
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2017 – motorsport i 
toppklass! 
 
Fokuserad satsning på kvalitetsracing med generös hospitality och 
populära trackdays som ger större publik och fler VIP-gäster. Nya 
Porsche 911 GT3 Cup lägger grunden för ett ännu starkare 2018. 
 
Den 16:e september avgjordes årets Porsche Carrera Cup Scandinavia inför fullsatta 
läktare på Mantorp Park. Med 14 spännande race avverkade stod Jocke Mangs från 
Stockholm som mästare efter en av de mest nervkittlande finalerna i seriens historia. 
 
– Porsche Carrera Cup Scandinavia har alla viktiga ingredienser! Renodlad 
professionell motorsport utan balance of performance mellan bilar och förare. 
Extrema 911 GT3 Cup och ett seriöst startfält som levererar hardcore racing inför 
stor publik, inleder Porsche Sveriges direktör Raine Wermelin. 
 
Introduktionen av 911 GT3 Cup (991 I) för tre år sedan innebar en nystart för serien 
med hårt fokus på startfältets kvalitét. Många unga talanger, exempelvis Philip Morin, 
Lukas Sundahl och Robin Hansson, har valt Carrera Cup för att utvecklas som 
förare. Med möjligheten att ta steget vidare till en internationell racingkarriär via 
Porsche Junior Programme och Porsche Mobil1 Supercup. 
 
– De senaste årens fokus på högkvalitativ racing har gett resultat och 2017 har varit 
ett fantastiskt år för alla som jobbar med Porsche Carrera Cup Scandinavia, fortsätter 
Wermelin. 
 
Runt den rent sportsliga satsningen har Porsche Sverige arbetat för att göra 
motorsporten mer attraktiv och tillgänglig för seriens gäster med populära 
kringevents som trackdays i direkt anslutning till tävlingarna. Och i tolv av årets 
deltävlingar har publiken fått uppleva internationellt etablerade motorstjärnor som 
gästförare i serien. Bland annat formelbilssensationen Felix Rosenqvist, WRC-
föraren Andreas Mikkelsen och standardvagnslegendaren Richard Göransson. 
 
– Att förare som tillhör världseliten i sina discipliner tycker det är kul och utvecklande 
att gästa vår serie är ett fantastiskt kvitto på hur vi jobbar med Carrera Cup. En 
lyckad satsning som har fått ett mycket positivt genomslag. Vi jobbar på att skapa 
förutsättningar för att fortsätta med dessa spännande gästspel, säger Wermelin. 
 
En annan hörnsten i årets Carrera Cup är Porsche Race Lounge. En 200 
kvadratmeter stor hospitality som möjliggör för samtliga Porsche Center och seriens 
partners att bjuda in gäster under de svenska racehelgerna. En perfekt plattform för 
Porsche Sverige att skapa en spännande och behaglig racingupplevelse. Bara under 
finalhelgen på Mantorp Park välkomnade anläggningen 250 VIP-gäster. 
 
– Under säsongen har vi tagit emot 850 VIP-besökare. Alla bjuds på vällagade 
måltider från Pontus! och Burger & Lobster och underhållning i form av modererade 
förarintervjuer med seriens stjärnor och gästförare. Besökarna i Porsche Race 
Lounge har även fått möta flera speciella gäster under året. Som WEC-mästaren 



Mark Webber, hockeylegendaren Henrik Lundkvist, Formel 1-stjärnan Marcus 
Ericsson och rallyvärldsmästaren Stig Blomqvist. 
 
– Mentaliteten är att vi aldrig kompromissar. För vår publik och våra gäster ska vi 
leverera den där härliga finalkänslan varje gång vi åker ut på race, fortsätter 
Wermelin. 
 
En viktig del av 2017 har även varit förberedelserna inför 2018 som blir ett mycket 
spännande år i Porsche Carrera Cup Scandinavia. Mycket handlar såklart om den 
nya generationen av Porsche 911 GT3 Cup, världens mest framgångsrika 
fabriksbyggda racingbil. 2018 lanseras nästa generation (991 II) i Sverige med större 
motor, mer effekt och ett vridstyvare chassi. 
 
– Vår vision för Porsche Carrera Cup Scandinavia 2018 är att ha ett startfält på 20 
bilar. Tio stycken 911 GT3 Cup (991 II) och tio 911 GT3 Cup (991 I). Den sistnämnda 
bildar en egen klass, Porsche Approved Cup, under 2018-2020. 
 
Porsche Sverige fortsätter att bygga svensk racing med en långsiktig satsning på ett 
starkt startfält, förhoppningsvis kryddat med internationellt meriterade gästförare. 
Självklart går även satsningen på trackdays och VIP-hospitality i toppklass vidare. 
 
– Jag är jättenöjd med Porsche Carrera Cup Scandinavia 2017. Vi har haft bra 
utväxling på vårt arbete. Serien har ett härligt momentum och en starkt växande 
popularitet bland svenska motorsportfans. Nu satsar vi ännu hårdare inför 2018, 
avslutar Raine Wermelin. 
 
 
 
PORSCHE CARRERA CUP SCANDINAVIA 2017 I SIFFROR  
 
Gäster: Porsche Race Lounge och trackdays i anslutning till racehelgerna. 
VIP: ca 850 gäster 
Trackday: ca 200 gäster 
 
Tv-publik SVT: Totalt ca 2 miljoner tv-tittare. STCC/Porsche Carrera Cup 
Scandinavia (total reach). 
Ring Knutstorp 327 000 
Alastaro  231 000 
Solvalla  313 000 
Falkenberg  374 000 
Karlskoga  395 000 
Anderstorp*  128 000 
Mantorp Park 241 000 
*Livesändning endast i SVT Play, siffrorna för sammandrag i SVT2 kl. 23.00 
 
 
Publiksiffror STCC/Porsche Carrera Cup Scandinavia 2017 
Ring Knutstorp 7 500 
Alastaro  Ingen officiell siffra 
Solvalla  12 500 



Falkenberg  Ingen officiell siffra 
Karlskoga  3 200 
Anderstorp  7 500 
Mantorp Park Ingen officiell siffra 
 
FRAMTIDENS RACINGBIL: PORSCHE 911 GT3 CUP (991 II)  
 
Motor: Sexcylindrig boxermotor på 4,0 liter. 485 hk vid 7 500 r/min, 480 Nm vid   6 
250 r/min. Max varvtal 8 500 r/min. Fly-by-wire throttle. Två överliggande kamaxlar 
per cylinderbank, fyra ventiler per cylinder. Kamkedja.  
Transmission: 6-växlad sekventiell låda med paddlar på ratten. Mekanisk 
differentialbroms. 
Chassi: Skruvfjädrar, krängningshämmare fram och bak. Fjäderben fram med undre 
triangellänk. Multilänkaxel bak.  
Bromsar: Ventilerade 380 mm skivor fram och bak. 6-kolvsok fram, 4-kolvsok bak.  
  Hjul: 18-tums lättmetallfälg. Bredd: 10,5 tum fram, 12 tum bak. Michelin 
entypsdäck.  
Mått: Längd 4 560 mm, bredd 1 980 mm, höjd 1 250 mm, axelavstånd 2 460 mm. 
Torrvikt 1 200 kg. Tankrymd 100 liter.   
Serviceintervaller: Fördubblad gångtid mellan servicetillfällen för motor och 
växellåda, jämfört med 911 GT3 Cup (991 I), håller driftskostnaderna nere. 
 
 

För ytterligare information kontakta Andreas Lundberg på tel  46 (0)70 165 18 40 eller e-mail: 
andreas.lundberg@porsche.se 

Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med modellserierna 911, 718 
Boxster, 718 Cayman, Cayenne, Macan och Panamera. År 2016 registrerades 1 335 Porsche i 
Sverige. Porsches största marknader är Kina och Tyskland. I Sverige säljs nya Porsche genom 
Porsche Center som finns i Borås, Göteborg, Kalmar, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. 
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