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Sébastien Loeb Team Peugeot Hansen –rallycrossin 
maailmanmestaritiimiin 
 
Sébastien Loeb, rallin yhdeksänkertainen maailmanmestari liittyy Team Peugeot 
Hansen - rallycrossin maailmanmestaritiimiin. Loeb tulee ajamaan kaudella 2016 
täyden rallycrossin MM-sarjan, joka käynnistyy Portugalista 15.4.2016 ja päättyy 
Argentiinaan 27.11.2016. 
 
Sébastien Loebistä tulee näin Timmy Hansenin tallitoveri. Molemmat kuljettajat saavat alleen 550 hv tehoiset 
208 WRX Supercar -autot.  Melkoinen kontrasti 350 hv tehoiseen 2008 DKR -autoon verrattuna, jolla Loeb 
osallistui tammikuussa 2016 Etelä-Amerikassa ajettuun Dakar-ralliin. Ensiyrittämällä Loeb selvitti tiensä kisan 
puoliväliin tässä 10.000 km pituisessa kestävyyskilpailussa. 
Loeb on uransa aikana saavuttanut enemmän maailmanmestaruuksia ja osakilpailuvoittoja kuin yksikään 
toinen rallikuljettaja kautta aikojen. Siirtyminen rallycrossin pariin merkitsee sitä, että tätä 42-vuotiasta Red 
Bull –kuljettajaa voidaan kutsua todelliseksi off road -kuninkaaksi.  
 
 



 
 
”Olen todella innoissani mahdollisuudesta osallistua ensimmäistä kertaa urallani täyteen rallycross-kauteen,” 
toteaa Sébastien Loeb ja jatkaa:  ”Vuosien varrella olen ollut onnekas saatuani olla mukana ainutlaatuisissa 
kisoissa, mutta rallycross on lajina jotain todella  erityistä. 208 WRX on suorituskyvyltään tehokas ja 
kilpailukykyinen, rallycross lajina kiehtovan mukaansatempaava ja intensiivinen. Niin itse auto kuin lajin vaatima 
strategiakin ovat minulle kuitenkin täysin uusia. Minulla on paljon opittavaa, mutta toivon kuitenkin pystyväni 
kilpailukykyiseen suoritukseen mahdollisimman nopeasti.” 
 
Tallikaveriinsa, viime vuoden MM-sarjan kakkoseen Timmy Hanseniin verrattuna Loeb on toki debytantti, 
vaikka hänellä onkin lajista jo jonkin verran kokemusta. Loeb voitti rallycrossin  X Games –kisat vuonna 2012 
Kaliforniassa ja osallistui vuonna 2013 Ranskan Lohéacissa ajettuun MM-osakilpailuun. 
 
”Osoitimme viime kaudella olevamme varsin kilpailukykyisiä  Timmy Hansenin ja Davy Jeanneyn toimiessa 
kuljettajinamme. Nyt kun saamme Loebin kaltaisen vahvistuksen tiimiimme, tulemme olemaan vieläkin 
vahvempia,” sanoo tiimipäällikkö Kenneth Hansen ja jatkaa: ”Rallycross on yksi kaikkein vaikeimmista 
autourheilumuodoista, siinä ei ole tilaa yhdellekään virheelle. Sébastien Loeb on tunnetusti erittäin nopea 
oppimaan. En epäröi hetkeäkään, etteikö hän pystyisi haastamaan kilpakumppaninsa.” 
Timmy Hansen ja Sébastien Loeb tulevat muodostamaan tällä kaudella vahvan kuljettajakaksikon, joka 
suorastaan puhkuu voitontahtoa. 
 
”Olen seurannut Sébastien Loebin uraa ja edesottamuksia koko elämäni,” toteaa Timmy Hansen ja jatkaa: ”Olen 
jopa tavannut Sébastienin kerran pyytäessäni häneltä nimikirjoitusta. Työskenteleminen hänen kanssaan samassa 
tiimissä on kuin toteen käyvä unelma. Minulla on vielä paljon opittavaa ja uskon, että saan Sébastienilta 
kallisarvoisia neuvoja. Myös Sébastien tulee saamaan minulta tietoa rallycrossin erityispiirteistä. Tavoitteenamme 
on koetella rajojamme ja auttaa toinen toisiamme entistä parempiin tuloksiin: siinä mahdollisuus viedä tiimiä 
eteenpäin.” 
 



Ennen kauden alkua Sébastien Loeb ja Timmy Hansen osallistuivat Hansenin kotimaassa Ruotsissa 
järjestettyihin testeihin. Åren lähettyvillä järven jäälle auratulla radalla he pääsivät testaamaan rajojaan.  
 
 
Peugeot Hansen Academy 
 
Tällä kaudella rallycrossin MM- ja EM-sarjoissa tullaan näkemään peräti neljä PEUGEOT 208 WRX –autoa. 
Team Peugeot Hansenin huippukuljettajien Sébastien Loebin ja Timmy Hansenin rinnalla nähdään Peugeot 
Hansen Academyn kaksi kuljettajaa, ranskalainen Davy Jeanney ja ruotsalainen Kevin Hansen. 
 
”Davy jatkaa menestyksestä uraansa kaudella 2016, kun taas Kevin tulee olemaan sarjan nuorin kuljettaja. Kevin 
on erittäin nopea oppimaan”, toteaa Kenneth Hansen ja jatkaa ”Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä miten 
nopeasti hän kehittyy huippukokeneen Davyn rinnalla. Se on upea mahdollisuus Kevinille sekä koko Peugeot 
Hansen Academylle.” 
 
Ranskalainen Davy Jeanny  voitti viime kaudella kaksi MM-osakilpailua. Tällä kaudella hän tulee osallistumaan 
rallycrossin MM-sarjaan PEUGEOT 208 WRX –autolla.  
 
”Vuosi 2015 oli ensimmäinen kauteni rallycrossin MM-sarjassa Team Peugeot Hansenin kuljettajana. Voitin 
Kanadan ja Saksan osakilpailut ja sijoituin sarjan viidenneksi,” muistelee Davy Jeanney. ”Olen todella onnellinen 
voidessani jatkaa uraani yhdessä kaikkein kilpailukykyisimmistä tiimeistä ja jakaa kokemuksiani ja osaamistani 
Kevinille hänen aloittaessaan kansainvälistä uraansa.” 
 
Kevin Hansen, joka voitti European RX Lites –mestaruuden ja joka sijoittui toiseksi Ruotsin mestaruussarjassa 
vuonna 2015, tulee tänä vuonna osallistumaan rallycrossin EM-sarjaan sekä muutamiin MM-sarjan 
osakilpailuihin.  
 
”On upeaa saada Davy Jeanney tiimiimme ja saada mahdollisuus oppia näin kokeneelta ja ammattitaitoiselta 
kuljettajalta”, hehkuttaa Kevin. ”Hänellä on niin valtava kokemus takanaan! Hänestä tulee minulle hyvä 
valmentaja erityisesti nyt kun tulen osallistumaan myös muutamiin MM-osakilpailuihin”. 
 
 
 
 
Kuvamateriaalia vapaasti median käyttöön on saatavissa osoitteista 
 
http://int-media.peugeot.com/en/news/sebastien-loeb-joins-rallycross-world-champion-team-peugeot-hansen 
 
https://www.redbullcontentpool.com/international/AP-1MG8BF7TS1W11 
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