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Marklund Motorsport tvåa i Argentina 
 
Marklund Motorsport, med support av Volkswagen Motorsport, avslutade en 
framgångsrik säsong i FIA World Rallycross Championship genom att Toomas 
”Topi” Heikkinen nådde andraplatsen i förarmästerskapet i finalen Argentina i 
helgen. I tillägg till detta slutade Marklund Motorsport tvåa i teammästerskapet. 
 
Heikkinen vann sitt första heat i argentinska San Luis under fredagen. I heat nummer tre 
satte han bästa tid men i det fjärde fick han motorproblem i sin Volkswagen Polo RX 
Supercar.  
 
Efter ett hårt arbete av teamets mekaniker lyckades finländaren komma tvåa i sin 
semifinal och kunde därmed ställa upp sig i andra startled under söndagens final. Där 
väntade nya bekymmer.  
 

- Någonting gick sönder i den främre hjulupphängningen och det var nästan omöjligt 
att styra bilen, säger Heikkinen. 
 

- Att komma femma var inte vad jag hoppades på och vi vann inte 
teammästerskapstiteln, vilket känns trist efter det hårda arbete som alla lagt ned 
under säsongen. Men jag är otroligt glad över att bli tvåa i den totala ställningen i 
World Rallycross Championship efter ett långt och tufft år. 

 
”Topi” Heikkinens teamkamrat Anton Marklund missade finalplatsen men slutade ändå på 
en fin sjätteplats i förarmästerskapet. 
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- Vi kom till Argentina för att försvara vår ledning i teammästerskapet men hade 
tyvärr otur även om teamet gjorde ett fantastiskt jobb. Vi får gratulera Olsbergs 
MSE efter alla tuffa fighter under året. Grattis också till Topi som blev tvåa totalt. 
Han har verkligen varit säkerheten själv under året och har arbetat perfekt 
tillsammans med Anton. Det har varit kul att se dem pusha varandra under 
tävlingarna samtidigt som de utvecklat en god vänskap och respekt för varandra, säger 
Jan Marklund, teamchef Marklund Motorsport. 

 
Förarmästerskapet 2014, FIA World Rallycross Championship 
 
1. Petter Solberg (PSRX), 267 poäng 
2. Topi Heikkinen (VW Marklund), 221 poäng 

3. Reinis Nitiss (Ford Olsbergs MSE), 210 poäng 

4. Timmy Hansen (Peugeot-Hansen), 199 poäng 

5. Andreas Bakkerud (Ford Olsbergs MSE), 193 poäng 

6. Anton Marklund (VW Marklund), 173 poäng 

 

Teammästerskapet 2014, FIA World Rallycross Championship 

1. Ford Olsbergs MSE, 403 poäng 

2. Volkswagen Marklund Motorsport, 394 poäng 

3. Team Peugeot-Hansen, 351 poäng 

4. PSRX, 261 poäng 

5. Monster Energy World RX Team, 76 poäng 

6. Albatec Racing, 61 poäng 
 


