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SPÆNDENDE NYT PÅ
KØRERFRONTEN
Sæson

2016

er

startet med to vanvittigt
spændende tilføjelser til
Team
Specialmontering:
Stortalenterne #162 Michel
Jørgensen og #522 Søren
Rasmussen har valgt at
køre sammen med os, og vi
forventer os rigtig meget af
samarbejdet.

Michel kører med konstante omgangstider og en
allround teknik til blandt de absolutte favoritter i B
MX-2, og hans eget mål for sæsonen er en Top 3placering i det samlede
DM-resultat. Søren kører B125 og udmærker
sig som en usædvanligt
intelligent kører
på
trods af sine kun 14 år.
Han starter snart sit
første maratonløb, og
hans form er måske den
primære årsag til, at der virkelig er kommet fart i
cyklen.
Begge vores nye kørere er kommet fantastisk fra
start i årets første løb. Det tegner rigtig godt.
Velkommen til. Læs Michels og Sørens
kørerprofiler på www.teamspecialmontering.dk.

ARMEN HOLDT IKKE.
ANDREAS FÅR LANG PAUSE
Vores eneste A-kører, Andreas Jørgensen, startede
året med en kedelig besked fra lægerne:

”Din brækkede arm er desværre ikke vokset
ordentligt sammen efter operationen. Du skal
opereres igen i februar,” lød beskeden, og selv om
den nye operation er gået godt, er der dømt 8
måneders total pause for Andreas, der ikke en
gang løbetræning må han kaste sig ud i.
Alligevel er Andreas ved godt mod. Som den
fantastiske teamkammerat, han er, deltager han i
alle arrangementer og bakker op om de øvrige
kørere med
gode råd og
godt humør.
Vi gør alt
hvad vi kan
for at støtte
Andreas, og
vi glæder os
til at hjælpe ham tilbage på crosseren sidst på året.

VI KØRER DM I WEEKENDEN
I den førstkommende weekend tager hele teamet
til Svebølle ved Kalundborg for at køre første
afdeling af årets B-DM. Vi står med et rigtig stærkt
hold med #162 Michel Jørgensen, #522 Søren
Rasmussen og #31 Victor Withen Weiercke. Til
lejligheden forstærker vi holdet med #882 Jesper
Kristensen, hvis egen cykel er i stykker og ikke når
at
blive
klar.
Derfor
springer
Team
Specialmontering til med en vores Yamaha 125.
Målet er podiepladser, og vi føler selv, at der er
gode muligheder. Skulle du være på Vestsjælland
eller have lyst til
en lille udflugt, er
du
selvfølgelig
velkommen til at
kigge ind forbi
søndag. Vi sørger
for billetter til alle
sponsorer.
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KOM TIL DM I RANDERS
Første afdeling af A-DM foregår i Randers den 1.
maj. Med Andreas skadet ser det ikke ud til, at vi
har kørere med i feltet. Vi arbejder på, at der kan
ske noget spændende inden løbet. Uanset om der
er Team Specialmontering-kørere på banen,
møder vi op og håber, at vores sponsorer har lyst
til at komme forbi til en forrygende dag.
Lige som sidste år sætter vi teamets telt op og
byder på mad og drikke i løbet af dagen. Alle
teamets kørere kommer og brænder efter at møde
de sponsorer, der gør det muligt for os at drive et
af landets mest attraktive teams. Kørerne fortæller
gerne om, hvad der foregår på banen, og om deres
egne bestræbelser på at nå deres mål.
Vi håber på stor opbakning fra jer og på en skøn
dag sammen. Vi sørger for to adgangsbilletter til
hver sponsor. Og har du lyst til at udstille produkter
eller lægge brochurer i teltet, er du selvfølgelig
mere end velkommen til det.
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