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Kartingkauden tulokastalli SpeedFun lähti vuoteen 2011 maltillisin odotuksin, mutta jo
ensimmäisenä vuonna tiimin kuljettajat niittivät mainetta erityisesti Rotax-sarjoissa. Vuonna
2011 SpeedFun-kuljettajat ottivat sarjavoiton sekä Rotax Max Junior- että Rotax Max Masters
-sarjoissa.

Wille Itkonen voitti Junior Max sarjan ja oli paras suomalainen Rotax-maailmanfinaalissa ( 16. )
Arabiemiraateissa marraskuussa, kisassa oli mukana satakunta kilpailijaa ympäri maailmaa.
Itkosen menestys on huomioitu myös laajemmalti, sillä Vauhdin Maailman asiantuntijaraati
valitsi 15-vuotiaan kuljettajan tämän kauden 18. parhaaksi suomalaiskuljettajaksi. SpeedFunin
Sami Nygren voitti puolestaan aikuisharrastajien Max Masters-sarjan.
- Kausi meni todella hienosti! Voitimme heti eka vuonna kaksi mestaruutta Rotax -sarjojen
neljästä mahdollisesta. Tuloksellisesti ei juuri parempaa alkua voinut odottaa vaikka
panostuksemme olikin heti alkuun suhteellisen kova, kertoo SpeedFunin tiimipäällikkö Mika
Koskela sangen tyytyväisenä.
- Kyllähän kauden kohokohtiin kuuluu ehdottomasti meidän nuorten kuljettajien huima kehitys
laajalla rintamalla kauden aikana. On palkitsevaa nähdä kun nämä vasta alle kymmenen
vuotiaat kuskien alut ovat innokkaina mukana ja kehittyvät kauden aikana huimasti. Erityisen
ylpeitä olemme kehityksestä Willen kanssa, joka jalostui kanssamme vuoden aikana lupaavasta
kuljettajasta voittajaksi, jatkaa Koskela.
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SpeedFun tiimin kauden 2011 juhlat on nyt juhlittu ja ensi kauden suunnittelu ja pohjatyöt jo
aloitettu. Tiimi jatkaa RK:n rungoilla ja kilpailulliset tavoitteet ovat edelleen Rotax-sarjassa.
Hyvät kokemukset Cadet -ja KF6 -luokista 7-12 vuotiaiden kanssa poikivat idean laajemmasta
valmennusohjelmasta, joka onkin tulossa vahvaksi osaksi tiimin toimintaa tulevaisuudessa.
- Teemme pitkäjänteistä työtä ja rakennamme toimintaa huolellisesti. Kaudella 2012
tavoittelemme tietenkin jälleen menestystä Rotax-luokissa. Yhtälailla meille on erittäin tärkeää,
että tiimimme kaikki jäsenet kuljettajista mekaanikkoihin ja vanhempiin ovat sitoutuneita
yhteisiin asioihin, tavoitteisiin ja jakavat avoimesti tietoaan ja kokemuksiaan. Vain näillä keinoin
toiminta ja kuljettajat kehittyvät. Meidän tiimissä ei "kyräillä" omassa nurkassa, sanoo Koskela
päättäväisesti.
SpeedFun tiimi julkaisee kauden 2012 kuljettajat ja uuden junioreille suunnatun
valmennusohjelman tammikuussa.
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