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Året 2017 blev afsluttet med en underskrift på en kontrakt med
Team Flexlease / Strøjer Tegl. Det bedste og mest ambitiøse
team i DTC.
Selv om der endnu er måneder til det første løb i sæson 2018,
er der aktiviteter.
I dette nyhedsbrev vil du kunne læse om DTC-løbsdatoer i
2018, en ny sponsor og lidt om, hvad der rører sig her i
vintersæsonen.

Danish Thundersport Championship har meldt følgende weekender ud for racerløb:
-

12.-13. maj 2018, Jyllands-Ringen
25.-27. maj 2018, Classic Race Aarhus
9.-10. juni 2018, Ring Djursland
13.-14. juli 2018, Rudskogen Motorsenter, Norge
3.-5. august 2018, Copenhagen Historic Grand Prix
24.-26. august 2018, Jyllands-Ringen
6.-7. oktober 2018, Jyllands-Ringen

Noter allerede nu datoerne i kalenderen. Andreas glæder sig til at se jer og få jeres opbakning!

#project2020
De seneste måneder har været travle med at få sponsoraftaler på plads for den kommende sæson.
Mange af de hidtidige sponsorer har valgt at fortsætte med opbakningen til Andreas. Den finansielle
opbakning betyder, at rejsen mod Le Mans i 2020 kan fortsættes. Tak for det - men også stor tak for
den mentale opbakning, som mærkes under løb og ved den loyalitet, som ligger i, at så mange stadig
og gentagne gange bakker op. Det betyder rigtig meget.

Der er mange sponsorer, som har forlænget kontrakten for 2018, og flere har også forhøjet deres
sponsorat. Tusind tak!
I sæsonen 2018 er murermester Sonny Heinz fra Falster kommet med som sponsor. Sonny er
selvstændig murermester og bygger både for den enkelte, som vil have nyt hus eller renoveret det
gamle, og for virksomheder, som bygger til kunder. Det er dejligt, at flere lokale folk bakker op. Find
Sonny på sonnyheinz.dk. Velkommen til Sonny.
Vi kan også byde velkommen til Oles Trucking fra Køge-området som sponsor. Ole har en alsidig
transportvirksomhed, som har fokus på pakketransport og kurerkørsel i hele Danmark - og Ole har
endvidere tilladelse til at transportere farligt gods. Find Ole på olestrucking.dk. Velkommen Ole.
Der er stadig plads til flere sponsorer, og vi fortsætter arbejdet ☺
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Udover sponsormøder har Andreas her i vinterpausen fokus på sin fysiske form. Han har genoptaget
træningen med sin tidligere Team Danmark-træner, som har lagt et træningsprogram til Andreas. Der
er ikke noget med at sidde og hænge i sofaen…
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Derudover har Andreas også aftaler, som har til formål at synliggøre Andreas for flere, i kalenderen.
Den 18. januar 2018 har Andreas givet interview til Radio Sydhavsøerne. Der arbejdes på, at en del
eller hele interviewet kan findes på Andreas´ facebook-side.
Den 19. januar 2018 har Andreas været på tv-optagelse med XL Byg. Der er ved at blive lavet reklamer
for XL Byg med nogle af salgseleverne. Andreas er en af dem, og mon ikke, at det bliver nævnt, at han
er en talentfuld racerkører? Det var en 10 timers arbejdsdag. Det må da blive godt…
Den 2.-4. februar 2018 skal Andreas deltage i Motorshow 2018 i Herning. Andreas vil være at finde på
Team Flexlease / Strøjer Tegls stand i messehallerne. Kig gerne forbi.

”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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