KARRIERE
2021 Danish Endurance Championship
STEP Motorsport / Ginetta G40 GT5
Formel 5 Debut - Samlede P3 i DM
Vinder af BNL Kick off (Belgien)
Vice-Champ DM Rotax
Kvalificeret til VM Bahrain - P10
2020 Vinder af BNL kickoff (Belgien)
Nummer 2 til DM
Nummer 2 til DRMC
Nummer 4 til EM
Kåring som årets gokartkører
2019

Vinder af DM
Vinder af DRMC
Deltagelse i VM i Sarno - 11. plads

2018

Vinder af DM
Vinder af DRMC
Deltagelse i VM i Brasilien - 8. plads
Nummer 3 til EM
Vinder af Euro Finale i Østrig

2017

Vinder af DM
Vinder af DRMC
Deltagelse i VM i Portimao - 23. plads

2015

Tysk mester i Rotax Mini

Motorsport er én af de mest populære
sportsgrene i Danmark – og en af de få, hvor du har
mulighed for at komme helt tæt på
begivenhederne og få helt unikke og mindeværdige
oplevelser.
Du kan læse meget mere om, hvad du kan forvente
som samarbejdspartner i Mads Riis Racing lige her.

En hæsblæsende sæson 2021 med mange
podieplaceringer både internationalt som
nationalt er til ende.
Jeg formåede i denne sæson at køre gokart,
GT5 og Formel 5. En vildt spændende sæson,
som kun kunne gennemføres ved hjælp af mine
sponsorer. En sæson, der banede vejen for nye
karrieremuligheder i bilsporten, hvor mit talent
endnu engang blev sat på prøve og synliggjort.
Den kommende sæson vil jeg fuldt ud satse på
at køre Formel 4, hvilket jeg glæder mig vildt
meget til. Jeg har gennem alle mine år i dansk
og international karting været med helt
fremme! Det har bl.a. betydet, at jeg har haft
æren af at repræsentere Danmark til VM i Rotax
4 gange. På banen ved mine konkurrenter godt,
hvad jeg er i stand til, jeg stiller mig aldrig
tilfreds med andet end sejren i sidste ende.
Men nu er tiden kommet til mit næste skridt
mod min store drøm - nemlig at kunne leve af at
være professionel racerkører.
Målet for 2022 sæsonen er at vinde det
samlede Danske Formel 4 Mesterskab.
Hvis du og dit firma kunne tænke dig at komme
med på rejsen samt få flere uforglemmelige
oplevelser og ikke mindst blive en del af et
professionelt netværk, så kontakt mig i dag!

Min 2022 Formel 4

Som medlem af min netværksklub:

Hvad tilbyder jeg jeres virksomhed:
Netværksklubsmøder 2 gange årligt
Forplejning og VIP til Padborg Nightrace
Simulator-konkurrence til møder
Præsentationer fra Mads vedr. sæsonen
Præsentation fra udvalgte firmaer
Sparke dæk - vise Formel 4 Mygale raceren frem
Eksponering
Hjemmeside - Logo under sponsorer
SoMe - Facebook og Instagram opslag
Roll-up bannere til løb og shows
Ekstra tilkøbs muligheder:
Logo pakker (hjelm, dragt, Formel 4 bil) - Priser fra 5.000 kr.
Firma events (gokart, Mijet highspeed m.m) Priser fra 15.000 kr.
Events arrangementer med fremvisning af bil m.m
Andre muligheder som aftales med sponsorer
MEDLEMSPRIS - ÅRLIGT KUN KR. 8.000,- EXCL. MOMS

