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P R E S S M E D D E L A N D E 

MIDLAND I TV4-SPORTS PRODUKTION ”RACERS”.  JUNI 2010 

Ny Svensk TV-serie i sommar om världens snabbaste motorsport. 
RACERS, är en svensk dramadokumentär om människorna i världens snabbaste 
och farligaste motorsport, dragracing. I serien får vi följa tre team från olika delar av 
Sverige. Teamen drivs av entreprenörer/eldsjälar som alla har en mycket intressant 
historia att berätta. Programmen produceras under våren och sommaren 2010 och 
börjar sändas på TV4-Sport redan den 21 juli i sommar. 
 
Medverkande i serien är Anders Holmberg (Umeå), Erik Andersson (Gällivare) och 
Johan Lindberg (Upplands-Väsby) 
 
Bakom produktionen står två personer med ett genuint intresse för motorsport. 
Mikael Liljeholm från Umeå som är journalist och jobbar på TV4. Jan Phersson 
från Umeå som jobbar med personlig säkerhet inom motorsport. 
 
Jan säger att Micke har jobbat med Motorbloggen på TV4 under snart ett år och den 
har blivit enormt populär. Det i kombinationmed mitt föreläsande om säkerhet inom 
motorsport är nog grunden till att vi bestämde oss för att göra en TV-serie. 
Människorna i Racers lever ett enormt spännande och utmanande liv, det är en 
livsstil som många vill leva men det är få förunnat. Vi låter tittarna kika in bakom 
kulisserna och ta del av en racers liv. 
 
Dragracing är den snabbast växande motorsportgrenen i Sverige. Mellan 500 och 
1000 aktiva team tävlar på något av de ca 50 tävlingstillfällen som bjuds i Sverige 
varje säsong. Dragracing har mer åskådare än någon annan motorsportgren. 
Fem av sju korade Europamästare kommer från Sverige. 
 
Fem program kommer att sändas i TV4-Sport med följande preliminära sändnings-
datum, onsdagar: 21/7, 28/7, 4/8, 11/8 och 18/8 
  
Midland medverkar som teknisk support och produktsponsor till teamen och TV-
produktionen. Bilder, filmer och mer information på Facebook: www.racers.me 


