Kaksinkertainen motocrossin euroopanmestari palaa
suomalaiseen Team Manninen Bros Honda -tiimiin
Viime viikonloppuna ajetussa Motocross-liigan kilpailussa Hyvinkäällä nähtiin yllätys, kun
muutaman vuoden hiljaiseloa pitänyt Manninen Bros Honda -tiimi julkaisi kuljettajansa
motocrossin SM- ja EM-sarjaan loppukaudeksi. Sipoolainen Emil Weckman voitti Manninen Bros
Hondan väreissä EMX150-luokan Euroopan mestaruuden vuonna 2015 ja 2016, mutta siirtyi sen
jälkeen ulkomaille ajamaan. Kuluneet kolme kautta ovat jääneet tuloksellisesti laihoiksi ja myös
loukkaantumiset ovat haitanneet nuorukaisen kehittymistä, mutta nyt Weckman on kunnossa ja
hänet nähdään kilparadoilla vielä tällä kaudella.
- Loukkasin eturistisiteeni viime vuonna Venäjän EM-osakilpailussa ja ensimmäinen operaatio ei
onnistunut täydellisesti, joten polvi leikattiin vielä alkuvuodesta uudelleen. Kuntoutuksessa kesti
melko kauan ja sain ajoluvan lopulta vasta reilu kuukausi sitten. Olimme siinä kohti yhteyksissä
Hondan ja Manninen Brosin suuntaan ja olen erittäin kiitollinen, että he lähtivät vielä tukemaan
minua tälle kaudelle. Uusi Hondan pikkunelari sopii minulle todella hyvin käteen ja yhteistyö
tiimin kanssa on sujunut muutenkin erinomaisesti. On mahtavaa kun pääsee useamman vuoden
jälkeen taas ajoharjoittelemaan sen 4-5 kertaa viikoissa mitä huipulle pääseminen vaatii, kertoo
Weckman.
Myös tiimin puolelta ollaan tyytyväisiä tilanteeseen.
- Alunperin meillä ei ollut tarkoitus harjoittaa kilpatoimintaa tällä kaudella, mutta kun Emilin
suunnasta oltiin yhteyksissä, istuimme alas Hondan myyntipäällikkö Patrick Mannerin kanssa ja
jouduimme miettimään tarkkaan olemmeko valmiit lähtemään tähän projektiin. Lopulta päätöksen
ratkaisi se, että mielestämme Emil on harvoja suomalaisia nuoria kuljettajia joilla on sekä
lahjakkuus, että halu tehdä rajusti töitä motocross-ammattilaisuuden eteen. Toisaalta olisi ollut sääli,
jos Emilin motocross-ura olisi päättynyt taloudellisiin seikkoihin. Meillä oli aikoinaan Emilille
valmis polku Hondan tehdastiimiin, mutta jostain syystä hän eksyi matkalla, joten yritetään hoitaa
tällä kertaa homma maaliin. Tässä kohti päätavoitteena ei ole saada tuloksia SM-sarjassa vaan
kerätä paljon laadukasta ajoharjoittelua alle ja sen jälkeen antaa näyttöjä EMX250-luokan EMsarjassa ensi kautta ajatellen. Täytyy vain toivoa, ettei Korona-virus laita liikaa kapuloita rattaisiin
ja kisat voidaan ajaa suunnitellusti, pohtii tiimipäälikkö Kusti Manninen.
Weckman nähdään seuraavan kerran tositoimissa Alavuden SM-osakilpailun MX2-luokassa
30.8.2020.
Team Manninen Bros Hondan yhteistyökumppanit kaudella 2020 ovat Brandt Oy, Yoko, Motonet,
Michelin-renkaat, Gaerne-ajosaappaat, Twin Air-ilmanpuhdistimet, DID-moottoripyörän ketjut,
yritystekstiilejä ja mainos- sekä liikelahjoja valmistava Brandix Oy ja Works Connection. Emil
Weckmanin henkilökohtaiset yhteistyökumppanit ovat Maanrakennus Wiik,
Koneita.com, Byggfirma J. Grönqvist ja 6D-kypärät.
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