
Utlysning och start av
nominering till

Sviluppo Academy Award 2014
Utlysningen  av  Sviluppo  Academy  Award  riktar  sig  till  svenska
kartingförare upp till 15 år, och pristagaren erhåller:

- En  utbildning  till  föraren  som  innefattar  intervju,  en  grundläggande
chassi-teknisk utbildning, framtagandet av ett personligt program för fysisk
träning, mental träning samt planering och raceförberedelser.   

- Ett mindre ekonomiskt bidrag i  form av en check på 2.500 kr för valfria
inköp  i  Wallbergs  kartingshop  eller  i  samband  med  tävlingar  under
säsongen 2014.

Utlysningen är öppen för alla tävlande, oavsett  om man kör något av
våra chassin Sodi och Zanardi, eller något annat märke!

Nomineringen  är  öppen  fram  t.o.m  16  mars  2014 och  pristagaren
kommer att presenteras på www.wallbergmotorsport.com den 21 mars
2014. 

För mer information om nominering och uttagning, se sidan 2.

Bakgrund till utlysningen

Efter 28 år inom karting och motorsport, och 14 år som teamchef och förarcoach, har
det blivit allt mer tydligt att något viktigt fattas för många av våra kartingungdomar. 

Som inom all motorsport är tekniskt material och ekonomi viktigt. Men om fokus allt
för ensidigt, och allt  för tidigt, läggs på material  och ekonomi, tappar vi  samtidigt
fokus på det allra viktigaste, nämligen att utbilda och utveckla våra unga kartförare
fysiskt, mentalt och kunskapsmässigt. Så de kan få ut det mesta av sig själva och sin
satsning.

Sviluppo Academy är ett  utvecklingsprogram av förare inom Wallberg Motorsport,
som successivt kommer ges mer form och innehåll under kommande säsong.
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                   Fredrik Wallberg, Teamchef Wallberg Motorsport

Nominering och förfarande

Nomineringen är öppen för kartförare som möter nedanstående kriterier:

1. Innehavare av giltig svensk tävlingslicens i karting.

2. Genomfört minst en full säsong i en av SBF arrangerad kartserie. Ex 
SKCC, MKR eller liknande.

3. Vara född 1999 eller senare, d.v.s. max 15 år

Nomineringens format och innehåll:

1. Förarens namn och licensnummer samt bild på föraren

2. Kontaktinformation till föraren och målsman i form av e-post och telefon

3. En kort resumé av förarens tävlande hittills samt planerna inför 2014

4. En motivering om varför just denna aktuella förare skall erhålla priset

5. Förarens egna mål och ambitioner med att delta i utbildningen 

Utöver bifogad förarbild skall nomineringen endast bestå av ett dokument i MS 
Office format, och maximalt omfatta en A4-sida.

OBS: Endast elektroniskt insända nomineringar utformade enligt ovan godtas!

Nomineringar sänds med e-post till: f.wallberg@telia.com märkta som; 
Sviluppo Academy Award 2014

Nomineringen är öppen fram t.o.m 16 mars 2014.

Pristagaren kommer att utses av Fredrik Wallberg med team, och 
presenteras på www.wallbergmotorsport.com fredagen den 21 mars 
2014. 

Intervju och utbildning kommer ske i Huskvarna under 2014.
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