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Drømmen om Formel 1

Valdemar var bare ni år gammel da han, i Californien i USA, vandt 
sit allerførste mesterskab i en gokart. Nu 6 år senere forfølger han 
stadig sin drøm, og rejser verden rundt for at deltage i diverse løb og 
tests.

Valdemar fokuserer for nuværende udelukkende på formelbiler 
og kørte i 2018 i det danske Formel 4 Mesterskab kombineret 
med så mange tests som muligt på de store europæiske baner. 
 
I vinteren 2018/2019 rykker han mod Abu Dhabi/Bahrain/Indien 
for at køre MRF Challenge som er et mesterskab der køres i formel 
3-biler. MRF kører han for at få så meget vintertræning som muligt.

I 2019 bliver hovedeserien det Franske Formel 4 mesterskab, som er 
et anerkendt mesterskab der køres på flere af de store europæiske 
Formel 1-baner. Når kalenderen tillader det, vil Valdemar også køre 
løb i den danske Formel 4-serie.
 
Når Valdemar kører i Danmark, kører han for sit eget team; 
Valdemar Eriksen Racing, som nøje er sammensat af en håndfuld 
fultidsprofessionelle hjælpere, coaches, mekanikere, ingeniører osv. 
Grundet sin opvækst i USA har Valdemar en kæmpe sprogmæssig 
fordel i sin ageren med udlændingene på teamet.

Valdemar drømmer om en karriere som professionel racerkører, og 
er ikke i tvivl om, at vejen går via de store formelserier. Det er nemlig 
formelkørerne, som talentspejderne fra de store motorsportsteam 
og bilfabrikker holder øje med. 

Valdemar kæmper for at udleve drømmen om en karriere som 
professionel racerkører.





Karriere

2018  4. plads i det danske Formel 4-mesterskab i sin rookie  
  sæson. 6 podiepladser og 18 top 5-placeringer (kun   
  overgået af DM-vinderen)

     Vinder af Aarhus Automobil Sports Formel 4-mesterskab

  Debut i MRF Challenge (Dubai/Bahrain/indien) i F3-biler

2017     Debut i German Junior Rotax Max Challenge. Kørte to løb  
  og vandt to podieplaceringer (3. plads Wackersdorf / Genk) 
     Debut i Junior Rotax Max Euro Challenge (EM) Bedste place 
  ring 8. plads (Wackersdorf)

  Påbegynder Formel 4 tests i ind og udland 
  
2016     3. plads i debutsæson i Dansk Junior Rotax Max Challenge 
     Flere sejre, pole positions og hurtigste omgange
     Rykker op fra Rotax Mini til Rotax Junior
  
2015     Kåret som Rookie Of The Year i Dansk Mini Rotax Max
  Challenge

     3. plads i debutsæson i Kart Cup Nord Rotax Mini
  Mesterskab 

     Debut i Dansk Mini Rotax Max Challenge

2014     Kører ikke. Valdemar flytter fra USA til Danmark

2013     4. plads i debutsæson i Northern California Mini Rotax Max  
  Challenge

     Rykker op fra Rotax Micro til Rotax Mini

2012     Vinder af Northern California Micro Rotax Max Challenge

2011     Debut i Northern California Micro Rotax Max Challenge

2010     Debut i gokart. Jim Russel Racing School, Sonoma Raceway



Om Valdemar Eriksen

Født
Bopæl
Uddannelse
Højde/vægt
Fritidsinteresser

Website
Facebook
Instagram
Twitter

2. januar 2003
Nibe. Opvokset i Morgan Hill, Californien USA
Folkeskole
175 cm/58 kg
Ski, Snescooter, Vandscooter, ATV, simulator- 
træning, computerspil og sin Bassethund Harley

www.valdemareriksenracing.com
www.facebook.com/valdemareriksenracing
#valdemar_eriksen_
VE_Racing



Designet til fart og udvikling

De hurtige Formel 4-biler er designet med et økonomisk fokus, og 
giver ikke mindst de unge kørere optimale muligheder for at udvik-
le sig på en lang række områder. Racerbilen har foruden designet 
visse ligheder med Formel 1-biler, så som de markante vinger, der 
generer downforce, og den sekventielle gearkasse med paddleshift 
ved rattet.

Bilen, som anvendes i både Frankrig og Danmark, er designet og 
produceret af den franske fabrik Mygale, som også har produceret 
biler til de populære klasser Formel Ford og Formel Renault. Motoren 
er en 2,0-liters sugemotor fra Renault med ca. 160 hestekræfter. 
Bilen har en samlet vægt med kører på omkring 500 kg, hvilket giver 
præstationer som en supersportsvogn – omkring tre sekunder fra 
0-100 km/t.



”

      I have been very fortunate during my career in motorsport to 
identify some, and work with other great drivers including Mario 
Andretti, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Mika Häkkinen and Kimi 
Räikkönen. 

There are many, many fast drivers who display excellent skills in 
the lower formulas, but the vast majority lack an extra dimension 
essential that makes them different and is essential for success.
The extra ingredient is not always the same, but an extra ingredi-
ent is an essential that ultimately separates good from champion 
drivers.

Although I have had only a limited opportunity to work with Valde-
mar I was immediately struck by his exceptional calmness, focus 
and understanding at such a young age. 

What impressed me even more was his ability to absorb my de-
scription of a particularly difficult aspect of driving, and then to 
apply this to full effect. This is typical of the extra dimension I am 
always looking for.

Peter Collins. Fifteen years running F1 Grand Prix racing teams 
- Team Lotus F1, Williams F1, Benetton F1
   

“ 



  

Løbskalender 2019

20.-22. april  Nogaro
17.-19. maj  PAU
21.-23. juni  Spa Franchorshamps 
5.-7. juli       Ledenon
6.-8. september  Hungaroring
13.-15. september Magny Cours 
11.-13. oktober   Paul Ricard

Fransk Formel 4-mesterskab

FFSA er en føderation forpligtet til at uddanne unge talenter 
og har support fra Renault Sport. FFSA har 25 års erfaring 
og solide referencer (mange  tidligere og nuværende F1-
kørere kommer herfra). 
 
For at det skal være køreren der afgører resultatet, samt for at 
holde prisen nede, inkluderer FFSA-akademiets pakke alt, som i 
en ægte arrive and drive-serie:  

• Alle biler kører med samme setups
• Overkommeligt budget uden overraskelser
• Alle kørere har lige vilkår
• 7 weekender med i alt 21 løb på de største europæiske baner
• Fuld kørertræning af FFSA Academy
• Gode træningsrammer på FFSA Academy
• God vej til toppen af motorsport
• Store præmier



  



Dansk Formel 4-mesterskab

Formel 4 Danish Championship debuterede i 2017, og bliver 
afviklet over otte løbsweekender. Hver løbsweekend består af 
tre pointtællende løb, hvilket giver deltagerne rig mulighed for at 
vise deres talenter.

Det danske mesterskab sponsoreres blandt andre af Renault 
Danmark, som har været medvirkende til, at serien også har 
store og attraktive præmier på højkant. Vinderen af mesterska-
bet tilbydes således en test i en Formel 3-racer hos det aner-
kendte hollandske team Van Amersfoort Racing. Både anden- og 
tredjepladsen tilbydes en test i en Formel Renault.

Valdemar vil i 2019 køre de løb i det danske mesterskab, som 
ikke konflikter med forpligtelser i det franske Formel 4-mester-
skab.

Løbskalender 2019

27.-28. april  Padborg Park
8.-9. juni        Jyllandsringen
27-28. juli    Kinnekulle Raceway
24.-25. august  Padborg Park, Night Race (VER VIP  
    HOSPITALITY)
21.-22. september Ring Djursland 
5.-6. oktober  Jyllandsringen (VER VIP HOSPITALITY)





  

Løbskalender 2018/2019

15.-17. november Dubai
8.-8. december  Bahrain
8.-10. februar  Chennai (Indien) 

MRF Challenge

MRF Challenge er en vinterserie der køres komprimeret med 
15 løb fordelt på 3 forlængede weekender i Dubai, Bahrain og 
Indien.

Det er en rigtig god måde at opnå banetid om vinteren som er  
umuligt i Danmark og vanskeligt i Europa. Serien er således 
meget brugt af ambitiøse kørere, hvor fx Mick Shcumacher har 
kørt serien i to år. Konkurrencen er derfor benhård.

Der køres i Dallara Formel 3-biler som er langt hurtige-
re og har meget mere downforce end de Formel 4-biler  
Valdemar er vant til, og det er således en meget stor udfor-
dring for ham. Valdemar kører på dispensation som gæste- 
kører, idet han ikke er gammel nok til at få den fornødne licens.  
 
Serien er således kun tiltænkt som træning for Valdemar, som 
nok ikke kommer til at køre Formel 3-biler før 2021.



  



Torben Risum har været involveret i motor-
sport i mange år - både i gokart, hvor han 
har arbejdet som mekaniker for mange af 
de største motorsportsnavne i Danmark, 
men også tidligere i Formel Ford.

Torben har arbejdet med Valdemar i 2-3 år 
nu, kørt Europa tykt og tyndt for at køre go-
kartløb samt formelbiltests. Torben er kendt 
for, at han rigtigt rigtigt gerne vil vinde, at 
han vil gå gennem ild og vand for at løse en 
opgave, han går altid tidligt i seng og sidst, 
men ikke mindst, har Torben et særdeles 
veludviklet temperament.

Meet The Team

Steffen Skjødt-Jakobsen er hovedansvar-
lig for at vedligeholde bilerne, gøre dem 
klar til løb, tests osv. Steffen arbejder til 
dagligt som mekaniker og trods sin unge 
alder, har han allerede arbejdet med for-
melbiler i en del år.

Steffen er stort set altid smilende og i 
et højt humør, vellidt af alle både på og 
udenfor teamet og lægger en kæmpe 
arbejdsindsats. Han har en ”can do”at-
titude og stopper ikke før han ligger ned. 

Steffen elsker mad, og hans kælenavn er 
også ”uofficiel Danmarksmester i buffet”, 
og det er en jævnlig bekymring, om vi nu 
får noget at spise .

Alle på teamet er superglade for Steffen, 
hans gemyt og store engagement.



Torben Keller har fungeret som Valdemars 
fysiske træner i et stykke tid nu og virkelig 
rykket Valdemars fysik og ikke mindst gjort 
det sjovt at træne i modsætning til at være 
en sur pligt. Valdemar træner således med 
Torben 3 gange om ugen i CrossFit North 
579 som Torben står i spidsen for.

Torben har en fortid som professionel bok-
ser, og vi ved ikke rigtigt om det har noget 
med navnet at gøre, for som den anden Tor-
ben på teamet, vil Torben Keller også rigtig 
gerne vinde.

Torben er en kanonfyr, er god til at sprede 
positivitet og vigtigst af alt, elsker Valdemar 
at hænge ud med Torben.
 

Benjamin Bailly har selv en fortid som pro-
fessionel racerkører og nåede hele vej til 
F2, inden han tog et karriereskift og be-
gyndte at hellige sig at udvikle unge talen-
ter og bringe dem frem.

Ben startede med at arbejde for teamet
medio 2018, og det kunne mere eller mindre 
omgående aflæses i Valdemars resulta-
ter. 
 
Samarbejdet er både på banen til tests, til 
løb, men også uden for bane i simulator-
træning osv. Ben har en ægte interesse i de 
unge kørere, som er afsmittende og han har 
en topprofessionel indstilling til tingene.  
 
Når de ikke har travlt på banen, spiller de 
to ofte over nettet, og vi har hørt, at selv-
om Ben (stadig) er den hurtigste på banen, 
halter det vist lidt når det kommer til com-
puterspil.



 

VER Business Club



Som sponsor for Valdemar, bliver du automatisk medlem af VER Business 
Club som er et unikt og eksklusivt forretningsnetværk der består af ledere, 
ejere og direktører. Det primære formål med netværket er at promovere 
forretning med og igennem medlemmerne altimens vi omgås i en sjov og 
uformel atmosfære.

Vi mødes 5-6 gange årligt på skift hos medlemmernes virksomheder, der 
således får en unik mulighed for at præsentere sin virksomhed og ydelser/
produkter. Der er en mere eller mindre fast dagsorden, hvor værtsmedlem-
met præsenterer sin virksomhed, Valdemar fortæller seneste opdatering 
fra racerbanerne, hvorefter vi får et glas vin og spiser sammen altimens 
der er socialt samvær i et godt forum for at skabe forretning.

Udover netværksmøderne, afholder vi fra Valdemar Eriksen Racing et år-
ligt sponsorarrangement som typisk indeholder elementer af racing/mo-
torsport, hvor medlemmerne selv kommer bagved rattet . I 2018 hold-
te vi en julefrokost på verdens største gokartbane med alt betalt.  
 
Der vil også være VIP-hospitality til 2 løb i Danmark, som er en perfakt ram-
me til at invitere, kunder, gæster, partnere osv.

I 2018 gik netværksturen til F1 i Dubai og I 2019 går netværksturen til 
F1 i Austin, TX i USA den første weekend i november. Netværket er hurtigt 
voksende, er en stor succes og tæller i øjeblikket ca. 30-40 virksomheder. 
 

 



Det siger sponsorerne...

 

I Sensu A/S har vi været med i netværket omkring Val-
demar Eriksen Racing siden opstarten. Vi oplever et 
dynamisk netværk, hvor vi – sammen med ligesindede – 
får mulighed for at eksponere vores virksomhed og vores 
serviceydelser på en uformel, men alligevel seriøs vis. 
Vi har gennem tiden skabt nye forretningsforbindelser, 
netværket og sparret med dygtige og kompetente men-
nesker. Sidst, men ikke mindst, har vi haft det sjovt.     

John Chalmers Tveit, Direktør, Sensu A/S

Buus og Co. valgte at komme med som gæst til et VER 
Business Club møde, og her kunne vi hurtigt se, at der 
kunne komme god forretning ud af at blive sponsor i VER. 
Og så er det sponsorer, der afholder Business Club mø-
derne, så det giver mulighed for at vise sin virksomhed 
frem for netværket.

Derudover giver det god mening at støtte et ungt menne-
ske og følge udviklingen, samtidigt med at man udvider sit 
netværk

Martin, Linnemann, medejer, Buus & Co.

“

“

”

”





Gokart Le Mans-event



Mindeværdig firma- eller kundeevent

• Eksklusiv firma- eller kundeevent, hvor I har banen for jer selv

• Oplevelse som medarbejdere og kunder taler om længe efter

• Kørerne bliver typisk delt op i par, med rigelig køretid til hver 
og indbygget pitstop med kørerskifte 

• Præmieoverrækkelse

• Indlæg ved Valdemar

• Mad og drikkevarer inkluderet

• Placering efter aftale, men enten indendørs på verdens største 
gokartcenter eller udendørs på en rigtig gokartbane

Gokart Le Mans-event



Netværkstur F1



Eksklusivrejser - unik oplevelse!

• Eksklusiv rejse, kun arrangeret for medlemmer af VER Business Club til 
specialpris. I 2019, går turen Austin, TX i første weekend af november

• Fællesarrangementer som networking, foredrag, vinsmagning, gour-
met, shopping, oplevelser, sightseeing etc.på arrangerede ture med 
transport

• Topklasse tribuneadgangsbilletter

• Flytransport

• Overnatning på luksushotel 

• Fantastisk netværksmulighed og sammenhold

• Indlæg ved Valdemar som givetvis skal køre F4 på samme tid/bane



VIP Hospitality



VIP hospitality direkte på racerbanen! 

• VIP-borde til danske løb 

• Adgangsbilletter

• Armbånd til tribune 

• Stor buffet

• Indlæg v/Valdemar i løbet af dagen 

• Gæster sidder omkring fint dækkede borde med duge, lys osv.

• Fri bar

• Livemusik om aftenen 

• Adgang til Valdemars pit

• Alle Valdemars løb kan følges på tæt hold

• Perfekt til kunde/medarbejderevents og lignende. Tænk nyt! 
De fleste har efterhånden prøvet boldsport, og motorsport er 
på vej frem i Danmark



  

• Lille branding på lastbil  

• Lille branding på Formelbil  

• Lille branding på Facebook og hjemmeside    

• Nyhedsbrev 

• Deltagelse i årligt sponsorarrangement 

• Deltagelse i VER Business Club 

• Rabat på billetter til Valdemar’s løb 

• Invitation til at deltage i netværkstur til USA til specialpris 
 

Bronzepartnerskab

Pris 12.500,- + moms



  

Pris

• Branding på lastbil  

• Branding på Formelbil   

• Branding på Facebook og hjemmeside 

• Nyhedsbrev 

• Deltagelse i årligt sponsorarrangement 

• Deltagelse i VER Business Club  

• Billetter til Valdemar’s løb 

• 1 x Le Mans firmakartingevent for 5 personer (flere personer kan 
tilkøbes) 

• VIP Hospitality for 5 personer på Padborg Park eller Jyllandsringen, 
ifm Valdemar kører løb (kan byttes til kartingevent)

• Firmaarrangement med Valdemar som foredragsholder    

• Invitation til at deltage i netværkstur til USA til specialpris 

Sølvpartnerskab

25.000,- + moms



  

• Stor branding på lastbil  

• Stor branding på formelbil    

• Stor branding på Facebook og hjemmeside 

• Branding på teampersonale 

• Branding på køredragt  

• Deltagelse i årligt sponsorarrangement 

• Deltagelse i VER Business Club  

• Billetter til Valdemar’s løb 

• 1 x Le Mans firmakartingevent for 10 personer (flere personer 
kan tilkøbes og kan byttes til VIP Hospitality)   

• VIP Hospitality for 10 personer på Padborg Park eller Jyllands-
ringen, ifm Valdemar kører løb (kan byttes til kartingevent)

• Firmaarrangement med Valdemar som foredragsholder 

• Eksklusiv vinsmagning hos Galerie Wolfsen for 2 personer 

• Gourmetaften på gourmetrestaurant i Aalborg for 2 personer 

• Invitation til at deltage i netværkstur til USA til specialpris

Guldpartnerskab

Pris 50.000,- + moms



  

Pris

• Markant branding på lastbil  

• Markant branding på formelbil  

• Markant branding på Facebook og hjemmeside 

• Markant branding på teampersonale 

• Markant branding på køredragt     

• Branding på alle officielle teamdokumenter og nyhedsbreve 

• Deltagelse i årligt sponsorarrangement 

• Deltagelse i VER Business Club  

• Billetter til Valdemar’s løb 

• 1 x Le Mans firmakartingevent for 15 personer (flere personer 
kan tilkøbes og kan byttes til VIP Hospitality)  

• VIP Hospitality for 15 personer på Padborg Park eller Jyllands-
ringen, ifm Valdemar kører løb (kan byttes til kartingevent)

•  Eksklusiv vinsmagning hos Galerie Wolfsen for 4 personer 

•  Gourmetaften på gourmetrestaurant i Aalborg for 4 personer

• Firmaarrangement med Valdemar som foredragsholder 

• Invitation til at deltage i netværkstur til USA til specialpris

Diamantpartnerskab

100.000,- + moms



  

Egenkapitalinvestering

Det er velkendt fra topmotorsport, at det ikke er muligt 
at realisere en sådan målsætning uden et stærkt kapital- 
beredskab der investerer i kørerens talent og deltagelse i lavere  
rangerende motorsportsklasser, der på sigt kan føre til en professio-
nel karriere og brand med betydelige indtægter og dermed et signifi-
kant investeringsafkast. 
 
Der er derfor allerede på et tidligt tidspunkt etableret et aktieselskab 
omkring Valdemar (Valdemar Eriksen Racing A/S) som ejer samtlige 
fremtidige kommercielle rettigheder til Valdemar Eriksens motorsports- 
karriere og brand. Selskabet afholder samtidigt alle driftsomkostnin-
ger forbundet med Valdemars motorsportsaktiviteter.

Selskabets motorsportsaktiviteter finansieres dels gennem et stærkt 
erhvervsnetværk omkring Valdemar (VER Business Club) og dels ved 
at tiltrække investorer, der ønsker at investere i motorsportsaktivi-
teter og tage del i et eventuelt fremtidigt afkast ved at tegne kapi-
talandele. Disse kapitalandele er kendetegnet ved at oppebære bla. 
følgende attraktive præferenceretter:

Regneeksempel: Investor A indskyder 1.000.000Kr i Valdemar 
Eriksen Racing A/S. Der kommer efterfølgende betydelige indtægter 
i selskabet, som bestemmer sig for at betale et udbytte. Investor 
A vil således gennem dette eller flere udbytter tilsammen modtage 
2.400.000 retur i provenu.

Når alle præferenceinvestorer har modtaget deres udbytteprovenu vil 
hver præferenceinvestor herefter modtage en forholdsmæssig andel 
i 10% af Valdemar Eriksen Racing A/S’ fremtidige udbyttebetalinger.   

• Forlods ret til udbytte og likvidationsprovenu svarende tilsum-
men af (a) investeringsbeløb og (b) Investeringsbeløbet mul-
tipliceret med 1,4

• Efter ovenstående udbytte og likvidationsprovenu er udbetalt 
at modtage andel i 10% af selskabets fremtidige udlodninger



  

Investeringer i motorsport og i Valdemar Eriksen Racing A/S, er forbundet med en ikke ubetydelig risiko og usikkerhed. 
Vi anbefaler alle at få professionel rådgivning inden et tilsagn om en investering. 



Valdemar Eriksen Racing A/S

CVR#: 39145588
 
Kontakt:
André Eriksen  
andre@valdemareriksenracing.com
Valdemareriksenracing.com
Facebok.com/ValdemarEriksenRacing
+45 21 25 70 76

mailto:andre%40valdemareriksenracing.com?subject=
http://www.valdemareriksenracing.com
https://www.facebook.com/ValdemarEriksenRacing/

