Lokalt talent skriver kontrakt med Danmarks bedste DTC Teams.
Hvis du endnu ikke har hørt om racerkøreren Andreas Jochimsen, så gør du det nok snart. Andreas
er en ung mand på 20 år fra Nørre Alslev - og han har netop tegnet en 1-årig kontrakt for 2018
med det bedste danske DTC-teams.
Andreas Jochimsen er en ganske usædvanlig ung mand fra Falster, selv om han umiddelbart ligner
andre unge mennesker. I 2014 sluttede han folkeskolen fra Nørre Alslev Skole, men han var
anderledes end sine kammerater, fordi hans fokus var på at komme ud og køre racerløb.
”Jeg sætter stor pris på mit lokalområde og har stor lokal opbakning.
Jeg har flere sponsorer, som har støttet mig fra mine første løb i gokart.
Det er fedt, og når de sportslige ambitioner vokser, er der plads til flere sponsorer.
Kom og vær med, fordi jeg vil nå mit mål!”, siger Andreas.
Andreas har sat sig et mål, et ambitiøst mål. Han arbejder benhårdt for at nå det. Han vil i 2020
deltage i Le Mans, som er et 24 timers løb, og som den kendte Tom Kristensen har vundet mange
gange. Andreas kalder sit mål for #Project2020.
”Jeg har lagt en 4-årig plan for at nå mit mål om at deltage i Le Mans 2020.
Foreløbig har jeg nået de mål, som jeg har sat mig på den rejse.
Og det har jeg planer om at gøre hele vejen”, udtaler Andreas.
Vejen til Le Mans går via den danske DTC-serie og har inden da budt på flere år med gokart. I
gokart vandt Andreas mange løb og tilsvarende mange titler. I 2017 debuterede Andreas i DTC - og
sæsonen var udfordrende, men også med gode resultater.
Nu skrues der op for de sportslige ambitioner, og Andreas lover endnu mere god racerløb i 2018.
Andreas har netop tegnet kontrakt for sæsonen med Team Flexlease.nu/Strøjer Tegl, som er
Danmarks bedste og mest ambitiøse teams. Teamet har de to foregående sæsoner taget
mesterskabet for bedste DTC teams / kørermesterskabet samt U21 Mesterskabet.
”Andreas er en ung mand, som jeg tror på. Jeg synes, at det er
spændende at have ham med i vores team i 2018.
Jeg har forventninger til ham”, udtaler John Nielsen, teamchef.
Andreas får som teamkammerater den regerende DTC-mester Lasse Sørensen og den legendariske
racerkører Kris Nissen. Som teamchef får Andreas den tidligere Le Mans-vinder og karismatiske
John Nielsen. Andreas glæder sig til at blive udfordret og til at lære af de mere erfarne
racerkørere.
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Når Andreas ikke kører racerløb eller forbereder sig til kommende løb ved fysisk eller mental
træning, arbejder han som salgselev hos XL Byg i Ringsted

