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P R E S E N T A T I O N  F A N N Y  H A M M A R B E R G



BAKGRUND

“Jag heter Fanny Hammarberg och är nog på 

det stora hela en ganska vanlig tjej i övre 

tonåren, med kanske lite mer ovanliga intressen.

Hittade roadracing efter att min morbror köpte 

en minimoto till mig i sexårspresent men började 

inte köra på bana och ta licens förrän jag var 

nio. Körde en del på min Honda NSF 100 men 

växte till slut ur den och bytte till en Kawasaki 

Ninja 250. Efter ett år med 250 tog jag en paus 

innan jag köpte en mer konkurrenskraftig 

Kawasaki Ninja 400. Ninjan passar mig bra och 

jag har under våren 2020 utvecklats mycket i 

min körning. Mina två största förebilder i 

roadracing är Fabio Quartararo och Ana 

Carrasco.”



Jag kör i Junior klassen och har 
en ny Kawasaki Ninja 400 som 
ska anpassas för racing. Det är 
en hel del som krävs för att 
vara konkurrenskraftig, Öhlins 
bakdämpare och framgaffel, 
quickshifter, och nytt 
avgassystem exempelvis. Och 
därtill även lättvikts 
kraschkåpor måste sättas på, 
och alla gatcykel saker som 
speglar, lampor, sitsen och 
mycket mer ska bort.

Roadracing kan vara dyrt för en
studerande, så jag behöver hjälp 
med sponsorer om det ska bli en
bra satsning 2021.

BEHÖVER
STÖD



Hur kan vi hjälpa ditt företag?
Vi har lagt upp olika nivåer så att det finns något för alla beroende på 
intresse och råd i dessa Corona tider!
Vi börja med vårt absolut bästa paket – guld förstås!

Guld Paket
• En av max 2 huvudsponsorer. Loggan på bägge

sidorna av hojen storlek: minimum 20cm x 7cm.
• Namnet/loggan på brösten av skinnställ och på

ryggen.
• Dominerande plats på depåtavlan (även lite större

än övriga).
• Namnet/loggan på teamkläder, sponsortavla med 

tack för stödet för säsongen.
• Besök till ert företag/med på en mässa eller

utställning i mån av tid (svårare på sommaren när
tävlingar körs).

• Rätten att ha Fanny i eget reklamsammanhang, inkl. 
fotoshoot med produkt.

• Biljetter till alla events (i den mån det tillåts) inkl. 
VIP och med på avslutning (4 platser).

• Presentation på Facebook sidan, mm.
• Pris på huvudsponsor guldpaket 25.000 sek + 

moms.



Silver Paket

Pris på silverpaketet 10.000 + 
moms.

• Loggan på hojen på bra plats ca 12cm 
x 6cm 2st.

• Loggan på Skinställen lite mindre men 
väl synligt.

• Loggan på depåtavlan.

• Loggan på Facebook sidan och 
omnämning i social media.

• Tavla av Fanny med tack för stödet.

• 2st biljetter till två race (om 
tillåtet).

• 2st biljetter till avslutningen.

• Mindre logga 10cm x 5cm på 
underkant av kåporna.

• Omnämning på Facebook sidan.

• Namnet på depåtavlan.

• 2st biljetter till en tävling (om det 
går).

• 1st biljett till avslutningen.

Brons Paket

Pris på bronspaketet 
4000 + moms. eller varor 
till ett värde av 5000 sek.



Stödmedlem till Teamet

• Namnet på Facebook 
sidan där alla
presenteras. 1 biljett. Till 
närmaste tävling.

• Möjlighet att köpa biljett
till avslutningsfest till 
självkostnadspris.

• Priset 1000 sek skickas in 
på Swish.



Stödmedlem 
till Teamet

Mer Information:

M.R.Events

Tel: 070 333 99 44

info@mrevents.se eller 
https://mrevents.se/fann
y-hammarberg-racing-
11/

• Namnet på Facebook sidan där alla
presenteras. 1 biljett. Till närmaste tävling.

• Möjlighet att köpa biljett till avslutningsfest 
till självkostnadspris.

• Priset 1000 sek skickas in på Swish.

mailto:info@mrevents.se
https://mrevents.se/fanny-hammarberg-racing-11/
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