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 THOMAS SIGVARTSEN



        

Thomas ble historisk som første nordmann på podiet i det spanske 
mesterskapet undet finaleløpet på Circuito de jerez, 2018
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THOMAS SIGVARTSEN
Han er 26 år, kommer fra Skjetten og er norges raskeste på to hjul.

FAKTA 
Thomas startet med roadracing i 2007. 
I 2013 debuterte han som første og hittil eneste 
nordmann i klassen Moto2 for det Spanske 
teamet H43. Etter fire og en halv sesongen i 
Moto2 måtte Thomas grunnet økonmien bytte 
klasse til Superstock 600 i det Spanske mester-
skapet. Som første nordmann til å stå på podiet 
da han ble nummer to og tok poleposition under 
finaleløpet på Jerez i høst, har han et meget godt 
utgangspunkt for videre satsning.  

MERITTER 
2.plass Norgesmesterskapet 125 GP (2008) 
Nordisk mester Superstock 600 (2011/2012) 
Norgesmester Superstock 600 (2013) 
Debuterte som første nordmann i Moto2 (2013) 
6.plass enkeltløp EM Moto2 (2016)  
1.plass i finaleløp Nordisk mesterskap/
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ET SAMABEID KAN GI?

COACHING EVENTS OPPLEVELSER

Ønsker dere å ta de ansatte 
med på en tur eller noe sosialt? 

 
- Reise 

- Sosiale aktiviteter 
- Få et unikt innblikk i hvordan 

vi jobber på banen.  

Som sponsor vil dere kunne be-
nytte Thomas og sykkel fritt til  

 
- Reklameoppdrag 

- Kundedager 
- Messer  

- Kurs

Etter flere år som internasjonal 
toppidrettsutøver kan Thomas 

bidra med: 
 

- Fysisk trening  
- Mental trening  

- Motivasjon  
- Teambuilding  
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Kampen om den første plassen på jerez  jakten på de viktige hundredelenegutta Analyserer hver millimeter i dataloggen 

fokusert og forbredt før løpsstart   pole position under kvalifisering på Valencia   teamkolegaer samarbeider og hjelper hverandre   

Thomas på Kalex moto2, motorland aragon Start fra poleposition på finaleløp Jerez bruker alle triks for å endre retning   



SESONGEN 2019

Målet er å være topp fem i Spansk mesterskap.

- Springbrettet for VM serien Supersport 600. 
- Løpene kjøres på MotoGP banene Barcelona, Aragon,  
  Valencia, Jerez og Albacete og Navarra.
- Team og fabrikat er ikke bestemt, men vi har flere alternativer.

- Vil du være med på å sørge for at Norsk roadracing får 
  oppleve ekte racing igjen? 
- Løpene kjøres på Vålerbanen, Rudskogen, Mo i rana og 
   Karlskoga.  

SPANSK MESTERSKAP

NORSK MESTERSKAP

        

For mer info om mester-
skapende se linkene under.

WWW.RFME.ES

WWW.NMF.NO
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Målet er å vinne NM med god margin.
fokusert og forbredt før løpsstart   

bruker alle triks for å endre retning   



HVORFOR SPONSE THOMAS?
Vi i Sigvartsen Racing er opptatt av å skape et velfungerende samarbeid med våre sponsorer. Vi jobber 
stadig med å forbedre vårt tilbud så våre samarbeidspartnere og sponsorer skal få mest mulig igjen for 
støtten, enten du er på jakt etter:

Som utøver er jeg ekstremt opptatt av gode forberedelser og resultater. For å 
kunne prestere best mulig, er det viktig at forholdene legges til rette for det, 
og det er umulig å oppnå uten gode støttespillere og et godt team. Derfor 
gjør jeg alt jeg kan for å gi så mye som mulig tilbake for de som er med på å 
hjelpe meg frem, så reisen blir like minnerik og verdifull for alle som er med. 
Så hvis du har et ønske om å oppleve noe nytt og annerledes, tar jeg gjerne 
en prat for å fortelle mer om hva vi kan oppnå sammen. 
                                                                                                 --- Thomas Sigvartsen

Profilering og eksponering i presse

En sosial arena for teambuilding

Muligheter for å utfordre deg selv, venner og kollegaer

Positive assosiasjoner for ditt varemerke                        

“

”
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Catalunya-Barcelona, 2018



 

SPONSORPAKKER

HOVEDSPONSOR 

Vi har utarbeidet noen sponsorpakker for kommende sesong.  
Vi er åpne for å tilpasse pakkene etter deres ønske.

*Ønsker du mer informasjon om hva pakkene inneholder ta kontakt.  

NOK - 100 000,-              Antall: Maks 2 stk.
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GULLSPONSOR 
NOK - 50 000,-                 Antall: 4 stk.

SØLVSPONSOR 
NOK - 25 000,-                 Antall: 8 stk.

BRONSESPONSOR 
NOK - 10 000,-                 Antall: 10 stk.

stØTTESPILLER 
NOK - 5 000,-            Antall: Ubegrenset.



budsjett
Budsjettet for sesongen 2019. 

SPANSK MESTERSKAP*

NORSK MESTERSKAP

Ny motorsykkel                                                            250 000,- NOK

Ny motorsykkel                                                            250 000,- NOK

Driftsutgifter gjennom sesongen                                                  400 000,- NOK

Driftsutgifter gjennom sesongen                            140 000,- NOK

*Forbehold med endringer i budsjettet etter hvilket team Thomas konkurrerer for. 
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Reiseutgifter                                                                   90 000,- NOK

                                                                                               SUM = 740 000,- NOK

                                                                                                SUM= 390 000,- NOK
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Reklameplassering HOVED 
100 000,-

GULL 
50 000,-

SØLV 
25 000,-

BRONSE 
10 000,-

PROFILERING PÅ  
SYKKEL 

Kåpe front x

Kåpeglass side

Kåpeside topp x

Kåpeside midt x
Kåpeside bunn x x x

Hekk topp x

Hekk under x

PROFILERING PÅ KJØREUT-
STYR

Hjelm front x

Venstre Arm x

Høyre Arm x

Bryst x x

Rygg x

PROFILERING I PITBOKS, 
TEAMHENGER, TEAM 
BEKLEDNING

Vegger x x x x

Rollup/Bachler flagg x

Team henger side x x

Team henger bak x x

Teamtøy x x

WEB/SOSIALE MEDIER Nettside x x x x

Sosiale medier x x x x
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kontakt oss

 
 
 

THOMAS SIGVARTSEN
thomas@sigvartsen-racing.com 
+47 934 50 549

ARNE SANDUM
arsandum@gmail.com 
+47 484 01 662

www.sigvartsen-racing.com    |   fb/tsigvartsen15

" Mange personer kreves i et team, og vi må alle prestere  
  optimalt og spille hverandre gode om vi skal nå de målene vi har satt oss." 


