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PRESSMEDDELANDE 
Sydmotocross lanserar ny tävlingsserie 2016 

Unikt format med flera klasser och prispengar. 

Lomma 30 december 2015: Efter ett par års marknadsföring av södra Sveriges största tävlingsserie för 

breddförare, tar Sydmotocross nu ett större grepp om fler licensklasser och skapar ett helt nytt format med 

ny titelsponsor och samarbetspartner för ytterligare en tävlingsserie 2016. 

 

”Under ett par års tid har jag gått och funderat över ett nytt format som bjuder in fler förare en 

breddförare. Sedan SVEMO lanserade bredd-licensen har antalet förare som lämnat junior- och 

seniorlicenser ökat med lavinartad fart och det är inte främjande för svensk motocross”, berättar Kristoffer 

Rexvik, grundare till Sydmotocross. 

Till skillnad från motionsserien Nilssons Motor Cup för breddförare, kommer den nya tävlingsserien bjuda in 

fler förare med andra licenser utöver bredd. ”Genom att skapa ett nytt, unikt format med mer körtid för 

förare, kvällsarrangemang och fina priser, som dessutom i princip har klasser för alla kategorier förare på 

stora motorcyklar, tror vi att vi har ett bra koncept för bra motocrossarrangemang”, säger Rexvik 

Titelsponsor och samarbetspartner till den nya tävlingsserien blir framgångsrika återförsäljaren Motostar i 

Skåne. ”Johan som driver Motostar har växt och tagit stora marknadsandelar i branschen, inte bara genom 

sitt kunnande i branschen som återförsäljare, utan också tack vare sin bakgrund som duktig 

motocrossförare på elitnivå. Johan har också drivit ett par motocross-team under åren och det är nu 

naturligt att han även kliver in som titelsponsor i vad som kan bli en populär tävlingsserie”, säger Rexvik. 

Kontaktperson: 
Kristoffer Rexvik 
Telefon: +46 (0)733 700499 
Mail:  info@sydmotocross.se 

Adress: 
Enskiftesgatan 27 
SE- 234 38 Lomma 
SVERIGE  
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”Kristoffer har genom åren visat att han är duktig på att utveckla sporten, det har han visat genom sitt 

engagemang med sydmotocross.se och diverse andra åtaganden i branschen genom åren. Nu när jag 

väljer att gå in som samarbetspartner i en tävlingsserie, känns det helt rätt att välja Kristoffers nya 

tävlingsserie, som vänder sig direkt till mina kunder. Ni kommer få se våra teamförare i tävlingarna och vi 

kommer finnas på plats med support. Jag tycker konceptet ligger helt rätt i tiden och vem vet, kanske ni ser 

mig  bakom startgrinden”, avslutar Johan Andersson. 

Namnet på den nya tävlingsserien blir Motostar Masters. Ambitionen är 6 deltävlingar i södra Sverige, från 

april till oktober. Över 100.000kr* i prispengar och priser över 8 tävlingsklasser med 3 heat per klass och 

deltävling. 

*Baserat på att det blir 6 deltävlingar 

Mer information om tävlingsserien kommer under februari på www.sydmotocross.se 

Följ oss även på youtube.com (sök på kanal ”Sydmotocross”) och facebook.com/sydmotocross 

Sydmotocross med sydmotocross.se ägs och drivs av Kristoffer Rexvik. 

Sydmotocross är promotor för svensk motocross i södra Sverige. 

WEBB: www.sydmotocross.se 

Mail: info@sydmotocross.se 

 

Motostar startade sin verksamhet i Sjöbo 2006 med inriktning på Motocross och Enduro. 

Motostar är auktoriserade återförsäljare för Suzuki, Honda, Kawasaki och Husqvarna. 

Besök Motostar på www.motostar.se  

Kontakt: Johan Andersson 

Telefon: +46 (0)416 17575 

Mail: info@motostar.se 
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