
Biogasteamen ser fram emot premiären
Onsdagens test på Mantorp Park var den sista inför STCC-premiären. Nu åker biogasteamen hem för att slipa på
detaljerna. 4-5 maj vänder de åter till Östergötland för att vinna.

– Det är vår självklara målsättning, säger teamchefen Tommy Kristoffersson.

Sol, blåst och regn väntade biogasteamen den sista officiella testdagen. Även om förhållandena på Mantorp Park inte var de bästa visade förarkvartetten i
biogasdrivna Volkswagen Scirocco hög klass.

Stekhete Johan Kristoffersson, som jämte sin STCC-satsning med Volkswagen Team Biogas gör succé i internationella toppserien Superstars, var testtvåa.

– Det har varit en bra dag som gett oss många svar. Bland annat testade vi kvalsimuleringar och racedistanser, säger Johan Kristoffersson.

Helt nöjd var han ändå inte. För andra testen i rad var Kristoffersson tvåa. På Ring Knutstorp fick han ge sig för WTCC-meriterade teamkompisen Jordi
Gené och på Mantorp Park noterades dansken Michel Nykjaer för bästa tid i sin Chevrolet Cruze.

– Jag tycker inte om att inte vara snabbast. Nu gäller det att skärpa till sig och leverera när det blir skarpt läge, säger han.

Johan Stureson var snabb senast på Knutstorp och imponerade igen. I sitt andra test med bilen var han trea tät bakom Kristoffersson.

Spanjoren Jordi Gené, som skrällde med bästa tid i Skåne, hade det lite tyngre på Mantorp Park. Sjunde tid i hans första besök på banan får ändå anses
som klart godkänt.

Närmast före sig hade spanjoren Patrik Olsson, som liksom Stureson, tävlar för IPS Team Biogas.

Testresultat Mantorp Park 25 april 2012

1) Michel Nykjaer, Chevrolet Cruze, 1.20,899

2) Johan Kristoffersson, Volkswagen Scirocco, 1.21,089

3) Johan Stureson, Volkswagen Scirocco, 1.21,173

4) Tomas Engström, Honda Civic, 1.21,319

5) Rickard Rydell, Chevrolet Cruze, 1.21,560

6) Patrik Olsson, Volkswagen Scirocco, 1.21,569

7) Jordi Gené, Volkswagen Scirocco, 1.21,642

För mer information, kontakta Marcus Thomasfolk, informationschef Volkswagen Personbilar, tel 070-35 896 57 e-post
marcus.thomasfolk@volkswagen.se eller Tommy Kristoffersson, teamchef Biogas.se, tel 0702-411 529.

Team Biogas.se är världens första racingteam som kör på biogas - marknadens mest klimatsmarta bränsle. Bakom Biogas.se
står Volkswagen  som under säsongen 2011 - tillsammans med sina samarbetspartners E.ON och LRF -  framgångsrikt har
deltagit i STCC med två biogasdrivna Scirocco. Biogas.se vann mästerskapets teamguld. STCC är Sveriges tuffaste
racingmästerskap för standardbilar och kommer under 2012 att köras med start den 5 maj. För mer information om teamet och
om bilarna - se www.biogas.se. För mer information om Volkswagen - se www.volkswagen.se. För mer information om E.ON - se
www.eon.se


