
ALAFORS. Kör så myck-
et det bara går.

Det är mottot som
gäller för roadracinges-
set från Alafors,
Mathias Mattsson, den
här säsongen.

– Jag siktar på vinst i
både Scandinavian
Open och SM, säger
Mathias till Kuriren.

Förutsättningarna att han ska
lyckas är väldigt goda. Inte
bara av det skälet att Mathias
var tvåa i fjolårets samman-
drag, snarare att han kommer
bättre rustad än någonsin
såväl fysiskt som maskinellt.

– Jag har ägnat mig åt spin-
ning tre, fyra gånger i veckan
och känner mig i väldigt gott
trim. När påsken kommer
åker jag till Frankrike för ett
fem dagar långt träningsläger
för att köra in mig riktigt
ordentligt på den nya hojen,
säger Mattsson.

Den stora förändringen
som Mathias Mattsson gen-
omgått inför årets säsong är
bytet av motorcykel. Yamaha
är ett avslutat kapitel för den
här gången och istället är det
Suzuki som ställer upp som
generalagent. Alaforsföraren
har tillgång till två helt nya
motorcyklar.

– Det är Bike i Trollhättan
som har ett finger med i spe-
let, avslöjar Mathias var team
heter Bike Motorsport.

Precis som förra året siktar
Mathias Mattsson först och
främst på totalsegern i 600
Produktion för standardmo-
torcyklar, men han kommer
även att ställa upp i 600
Supersport.

Säsongspremiär blir det
den 24 april i Anderstorp.
Sedan rullar det på med täv-
lingar, inte bara i Sverige utan
även i Norge, Danmark och
Finland.

– Målet är att få komma ut
i Europa och köra och då gäl-
ler det att göra bra ifrån sig i
den här klassen, säger
Mathias.

Vad innebär det att ha
fått Suzuki som generala-
gent?

– Jag har fått två helt nya
cyklar och det betyder att jag
kan ladda mer än vad jag kun-
nat göra tidigare. Sedan får
jag fram reservdelar mycket
snabbare. Dessutom använder
Suzuki mig i sin marknadsfö-
ring och då syns man i bran-
schen, vilket också är oerhört
viktigt, betonar Mattsson.

Vi tror och hoppas att
Mathias Mattsson når hela
vägen fram i år!

JONAS ANDERSSON

I år siktar Mattsson 
på dubbla totalsegrar

Roadracingföraren Mathias Mattsson från
Alafors har fått Suzuki som ny generala-
gent. Förutsättningarna inför årets säsong
är därför de bästa tänkbara och nu siktar
Mattsson på seger i såväl Scandinavian
Open som i SM.
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