the car, 30 min.
reflection session, onboard Video and
data analysis to take home on USB stick 349 €

All prices are net plus VAT.
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The prices of 1:1 Coaching® already include all travel costs such as flight, rental car, hotel and
meals for the coach. In addition, the ”second driver“ fee is waived for your 1:1 coach. There are
no additional costs for you!

PRISER
ENDLESS SUMMER® VINTERSESONG TEST OG TRACK DAYS
Trackday deltagelse

Transport av kjøretøy

Vinterlagring

Deltakelse begge dager
2.980 €
inkludert førsteklasses catering for en sjåfør

Profesjonell og forsikret. Vi hjelper deg gjerne
med å organisere kjøretøytransporten gjennom våre partnere.

Kjøretøyinnkvartering i boks, garasje eller
lastebil. Perioden desember til mars.

Bestiller du flere datoer, lager vi gjerne individuelle tilbud med spesielt attraktive betingelser.

Pris for parkering

850 €

Transport er mulig på alle datoer!
Frem og tilbake fra

Tilleggstjenester

Teknisk støtte

Ekstra sjåfør for begge arrangementsdagene
på booket kjøretøy,
inkl. førsteklasses catering
590 €

Teknisk støtte for kjøretøyet ditt
per dag

2.800 €

NB: Dette er en tjeneste fra en tredjepartsleverandør arrangert og subsidiert av arrangøren
GEDLICH Racing.

259 €

Besøkende tilgang til resort eller banen begge
dagene av arrangementet
inkl. catering
139 €
Pit/teltplass per kjøretøy begge dager

500 €

Racinglisens

449 €

Tilbudet er utelukkende rettet mot kommersielle kunder.
Alle priser er netto pluss mva.
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WE ARE HERE FOR YOU
YOUR CONTACT
Endless Summer® means luxury, sun and the
most beautiful race tracks in Europe. Our staff
are there to provide you with the best all-round
service. If you have any requests or queries,
please do not hesitate to contact us at any time.

Markus Gedlich
CEO

+49 173 525 22 44
markus@gedlich-racing.com

We look forward to meeting you!

Robin Selbach
Sales & Consulting

+49 172 722 01 11
robin@gedlich-racing.com

Irina Gedlich
Finance

+49 173 525 22 21
irina@gedlich-racing.com

Ines Rühl
Event organisation

+49 173 525 26 21
ines@gedlich-racing.com

Michael Selbach
Car Concierge

+49 152 287 376 77
michael@gedlich-racing.com

Sample timetable

A DAY AT ENDLESS SUMMER®
08:15 a.m.
Departure from the hotel

12:30 - 13:30 p.m.
Lunchtime, First-Class-Buffet

09:00 a.m.
Arrival at the race track, dressing,
seat test

13:30 - 17:00 p.m.
Free driving „open pitlane“

09:15 a.m.
Driver’s Briefing for Racer
at the pitlane
09:30 - 12:30 a.m.
Free driving „open pitlane“
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18:00 p.m.
Departure to the hotel
18:45 p.m.
Arrival at the hotel, Time at leisure

20:00 p.m.
Departure for the Driver’s Dinner
(Ask for location and address or ask at
our Racing Reception)

GT WINTER
2022/ S E RI E S
2023

Racing fra
Desember til Mars
Bestill nå!
I en tid på året når de fleste racerbaner i Tyskland og resten av NordEuropa er i dvale og nesten alle hjul
står stille, kan du kjøre racing på de
mest fantastiske stedene i Sør-Europa med GT Winter Series.

12./13. Dec 2022

Portimão /P

14./15. Jan 2023

Estoril /P

11./12. Feb 2023

Jerez /E tbc

18./19. Feb 2023

Valencia /E tbc

4./5. Mar 2023
12./13. Mar 2023

Navarra /E
Barcelona Catalunya /E tbc

TH E RACE G O ES O N
En serie for alle førere – nybegynnere,
amatører og profesjonelle
Ved seks stevner i Portugal og Spania, som hver består av
kvalifisering, to sprintrenn og et utholdenhetsløp, kjører
du for poeng i klassifiseringen din, seier i totalstillingen og
GTWS-mesterskapet.
GT Winter Series kombinerer flere fordeler. Profesjonelt organisert racing, men med et overkommelig utlegg.
Lag og sjåfører kan registrere seg med nesten alle typer kjøretøy. For den nye sesongen har strukturen til klassene blitt
strømlinjeformet, og en „Balance of Performance“ har blitt
introdusert i GTR- og GTS-klassene for mer like muligheter.

The Race Series
# 6 eventer på de beste banene i Portugal og Spania
# Hvert løp har kvalifisering, to sprintløp og ett endurance løp
# Deltagelse er mulig med Nasjonal A racing lisens
# Racene er mulig å bruke for å kunne få Internasjonal C racing lisens
# Kjør løpene alene, eller del bil med en annen fører
# Påmeldingsavgift per arrangement fra 2.990 € netto,
inkl. hele GTWS-testdagen dagen før løpsarrangementet
# Gjennom integrering i Endless Summer® Trackdays kan du i tillegg
bestille opptil 12 timer frikjøring per arrangement

Racing i Portugal og Spania
fra desember til mars
Alle racingbegivenheter finner sted i Portugal og Spania.
Med mindre enn fire timers flytid vil du være på stedet og
nyte de beste banene i Europa.
Kombiner racingen med solfylte opphold i Algarve, Costa
del Sol eller i de livlige byene på den iberiske halvøy. Vi har
plasser tilgjengelig for deg på de beste hotellene og kan
hjelpe deg med reiseplanene dine.
Alle GT Winter Series-arrangementer er integrert i Endless
Summer® -test- og banedagene. Så du kan bestille rikelig
med treningstid uavhengig av løpsarrangementet og være
perfekt forberedt til løpet.

gt-winter-series.com
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SESONGEN 2022/2023
SEASON 2022/2023
KICKOFF WEEK
03./04. DEC

KICKOFF BARCELONA

10./11. DEC
12./13. DEC

PORTIMÃO
PORTIMÃO

RACEWEEK I
12./13. JAN
12./13. JAN

ESTORIL
ESTORIL

17./18. JAN
19./20. JAN
21./22. JAN

PORTIMÃO
PORTIMÃO
MONTEBLANCO

ENDLESS SUMMER ® TRACKDAYS
GT WINTER SERIES DAYS
Day 1: GTWS Test Day
Day 2: GTWS Race Day

RACEWEEK II
04./05. FEB
06./07. FEB

PORTIMÃO
PORTIMÃO

09./10. FEB
11./12. FEB

JEREZ tbc
JEREZ

16./17. FEB
18./19. FEB
18./19. FEB

VALENCIA tbc
VALENCIA
tbc
CIRCUITO IBERIA 9KM

RACEWEEK III
02./03. MAR NAVARRA
04./05. MAR NAVARRA
07./08. MAR ARAGÓN tbc
09./10. MAR BARCELONA CATALUNYA tbc
11./12. MAR BARCELONA CATALUNYA

INFO & BOOKING

+47 905 58 636
kjetil@sportautoevents.no

GEDLICH-RACING.COM

tbc

tbc

