
Favoritbana väntar Johan och Petter i andra omgången av World
RX
Det finns bra rekord och så finns det fantastiska. För Johan Kristoffersson, Petter Solberg och PSRX Volkswagen
World RX Team Sweden är Montalegre en plats där de har sitt absolut bästa rekord.

Sedan Portugal tog steget in i FIA World Rallycross Championship 2014 har antingen Johan eller Petter vunnit semifinalen och
naturligtvis finalerna. 2014 och 2016 var det den trefaldige världsmästaren från Norge som dominerade. 2015 var det hans
svenska team-kollega Johan Kristoffersson som fick med sig fina minnen från Montalegre efter att ha tagit sin första seger i World
RX.

Den här helgen kommer Johan och Petter att försöka fördjupa sitt speciella förhållande med mästerskapets västligaste tävling i
Europa och bygga vidare på den övertygande start som de gjorde med sin Polo GTI Supercar i Barcelona tidigare den här
månaden.

PSRX Volkswagen Sweden var det enda team som tog sig till final med båda sina bilar. Och det var den typen av målmedveten
inställning till säsongspremiären som gjorde det möjligt för det Torsby-baserade teamet att lämna Circuit de Barcelona-Catalunya
som ledare.

Fantastisk start

Efter första omgången har PSRX Volkswagen Sweden jobbat hårt med att vidareutveckla Polo GTI Supercar, en racer som kom
till i all hast.

- Vi har fått en fantastisk start på säsongen, säger Petter Solberg.

- Allt blev klart så sent för teamet och att komma hem från Spanien med poäng var ett bra resultat – att leda teammästerskapet är
fantastiskt. Teammästerskapet är det vi verkligen siktar på den här säsongen med en så stark förare som Johan vid sidan av mig.

- Men den här helgen är speciell. Portugal är en bana som jag verkligen gillar och där jag har varit framgångsrik de tre senaste
åren. Låt oss hoppas det fortsätter så. Vi kommer definitivt i god form efter ett test före racet.

Attackera

- För mig är Montalegre förknippat med goda minnen efter de två åren som jag tävlat där, säger Johan Kristoffersson, som är lika
förtjust i platsen för andra omgången i mästerskapet.

- Att vinna 2015 var en fantastisk början på säsongen och som Petter säger är det en plats där både han och jag verkar trivas. Det
är en fin bana, en plats där man kan attackera och göra skillnad och det är vad jag vill göra den här weekenden.

 - Känslan att vinna inför den portugisiska publiken är otrolig, säger Petter Solberg.

-Det är en fantastisk bana och det är ett ställe där vi vunnit två gånger av tre. Men den kan vara knepig med det oförutsägbara
vädret.

Montalegre-banan ligger nära den spanska gränsen i Vila Real och är den västligaste World RX-banan på den europeiska
kontinenten.

Vad? När?

Kvalificering 1 - 2: lördag 22 april 13.30 – 15.00

Kvalificering 3 - 4: söndag 23 april 10.30 – 12.00

Semifinaler och final: söndag 23 april klockan 15.00

Portugals World RX 21 – 23 april

1,52 km

60 % asfalt, 40 % grus

Tidigare vinnare Petter Solberg (2014 och 2016)



Johan Kristoffersson (2015)

Ställningen i förarmästerskapet inför Portugals World RX:

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

FIA World Rallycross Championship 2017

31 mars - 2 april Spanien, Barcelona

21 - 23 april, Portugal, Montalegre

5 - 7 maj, Tyskland, Hockenheim

12 - 14 maj, Belgien, Tacheny

26 - 28 maj, Storbritannien, Lydden Hill

9 - 11 juni, Norge, Hell - Lanke

30 juni - 2 juli, Sverige, Höljes

4 - 6 augusti, Kanada, Trois-Rivière

1 - 3 september, Frankrike, Loheac

15 - 17 september, Lettland, Bikernieke

29 september - 1 oktober, Tyskland, Estering

10 november, Sydafrika, Killarney

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.


