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Svemo 
presenterar: 

Supermoto of Nations 2013 
Årets mest prestigefyllda race 

Lag-VM är en tävling där nationer från alla världens hörn samlar 
sina tre bästa förare för att representera sin nation och som lag 
göra upp om världsmästartiteln! I år körs Supermoto of Nations i 
Pleven, Bulgarien den 5-6 Oktober. 
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Hjälp oss ta hem segern
  Sveriges junior-lag till Bulgarien 

1

Sverige har varit med och kört i lag-VM ända 
sen det startades i början av 2000-talet. Bästa 
placeringen är en sjätteplats då Martin Lind, 
Johan Ejdehage och Jörgen Huvell åkte till 
Nordirland och krigade mot övriga nationer, 
ofta uppbackade av stora fabriksteam. 

Bästa individuella prestation genom åren är 
Christian Nilssons andraplacering i Bulgarien 
2009, då han tillsammans med Henke Karlsson 
och Ola Eifrém körde till sig en 
sjundeplacering totalt.  

2010 års Supermoto of Nations kördes i 
Frankrike och Sveriges lag bestod då av 
Henke Karlsson, Ken Svanberg och Fredrik 
Eriksson. Laget som till 2/3 helt saknade 
tidigare erfarenheter från VM lyckades trots 
detta köra till sig en fin niondeplacering.  

I år kommer vi att skicka ett juniorlag 
bestående av våra mest lovande förare 
Hampus Gustafsson (16 år), Kevin Fagre (18 
år) samt Max Ericsson (19 år). 
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Under året så har dessa tre legat i tät fight med 
våra svenska seniorer, och i vissa fall även 
slagit dem.  

För att förbereda våra juniorer så kommer vi 
att ta hjälp av våra tidigare kombattanter inom 
Supermoto of Nations. Allt för att ge årets 
hjältar största möjliga stöd. 

Svenska motorcykelförbundet (SVEMO) står 
helhjärtat bakom satsningen, men det saknas 
dessvärre de ekonomiska förutsättningarna för 
förbundet att på egen hand finansiera 
tävlingen och skapa de rätta förutsättningarna. 

Därför behövs just ert stöd som sponsor 
mer än någonsin! Tillbaka får ni exponera ert 
varumärke med annonsplats bl.a. på 
supermotosweden.se och i det pressmaterial 
som vi kommer skicka ut under och efter 
tävlingen. Ni kommer också att kunna följa 
tävlingarna via vår liveblogg. 

Läs mer om våra sponsorerbjudanden i 
informationen som följer.  

+ 



 
3 

+ 
Vad är 
Supermoto
? 
 

Supermoto är en relativt ung 

motorcykelsport, men är lätt 

igenkännlig då loppen sker på en 

bana bestående av både asfalt och 

grus. Förarna kör 

crossmotorcyklar som anpassats 

till bankörningen, bland annat 

genom anpassade däck. Sporten 

kännetecknas av glädje, 

lättsamhet och publikfrierier som 

bakhjulsåkande. Samtidigt är 

själva körningen actionbetonad 

där det mest karakteristiska är när 

åkarna går på ställ, ”slidar”, in 

och ur kurvorna. 

 

Normalt så sker loppen på 

permanenta anläggningar, ofta 

go-cartbanor, men till sporten hör 

även skapandet av temporära 

banor på till exempel parkeringar 

för att komma närmare publiken.  

 

Svenska Mästerskapen består i år 

av fler än 60 licensierade förare i 

åldrarna 14-63. 

Mer information om supermoto 

och årets tävlingar finns på 

supermotosweden.se. 
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Presentation:   
Våra unga svenska supermoto-piloter 

+ 

Kevin Fagré -  18 år 

Tävlar idag på EM-nivå med lyckade 

resultat. Han placerade sig på en tionde 

och en 11:e plats i sina senaste EM-

tävlingar, seniorklassen. Ifjol placerade 

sig Kevin på en 27:e plats i Superbiker 

Mettet, Världens största supermoto 

event. 

Max Ericsson – 19 år.  

Ifjol placerade Max sig på en 3:e plats 

totalt i SM. Tyvärr har han missat de två 

första tävlingarna i år, men han står 

fortfarande i position till en bra placering 

på årstotalen, inte minst genom sin 

andraplacering i senaste SM-deltävlingen 

i Linköping. Utsedd till Årets Rookie 

2010. 

Hampus Gustafsson -  16 år 

Hampus har varit i tät strid i år mot våra 

svenska Elitseniorer och är redan inne på 

sin fjärde tävlingssäsong. Han har visat 

sig vara på hugget och har två stycken 

fjärde placeringar, en femte- och en 

sjätte-placering i ryggen. Förra året 

placerade han sig på en tionde plats i 

sammandraget. 
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Bronspaketet 

Bronspaketet är för er som vill supporta Sveriges-lag under lag-VM. 

• Annonsplats på supermotosweden.se under tre månader. 

• Tack-kort 

Silverpaketet 

Silverpaketet är för er som vill supporta Sveriges-lag under lag-VM och ge ert företag 
bra marknadsföring i samband med detta. 

• Annonsplats på supermotosweden.se under fem månader 

• Logo på motorcycklar 

• Ert företags logotype är med under våra liveuppdateringar från Bulgarien 

Guldpaketet 

Guldpaketet är för er som vill ha bästa marknadsföring i samband med er support till 

Lag-VM. Ni blir ”huvudsponsor” och kommer att ges bästa annonsplats samt logo-

plats på motorcyklar, i depå etc. Detta paket kan helt skräddarsys enligt era 

önskemål, kontakta rickard.eriksen@svemo.se för vidare diskussion! 

• Huvudannonsplats på supermotosweden.se under 6 månader 

• Logo på motorcyklar. 

• Marknadsföring i depå och tävlingsområde 

• Logo på profilkläder. 

• Ert företags logotyp är med på våra live uppdateringar från Bulgarien. 

• Tack kort 

Sponsorpaket 
Ta chansen och hjälp våra juniorer att representera Sverige i lag-VM i Pleven, Bulgarien 2013! Allt stöd behövs och 

Ditt engagemang, litet som stort, tar oss närmare en seger. 

5.000 kr 

20.000 kr 

2.000 kr 
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Tack för din 
uppmärksamhet! 

Supermoto-sektionen, Svemo 
Kontaktperson, frågor och beställning av sponsorpaket:  

Rickard Eriksen, rickard.eriksen@svemo.se, 0761-30 80 78 

www.supermotosweden.se 


