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Først og fremmest tak for dit sponsorat. Vi gør alt, hvad vi kan, for at leve op til dine og alle de andre 

sponsorers forventninger. Du er med til at gøre Team Specialmontering til et af de mest solide 

motocrossteams i Danmark.  

2017-sæsonen er kommet rigtig godt fra land for Team Specialmontering. Det er blevet til rigtig gode 

resultater, og de nye flotte uniformer har været synlige til årets træninger. Samtidig arbejder kørerne flittigt 

for at nå deres mål. Alt sammen ting, der gør det til en fornøjelse at være en del af et ambitiøst MX-team. 

A-DM i Randers 2. påskedag. Kommer du forbi? 
To af Team Specialmonterings kørere viser flaget i Randers, når 

første afdeling af A-DM brager afsted på #158 Andreas 

Jørgensen stiller op i A-MX2-klassen, og #882 Jesper Kristensen 

kæmper i den helt nye Junior 125cc-klasse for U18-kørere. 

Begge er kommet rigtig godt fra start i 2017, og vi håber og 

tror, at Andreas og Jesper kører med i den sjove ende af feltet.  

De har i hvert fald vist superform i DMU’s vinterturnering. Andreas har 

været langt fremme og har simpelthen haft fart i cyklen. Selv om det 

ikke er blevet til podieplaceringer i A-MX2, har hans imponerende 

comeback efter 1½ års skadepause vakt opmærksomhed i 

motocrossverdenen. Jesper været en af de helt dominerende kørere i 

B-MX2, og DMU udpeger ham først i rækken af favoritter til 

juniorkonkurrencen i sin foromtale af stævnet.  

Begge kørere trives i mudder, og især Jesper har en fest, jo vådere banen er. Meteorologerne spår regn de 

næste dage, og kommer der nok af det, er der lagt op til en dramatisk afdeling i et supervådt føre, som øger 

Andreas og Jespers chancer for topresultater. 

Det bliver en fantastisk dag i Randers, og vi håber på at se dig og andre sponsorer, når kørerne går på banen 

til finaleheatene mandag over middag. Selv om vi ikke har telt med, serverer vi lidt godt til ganen, kaffe og en 

hyggelig snak.  

Og hvis vejret er for skræmmende, og du foretrækker at se motocross indendøre, kan du følge Andreas og 

Jesper på dr.dk. DR livestreamer fem ud af dagens seks heats. Udsendelsen starter kl. 12, og du kan se den 

via dette link: http://www.dr.dk/live/nyheder/sporten/live-dm-motocross 

Vi glæder os i hvert fald til en dag med godt ræs i perfekte forhold. 

Ring til 25 37 38 10, hvis du er sponsor og har lyst til at komme 

forbi. Så sørger vi for, at der ligger X billetter til dig i indgangen. Vi 

glæder os til at se dig. 

Hvis du har kørt gennem Randers for nylig, har du måske set det 

banner med reklame for DM-afdelingen, som Ejner Hessel har 

hængt op for os. 

4 nye ansigter hos Team Specialmontering 
Som alle andre sportshold sker der hvert år udskiftninger i truppen. I 2017 byder vi velkommen til fire nye 

kørere, som alle har den vilje og det talent, der skal til for at blive en del af Team Specialmontering.  

http://www.dr.dk/live/nyheder/sporten/live-dm-motocross
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Trekløveret #62 Line Svane, #345 Ditte Svane og #14 Mikkel Hedegaard fra Stavtrup er spændende 

fornyelser. Line og Ditte er tvillinger, og sammen med stedbror Mikkel arbejder de hårdt med mange timers 

træning og en stor indsats. Alle stiller op i C-klassen.  

#148 Jonas Overby kommer fra Brande og har haft en rigtig go’ vinter på en ny maskine. Han har trænet i 

udlandet flere gange. Derfor har han fået en masse timer på maskinen og melder sig i rigtig go’ form. Vi tror 

på, at Jonas ender oppe i den gode ende af B-MX2, hvis sæsonen flasker sig for ham.  

Mød de nye kørere på www.teamspecialmontering.dk, når deres kørerportrætter går live Skærtorsdag. 

Sponsorlisten vokser  
Vi glæder os over, at stadig flere sponsorer har lyst til at bakke op om vores samarbejde med dygtige kørere, 

der arbejder hårdt for at blive endnu bedre. I 2017 har følgende virksomheder valgt at støtte Team 

Specialmontering: 

   

Som sponsor får du blandt andet eksponering på vores nye kørerdragter. Designet kommer fra det 

hollandske firma Double D Designs, som er specialister i at lave designs, der tiltrækker tilskuernes øjne. Her 

er det Jonas Overby, der præsenterer sin uniform.  

   

Endnu en gang tak for din støtte. Vi glæder os til at levere varen i et spændende MX-år. 

 

http://www.teamspecialmontering.dk/

