
Succé i VM–premiären 
Team Yamaha/Johansson MPE inledde VM–säsongen 
strålande, med tre pallplatser i Youth Cup 125 cc.  

Erik Appelqvists VM–debut slutade bättre än någon hade vågat hoppas på. 
Tredjeplatsen på lördagen kröntes med en seger på söndagen. Och det var 
inte bara svensken som tog sin YZ125 till podiet. Också teamkompisen Lee 
Sealy hittade dit, och gav Johansson MPE dubbla pallplatser.  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YOUTH CUP 125 CC 
Lördag: 
1. Valerian Debaud 
2. J.B. Nicolot 
3. Erik Appelqvist 
4. Lee Sealy 
5. Mirko Spandre 

Söndag:  
1. Erik Appelqvist 
2. Lee Sealy 
3. J.B. Nicolot 
4. Valerian Debaud 
5. Mario Escobar 

Totalt: 
1. J.B Escobar, 69 
2. Valerian Debaud, 63 
3. Andre Martins, 42 
4. Jack Edmondsson, 37 
5.  Mirko Spandre, 37 
6. Erik Appelqvist, 35 
7. Lee Sealy, 30

 ENDURO GP GOUVEIA, PORTUGAL. 17 APRIL 2016

Team Yamaha/Johansson MPE 
ERIK APPELQVIST • TOMMY SJÖSTRÖM • ROBERT KVARNSTRÖM • JAKOB MÖRHED • LEE SEALY



FANTASTISK START  
PÅ SÄSONGEN 2016 
Teamchef Joakim Johansson hade ingen 
anledning att misströsta efter Team 
Yamaha/Johansson MPE’s första VM–tävling 
för säsongen. Med totalt tre pallplatser 
inleddes svenskgängets roll som Yamaha 
Europas talangteam på bästa möjliga sätt.  
 
Det häftiga regnandet som drabbat Portugal de 
senaste veckorna ställde till det rejält för förarna när årets andra VM–tävling skulle köras i portugisiska 
Gouveia. Lördagens tävling blev rejält förkortad, när specialpoven blev sönderkörda och 
transportsträckorna på sina håll okörbara. Tufft, minst sagt. Och i det där kaoset som blev passade 18–
årige Erik Appelqvist på att göra VM–debut. Team Yamaha/Johansson MPE’s supertalang var snabbast i 
Youth Cup 125 cc på tre av lördagens sex prov, och lämnade sin första VM–dag med en plats på pallen 
som trea. Till andra dagens körning hade arrangören lagt ner sin själ på att få i ordning banan, och 
tävlingen blev också så bra den kunde i de rådande förhållanden. Appelqvist och teamkompisen Lee 
Sealy gjorde också de precis så bra de kunde. Efter en tight fight, YZ125–förarna emellan, kunde svensken 
till slut koppla grepp om klassen och ta karriärens första VM–seger. Knappa halvminuten bakom åkte 
britten in som tvåa. Dubbelt upp för Johansson MPE alltså. 
– Det är skitskoj det här. Känns som att vi äntligen har fått lite medvind efter att ha jobbat i motvind under 
försäsongen, när vi varit lite sena med allting. Att komma hit och se att allt fungerar är underbart. Saker och 
ting börjar falla på plats och nu är vi igång, sa teamchef Joakim Johansson som gladdes ihop med Yamaha 
Europas Racing Team Director, Alexandre Kowalski.   
Närmast väntar SM–premiären i Hässleholm för teamet, där man förutom sina fyra svenska förare också 
hoppas kunna få med sig Sealy. Nästa runda av VM körs i Grekland, helgen den 21–22 maj.  
 
För mer information: Joakim Johansson, Teamchef, 070–828 41 50
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ERIK APPELQVIST OM SIN SUCCÉDEBUT: 
”Jag har tagit det ganska lugnt under hela helgen och 
det har gått grymt bra. Innan tävlingen siktade jag mot 
pallen, men man vet samtidigt att man aldrig ska 
underskatta sina motståndare. Och det var lite 
chockerande att köra iväg på lördagen, men jag antar 
att det här var en lite speciell tävling med tanke på 
omständigheterna. Min YZ125 fungerade hur bra som 
helst och att jag fått chansen hos Johansson MPE 
känns fantastiskt. Det är en väldig skillnad mot om 
man hade kommit in och debuterat som privatförare.”


