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Her er for første gang det samlede billede af Danmarks brogede Formel 1-historie. Om Tom Belsø, der midt
1970´erne blev den første dansker i motorsportens kongeklasse blot for at blive chikaneret af sit eget team.

Om Jac Nellemann, der forsøgte at starte et dansk Formel 1-team, og om Jan Magnussen, der i 1998 blev fyret
få dage efter at have scoret.

 

Danmarks første Formel 1-point. Om Nicolas Kiesa, der brugte millioner på at køre fem løb for bundholdet
Minardi i 2003. Og om Kevin Magnussen, der debuterede i Formel 1 med en sensationel andenplads for

McLaren, men blot 10 måneder senere blev degraderet til teamets reservebænk.  

 

Peter Nygaard, der har overværet med end 500 Formel 1-løb, kender spillet i motorsportens kulisser. Nu
afslører han det ofte fordækte spil, der har gjort Danmark og Formel 1 til en kamp mod alle odds.
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