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Hej, mit navn er Nicolaj Møller Madsen. Jeg er skaberen og drivkraften bag 
Danmarks hurtigste og muligvis bedste netværk. Jeg startede et netværk 
med ambitionerne om at lave noget anderledes - noget der ikke var set før. 
Mit mål er helt enkelt at levere en værdi tilbage til mine sponsorer, som ikke 
kun kan måles, men også mærkes.

Det er nu syv år siden, at jeg startede Race Club-netværket på Fyn. Her star-
tede vi syv mand til vinsmagning, og siden da er det gået stærkt. I dag er 
netværket delt op i fire grupper - henholdsvis Fyn, Trekantområdet, Aarhus 
og Sjælland. Det giver os mulighed for at tilbyde helt særlige og eksklusive 
netværksevents i hele landet.

Vi er specialister i at skabe unikke oplevelser, der er udover det sædvanlige. 
I denne brochure kan du læse om de mange spændende events, der venter 
i 2019, og blive klogere på, hvad dette nerværk har at byde på. Jeg håber, at 
du som læser vil finde inspiration i vores værdier, og så håber jeg at se dig 
i 2019.

God læsning.

MANDEN BAG
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”Mit mål er helt enkelt at 
levere en værdi tilbage til 
mine sponsorer, som ikke 
kun kan måles, men også 
mærkes”

3



Det landsdækkende netværk består af fire 
lokale netværk (Aarhus, Trekantområdet, 
Fyn og Sjælland) og en aktivitetskalender, 
som tæller 40+ netværksmøder (ti møder 
pr. gruppe) + to fælles netværksmøder, 
hvor alle fire grupper samles. 

Omdrejningspunktet i netværket er ople-
velser og aktiviteter, som er så værdifulde, 
at de er værd at afsætte tid til selv i en travl 
kalender. Dernæst er der stort fokus på at 
skabe stærke og unikke arrangementer, 
der samler mennesker omkring eksklusi-
ve oplevelser, fx indenfor gastronomiens 
og sportens verden, som man ikke ellers 
ville have adgang til.

Det er ambitionen at skabe et netværk, 
hvor alle møder hinanden på lige vilkår og 
hvor vi taler til hinanden i øjenhøjde. Vi vil 
være anderledes og tilbyde oplevelser, 
som er alt andet end ordinære. Vores mål 
er at skabe et fællesskab for og af menne-
sker, som stiller store krav til kvalitet og til, 
hvad de bruger deres tid på.

Du kan læse om de helt unikke oplevelser, 
der venter i 2019. Der er også plads til dig.

Ønsker du at høre mere om muligheder-
ne for et medlemskab, så kontakt venligst 
Nicolaj Møller Madsen på kontakt@phoe-
nix-racing.dk.

Race Club by Phoenix Racing

”Vi mødes i øjenhøjde, sænker 
paraderne og dropper salgsgas-
sen for en stund. Her handler det 
om relationer og oplevelser ud-
over det sædvanlige”

RACE CLUB BY PHOENIX RACING

4



• Inspiration, oplevelser, gastronomiske tiltag og nærvær sætter rammerne for 
hele konceptet

• Et netværk hvor vi sænker paraderne, salgsgassen og i stedet sætter fokus på 
at skabe tillid og stærke bånd mellem medlemmerne

• Vi mødes alle i øjenhøjde. Uanset om man er sponsor eller partner, så er alle 
medlemmer på lige vilkår

• De mange fælles oplevelser og det uformelle netværk skaber stærke relationer

Netværkets værdier

”Det handler om anderledes fede oplevelser, som vi har 
sammen i netværket. På den måde kommer man mere ind på 
livet af hinanden, og når man kender hinanden, er man også 
mere tilbøjelig til at hjælpe hinanden med at lave forretning…. 
for selvfølgelig er det da også et mål med at være med.”

- Linda Skyttehave, Ensure
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PROGRAM FOR 2019

Arrangementskalender 2019

26. FEBRUAR
Restaurant Bacchus
Vi besøger en perle i den fynske gourmetverden, når I inviteres 
på 5-retters lækker menu med vin.

19. MARTS
Bunker fra krigen
IT-Hotellet byder os velkommen i deres smukke bunker i hjertet 
af Odense, hvor der venter lækker mad og whiskysmagning.

9. APRIL
Spændende event ved Fængslet
Netværksbussen sætter kurs mod Horsens, hvor der venter en 
unik aften sammen med med Aarhus og Trekantområdet.

14. MAJ
Odense Gokarthal
To timers Le Mans samt pandekager fra Gopa.Club.

11. JUNI
GoSail i Middelfart
Helt unikt event, hvor vi skal ud og sejle om kap - så det bliver 
race på vandet, hvor teamwork og kommunikation afgør, hvem der 
kommer først. Aftenen afsluttes med lækre burgere fra Mauritz.

13. AUGUST
Gourmetaften på Nyborg Destilleri
Når turen i 2019 går til Nyborg er det for besøge et helt fanta-

stisk sted, og smage gourmetmad på højeste plan. Det sker, når 
Nicolai Hyllested - tidligere kok på Falsled Kro, Sortebo Kro og 
Dragsholm Slot - vil fremtrylle en 4-retters menu. Aftenen byder 
også på rundvisning.

3. SEPTEMBER
Arkaden Street Food
Her får I mulighed for at spise, hvad I vil. Der bliver frit valg i de 
16 Street Food-boder, inden vi skal netværke og høre spæn-
dende foredrag af Kirsten Therkelsen.

3. OKTOBER
Summerbird X Gourmet mad
Turen går til Assens og en tur i chokoladehimlen, når Summer-
bird viser rundt i deres produktion, og deler ud af smagsprøver 
samt storytelling. Herefter serverer Ole Kragekjær fra Master-
chef en lækker 4-retters menu.

29. OKTOBER
P. Christensen med ASENTO
P. Christensen åbner deres flotte bilhus for os. Kør AMG, spis 
tapas og hør om effektiv markedsføring.

26. NOVEMBER
Julefrokost på restaurant Kongens Have
Aftenen byder på en udsøgt 4-retters julemenu, rundvisning på 
teatret og hyggelig julestemning.

RACE CLUB FYN

6

SES VI TIL:

Race Club ser frem mod et fantastisk 2019, hvor net-
værkskalenderen er proppet med spændende, inspi-
rerende og unikke events med WAUW-faktor!

Meget er sket siden vi startede for syv år siden. Det 
ældste netværk er Fyn, senere fulgte Sjælland og 
Jylland - sidstnævnte er sidenhen delt op i Trekant-
området og Aarhus. Fælles for dem alle er, at de rum-
mer en god blanding af erhvervsdrivende - lige fra 
den enkelte tømrermester til AV-center med næsten 
100 ansatte. På de følgende sider kan du læse, hvad 
2019 har at byde på i de forskellige netværk. 

Alle vores arrangementer afholdes fra 16.30-21.00.

31. JANUAR
Den store åbning - FÆLLESARRANGEMENT
Efter en velfortjent juleferie er Race Club tilbage, og vi vender tilbage 
med manér, når DOK5000 er vært for en aften, der byder på 5-ret-
ters menu, cocktails, live musik og de smukkeste omgivelser.

12. DECEMBER
Race Club Julebal - FÆLLESARRANGEMENT
Vi glæder os til denne meget specielle aften, som bliver afholdt i 
smukke omgivelser ved Kosmopol i København. Aftenen byder på 
julemad, julestemning og stadig i Race Club ånd med HØJ kvalitet.



27. FEBRUAR
Superbiler x Vinsmagning
Fleasing åbner dørene til deres flotte bilhus, hvor vi skal  spise 
tapas og smage lækre vine.

20. MARTS
P. Christensen med ASENTO
P. Christensen åbner deres flotte bilhus på Østerbro for os. Kør 
AMG, spis tapas og hør om effektiv markedsføring.

3. APRIL
Gokart på Roskilde Ring
Udendørs på den fede Roskilde Gokartbane, imens Rumblees 
Denmark serverer lækre burgere.

15. MAJ
Gourmet & vin i Nyhavn
Vi besøger en lækker og rustik vinkælder i Nyhavn, hvor der skal 
netværkes,  imens der smages på gode vine.

12. JUNI
GoSail i Middelfart
Netværksbus til et helt unikt event. Vi skal ud at sejle om kap, så 
det bliver race på vandet, hvor teamwork og kommunikation afgør, 
hvem der kommer først. Aftenen afsluttes med lækre burgere fra 
Mauritz.

14. AUGUST
Masterchef event
Vi besøger Svane Køkkenet i Lyngby, og her skal I udfordres og 
i arbejedstøjet, når der skal laves mad og anrettes til en sjov og 
anderledes aften.

11. SEPTEMBER
”Hygge-aften” ved Suits by Sjölin
Gin, whisky, lædersofa, skræddersyet jakkesæt og lækker smag-
fuld tapas.

8. OKTOBER
Skagen Fiskerestaurant
Gourmetoplevelse på toppen af Illum, hvor der venter en 3-retters 
middag med udsigt udover smukke København.

6. NOVEMBER
Gokart i Ballerup
Der skal køres Le Mans, alt imens Gopa.Club severer lækre pande-
kager til jer.

4. DECEMBER
Julefrokost på italiensk
Når vi skal runde sæsonen 2019 af, bliver det med stil på den ita-
lienske perle Basso. Her venter der medlemmerne 10 serveringer 
og perfekt tilpassede vine til middagen.

RACE CLUB SJA LLANDE
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5. MARTS
Gokart ved Racehall
I skal gi’ den gas på banen på Nordeuropas største Gokartbane 
med hele 34 karts på banen. Her skal spises mad på lækre The 
Dinner.

26. MARTS
Gourmet-oplevelse i Aarhus
Vi skal besøge den danske restaurant Klokken, hvor der venter 
tarteletter, stegt flæsk, rødgrød med fløde og snaps. En fantastisk 
aften med RIGTIG dansk mad.

9. APRIL
Spændende event ved Fængslet
Turen går til Horsens, hvor der venter en helt unik aften i Fængslet 
sammen med Trekantsområdet og Fyn.

21. MAJ
Tagterrasseevent på No.16
Vi skal nyde sol, sommer, cocktails og ikke mindst en lækker 4-ret-
ters middag.

18. JUNI
”Hygge aften” ved Suits by Sjölin
Gin, whisky, lædersofa, skræddersyet jakkesæt og lækker smag-
fuld tapas.

21. AUGUST
GoSail i Middelfart
Helt unikt event, hvor vi skal ud og sejle om kap - så det bliver race på 
vandet, hvor teamwork og kommunikation afgør, hvem der kommer 
først. Aftenen afsluttes med lækre burgere fra Mauritz.

17. SEPTEMBER
Vinsmagning på Savværket
De smukke omgivelser i Aarhus er vært for god mad, og Vinmed-
kant kommer forbi til en lækker vinsmagning.

9. OKTOBER
Japansk i Aarhus
Turen går til den Japanske Have, hvor vi skal have en rundvisning, 
lækker mad og masser af networking.

5. NOVEMBER
Teamworking i Racehall
Turen går atter til Racehall, hvor der skal køres Le Mans. I vil blive 
udfordret på teamwork, og som altid skal der nydes lækker mad.

3. DECEMBER
Julefrokost på Sabro Kro
De smukke omgivelser er vært for en fantastisk julefrokost med 
fire udsøgte juleretter og tilhørende vin.

PROGRAM FOR 2019

RACE CLUB AARHUS
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6. MARTS
P. Christensen med ASENTO
P. Christensen åbner deres flotte bilhus for os. Prøvekør en AMG, 
spis lækker tapas og hør om effektiv markedsføring.

27. MARTS
Vinsmagning v. Vinmedkant
Italiensk aften hos Vinmedkant - hertil vin, lækker mad og god 
stemning. Vi får også besøg af Schou&partners, som skal fortælle 
om deres spændende projekter. 

9. APRIL
Spændende event ved Fængslet
Turen går til Horsens, hvor der venter en helt unik aften i Fængslet 
sammen med Aarhus og Fyn.

22. MAJ
”Hygge” aften ved 3Aktive
3Aktive åbner for deres flotte kontor, hvor der vil blive serveret 
helstegt pattegris, der skal slåes søm i og laves hjulskiftskonkur-
rence.

17. JUNI
Vandel Gokart X Gopa.Club
Mærk suset udendørs med Le Mans på den fantastiske gokartba-
ne, og nyd samtidig lækre pandekager fra Gopa.Club.

21. AUGUST
GoSail i Middelfart
Helt unikt event, hvor vi skal ud og sejle om kap - så det bliver race på 
vandet, hvor teamwork og kommunikation afgør, hvem der kommer 
først. Aftenen afsluttes med lækre burgere fra Mauritz.

17. SEPTEMBER
CarClub X Gourmet mad
Der skal kigges på flotte luksusbiler og superbiler, imens der ny-
des en lækker 4-retters menu lavet af dygtige Ole Kragekjær fra 
Masterchef.

7. OKTOBER
TraningLab x Firmafabrikken
Leon Holbæk fortæller om sit liv i bokseverdenen. Derefter skal 
der nydes lækker sund mad, og så kigger Søren Ravn, stifter af 
Firmafabrikken og ejer af Sjølund, forbi.

12. NOVEMBER
Masterhefevent
I skal udfordres i ’Koksammen’ og ’Bagsammen’, hvor I på inddel-
te hold skal lave mad sammen og også sørge for desserten.

10. DECEMBER
Julefrokost på Den Blå Café
Vi skal runde året af i den lækre perle i Kolding med julemad, sam-
vær og netværk.

RACE CLUB TREKANTOMRÅDET
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”
Netværket fokuserer på at være et godt 
sted at komme med fokus på at skabe re-
lationer. Der er knapt så meget fokus på 
uddeling af visitkort og salg her og nu. 
Men det gør ikke noget. Jeg har alligevel 
fået en del forretning igennem netværket 
alligevel. Jeg kan således varmt anbefale 
at være med i Race Club-netværket.

- Christian Bækmark, PrivatRevision

”
Anderledes, kvalitetsbevidst, afslappet 
stemning, gode muligheder for at net-
værke og lærer mennesker at kende og 
ikke bare hvordan deres visitkort ser ud, 
man glæder sig til hver gang da det er 
lidt ligesom hvis man skal ud og hygge 
sig med nogle gode venner, gode ind-
slag, masser af humor.

- Linda Skyttehave, Ensure
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”
Generelt er der tale om et forretnings-
netværk af meget høj kvalitet, hvor 
der i høj grad er fokus på, at vi lærer 
hinanden at kende igennem oplevel-
ser. To af de absolut fedeste oplevel-
ser med netværket har været VIP-tur 
til NürburgRing samt udendørs go-
cart på Roskilde Racing Center. Men 
det ér svært at vælge, for der er virke-
lig mange gode arrangementer, f.eks. 
også gourmet middag hos Paustian.

- Henning Nygaard, Advokatfirmaet 
Nygaard

”
Netværket er i høj grad et 
personligt netværk og man 
skal være klar på, at give 
noget af sig selv. Men det 
er meget givende.

- Dennis Paaske, ASENTO



”
Det bedste ved Race Club er møder-
ne/oplevelserne, som uden tvivl er på 
et ekstremt højt niveau.

- Cliff Szast, Dansk Firmapension

”
Vi er med for at gøre reklame for vores re-
stauranter, fortælle hvad vi kan og forhå-
bentlig hjælpe en masse virksomheder med 
deres firmaarrangementer og julefrokoster. 
Det har været spændende at være medlem 
hos Phoenix Racing netværket, fordi det er et 
anderledes erhvervsnetværk, hvor det hele 
ikke drejer sig om, at bytte visitkort. Det er 
de gode oplevelser og det sociale samvær 
der vægtes højt i dette netværk, det skaber 
gode relationer, der på længere sigt skaber 
vækst og værdi.

- Nikolaj Lund, DiningSix A/S
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”
At opleve sammenholdet, da Nicolaj 
triller ind på grid’en til det afgørende 
løb, her løb det én koldt ned af ryg-
gen da 110 danskere stod på taget 
af pitten og heppede

- Jesper Laursen, AV Center

”
Udover at det var et meget intenst race, mødt 
jeg et stort netværk af rare mennesker med 
paraderne nede. Der var skabt en atmosfæ-
re hvor folk følte sig trygge og masser af tid 
og muligheder for at møde nye mennesker 
og få nogle gode samtaler. At Nicolaj vandt 
Europamesterskabet fuldendte en perfekt 
arrangeret raceweekend.

- Søren Ravn Jensen, Sjølund A/S



”Arrangementerne har været meget forskel-
lige, men klarest står turen til Nürburgring, 

som var en fantastisk tur og oplevelse”.
- Dennis Paaske, ASENTO
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DEN 30. AUGUST TIL 1. SEPTEMBER 2019
Europamesterskabet i GT4-klassen besøger den histo-
riske bane Nürburgring (Nicolajs andet hjem), og du har 
mulighed for at komme med - helt tæt på. Phoenix Ra-
cing har de mest optimale omgivelser for at opleve race 
på nærmeste hold. Turen er pakket med VIP-oplevelser 
fra det øjeblik, du sætter dig ind i bussen.

Vi garanterer en alt andet end kedelig bustur. Her vil 
være vinsmagning med Vinmedkant samt tilhørerende 
tapas. Vi sørger også for underholdning, lækker mad 
og garanti for networking i de tre VIP-busser, der kører 
fra Danmark.

Indkvartering finder sted på det 4-stjernede Dorint, 
hvor værelserne vender direkte ud mod banen med en 
lækker balkon, så du kan se race imens du sidder og 
nyder det (forhåbentligt) gode vejr. Der er selvfølge-
lig morgenmad og WIFI til rådighed på det eksklusive 
hotel, som også rummer et træningscenter, racingbar 
m.m.

Efter ankomst er der fællesmiddag på den nok mest 
kendte motorsportsrestaurant Pistenklause. Der vil bli-
ve serveret tapas, store bøffer og lækker italiensk is. 
Lørdagen skydes i gang med udlevering af VIP-pakken, 
som indeholder merchandise og VIP-billetter, der giver 
adgang til Phoenix Loungen, som ligger ovenpå den pit, 
hvor teamets bil holder.

I loungen vil der være:
• Fri forplejning; snacks, mad og drikkevarer
• Vinsmagning
• Isbar fra Kramers Is
• Cocktail-event med Pure Shots
• Udsigt til banen

Resten af weekenden vil gå med at se race i verdens-
klasse, netværk og hygge. Som gæst hos Phoenix Ra-
cing har du udvidet adgang til området omkring banen 
samt mulighed for at komme ned på selve banen in-
den løbet starter. Nicolaj vil desuden give en guidet tur 
i pitten og fremvise sin GT4 Audi.

Nürburgring 2019

DET FÅR DU:

• VIP-tur fra fredag til søndag
• VIP bustur tur/retur fra Danmark
• 4*hotel med udsigt udover banen
• VIP Lounge lige ovenpå pitten med udsigt til banen
• FULD forplejning hele weekenden
• Adgang til gridden inden start
• Behind the scenes med Nicolaj
• Kom helt tæt på Nicolajs Audi
• VIP-event lørdag aften med cocktails

Der sælges KUN 150 pladser.

8.000,-
pr. person

RACE CLUB TRAVEL
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DEN 11.-14. APRIL 2019
Som noget HELT NYT åbner vi nu op for Race Club 
Travel, hvor vi udover Nürburgring kan byde på en tur 
til denne eksklusive perle i Italien.

Turen går til Monza, hvor vi skal følge Nicolajs første 
GT4-løb i 2019. Her skal I ikke ”bare” være på en ra-
cerbane, men også forkæles allerede fra start. 

Turen går fra København til Milano, hvor den står på to 
overnatninger i Verona, hvor I skal bo på det lækreste 
4-stjernet hotel i den smukke del af Verona. 

Dagene byder på vinsmagning på en vingård, tur til 
Modena og Marenello og besøge Ferrari, Enzo Ferrari 
og Pagani fabrikken. Lørdag går turen til Milano, hvor I 
skal fokæles med den bedste pizza i Norditalien, have 
fri leg i den smukke by og afslutte med en aften på ro-
oftop med bobler og lækker mad. 

Søndagen skal bruges på den ikoniske racerbane Mon-
za som VIP-gæst ved Audi med adgang til banen og 
middag med Nicolaj inden turen går til hjem Danmark.

VIP-tur til Monza 2019

DET FÅR DU:

• Fly fra København til Milano
• ALT transfer  er inklusiv
• Besøg på vingård i Verona med spisning
• 4* hotel i smukke Verona (2 nætter)
• 4*+ hotel i hjertet af Milano (1 nat)
• Besøg på både Ferrari, Enzo Ferrari & Pagani i Marnello 

og Modena
• Smage den BEDSTE pasta i Modena
• Seightseeing og fri leg i Milano
• Byens bedste pizza i Milano
• Lørdag - Rooftop og bobleevent
• Søndag - Den historiske bane Monza
• VIP-Gæst til GT4 European

Der sælges KUN 20 pladser.

12.500,-
pr. person
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”Netværket fokuserer på at være et 
godt sted at komme med fokus på rela-
tioner. Der er knap så meget fokus på 
uddeling af  visitkort og salg her og nu. 
Men det gør ikke noget, jeg har allige-

vel fået en del forretning ud af  net-
værket. Jeg kan således varmt anbefale 

Race Club”.
- Christian Bækmark, PrivatRevision



EN SNAK MED SØREN RAVN

Oplevelser der virkelig giver 
værdi for en virksomhed
2018 har været et spændende år på mange må-
der. Vi er så heldige, at det også blev i år, at vi 
fik to nye selskaber med ombord – begge fra 
samme mand, nemlig Søren Ravn fra Kolding. 
Hans formål med at hoppe med ombord var at 
være repræsenteret både i netværket og på an-
dre måder.

Søren, der til dagligt er en travl herre, faldt, som han 
selv udtaler det, for Nicolajs entusiasme, og blev gre-
bet af det anderledes netværk, da det i den grad skiller 
sig ud fra andre på markedet. Det at være med til at 
støtte op om et åbenlyst og ikke mindst seriøst talent 
som Nicolaj, kunne Søren ikke sige nej til. At omdrej-
ningspunktet er motorsport, er blot en bonus. 

To virksomheder = to muligheder
Aftalen for 2018 blev meget forskellig for de to virk-
somheder. IN2ZYM er et forholdsvist nyopstartet brand 
med fokus på sportsernæring og kosttilskud, og pas-
sede jo lige ind i Nicolajs univers som elitesportsmand. 

”Nicolaj er den perfekte Moonwalker, som vi kalder 
vores ambassadører. Den eksponering og branding, 
som han kunne tilbyde IN2ZYM på de sociale medier 
og igennem hans seriøse projekt har virkeligt gjort en 
forskel for os”, fortæller Søren om samarbejdet med 
Nicolaj.

Udover at være sponsor, har IN2ZYM også været 
stærkt repræsenteret i netværket på Fyn i form af Mar-
tin Holmblad, hvor sparring og udvikling har været på 
dagsordenen.

Strategien for samarbejdet med Sjølund A/S har været 
en hel anden. Her stod oplevelser højest på program-
met. Virksomheden inviterede 50 mand med til den 
store VIP-havefest, da Aarhus Classic blev afholdt.

”Det fik vi meget positiv feedback ud af mandag mor-
gen, og det gav os rigtig meget som virksomhed”, ud-
taler Søren.

24 fede timer på Nürburgring
Da 24-timers løbet blev afholdt på Nürburgring i maj 
måned, var Nicolaj klar til start for Audi, hvilket IN2ZYM 
var hovedsponsor på. Det resulterede i en kæmpe 
eksponering foran 250.000 tilskuere til et af verdens 
største og vildeste racerløb. IN2ZYM fik leveret en bil-
ledpakke, som kunne bruges i deres markedsføring, 
og Søren selv var med helt bag kulissen til årets vig-
tigste løb for Audi.

”Det var en helt unik oplevelse, som man ikke kan 
sammenligne med noget, at følge Phoenix Racing og 
Nicolaj på så tæt hold”, fortæller Søren.
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Oplevelser og netværket
En oplevelse der virkeligt står klart for Søren, var turen 
til GT4 European finalen sammen med 110 sponsorer 
fra Race Club. På denne tur var man virkeligt en del af 
rejsen, og også en del af sejren, da Nicolaj blev Euro-
pamester.

”Jeg oplevede en tur, der med den lækreste VIP-be-
handling, intens race og gode mennesker gav nog-
le gode relationer, der virkelig kan bruges. Vigtigst af 
alt var, at paraderne blev sænket, da man tilbragte så 
meget tid sammen, og det skabte en atmosfære af 
tryghed og tillid. Jeg kom hjem med en masse nye og 
spændende relationer. At Nicolaj blev Europamester 
fuldender jo blot den perfekte weekend”, fortæller Sø-
ren.

Vi spurgte Søren, om han ville anbefale netværket til 
andre.

”ALLE burde kigge på dette netværk, og de ting som 
Nicolaj kan levere, for vi har vist at ligegyldigt om du er i 
opstartsfasen eller er en stor etableret virksomhed, så 
kan både netværket, oplevelserne, eksponeringen og 
rejserne bruges! Jeg vil bestemt anbefale dette net-
værk, hvilket jeg egentlig allerede gør, når jeg møder 
folk”, siger en smilende Søren Ravn.

SØREN RAVN JENSEN
•  Bosat i Kolding
•  CEO - Sjølund A/S
•  Ejer - IN2ZYM
•  Ejer - Firmafabrikken
•  Medlem af Race Club i 2018
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Aarhus Classic

ENDNU FLERE OPLEVELSER

DEN 17. + 19. MAJ 2019
Vi gentager succesen for 3. år i træk, når Race Club by 
Phoenix Racing i samarbejde med Anders Grønborg 
fra LaserTryk skaber den perfekte kulisse for årets høj-
depunkt på dansk jord, nemlig Aarhus Car Classic.

En eksklusiv havefest, hvor du som gæst har udsigt 
både for- og bagfra til racerbanen fra den perfekt be-
liggende villa. Audi møder op med en vaskeægte Audi 
R8 GT3, som Nicolaj får lov at vise frem til gæster og i 
gaderne omkring Aarhus.

Vi holder i år havefesten fredag d. 17. maj 2019. Det 
bliver årets vildeste netværksfest, og der vil efterføl-
gende være afterparty i byen i Aarhus.

Vi åbner Race Club Havefest igen søndag d. 19. maj, 
hvor der vil være lidt mere loungestemning, mere eg-
net til personalepleje, familiedag, eller en hyggelig 
søndag med dine kunder.

FREDAG - PARTY OF THE YEAR:

• 600 erhvervsfolk samlet i 10 timer - Forretning
•  11.30 - 21.00
• Fri bar fra tre foreskellige barer
• Gopa.Club pandekager til frokost og dessert
• Rumbless Danmark Food truck med Danmarks bedste burgers
• Kramers Is’ lækre is
• Live DJ og storskærme, der viser løbet rundt på banen
• 380kvm telt med borde og stole
• Slå søm i, dækskifts-konkurrence m.m.
• KöD leverer aftenens grillbuffet
• Vinbar med tre slags vine
• Pure Shots-bar med cocktails

Køb 10 pladser for 10.000kr.
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SØNDAG - HAVEFEST:

•   500 ledige pladser
•  10.30 - 17.00
• To åbne barer
•  Copa.Club panderkager til frokost og dessert
•  Rumbless Danmark Food truck med Danmarks bedste burgers
•  Kramers’ Is lækre is
•  Storskærme der viser løbet banen rundt
•  380kvm telt med borde og stole
•  Slå søm i, dækskifts-konkurrence m.m.
•  Hoppeborg1.250,-

fredag

850,-
søndag
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TORSDAG DEN 22. AUGUST 2019
Vi giver dig muligheden for at tage kunder, personale 
eller potentielle kunder med under armen og forkæle 
dem til et eksklusivt arrangement.

Eventen vil blive afholdt i København i samarbejde 
med DiningSix i nogle helt unikke lokaler i København 
Centrum. Der vil være store flot-dekorede ottemands-
borde, hvor I skal sidde, imens I vil blive forkælet i bed-
ste gourmetstil.

Eksklusiv middag i København

AFTENEN BYDER PÅ:

•  Velkomstbobler og snacks (små smørrebrødshapsere)
•  Live musik under middagen 
•  Forret – i det italienske køkken
•  Mellemret – Tatar på hav og land
•  ’Målrettethed og sejrsmentalitet’ med OL-vinder Eskild Ebbesen 
•  Hovedret – lækker sharefood med det bedste kød fra KöD og 
•  sides kombineret med italiensk og dansk - hertil sauce
•  Så’ der severet ”Grin”! - Ruben Søltoft indtager scenen i 30min 
•  Dessert – kombination af det søde italienske og chokoladekage

Til alle måltider vil der være helt perfekt afstemte vine til, så I får en pas-
sende vinmenu til middagen.

1.500,-
pr. person

10.000,-
for bord til 8

personer
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MÅL FOR 2019

Fremtidens mål for Race Club
- jeg har altid turde drømme stort!

Race Club startede som et tiltag, der skulle sørge for at få mig ud og afsted i en racerbil. Netværket skulle altså 
etableres, så jeg kunne overleve og få chancen for at vise mit talent. De første par år lærte mig rigtig meget om at 
drive et netværk, og jeg mener, at vi har fun-
det formlen til et succesfuldt et af slagsen. 
Vi har styr på vores værdier, og derfor tør vi 
også hvert år sætte nye mål.

Fremtiden for Race Club-netværket – eller 
faktisk allerede lige om lidt i 2019 – byder 
på flere nye tiltag. Vi har allerede etableret 
en ny netværksgruppe, så vi fortsat i 2019 er 
fire grupper fordelt ud over hele landet. Må-
let er, at vi skal runde 200 medlemmer, og 
at vi kan melde udsolgt til Århus Classic og 
Nürburgring. Men vigtigst af alt, så bliver det 
største skridt for mig, at vi i 2019 løfter hele 
det visuelle udtryk for netværket til et høje-
re niveau, samt opstarter en helt ny måde at 
kommunikere på.

Jeg har allieret mig med nogle stærke sam-
arbejdspartnere, der sammen med mig skal 
påbegynde en helt ny kommunikationsstra-
tegi, så vi sikrer, at vi får fortalt alle de gode 
historier. Som medlem vil du helt sikkert 
mærke et højere niveau og en skarpere kom-
munikation – ikke internt i netværket, fordi 
der har vi det allerede rigtig godt – men til 
omverdenen. Vores kendskab skal styrkes 
og gøres endnu bedre i 2019, så alle ved, 
hvem Race Club er.

Jeg satser stort, fordi det her er en forretning 
for mig, og jeg ser, at Race Club stadig eksi-
sterer om 10 år. Derfor ligger vi os i selen for, 
at vores medlemmer hele tiden oplever, at 
de får mere, end de havde forventet – både 
til møderne, men også imellem dem.

Fremtidsudsigterne for Race Club er lyse. 
Fokus er hele tiden at skabe unikke arrange-
menter, man ikke ser andre steder, og skabe 
rammerne for oplevelser, man ikke normalt 
ville kunne få. Mit mål er, at vi max skal være 
250 medlemmer på landsplan, da det for mig 
ikke drejer sig om kvantitet – men kvalitet. Vi 
vil have de rigtige medlemmer – de der har 
det rette match, og som deler vores værdier.

Jeg er helt sikker på, at om fem år har vi 250 
medlemmer, 3 årlige kundeevents for 150-
1000 gæster, minimum to rejser til udlandet – og vigtigst af alt, så er vi det netværk, som folk VIL være en del af.

Jeg glæder mig til at påbegynde 2019 sammen med dig.
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De hurtige facts
• Nicolaj Møller Madsen
• Født 10. marts 1993
• Fra Søndersø på Fyn
• Debut på Søndersø Gokartbane i 1998
• Målet er at blive fabrikskører for Audi i 2020

Følg med:
Hjemmeside: www.nicolaj.eu
Facebook: Nicolaj Møller Madsen
Instagram: mollermadsen
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PASSIONEN

Ræset mod titlen som verdens 
bedste racerkører
Race er mit liv – det er alt jeg har, og alt jeg kan.

Jeg har altid været et konkurrencemenneske. Jeg 
hader at tabe i en sådan grad, at det er blevet mere 
end en motivationsfaktor for mig. Det giver mig blod 
på tanden til at gøre ALT, der skal til for at hive sej-
ren hjem. Der er ingen tvivl om, at fejl og nederlag er 
uundgåelige, men jeg har lært at lære af begge dele, 
og faktisk opdaget, at det gør mig til en stærkere og 
mere robust racerkører.

Det faktum, at jeg har 200+ virksomheder i ryggen, der 
bakker op, fordi de tror på mig og mit livsprojekt, det 
giver mig så meget styrke mentalt. Det er en kæmpe 
motivationsfaktor, og gør mig kun endnu mere mål-
rettet. Derudover er jeg så heldig at have en familie i 
ryggen, som støtter mig i at nå mit mål, og som er af 
samme holdning som jeg – nemlig at hele butikken 
skal satses, så jeg kan blive verdens bedste.

Den tabte ungdom – eller hvad?
Jeg ved, at nogle vil kigge på mit liv og tænke, at jeg 
er gået glip af en hel masse. Her tænker de på ung-
domsfester, studieliv, fredagsbarer eller det at flytte i 
sin første lejlighed. Det er slet ikke noget, jeg tænker 
over, fordi jeg laver det, jeg elsker. Min store passion 
er at være racerkører, og alt hvad der følger med. Jeg 
er drevet af at være den bedste version af mig selv, og 
dermed en af de bedste i verden til det jeg laver.

Mit liv byder på 20-25 timers træning og besvarelse 
af 200-300 mails om ugen, 42 netværksarrangemen-
ter og +200 møder om året, og det kan for nogle lyde 
hårdt. For mig er det aldrig et spørgsmål om, om jeg 
skal eller ej, fordi hvis det er det, det kræver, for at jeg 
kan sidde i min racerbil og kæmpe mig vej mod top-
pen, så er det, det jeg gør. Det er også værd at nævne, 
at jeg får så mange oplevelser igennem mit netværk 
og mit race, som jeg aldrig ville have fået som almin-
delig studerende, eller bare en ung fyr på min alder.

”Udover det fandt jeg ud af, at jeg 
er rigtig god til at være mig selv, og 
at det kan folk godt lide.”

Race Club by Phoenix Racing er i sin tid skabt for min 
overlevelse. Nu handler det stadig om min overlevelse 
i en dyr sportsgren, men det er også blevet en forret-
ning for mig, som jeg hele tiden drømmer om at gøre 
større, bedre og mere værdifuld for mine medlemmer. 
Udover det fandt jeg ud af, at jeg er rigtig god til at være 
mig selv, og at det kan folk godt lide. Jeg ved, at hvis 
jeg skaber et netværk, der virker, og som gør en forskel 
for dem, der tager tid ud af en travl hverdag for at del-
tage, så kommer der flere medlemmer, hvilket giver et 
bedre netværk, men som også sikrer mere race til mig.
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Hvad betyder Race Club netværket for dig og 
din karriere?
Jeg ville ikke være, hvor jeg er i dag, hvis det ikke var 
for netværket. Så simpelt kan det siges. Uden mit net-
værk havde jeg aldrig fået muligheden for at vise mit 
talent på banen. Jeg ved, at jeg er en af verdens bed-
ste racerkørere, og er blandt dem, der er villig til at ofre 
det, der skal til for at nå mit mål. I motorsport betaler 
det bare ikke kontrakten. Det kræver økonomisk støtte, 
hvis man skal ud på banen og vinde de rigtige mester-
skaber, og skabe sig det navn, der i sidste ende skal 
resultere i den rigtige kontrakt. Race Club-netværket er 
med til at gøre det hele muligt. Det betyder alt for mig.

”Race Club-netværket er med til at 
gøre det hele muligt. Det betyder 
alt for mig.”

Hvilke medlemmer leder Race Club efter?
Formålet med lige netop det her netværk er de per-
sonlige relationer. Vi vil samle en gruppe af menne-
sker, der deler samme værdier som os. Derfor spiller 
det en rolle, at vores medlemmer er villige til at inve-
stere tid i at skabe relationer og tillid – for det tager tid. 
Her er ikke plads til pistolsælgere og visitkort-byttere. 
I stedet kan du forvente at komme hjem fra et arran-
gement med tre til fire nye – rigtige – bekendtskaber, 

i stedet for 30-40 visitkort fra mennesker, du faktisk 
ikke kan huske, når aftenen er omme.

Vi skaber arrangementer, som vores medlemmer glæ-
der sig til at deltage i. Det skal være sådan, at når man 
kigger i sin ofte travle kalender, så ser man frem til at 
bruge sin tid i Race Club regi. Her er du garanteret godt 
selskab, spændende bekendtskaber, lækker mad og 
fede oplevelser. Det er helt uformelt, og man kommer 
fuldstændigt, som man er.  Vi sænker nemlig parader-
ne, når vi er sammen. Lader slipset blive hjemme, bla-
zeren hænge på stolen og visitkortene blive i tasken. 
Den afslappede stemning og uformelle tone skaber 
tillid blandt mennesker, og vi har erfaret, at med tillid 
følger forretning med tiden.
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DINE MULIGHEDER

Race Club medlemskab
• 10 netværksmøder + to fælles events 
       (åbningsevent og julefrokost)
• Mulighed for at invitere én gæst med
• LinkedIn-gruppe KUN for medlemmer
• Adgang til særligt Race Club univers 
• Profil på www.race-club.dk

Kr. 17.500,- om året ekskl. moms

Race Club medlemskab (ligesom 1. Gear)
• Netværkstur til Nürburgring

Kr. 25.000,- om året ekskl. moms

Race Club medlemskab (ligesom 1. Gear)
• 2 pladser til netværkstur til Nürburgring
• 10 pladser til Aarhus Classic

Kr. 40.000,- om året ekskl. moms

Race Club medlemskab (ligesom 1. Gear)
• 2 pladser til VIP-tur til Monza
• 1 bord til VIP-middag i København
• 10 pladser til Aarhus Classic
• Større logo på hjemmesiden

Kr. 65.000,- om året ekskl. moms

Race Club medlemskab (ligesom 1. Gear)
• 2 pladser til VIP-tur til Monza
• Netværkstur til Nürburgring
• 25 pladser til Aarhus Classic
• Logo på GT4 racerbilen 2019

Fra kr. 100.000,- om året ekskl. moms

2.
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G
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G
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Vælg hvilket gear 
du vil køre i her:
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Race Club medlemskab
• 10 netværksmøder + to fælles events 
       (åbningsevent og julefrokost)
• Mulighed for at invitere én gæst med
• LinkedIn-gruppe KUN for medlemmer
• Adgang til særligt Race Club univers 
• Profil på www.race-club.dk

Kr. 17.500,- om året ekskl. moms

Race Club medlemskab (ligesom 1. Gear)
• Netværkstur til Nürburgring

Kr. 25.000,- om året ekskl. moms

Race Club medlemskab (ligesom 1. Gear)
• 2 pladser til netværkstur til Nürburgring
• 10 pladser til Aarhus Classic

Kr. 40.000,- om året ekskl. moms

Race Club medlemskab (ligesom 1. Gear)
• 2 pladser til VIP-tur til Monza
• 1 bord til VIP-middag i København
• 10 pladser til Aarhus Classic
• Større logo på hjemmesiden

Kr. 65.000,- om året ekskl. moms

Race Club medlemskab (ligesom 1. Gear)
• 2 pladser til VIP-tur til Monza
• Netværkstur til Nürburgring
• 25 pladser til Aarhus Classic
• Logo på GT4 racerbilen 2019

Fra kr. 100.000,- om året ekskl. moms

Når du har købt et gear, får du adgang til en masse muligheder. I ”Frigear” skræddersyer vi din 
pakke, så den passer til dine behov ud fra følgende muligheder:

Race Club Travel:
Nürburgring VIP-tur – 8.000,- pr. mand / 10 pladser for 70.000,-
Monza eksklusiv VIP-tur – 12.500,- pr. mand

Race Club Events:
Aarhus Classic Fredag – 1.250,- pr. mand / 10 pladser 10.000,-
Aarhus Classic Søndag – 850,- pr. mand / 10 pladser for 8.000,-
VIP Middag i København – 1.500,- pr. mand / Bord (8 personer) – 11.000,-
Book Nicolaj til et foredrag for kunder eller i din virksomhed (1time + spørgsmål) – 5.000,- + kørsel

Race Club Eksponering: 
Logo på GT4 racerbil – fra 40.000,-
Logo på GT3 racerbil – fra 100.000,-
Logo på GT4 køredragt – fra 25.000,-
Logo på GT4 køredragt – fra 50.000,-
Logo på messevæg (10 pladser) – 15.000,-
Logo på hjelmen i 2019 – 75.000,-

Vil du høre mere om dine muligheder, og hvordan vi kan skræddersy en pakke til lige netop dig?
Kontakt Nicolaj på kontakt@phoenix-racing.dk.

FRIGEAR
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Race Club er klar til at gøre en forskel for 
dig og din forretning - og sammen gør VI 
en forskel for Nicolaj!
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TAK TIL MINE SPONSORER

Hovedsponsorer
Trade Point
Trade Point har siden 2013 været en del af min karrie-
re, og jeg er så glad og beæret over, at en virksomhed 
som Trade Point har valgt at engagere sig i projektet. 
I år blev deres eksponering bakket op af unikke ople-
velser for deres personale på Nürburgring, til Aarhus 
Classic og ikke mindst race på egen hånd på Padborg 
Park.

Stenhøj
Stenhøj har efter fire års hård kamp endelig valgt at 
hoppe med ombord, hvilket jeg er utrolig glad for og 
stolt af. Jeg håber på mange flere år sammen.

Sjølund A/S
Endnu en ny dreng i klassen, som i den grad har brugt 
vores events til at pleje sin virksomhed, da de udover 
at bruge det eksklusive netværk Race Club også hav-
de 50 mand med til Aarhus Classic VIP havefest.

Sponsorer
Svane Køkkenet
Man kan i den grad sige, at Svane Køkkenet har været 
synlige i år, da de er nye sponsorer på min utrolig flotte 
hjelm, og har været vært for et helt unikt gourmetevent 
i deres flotte afdeling i Odense. Svane Køkkenet teg-
nede en 2-årig kontrakt, så jeg glæder mig til at have 
dem med igen i 2019.

Advokatfirmaet Nygaard
Et fantastisk eksempel på et medlem, der har taget 
skridtet fra “kun” at være medlem til virkelig at være en 
del af min rejse. Hennings advokatfirma var at finde på 
siden af den flotte Audi R8, som jeg vandt Europame-
sterskabet i, hvilket har givet en helt unik eksponering 
på de sociale medier, og blandt de flere tusinde følge-
re, der er i projektet.

LaserTryk 
Et samarbejde som har udviklet sig til at arrangere 
Danmarks Vildeste Havefest for erhversdrivende. Når 
Aarhus Classic køres, låner vi Anders Grønborgs hus 
og bygger det om til det vildeste VIP-event. Desuden 
leverer de altid knivskarpt materiale, som eksempelvis 
den flotte bog du sidder og læser i lige nu.

Vinmedkant
En sand ildsjæl som på mange måder minder om mig 
selv, der dog istedet for biler brænder for vin og sin 
unikke forretning Vinmedkant. Ulrik er kendt i hele net-
værket, da det altid er fra ham, de gode dråber bliver 
severet. Udover det har Ulrik også været at finde på 
racerbilen i 2018 samt leveret en unik vinsmagning til 
alle vores VIP-events i 2018.

IN2ZYM
IN2ZYM er årsagen til, at jeg kunne stille til start til det 
legendariske 24timers løb på Nürburgring i år. Det har 
været en fantastisk oplevelse og ære at kunne repræ-
sentere et brand som dem i 2018.

Studenterbolaget
Et medlem der har været med siden 2013, og som 
er en fantastisk personlighed samt en virksomhed, 
der vækster næsten hurtigere end min karriere. Deres 
støtte i år har gjort en kæmpe forskel for mig. Jeg er 
meget stolt af, hvordan samarbejdet udvikles hvert år.

3Aktive
En lokal Søndersø mand, som startede med et helt 
almindelig netværksmedlemskab for tre år siden. 
Idag har vi udviklet samarbejdet til meget mere. De 
var at finde til Aarhus Classic med en flot stand med 
hjulskiftkonkurrence, gæst til Nürburgring og er gene-
relt et fantastisk medlem af netværket. 

AV Center
AV Center er førsteårs medlemmer, men sikke en vel-
komst. Udover at lave et unikt lys/lyd show for os til 
årets første event, har de gjort storskærmsevents mu-
lige i 2018, så alle kunne følge min kamp om at blive 
Europamester. De har deltaget både i Aarhus Classic 
med 20 mand, Nürburgring og til VM i Bahrain.

Wall of fame
Først og fremmest skal der lyde et stort tak til de 191 virksomheder, der har været en del af år 2018 i Race Club. 
Uden jer havde jeg aldrig nået målet om at blive Europamester. Det er simplethen fantastisk, og jeg er den mest 
taknemmelige racerkører og fynbo. I giver mig motivationen til at fortsætte og give den ekstra gas mod vores 
næste fælles mål - nemlig at blive fabrikskører ved Audi.

En helt særlig tak skal lyde til nogle, som jeg er nødt til at fremhæve, da de har været med til at gøre en kæmpe-
mæssig forskel i 2018.
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TAK!
Uden jer var intet af det her muligt.
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Følg medKontakt
Kærgårdstoften 50
5471 Søndersø

+45 2248 1511

kontakt@phoenix-racing.dk

Instagram: mollermadsen

Facebook: Race Club by Phoenix Racing + 
Nicolaj Møller Madsen

LinkedIn: Phoenix Racing Denmark

Læs mere
www.race-club.dk

www.nicolaj.eu

www.phoenix-racing.de

6 ud af 6 stjerner for at skille sig markant ud 
fra andre erhvervsnetværk.

- Dennis Paaske, ASENTO

”Hurtigt, anderledes, fede oplevelser, mas-
ser af socialt samvær - giver gode relatio-

ner, der skaber værdi og vækst”.
- Nikolaj Lund, DiningSix

”Jeg har fået en del forretning igennem 
netværket. Jeg kan således varmt anbefale 

at være med i Race Club-netværket”.
- Christian Bækmark, PrivatRevision

”Anderledes, kvalitetsbevidst, afslappet 
stemning, gode muligheder for at netværke 
og lærer mennesker at kende og ikke bare 

hvordan deres visitkort ser ud”.
- Linde Skyttehave, Ensure

”Jeg vil til en hver tid anbefale netværket til 
andre, og det gør jeg faktisk allerede”.
- Søren Ravn Jensen, Sjølund A/S

”Jeg kan godt lide at netværke på et helt 
uformelt, men alligevel professionelt plan, 
hvilket Møller Madsen netværket i høj grad 

giver mulighed for”.
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