
 

Är du intresserad av idro. och vill stö.a en elitsatsande ungdom?  

Nu har du chansen. Jag behöver all hjälp jag kan få för a. kunna 
förverkliga min stora dröm – a. ta mig ut i världen för a. köra en All 
VM säsong i enduro. 

Jag heter SebasAan Olsen och är 17  år gammal. Jag är en hårt elitsatsande enduroåkare som har 
stora drömmar och visioner inom min idro.. Jag bor och är uppvuxen i Enhörna utanför Södertälje 
där jag bor med min mamma och pappa. Jag har två bröder Kevin och William som båda är 
engagerade i endurovärlden. Jag går nu andra året på Vackstanäs gymnasiet i Södertälje. På friAden är 
det som ni förstår enduro som gäller. Jag köra så mycket jag bara kan och utöver det tränar jag mycket 
fys. Jag vill under 2023 testa och se hur bra jag kan bli, både som människa och idro.are. Mina mål är 
höga. 

Mål och visioner 

Som elitsatsande idro.are har jag stora mål och drömmar. E. VM-guld är naturligtvis det absolut 
största men jag är forSarande ung och tänker försikAgt och realisAskt, så mi. närmsta mål för 2023 är 
a. köra ännu en vm säsong för Osellini Moto som är e. Italienskt VM team. Jag tar med mig 
erfarenhet från säsongen 2022 då jag körde min första säsongen i VM. Kommer även a. köra några 
italienska mästerskap för a. utvecklas så mycket som möjligt på internaAonella tävlingar. 



2023 kommer det a. finnas en ny klass i Enduro SM för 125 kubiker med förare upp All 21 år. Har som 
mål a. vara med och köra om medaljerna i klassen. 

Mina bästa meriter hi3lls och som jag är stolt över är följande: 

• 2:a ungdoms SM 2021 

• 2:a lilla Gotland Grand NaAonal 2021 

• 1:a ungdom Östra Open 2021. Fick pris för årets Rookie. 

• 1:a ungdom på MC Sport By Night 2021 

• 1:a ungdom på MC Sport cup 2021 

• 6:a Junior SM 2022 

• 1: a Ba.le of vikings Junior 2022 

• 1:a Östra Open Junior 2022 

• VM poäng i flera tävlingar 2022. 

• Målgång på alla tävlingar som jag startat i 2022. 18 tävlingsdagar internaAonellt och 18 
tävlingsdagar i Sverige. Ca 350 Ammar motorcykel körning 2022. 

• Har blivit u.agen All Svemo Challenge av Svenska motorcykelförbundet. Det är en elitsatsning  
för lovande ungdomar som har mål a. lyckas internaAonellt. 

Sponsring och marknadsföring 



Sycet med sponsringen är a. få möjligheten a. köra en All VM säsong och a. säkra min långsikAga 
och målmedvetna satsning under 2023. För a. lyckas kommer det krävas blod, sve., tårar och 
RESURSER.  

De främsta utgi?erna i min elitsatsning är: 

• Motorcyklar, fädring, motor trimning, reservdelar, däck, oljor. 

• Resor/egenavgicer All tävlingar flyg och hyrbil. 

• Hotell kostnader. 

• VM licens. 

Jag har tagit fram fem alternaAv som ni kan välja mellan om ni som företag eller privatperson skulle 
vara intresserade av a. sponsra mig och bidra All min VM satsning 2023. 

Diamantsponsor 

Från 50 000 kr/år alt 4165kr/mån och uppåt kan jag erbjuda följande: 

• Depå mingel med mat vid valfri tävling i Svenska mästerskapen. 

• Exponering på crosskläder och hoj 

• Exponering på mina sociala medier (Instagram och Facebook) 

• Två träningsAllfällen med mig på hojen Allsammans med en PT 

• CerAfikat/ diplom 

Guldsponsor 

Från 25 000 kr/år alt. 2085kr/mån och uppåt kan jag erbjuda följande: 

• Exponering på crosskläder och hoj 

• Exponering på mina sociala medier (Instagram och Facebook) 

• CerAfikat/ diplom 

Silversponsor 

För 15 000 kr/år alt. 1250kr/mån kan jag erbjuda följande: 

• Exponering på hoj 

• Exponering på mina sociala medier (Instagram och Facebook) 

• CerAfikat/ diplom  



 Bronssponsor 

För 10 000 kr/år alt. 850kr/mån kan jag erbjuda följande: 

• Exponering på mina sociala medier (Instagram och Facebook) 

• CerAfikat/ Diplom 

Supporter sponsor 

För 500 kr SebasAan Olsen supporter klistermärke. 

Övrig sponsor 

För er som vill sponsra med valfri. belopp eller med annat. Exempelvis däck, träningskläder, resor, 
mm. Här kommer vi gemensamt fram All vad jag kan erbjuda i utbyte. 

AlternaAven är flexibla så vill ni ändra något eller kombinera dem får vi komma överens om det. 

Alla paket kan faktureras. 

Tveka inte a. höra av er All mig! Här är mina kontaktuppgicer: 

Email: sebasAanolsen4@icloud.com 

Mobiltelefon: 070-270 39 49 

Instagram: sebasAanolsen05 

Facebook: SebasAan Olsen 



Jag är verkligen tacksam för all hjälp jag kan få, litet som stort, bara så Ni vet 😉  

Med vänliga hälsningar, SebasAan Olsen 


