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HVEM ER FREDERIK JAKOBSEN?
Frederik Jakobsen bor i Ejby på Fyn. Han er født i 1998 og er til 
dagligt professionel speedway kører. Frederik startede med at køre speedway som 
4-årig i Fjelsted Speedway Klub og har siden aldrig kørt i en anden dansk klub. 
Frederik blev præsenteret til sporten i gennem sin fars tidligere speedway karriere og 
siden har han ikke set sig tilbage. I ungdomsårene på 50- og 80cc opnåede Frederik 
stor succes med bl.a. danmarksmesterskaber, verdensmesterskabet, europamester-
skabet og et hav af andre titler og medaljer. I 2015 startede han på 500cc cyklen og 
blev straks en del af ungdomslandholdets bruttotrup og har store forhåbninger om 
at blive den bedste i verden. Frederik elsker ikke bare at køre speedway, men hele 
sporten i helhed og det bånd man får med både kollegaer, fans, sponsorer og 
konkurrenter. 
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HVAD KAN VI TILBYDE DIG OG DIN 
VIRKSOMHED?
Vi kan tilbyde dig at blive en del af et professionelt og engageret speedway team, 
som stræber efter at blive de bedste i verden. Vi ønsker at skabe tætte bånd og 
forbindelser i mellem teamet og vores sponsorer. Vi prøver hele tiden at optimere 
forholdene for vores sponsorer og det at kunne tilbyde en masse tilbage igen. Alle 
vores sponsorer vil kunne få gratis adgang til vores hjemmematcher i alle ligaer. Du 
vil blive inviteret til sponsor aftener, både inden og efter sæsonen, samt andre mulige 
arrangementer i løbet af sæsonen, som evt. at prøve at være speedway kører for en 
dag. 

HVOR OG HVORDAN VIL DIN 
VIRKSOMHEDS REKLAME BLIVE SET?
For Frederiks vedkommende, så bliver størstedelen af alle hans løb live transmitteret 
på kanaler som TV2 Sport, TV3 Sport, BT Sport (England), og Polske kanaler som 
(Polsat, Eleven Sport og N Sport+), samt Svensk TV. I en Dansk Superliga match på 
TV2 Sport ligger seertallet cirka på 60.000 og ved en Polsk liga match i 1. Divisionen 
ligger seertallet cirka på 200.000.

VI KAN TILBYDE REKLAMEPLADS PÅ:
• Køredragt
• Cover
• Bil, som kører hele 
   Europa rundt i 
  løbet af sommeren, 
  cirka 65.000km pr år
• Hjelm

• Kasketter
• Mekaniker trøjer
• Logo på autografkort
• Drikkedunk
• Nakkekrave
• Mm.
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COVER / DRAGT
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HJELM / NAKKEKRAVE
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Side 6: Mekaniker trøjer / 
Drikkedunk

MEKANIKER TRØJER / 
DRIKKEDUNK

BIL
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KUNNE DU HAVE 
INTERESSE I AT BLIVE 

SPONSOR?

Du er velkommen til at kontakte os og høre 
mere om dine muligheder.

+45 21 96 65 07 jakobsenracing41@gmail.com
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@FrederikJakobsen41


