
Stark debut i Spanien för PSRX Volkswagen Sweden
Ledning i teammästerskapet och banans snabbaste bil. Helgens inledande omgång av FIA World Rallycross Championship
visade på snabbhet och otrolig potential i PSRX Volkswagen World RX Team Sweden.

Polo GTI Supercar var i en klass för sig vid säsongens första tävling i Barcelona på Circuit de Barcelona-Catalunya. Både Petter
Solberg och hans team-kollega Johan Kristoffersson tog sig till final idag (söndag) med Johan i första startledet och en god chans
att ge teamet en första seger i det spanska solskenet.

Otur i starten kostade Kristoffersson chansen att toppa vad som varit en fantastisk weekend för det av Volkswagen Sverige
sponsrade teamet, men ett besked hade levererats om vad Polo-paret kunde prestera.

Solberg slutade just utanför pallen på fjärde plats med Kristoffersson två placeringar längre bak i den andra Volkswagen
Motorsport-preparerade Polo GTI Supercar.

-Jag är så, så stolt över vad vi åstadkommit här, sade teamchefen Petter Solberg.

- De senaste månaderna har varit helt galna, som helt galna för att allting på plats. Men nu är vi här och vi rejsar. Vi hoppades att vi
skulle vara med i matchen och vi hoppades framstå i bra dager. Drömmen för oss var att ha med båda bilarna i finalen idag och
drömmen blev verklighet.

- Jag är så glad över vår prestation och kunde inte vara mer nöjd med teamet. Och Johan, han visade sin snabbhet – i mina ögon
var han stjärnan.

-Teamet har lagt ned så mycket arbete och allting fungerade perfekt redan i första rejset, sade Johan Kristoffersson.

- Naturligtvis är jag litet besviken över finalen, jag ville så gärna få ett bra resultat för hela PSRX Volkswagen Sweden team –
killarna har jobbat så hårt. Men det är racing. Det viktigaste är att bilen är snabb. Det gör mig ännu mer beslutsam att göra ett
ännu bättre resultat för teamet i andra omgången, sade Johan Kristoffersson.

Resultat:

1 Mattias Ekström            4 m 32,260s

2 Timo Scheider              4 m 32,622s

3 Andreas Bakkerud       4 m 34,128s

4 Petter Solberg              4 m 34,885s

5 Timmy Hansen             4 m 35,511s

6 Johan Kristoffersson   4 m 36,236s

Ställningen i förarmästerskapet:

1 Ekström                     29 poäng

2 Scheider                     26 poäng

3 Bakkerud                     22 poäng

4 Kristoffersson               21 poäng

5 Solberg                       19 poäng

6 Hansen                       17 poäng

Ställningen i team-mästerskapet:

1 PSRX Volkswagen Sweden            40 poäng

2 EKS                                                40 poäng

3 Hoonigan Racing Division               33 poäng



Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Per-Espen Löchen, Media Manager PSRX Volkswagen Sweden tel. 076-
110 71 10 eller Marcus Thomasfolk, Informationschef Volkswagen Sverige, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57,
marcus.thomasfolk@volkswagen.se 

År 2016 levererade Volkswagen 5 987 000 personbilar till kunder i över 150 länder. På den svenska marknaden inregistrerades under 2016
totalt 57 832 personbilar från Volkswagen vilket ger en marknadsandel på 15,5 procent. Volkswagens modeller täcker de flesta segment på
bilmarknaden. Volkswagen är ledande importmärke i Sverige och marknadsför personbilsmodellerna up!, Polo, Golf, Golf Sportscombi, Golf
Sportsvan, Beetle, Beetle Cabriolet, Tiguan, Touran, Passat, Passat Sportscombi, Scirocco, Sharan, Caddy Life, Multivan och Touareg.


