
Team Hellberg satsar 
på nystart säsongen 2012! 

Vill du vara med?



Vill du synas?

- Bli vår sponsor!
 
Nästa säsong byter Filip Hellberg klass och satsar på Superstock 600 som är 
huvudgren i SO-serien, Scandinavian Open.

Följ med oss du också, in i 
roadracingens värld. Här har du 
chansen att visa upp ditt företag i en 
sport som kräver det bästa av förare, 
mekaniker och produkter. I en 
bransch som går före och utvecklar 
säkerhet och miljötänk för motor-
cyklar där exempelvis elmotorcyklar  
är på ingång. 

Vårt lilla team med Filip Hellberg som förare har mycket att erbjuda. Vi 
arbetar utifrån mottot att våra sponsorer ska synas, höras och beröras. 
Marknadsföringen kan exempelvis ske på motorcyklar, kläder, vår webbplats 
eller i form av olika event för kunder eller medarbetare. Kanske behöver ni 
någon på en mässa som kan prata om motorcykelprodukter, då kan ni ta hjälp 
av oss och vår kunskap om motorcyklar och motorsport. Tack vare att vi är ett 
så litet team blir kommunikationen mellan sponsor och teamet smidig, så att vi 
kan se till att samarbetet skräddarsys för att passa just ditt företags behov och 
önskemål.

Som vår samarbetspartner kommer du säsongen 2012 att synas på SM- och 
SO-tävlingar runt om i landet. Ditt företag eller organisation blir exponerat för 
en motorcykelintresserad publik, exempelvis hade SO-tävlingarna under 2011 
över 12 000 besökare totalt och vi hoppas givetvis på fl er besökare 2012. 
Dessutom så kommer TV4 Sport att sända sammandrag från SO-tävlingarna.

Låter detta intressant? Kontakta oss för mer information, tillsammans kan vi 
utarbeta en vinnande strategi! Inget samarbete är för litet.



Jag heter Filip Hellberg, jag är student, 
motorcykelintresserad, roadracingintresserad, 
roadracingintresserad och ja, roadracingintresserad. 

Frågar du mig är alltså roadracing det bästa som 
fi nns och jag har haft glädjen att ha fått ägna mig åt 
denna sport sen 2005, innan dess körde jag 
minimoto. Jag har med andra ord fastnat för den 
härliga fartkänslan och kickarna i kurvorna.  
 
Förutom att köra är jag också intresserad av att 
meka med motorer och då helst att trimma dem. 
Ett intresse som jag utvecklat under mina år ute på 
banorna och under sommarjobb. 

I framtiden vill jag utveckla min körning, min kondition och stresstålighet. På 
sikt är mitt mål att tävla på elitnivå utomlands. Men just nu är min förhoppning 
och önskan att få fortsätta förbättras och utvecklas som roadra-
cingförare och mekaniker kommande säsong. 

I teamet ingår också mekanikern och föraren Linus Hellberg
samt vår allt-i-allo Nils-Erik Hellberg.

Mål för säsongen 2012

- Köra alla SM-, NM- och SO-race
- Försäsongsträning
- Öka kondition & stresstålighet

Filips meriter
2010 - 5:a NM och 7:a SM
2009 - 7:a NM och 7:a SM
2008 - 2:a UEM / EM-fi nal
2007 - 16:e SM
2006 - 1:a Junior Cup
2005 - 7:a Junior Cup
2004 - 3:a Junior B Minimoto
2003 - 3:a Junior A Minimoto
2002 - 6:a Junior A Minimoto

NM = Nordiskt Mästerskap
UEM = Under Age European Cup

Filip Hellberg
Förare & mekaniker
Ålder: 19 år
Student på fordonsgymnasiet i Anderstorp
Erfarenhet: minimoto, 125 jr, 125 GP
Främsta meriter: 1:a 125jr (2006), 2:a UEM Cup (2008)

Filip Hellberg - förare i teamet

och önskan att få fortsätta förbättras och utvecklas som roadra-

I teamet ingår också mekanikern och föraren Linus Hellberg



Är du intresserad?

Tillsammans kan vi utarbeta ett sponsorpaket som passar just dig, samt er 
organisation, och vi kan exempelvis erbjuda annonsering på:

- Motorcykeln
- Skinnställ, hjälm och annan utrustning
- Webbplatsen
- Transportfordon
- Skyltar
- Depåtält
- Teamkläder

Dessutom får du möjlighet att utnyttja den kompetens som finns inom 
teamet.
 
Kontakta oss

Du kan kontakta oss via mail

Mail: filiph@hellbergroadracing.se

Besök gärna vår webbplats: www.hellbergroadracing.se

Tack för att du tog dig tid!

Vänliga hälsningar

Filip Hellberg


