Sixdays 2019
Förare uttagna till Team West-lagen

Den 11e till 16e November avgörs International SixDays Enduro (ISDE) i Portimao, Portugal.
Efter att tidigare framgångsrikt deltagit med ett eller flera lag vid flera av de senaste årens ISDE, men
stått över förra året i Chile, kommer Team West detta år återigen delta med två lag.
Detta är ett naturligt steg i målsättningen med junior- och ungdomssatsningen Team West Sweden,
vilken är att hjälpa så många som möjligt av våra unga, målmedvetna förare att komma ut och tävla
internationellt.
Följande förare har tagits ut till de två lagen: Arvid Karlsson, Carl Andersson, Erik Wahlström, Marcus
Adielsson, Marcus Eisner & Wiktor Ahlquist.
Extra kul är att vi återigen har ett antal Sixdaysdebutanter, Arvid Karlsson, Marcus Eisner & Wiktor Ahlquist,
som får komma med för att utvecklas och känna på hetluften. De andra har sedan tidigare varit med och kört
Sixdays för Team West
Vilka förare som kommer mönstras i vilket av de 2 lagen kommer beslutas längre fram. Detta för att kunna se
vilka av dem som är i bäst form just då och kunna toppa lagen på bästa sätt.
De förare som tyvärr inte tog plats bland de sex uttagna står kvar som reserver och kommer tillfrågas om
platser öppnas upp.
Vi brukar vara försiktiga med att sätta upp resultatmässiga mål, och vet av erfarenhet att det brukar vara
tuffare konkurrens än vanligt när tävlingen körs i sydeuropa, men förhoppningarna är att kunna vara med och
fightas om medaljerna i klubblagsklassen om samtliga förare har en riktigt bra racevecka.
Som vanligt är det viktigaste målet att genomföra tävlingen på ett bra sätt och att de får chansen att samla på
sig så mycket erfarenheter som möjligt. Förhoppningsvis kan de mer erfarna förarna överföra mycket av sin
kunskap och rutin till de mindre erfarna.
Utöver förarna i dessa två lag har även i år ett antal förare från Team West tagits ut att representera Sverige i
landslagen, vilket är extra kul.
Oskar Ljungström och Max Ahlin ska i Junior Trophy, tillsammans med Jocke Grelsson, se till att försvara de
blågula färgerna. I World Trophy kommer Albin Norrbin vara en av de fyra förarna. Här ingår även
"pensionerade" Team West´aren Albin Elowson ihop med Micke Persson och Noa Largen.
Ni kan följa vår uppladdning inför tävlingen på vår Facebook-sida, vilken är offentlig så att alla kan se den.
Länken ni skall använda är www.facebook.com/teamwestsweden och där kommer mer intensivt rapportera
under veckorna vi är nere i Portugal.
/Team West Sweden

Vid frågor, kontakta Fredrik Holmvik på fredrik@holmvik.se eller 0709-323025

