Teamet byter klubb till Hässleholm´s motorklubb 2019

Vi gör en full satsning under 2019 med deltagande i Superbike SM, Rookie 1000 och A2. Vi känner oss
välkomna och märker ett intresse och optimism hos HLMK för att vi breddar verksamheten inom
roadracing. Det känns extra kul att köra för en klubb som alltid funnits där under min uppväxt i
Hässleholm/Jonas.
Jonas Andréasson: Blev 2: a i Rookie 1000 och blir därmed automatiskt uppflyttad till Superbike SM.
Det blir tufft men målet är att etablera sig i klassen.
Kenneth Lysell: Satsar stenhårt i Rookie1000 som är kvalserie till Superbike. Vi tror att Kenneth har
goda möjligheter att köra hem en Superbike plats under 2019.
Eddy Lysell Larsson: Talang som under 2019 introduceras i klassen A2 Junior.
Även Björn Palm som startar i vårt Endurance team, går också över till HLMK. En bra mekaniker och
en tillgång i långloppen. Det kan även bli någon Rookie1000 start.
Polygon Racing har sin egen kock och VIP tält för sponsorer och övriga speciellt inbjudna gäster
Nyhet för i år är ett samarbete med flera andra Superbike team, Petjo Lilja Racing, Larsson Racing, TP
racing och MC-handlare Claessons motor i Bromölla och Marcussen MC. Nilsson Racing är också en
partner som även kommer att tävla i Rookie 1000 för HLMK.
Mer info på: https://www.facebook.com/Polygon-Racing-Team-146459699029062/
Datum är satta av Svemo, det blir 5 st. tävlingshelger. Intresset har ökat och racen kommer även att
sändas Live på Svemos sida på nätet.
Helger att boka in:
Svenskt Mästerskap 2019
Datum
11 - 12 maj
1 - 2 juni
27 - 28 juli
17 - 18 aug
7 - 8 sept.

Välkomna till vår depå!
Jonas Andréasson
Team Chef

Bana
Scandinavian Raceway
Linköpings Motorstadion Sviesta
Gelleråsen Arena
Falkenbergs Motorbana
Scandinavian Raceway

Arrangör
Anderstorp RC
Linköping MS
Karlskoga MF
Falkenbergs MK
Anderstorp RC

