
Volkswagen laddar om i rallycross-VM i Belgien
Höljes ena helgen, Mettet i Belgien nästa. Rallycrossäsongen går på högvarv för förarna i Volkswagen Dealer Team
KMS och Marklund Motorsport.

VM-deltävlingen på hemmaplan blev inte vad teamen hade hoppats på. Nu laddar man för revansch och kommer till
start med sammanlagt fem Volkswagen Polo på belgisk mark.

Det är på Circuit Jules Tacheny i Mettet årets sjätte VM-deltävling i rallycross ska avgöras. Banan har inte figurerat i de här sammanhangen
tidigare och är ny för de flesta förarna i det över 30 bilar stora startfältet i huvudklassen Supercar.

Marklund Motorsport kör hela VM-serien och till Belgien kommer teamet med en tredje Polo. Jämte de ordinarie förarna Toomas Heikkinen och
Anton Marklund kommer för detta toppföraren i rally, belgaren Francois Duval, till start.

Duval har gjort inhopp i rallycrossporten tidigare och 2010 överraskade han med seger i en EM-deltävling på hemmaplan.

– Jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka till rallycrossen. Det är en motorsportgren jag alltid älskat. Bilarna är fantastiska och fighterna
på banan brukar bli extremt täta, säger den 33-årige belgaren, som kommer att köra den Polo RX Supercar med vilken Tanner Foust, USA,
vann VM-deltävlingen i Finland för två veckor sedan.

Triumfen var den första i VM för teamet och Volkswagen.

Jan Marklund, teamchef i Marklund Motorsport, ser fram emot att ha Duval som gäst i sitt team.

– Jag är glad över att han kommer att köra för oss och jag är säker på att han kommer att göra ett bra jobb, säger han. 

Teamets helg i Höljes var frustrerande. Anton Marklund missade avancemang från kvalomgångarna med knapp marginal och ”Topi” Heikkinen
slogs ut i semifinal.

Inte heller Volkswagen Dealer Team KMS, som i första hand koncentrera sig på SM, lyckades nå sina mål på hemmaplan. Driftstörningar satte
käppar i hjulet för Johan Kristoffersson och till semifinal nådde inte heller Ole Christian Veiby, som debuterade i de här sammanhangen.

– Men vi har kommit över den största besvikelsen, har utvärderat vad som gick fel och laddar nu med gott mod inför tävlingen i Belgien. Till
den tar vi bland annat med oss det positiva faktum att vi var riktigt bra med på varvtiderna i Höljes. I tävlingen i Mettet kommer vi dessutom till
start med flera nya komponenter på bilen som vi tror mycket på, säger teamchefen Tommy Kristoffersson.

För Volkswagen Dealer Team KMS är 2014 i första hand ett utvecklingsår. Det hindrar självklart inte att man har höga ambitioner med sina
inhopp i VM.

– I första hand vill vi få bilarna att fungera utan bekymmer under hela tävlingen. Lyckas vi med det vet vi att vi är konkurrenskraftiga med både
Johan och Ole Christian, säger Kristoffersson.

Rallycross-VM i Belgien sänds i Viasat – se programtablå.

Resultat.

Rallycross-VM efter fem deltävlingar

1) Reinis Nitiss, Lettland, Ford Fiesta, 112 poäng

2) Petter Solberg, Norge, Citroën DS3, 103

3) Andreas Bakkerud, Norge, Ford Fiesta, 99

4) Toomas Heikkinen, Finland, Volkswagen Polo, 88

5) Anton Marklund, Sverige, Volkswagen Polo, 64

6) Timur Timerzyanov, Ryssland, Peugeot 208, 64

7) Timmy Hansen, Sverige, Peugeot 208, 59

8) Tanner Foust, USA, Volkswagen Polo, 42

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Johan Kristoffersson, tel. 073-811 41 57 eller Tommy Kristoffersson, tel.
070-241 15 29 eller Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

År 2013 levererade Volkswagen 5 930 000 personbilar till kunder i över 150 länder. Märket Volkswagen har en total arbetsstyrka på 133 000
personer. Volkswagens modeller täcker de flesta segment på bilmarknaden. Volkswagen är ledande importmärke i Sverige och marknadsför
personbilsmodellerna up!, Polo, Golf, Golf Sportscombi, Golf Cabriolet, Beetle, Beetle Cabriolet, Tiguan, Touran, Jetta, Passat, Passat Variant,
Passat Alltrack, CC, Scirocco, Sharan, Caddy Life, Multivan, Touareg och Phaeton.


