
Nu är vi i mål!
När Motorbranschens
Arbetsgivareförbund (MAF) gick
in i samarbetet med SBF och
SMS Challenge sattes fyra del-
mål upp. Ett av dessa var att
senast 2007 få en svensk
mekaniker kontrakterad på
internationell elitnivå i racing
eller rally.

Genom Fredrik Larsson, från
Veberöd utanför Lund som stu-
derat till tävlingsmekaniker på
Mantorps Motorsport gymnasi-
um är nu detta mål redan upp-
fyllt! Fredrik har nämligen
anställts som mekaniker i DTM-
teamet Persson Motorsport,
baserat i Saarbrücken i västra
Tyskland, nära den franska
gränsen.

”Det är naturligtvis tillfredställande att konstatera att våra unga svenska fordons-
tekniker håller en så pass hög nivå, att de redan direkt efter avslutad utbildning
kvalificerar sig för arbete i världens mest erkända och kvalificerade mästerskap
för standardbilar” säger Bo Lindman, projektledare för satsningen inom MAF. 

Det är ett gott kvalitetsbetyg för gymnasieskolans fordonsprogram, som produce-
rar en utbildning som leder till anställning, inte bara i den svenska bilbranschen,
utan också i internationell motorsport på högsta nivå.

I dagarna blev det också klart att Christian Claesson från Stjerneskolan i Torsby
med hjälp av Öhlins Racing får åka över till USA som gästmekaniker i Champ Car
eller Nascar.

Ny kläd-
sponsor
Vi välkomnar också Russel Collection som officiell
klädsponsor till landslaget. Förutom representations-
och träningskläder till förarna kommer även en lands-
lagskollektion att tas fram för försäljning. 

Russel Collection marknadsförs i Sverige av Sandryds
Handels AB. Mer info hittar du på www.sandryds.com

SMS Challenge är Svenska Bilsportförbundets satsning för att hjälpa de svenska landslagsförarna i Rally & Racing vidare
mot de högsta internationella klasserna. Stödet till förarna kan gälla coachning, träning, ekonomiskt stöd, marknadsföring
och PR, samt tillgång till kontaktnät inom näringslivet och de stora internationella teamen.
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Fredrik står beredd med hjulet, när kollegan tar bort
det gamla hjulet vid träning av hjulbyte. 4 sekunder
tar det att byta 4 hjul!,

Nya i landslaget 
Landslaget

Under sommaren har tre nya killar tagit klivet upp i
landslaget. Racingföraren Thed Björk (24) är nog ett
bekant namn för de flesta, både från racingbanorna
och från TV-rutan där han extraknäckt som kommenta-
tor. Rallyförarna Patrik Flodin (21) och Peter
Zachrisson (23) är däremot lite nyare namn på are-
nan. Båda har på rekordtid gått från debutanter till
elitförare och spås en lysande framtid. Välkomna till
landslaget!

Executive Club-dag på Anderstorp
Ett medlemsskap i SMS Challenge Executive club är inte bara en ingång i sporten för
svenska företag. Medlemmarna får själva prova på både att köra riktiga tävlingsbilar och
att åka med våra landslagsförare.

Några sista goda råd, sen är det

bara du och F1:an...
Alexander Storckenfeldt trivdes i den dubbelsit-
siga Radical-racern. Här får SVT sig en åktur.

Oscar Svedlund visade att han behärskade drifting 
och bjöd på några extrema åkturer...
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När Statoil i
vintras gick in
som partner
till landslaget
valde man att
även göra en
insats för

breddidrotten. Tillsammans med SBF utarbeta-
des en specialversion av Statoilkortet som både
gynnar dig som är medlem i en motorklubb och
samtidigt ger en bonus till klubben.

25 öre i rabatt per tankad liter och en bonus på
5 öre till klubben. Det kanske inte låter så myck-
et. Men allteftersom fler och fler klubbmedlem-
mar ansluter sig blir det snart ganska stora
pengar.

"Vi ser att vissa klubbar jobbat aktivt på att spri-
da det till medlemmarna" säger Alexander Dahlin,
projektledare på Statoil. "Men det finns även
klubbar som i princip endast lagt ut erbjudandet
på sin hemsida och bara därigenom lyckats värva
många medlemmar som tankar extra förmånligt
och som också bidrar till klubbkassan ."
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Högsta rabatten direkt
till alla SBF-medlemmar

Så fungerar bonusen:
Alla som är medlemmar i en motor-
klubb ansluten till SBF kan ansöka
om kortet. Har du redan idag ett
Statoilkort kan du ansluta ditt
befintliga konto till avtalet. 
Ansök om ditt kort på www.sbf.se.

Så mycket kan du tjäna:
Kör du upp 7,5 liter bensin om
dagen i ett år blir din rabatt 685:-.
Samtidigt bidrar du med 135:- i
klubbonus.

Så mycket kan klubben tjäna:
Har klubben 200 medlemmar inne-
bär det alltså ett tillskott i klubb-
kassan på ca 27.000:-. För en
klubb med 500 medlemmar blir
motsvarande siffra 68.000:-. 
I det sista fallet skulle dessutom
medlemmarna själva spara ca
342.500:- första året.

Vi ses på
Bilsportmässan!
Kom och träffa oss på
Bilsportmässan i Älvsjö 25-27
November. SMS Challenge och SBF
finns naturligtvis på plats liksom
förarna själva och representanter för
alla sportgrenar. Missa inte årets
bilsporthändelse!

Läs mer om mässan på:
www.bilsportmassan.se
och www.sbf.se.

Vill du bli partner 
till landslaget?
kontakta oss på: info@smsc.se
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