Kevin Olsen enduro bakgrund.

Lite kort info om mig och min framtida satsning.
Jag heter Kevin Olsen och bor i Södertälje, 20 år gammal.
Jag driver mitt egna racing aktiebolag Future Progress AB för att göra min satsning på
bästa möjliga sätt.
Jag tävlar i enduro både internationellt och nationellt.

Bakgrund:
Jag har varit med inom sporten sen jag var liten och pappa körde på elit nivå.
Under senare år började även min farbror köra som också tillhörde den absoluta
enduro eliten med b.la 2 SM guld.
När jag blev 12 år började jag köra enduro och tränade mycket med min farbror och
pappa som hjälpt mig extremt mycket.

2011:
Fick jag kontrakt men en av världens största mc tillverkare, Kawasaki som hjälper mig
med motorcyklar och reservdelar. Det blev ett stort lyft i min satsning. Blev även
uttagen av Svemo (svenska motorcykel förbundet) att ingå i juniorlandslagsgruppen för
talangfulla juniorer där Anders Eriksson, 7 faldiga världsmästaren är tränare.

2012:
Utökat samarbete med Anders Eriksson som blev min fystränare och mentor, vi har
daglig kontakt om träning och tävling. Fantastiskt att ha hjälp av en så rutinerad förare
när man vill nå den yttersta världseliten.

2013:
Började säsongen bra genom att vinna vintercupen totalt i junior och 3a totalt.
Under året tävlade jag i Enduro SM och slutade på en 6:e plats i junior SM.
Europa Mästerskapet avgjordes på 4st deltävlingar runt om i Europa där jag slutade på
en 7:e plats totalt, där jag under final deltävlingen i Portugal körde hem en 3:e plats dag
2. Jag blev uttagen att köra junior lag-EM under finaldeltävlingen i Portugal där Sverige
tog Lag-EM Silver. Jag körde också sixdays (lag-VM) på Sardinien i Östra lag 1 där vi
hade tätkänning innan min lag kompis tvingades bryta med motor problem.
Novemberkåsan som är Sveriges tuffaste enduro tävling kördes i Eksjö, 15h körning
med målgång klockan 2 på natten, ett riktigt mandomsprov där jag körde i mål på mitt
första försök och slutade 11 i klassen. Har även kört andra lokala små tävlingar.

Inför 2014:
Jag kommer att fortsätta att tävla för Kawasaki Sverige och Bloms MX World.
Nytt till iår är att jag har startat ett racing aktiebolag, Future Progress AB.
Där jag kommer bedriva min tävlingsverksamhet på bästa sätt.
Anders Eriksson fortsätter att vara min mentor och jag kommer att vara med i Svemos
landslagsgrupp för lovande talanger.
Vi har även tagit hjälp av Träningskonsulterna i Skövde med fystester för att få
träningen så optimal som möjligt.
Mina mål inför året är att köra Enduro SM där mitt mål är att vinna junior SM.
Köra 4 st VM deltävlingar, Finland, Sverige, Italien, Frankrike.
Under hösten kommer jag att köra de svenska klassikerna, Gotland Grand National och
Novemberkåsan.

Sammanställning för 2014:
Säsongen började med att köra hela Östra Open vintercup där jag slutade på en delad
1:a plats i junior.
Körde hela enduro SM serien där jag slutade på en 2a plats i klassen.
Jag blev uttagen att köra Lag-VM i Argentina åt det svenska junior landslaget, vi hade
pallkänning fram tills dag 5 då fick vi problem inom laget och slutade på en 6:e plats.
Jag körde 4st enduro VM deltävlingar Finland, Sverige, Italien, Frankrike med mitt bästa
resultat i Italien med en 13 plats.
Många fina race under säsongen med massor av erfarenheter från många tuffa race.
Kevin Olsen
www.futureprogress.se

