
Volkswagens Johan Kristoffersson vill säkra bronsmedaljen när
rallycross-VM avslutas i Argentina
På söndag, 29 november, avslutas rallycross-VM 2016. Volkswagen skickar en spännande kvartett till finalen i Argentina.
Förutom medaljjagande Johan Kristoffersson och erfarne Toomas Heikkinen kommer Ole Christian Veiby och Thomas
Bryntesson att representera märket och de svenska teamen i Sydamerika. 

Johan Kristoffersson är trea i förar-VM inför avslutningen. Volkswagen Team Sweden-föraren har levererat på hög nivå i sin VW Polo i de tre
senaste deltävlingarna. Han var tvåa i Spanien, trea i Turkiet och tvåa på nytt i Italien.

Kristoffersson har 228 poäng, 13 fler är fjärdeplacerade norrmannen Andreas Bakkerud.

– Mitt fokus är att säkra bronsmedaljen i mästerskapet vilket innebär att jag inte kommer att ta några onödiga risker. Samtidigt skulle det vara
kul att få avsluta på topp. Jag vann premiären i Portugal och att få krydda vår fina höstsvit med en seger i Argentina skulle vara en höjdare,
säger Kristoffersson, som får EM-trean i Supercar, Ole Christian Veiby, med sig på resan till Sydamerika.

Den unge norrmannen ersätter landsmannen Tord Linnerud som tvingats stå över på grund av skada.

– Jag trodde att jag avslutade rallycrossäsongen när jag vann EM-deltävlingen i Italien, men nu får jag sätta punkt med VM-delseger i
Argentina i stället, säger Veiby och ler.

Den unge gutten har hög kapacitet. EM-bronset i Supercar är ett bevis på det. Semifinalplatsen i den svenska VM-deltävlingen i somras ett
annat.

I Argentina kör Veiby i första hand för att hjälpa Kristoffersson i hans jakt på bronset, men Volkswagen Team Sweden har dessutom en liten
medaljchans även i teammästerskapet.

Även Marklund Motorsport väljer att släppa fram en ung förare i årets sista deltävling. Jämte finländaren Toomas ”Topi” Heikkinen kommer
teamet att representeras av Thomas Bryntesson, som under säsongen övertygat stort i Supercar Lites där han vann fyra deltävlingar i RX
Lites Cup och blev trea totalt trots att han inte körde hela mästerskapet.

För Bryntesson, som bor i Sverige men som tävlar på norsk licens, blir tävlingen i Argentina hans första någonsin i Supercar.

– Härlig att köra – och snabb, var Bryntessons första intryck av fyrhjulsdrivna Polo RX Supercar sedan han fått möjlighet att testa bilen på den
svenska VM-banan i Höljes.

19-åringen gjorde tidsmässiga framsteg för varje varv och det ska bli intressant och se vad han kan prestera i Argentina.

– Jag har mycket att lära, men kommer att jobba hårt och hoppas på ett bra resultat för Marklund Motorsport.

Ett bra resultat i årets sista deltävling är självklart även Toomas Heikkinen inställd på. Finländaren vann deltävlingen i Belgien tidigare under
säsongen och var dessutom tvåa i Kanada.

– Vi körde inte i Rosario förra året. Det innebär att banan är ny för alla och det ska bli intressant och se hur den är, säger finländaren som
andas optimism inför årets sista framträdande.

– Jag vill verkligen stå på pallen i Argentina och avsluta säsongen på hög nivå.

Rallycross VM i TV

Viasat Motor och TV10 sänder enligt följande från Rosario, Argentina söndag 29 november

Viasat Motor kl 18.00-20.00: Live

TV10 kl 19.00-20.00: Live

Förar-VM efter 12 av 13 deltävlingar

1) Petter Solberg, Norge, Citroën, 279 poäng

2) Timmy Hansen, Sverige, Peugeot, 253

3) Johan Kristoffersson, Sverige, Volkswagen, 228

4) Andreas Bakkerud, Norge, Ford, 215

5) Davy Jeanney, Frankrike, Peugeot, 189

6) Mattias Ekström, Sverige, Audi, 179

7) Reinis Nitiss, Lettland, Ford, 164



8) Toomas Heikkinen, Finland, Volkswagen, 128

9) Robin Larsson, Sverige, Audi, 119

10) Timur Timerzyanov, Ryssland, Ford, 105

12) P-G Andersson, Sverige, Volkswagen, 70

14) Tord Linnerud, Norge, Volkswagen, 49

15) Tanner Foust, USA, Volkswagen, 44

Teammästerskapet

1) Team Peugeot-Hansen, 442 poäng

2) Olsbergs MSE/Ford, 379

3) Solberg/Doran RX, 312

4) Volkswagen Team Sweden, 277

5) EKS/Audi, 228

6) Marklund Motorsport/Volkswagen, 226

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Tommy Kristoffersson, tel. 070-241 15 29 eller Jan Marklund, tel 070-346
55 46 eller Marcus Thomasfolk, Informationschef Volkswagen Sverige, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57,
marcus.thomasfolk@volkswagen.se

År 2014 levererade Volkswagen 6 120 000 personbilar till kunder i över 150 länder. På den svenska marknaden inregistrerades totalt 45 000
personbilar från Volkswagen vilket ger en marknadandel på 14,8 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, CC, Scirocco, Sharan, Caddy Life, Multivan, Touareg och Phaeton.


