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Södertälje, 30 juli 2012 

 

 

Ny historisk framgång för Audi i 24-
timmarsloppet på Spa 
 

Det blev dubbelseger för Audi för andra året i rad när två Audi R8 LMS ultra 

slutade högst upp på prispallen i det prestigefyllda långloppet på Spa. Därmed 

var det även tredje gången på 71 dagar som Audi tog hem segern i ett 

långloppsrace efter tidigare triumfer på både Nürburgring och Le Mans. 
 

Efter söndagens seger på Spa blev Audi den första biltillverkaren någonsin som 

lyckats med bedriften att vinna de tre mest legendariska 24-timmarsloppen i 

Europa – Nürburgring, Le Mans och Spa-Francorchamp – och det inom loppet av 71 

dagar. 

  

Den femtiofjärde upplagan av 24-timmars på Spa utmärktes av svåra 

väderförhållanden. Hela 66 bilar från 12 märken deltog och efter 509 varv på den 

belgiska Grand Prix banan stod återigen två Audi R8 LMS ultra som segrare i det 

konkurrenskraftiga startfältet med  bland annat BMW, Mercedes-Benz, Porsche, 

Ferrari och McLaren.  

 

Vinnarbilen kördes av Audi Sport Team Phoenix med förarna Andrea Piccini, René 

Rast och Frank Stippler. Andra platsen kneps av Audi Sport Team WRT med förarna 

Christopher Haase, Christopher Mies och Stéphane Ortelli. Marcel Fässler, Tom 

Kristensen och André Lotterer stod för en spektakulär återhämtning när de körde 

upp sig från sextiotredje till sjätte plats i den andra bilen från Audi Sport Team 

Phoenix, efter att blivit påkörda tidigt i loppet.  
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Mindre bra gick det för den svenske fabriksföraren Edward Sandström som 

tillsammans med Marco Bonanomi och Laurens Vanthoor körde Audi Sport Team 

WRT’s andra Audi R8 LMS ultra. Efter 21 timmar, då de låg på tredje plats, 

tvingades de avbryta racet på grund av en olycka.   

 

-  Att vinna tre 24-timmarslopp på bara 71 dagar är ytterligare en milstolpe i Audis 

framgångsrika motorsporthistoria. Startfältet på Spa var unikt och enormt 

konkurrenskraftigt. Det som avgjorde till Audis fördel var återigen kombinationen 

av kvalitet, tillförlitlighet och fart som Audi är känt för, sa chefen för Audi 

Motorsport Dr Wolfgang Ullrich. 

 

För mer information och bilder, besök gärna www.audi-motorsport.info.  

 
 
Är du journalist och önskar ytterligare information, kontakta: Eva-Maria Elstner, informationschef Audi 
Sverige, 08-553 865 35 eller 070-766 65 35. 

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och sålde drygt 1 300 000 nya Audibilar till kunder 
2011. Företaget omsatte under 2011 över 44 miljarder euro och hade närmare 60 000 medarbetare runt 
om i världen. Audi producerar bilar i Tyskland, Ungern, Kina, Belgien och Indien. Företaget är aktivt på 
mer än hundra marknader globalt. Mellan 2012 och 2016 planerar Audi att investera mer än 13 miljarder 
euro i nya produkter och ny teknik samt produktionsanläggningar. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group 
Sverige AB.  
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