Sponsoravond Fabian zeer geslaagd.

Afgelopen zaterdag werd weer de traditionele sponsoravond gehouden in zaal de Olde
Mölle in Varsseveld. Veel sponsoren en belangstellenden waren gekomen, het was dan
ook een goed bezochte en gezellige avond. Er werd een loterij gehouden welke een
groot succes was en ook de club van 50 had op deze avond veel aanmeldingen.
Uiteraard willen we iedereen van harte bedanken voor hun komst en bijdrage, we
hopen dan ook veel mensen op het circuit te mogen verwelkomen!
Verder werden op deze avond de nieuwe motor, een prachtige nieuwe helm en de
verdere plannen onthuld. Net als afgelopen seizoen is de motor weer gehuld in de
opvallende groen/gele kleuren van het MRTT-HUGEN team.

Foto Luminor

Op het eerste gezicht zijn er weinig veranderingen, de motor heeft nagenoeg dezelfde
kleuren, het rijnummer is hetzelfde en ook de sponsoren zijn grotendeels hetzelfde
gebleven. Onderhuids is de nieuwe Yamaha echter drastisch gewijzigd en heeft de nodige
pk’s meer t.o.v. de vorige motor. Verder zal er komend seizoen met een camera gereden
worden welke de nodige spectaculaire onboard beelden op zal leveren.

Foto luminor

De kalender van 2009 is inmiddels definitief geworden, Fabian zal de volgende races
rijden:
DATUM
13-apr

KAMPIOENSCHAP
ONK

EVENEMENT
Paasraces Assen

19-apr
17-mei
24-mei
01-jun

ONK
IDM
ONK
ONK

Francorchamps
Oschersleben
Hengelo (G)
Pinsterraces Oss

14-jun

ONK

27-jun
05-jul
09-aug
23-aug
13-sep
20-sep

ONK
ONK
ONK
IDM
IDM
ONK

04-okt

ONK

Speedchallenge
Assen
TT ONK
Oschersleben
Rizla Assen
IDM Assen
IDM Hockenheim
KNMV Race Days
Assen
www.smaracing.nl

BIJZONDERHEDEN
Zaterdag training, race
maandag

Zondag training, race
maandag

Bijprogramma TT-Assen
2 races

Zoals u ziet zal Fabian naast het volledige ONK dit jaar ook nog enkele races aan het
prestigieuze IDM, het Duitse kampioenschap, deelnemen. Dit jaar een goed gevulde
kalender dus maar voor het zover is zal het team eind maart eerst richting het zuiden van
Frankrijk vertrekken om daar de motor voor het eerst aan de tand te voelen. Check voor
meer foto’s en informatie de website http://www.racingfabian.nl .

