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Nimi: Robert Reijers
Vanus:  51
Elukoht:  Sollentuna, Rootsi
Tegevusala:  Meeskonnajuht, Suzuki Sweden
Töökoht: Tegevjuht, ENSTO Sweden AB 
Saavutused:  3. koht, Rookie 1000 2017
 Promoüritus Superbike 2018

Intervjuu Rootsi ringrajasõidu tippklubi Suzuki Sweden 
meeskonnajuhi Robert Reijersiga

„2020 oli meie spordialal paljude 
jaoks raske aasta, eriti kuna võimalused 
hooajaeelseks treenimiseks halvenesid 
järsult.“ Suzuki Swedeni meeskonnajuht 
Robert Reijers nendib 2020. aastale 
tagasi vaadates, et see oli väga 
teistmoodi aasta, mida mõjutas oluliselt 
ülemaailmne pandeemia.

Talvel hoitakse Suzuki Swedeni 
mootorrattaid tavaliselt Lõuna-
Hispaanias võistlusbussis, kus need on 
valmis pandud ja ootavad eelseisvaks 
hooajaks valmistumisega seotud 
arvukaid treeninguid ja peenseadistust. 
Kui Covid-19 2020. aasta kevadel 
Hispaaniat ründas, sulgusid riigipiirid 
ja kadus treenimisvõimalus. Bussi 
äratoomiseks lõunasse lendamine ei 
tulnud kõne allagi. 

Juhuslikult sai Robert Facebooki kaudu 
ühenduse Hispaanias elava rootslasega, 
kes pakkus abikätt. Mees sai bussi kätte 
ja sõitis 36 tundi, et tuua see koju Rootsi 
nädal enne hooaja algust. Muidugi ei 
olnud ettevalmistused ideaalsed.

Motokrossis, Enduros ja Superbike’is 
võistelnud Robert teab nii seda, mis tunne 
on võistlustel osaleda, kui ka seda, mis 
tunne on jälgida, kuidas kogu meeskonda 
puudutavad otsused toovad  
võistlusrajal edu.

Kui Robertilt küsida, mida ta 
ringrajasõidus armastab, ilmub tema 
näole lai naeratus. Ta ütleb, et juba sellele 
mõtlemisest hakkavad tal külmavärinad 
üle selja käima: „Mulle kui sõitjale 
tähendab ringrajasõit kiirust, adrenaliini, 
pidevat ümbermineku äärel olemise 
tunnet, põnevust ja energiat. Eriline 
adrenaliinilaks on kiirusel 300 km/h 
90-kraadisesse kurvi jõudes võimalikult 
hilja pidurdada, nii et tagaratas tõuseb 
õhku, ja siis ideaalselt kurv võtta.“

Millise laksu annab sulle aga 
meeskonnajuhiks olemine? „Saan 
positiivse laksu meeskonna igakülgsest 
juhtimisest, koostööst sponsoritega, kauba 
hankimisest, aga ka tagamisest, et kõik 
tööriistad on õiges kohas, et tangitud 
on õige kogus kütust, et rehvide valik on 
õige ja et iga asi on omal kohal. See, et 
ma saan joosta häid tulemusi saavutanud 
võidusõitjate juurde ja neid kallistada, 
tekitab imelise tunde.”

Kuidas on Teng Toolsi ja süsteemi Get 
Organised kasutamine meeskonda 
aidanud? „Ajatreeningu ajal võib 
juht vajada kiireks reguleerimiseks 
boksipeatust. On ülioluline, et igaüks 
teaks täpselt, mida teha tuleb ja kus 
on ta tööriistad, kui neid vaja on. 

„Kord loob 
meeskonnas 
rahu ja annab 
kindluse ning 
sellega tulevad 

ka tulemused“
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Kord peab majas olema – asjade 
otsimiseks meil aega ei ole! Teng Toolsi 
süsteem Get Organised oli meie jaoks 
iseenesestmõistetav valik. Kuna igal 
tööriistal on nüüd oma kindel koht, ei pea 
tööriistade otsimiseks aega raiskama.“

2020. aastaks olid tehtud suured plaanid, 
kuidas tõsta sponsorlus uuele tasemele, 
et meeskonda paremini toetada. 
Fännidele jagamiseks trükiti T-särgid ja 
stiilsed VIP-märgid, kuid kuna ühelegi 
võistlusele publikut ei lubatud, tuli kõik 
plaanid tühistada. „2020. aasta esitas 
väljakutseid. Meil olid suured plaanid, 
kuidas oma sponsorid ühendada 
ja kuidas suurendada teadlikkust 
meeskonnast ja spordialast, kasutades 
selleks eeskätt võistlustel publikuga 
suhtlemist,“ ütleb Robert. Nüüd on aga 
küsimus selles, milliseks kujuneb  
aasta 2021?

2021
Robert on aidanud välja töötada uue Pro Superbike’i nimelise motovõidusõidu kontseptsiooni Rootsis. Seda hakatakse ellu viima koos STCC-ga (kereautod). Eesmärk on ringrajasõidule tähelepanu juhtida, teadlikkust kasvatada ja varasem publik spordiala juurde tagasi tuua.

Artikkel on kirjutatud novembris 2020
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