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Svensktrio redo för stjärnspäckad premiär i 
Volkswagen Scirocco R-Cup 
 
Tre Formel 1-legender, en starkare motor, världens mest miljöanpassade 
racingmästerskap och en laddad svensktrio – det är några av ingredienserna inför 
helgens premiär av Volkswagen Scirocco R-Cup på tyska Hockenheim.  
 
Ola Nilsson, Mikaela Åhlin-Kottulinsky och Rasmus Mårthen är redo att försvara de 
blågula färgerna vid säsongens första av sammanlagt åtta tävlingshelger i den tyska 
enhetsserien, som under 2012 går in på sitt tredje år som supportklass till DTM. De 
svenska ungdomarna stöter på hårt motstånd direkt i premiären, där inte mindre än tre 
före detta Formel 1-stjärnor kommer till start; Mika Salo (45), Marc Surer (60) och Eric 
van de Poele (50). För finländaren Salo markerar helgens tävlingar också en återkomst till 
banan där han säsongen 1999 genomförde sitt livs lopp i Formel 1 när han slutade tvåa 
bakom Eddie Irvine i Tysklands Grand Prix. 
 
Vid sidan av ”legenderna” – som tävlar på inhoppsbasis och utgörs av olika berömda 
profiler under säsongens gång – består Scirocco R-Cup av ytterligare två klasser. Nilsson 
(som slutade tvåa i mästerskapet under 2011) och Mårthen tävlar i Pro Cup, där de mest 
meriterade namnen finns representerade, medan Åhlin-Kottulinsky – en av två tjejer på 
gridden – debuterar i standardbilssammanhang och därmed faller inom ramarna för Junior 
Cup.  
 
Det sammanlagt 24 bilar starka startfältet har till i år bestyckats med uppdaterade 
Volkswagen-motorer, som numera genererar 235 biogasproducerade hästkrafter och 
ytterligare 50 vid användning av omkörningshjälpmedlet ”push to pass”. 
 
Totalt ska tio race köras under säsongen. Lördagens premiär visas live på 
www.volkswagen-motorsport.com/livestream. 
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Tidsschema | Hockenheim 
Fredag 27 april  15.20-15.50 Fri träning (30 minuter) 
Lördag 28 april  15.10-15.40 Kvalificering (30 minuter) 
Lördag 28 april  18.20-18.50 Race (11 varv) 
 
 
Ola Nilsson (24 år): ”Efter min andraplats i mästerskapet i fjol hoppas jag naturligtvis 
kunna vara med och slåss om titeln i år – men det kommer inte att bli enkelt. Motståndet 
är tufft och Scirocco R-Cup bjuder alltid på tät och jämn racing. Förberedelserna har dock 
gått helt enligt planerna, och vi fick mycket gjort under vintertesterna där vi jobbade efter 
en tydlig strategi och hela tiden var bland de snabbaste. Det ska verkligen bli kul att 
komma tillbaka till racebilen igen, och att dessutom göra det på Hockenheim som är en 
av mina favoritbanor på kalendern. Jag är redo!” 
 
Mikaela Åhlin-Kottulinsky (19): ”Det ska bli otroligt kul att äntligen komma igång med 
den här säsongen. Jag har fortfarande inte riktigt förstått att jag verkligen har fått den 
här möjligheten, men det är verkligen spännande och jag är oerhört laddad. Det kommer 
att vara tiotusentals människor på läktarna som är glada över att få titta på, och det 
känns väldigt motiverande att få tävla i en sådan miljö. Bortsett från några långlopp 
hemma i Sverige har jag bara tävlat i karting tidigare, så jag vet att jag har mycket att 
lära mig – och jag ser fram emot att börja med det i helgen!” 
 
Rasmus Mårthen (19): ”Jag har en bra känsla inför i år, och det ska bli kul att komma till 
Hockenheim. Även om jag aldrig har kört där tidigare känner jag mig väl förberedd; jag 
har studerat banan noggrant och vet ungefär vad jag kan förvänta mig. Det kommer 
naturligtvis att vara svårt att utmana de mer rutinerade förarna om de absoluta 
topplaceringarna så här i början av säsongen, men jag ska göra det bästa av situationen 
och försöka lära mig så mycket som möjligt. Försäsongstesterna gick över förväntan och 
jag går helt klart in i premiären med en positiv känsla.” 


