NYHEDSBREV
#PROJECT2020
Sæsonstart 2018 nærmer sig med hastige
skridt. Der er masser af aktiviteter.
I dette nyhedsbrev vil du kunne læse om en
snarlig præsentation af Team Flexlease /
Strøjer Tegl, testdage på Jyllands-Ringen,
nye sponsorer og lidt om, hvad Andreas har
fået ud af vinterens konditions- og
styrketræning.
Om en måned er det tid til racerløb. Vi glæder os til at få Andreas i en af bilerne hos Team Flexlease /
Strøjer Tegl. I denne uge har Andreas været forbi teamet og sin bil og fået tilrettet sæde og pedaler i
bilen.
Torsdag og fredag i denne uge går det så i øvrigt løs med såvel præsentation af teamet og biler hos
Strøjer Tegl (torsdag eftermiddag og aften) og første testkørsel med bilen på Jyllands-Ringen (fredag).
Det er forventningen, at præsentationen af bilerne bliver sendt på TV2 Sport.
Derudover er der planlagt testkørsler på Jyllands-Ringen den 19. og 23. april. Andreas er klar og
glæder sig.
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I den sidste tid er der også arbejdet på at få sponsoraftaler i hus.
En af de eksisterende sponsorer, Fermacell, har valgt at opgradere sit sponsorat fra sølv til guld.
Fermacell producerer fibergipsplader til vægge, lofter og gulve samt producerer cementbaserede
plader, akustiklofter, stål og tilbehør. Fermacell er hjemmehørende i Gedved, nord for Horsens. Tak
for den yderligere opbakning til Andreas.
I forbindelse med fornyelse af sponsoratet med XL-BYG var der et par af forretningerne, som valgte at
stoppe. Vi kan dog glæde os over, at der er kommet to nye forretninger i XL-BYG med. Det er XL-BYG
JA i Måløv og XL-BYG Medings Byggecenter i Næstved. Velkommen til begge forretninger.
Siden sidst er der kommet to nye sponsorer med på holdet. Det er Segment Gulve ved Michael Carlsen
fra Herfølge. Segment Gulve udfører alle slags gulve; f.eks. gulve lavet på flydemørtel og
linoleumsgulve. Find Segment Gulve på segmentgulve.dk. Velkommen til!

Derudover kan vi også byde velkommen til City Container A/S fra Farum. City Container kører med
affald og overskydende jord fra byggerier. De garanterer den mest miljømæssigt korrekte håndtering
af affaldet og jorden. Find virksomheden på citycontainer.dk. Velkommen til!
Der er stadig plads til flere sponsorer, og vi fortsætter arbejdet ☺
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Vi har tidligere skrevet, at Andreas i vinterpausen under ledelse af sin tidligere Team Danmarktræner har haft fokus på at forbedre såvel sin kondition som sin styrke. Andreas har været i
træningscenter tre-fire gange ugentligt.
Det var målet, at Andreas over vinteren skulle øge sin vægt med fem kilo muskler. Det var et ambitiøst
mål. Andreas har øget sin vægt med 2,5 kilo muskelmasse over vinteren. Det er godt, men endnu
bedre er det, at han føler sig stærkere og i bedre fysisk form end nogensinde før.
Vi håber, at konditions- og styrketræningen er medvirkende til at vise en endnu bedre Andreas, når
løbene skydes i gang.
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”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. Og det har jeg planer om at gøre hele vejen.”
Andreas Jochimsen
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