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Efter 3 år hos dem, kom 1 säsong med franska MG Competition i samma

serie, plus ett par vinster i franska SBK. Dessa bra resultat gav han ett plats i

det engelska teamet Landlord Insurance i supersport 600cc VM 2016. Första

inhopp i Endurance VM var med Franska Moto Ain som gav en vinst i

Superstock klassen! 2019 fick Christoffer erbjudande att köra för Wojcik 

Racing som proffsförare men även test jobbet på Öhlins Racing och redan 

första året gjorde teamet ett gott intryck 2019 överraskade de alla med höga

placeringar bland Factory teamen i toppskicket. 2020 var Chris tillbaka i

Supersport 600 VM med en riktig proffs satsning som tyvärr drabbades av 

Corona och en olycka under träning på motocrossbanan. Säsongen

avslutades däremot på bästa sättet med en tredje plats med superstock 

teamet i Endurance VM och i högsta grad delaktig i första teamets fjärde plats 

totalt i VM i Endurance.

MERITER och Bakgrund: Började som crossåkare som barn med sin bror Andreas och sedan följt efter pappan som kört roadracing.  Efter 2 - 3 år

tillhörde både bröderna toppskicket i roadracing och han vann SM i 2010 och tog NM silver samma år.  2011 började det händer något med vinst

i NM och inhopp i Pro Superbike, som avslutades med ett inhopp i Italienska BWG racing i Superstock 1000 World Cup.



Supersport 600cc VM som första åkare i teamet Wojcik racing.

Tack vare COVID-19 är kalendern försenad, men man planerar
att dra igång under april främst i Europa, med ett par möjliga
”overseas” race i slutet på säsongen.

Endurance VM 4 - 5 deltävlingar beroende på kalender därav

2st 24 timmars, där Chris är en av dem 3 - 4 riders som

fortsätter kampen mot de stora fabriksteamen det bruka

börja på Le Mans den 17 - 18 april 2021.

Chris fortsätter även som test förare för Världens ledande

stötdämparföretag, Öhlins Racing.



Profilering med er logga på personliga

kläder. Exponering av eran logga är en viktig

del av att vara partner, att synas med 

Christoffer skall ge en vinnarkänsla.

Corona tiden har ställt till det med att följa

med till en av tävlingarna, men 

förhoppningsvis vid andra delen av nästa

säsong blir det möjligt att vara med i depån

t.ex.

Gemenskap är en viktig del i vårt team!

Precis som i ett välfungerande företag.

Alla måste prestera på hög nivå för

Att vi ska nå de målen vi har, små

Detaljer kan bli avgörande mellan

Vinst eller förlust, så även i företags

Världen!



Events är en viktig del av ett samarbete. 

Roligt för samarbetspartners och

leverantörer. För många leder det till 

minnen för livet.

Team building och VI känslan är en av de 

viktigaste ingredienser för att företaget ska må

bra. Att medarbetare och leverantörer förstår

vad ni vill uppnå är A-O i att komma dit du vill.

Låt oss hjälpa er med detta.

Fina middagar i rätt miljö ingår alltid. Det är
oftast där man kan prata avslappnat och lära

känna folk på ett helt annat sätt än tidigare. Vi 
har flera olika möjligheter som kan passa just 

era behov.



Ring mig och boka tid för mer detaljer på:

Tel nr: 070-485 25 11

E-mail: christoffer-bergman@hotmail.com

Eller min manager Mike Luff på:

Tel nr: 070-333 99 44

E-mail: info@mrevents.se

Vi har erbjudanden från 25.000 sek och uppåt beroende på

önskemål.

Vi vill gärna ha en långsiktig relation för att lära känna er och

ert företag för att göra vårt bästa för er.

Min sport lämpar sig bra i bild med fartkänslan som del i en

reklamkampanj eller i teknikens namn där vi testar

komponenter på högsta nivå.


