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____________ 
Felix Rosenqvist, 21, är uppvuxen i Värnamo men bor i Malmö. Felix inledde sin karriär i karting, där han bland annat blev tvåa i nordiska mästerskapen 2005 och tävlade 
framgångsrikt internationellt fram till 2007 då han tog steget till formelbil och Formel Renault i Asien. Efter att ha slutat fyra totalt och blivit årets rookie under 
debutsäsongen kunde han med 10 segrar på 15 lopp titulera sig mästare i Formula Asia 2.0 ett år senare. 2009 återvände Rosenqvist till Sverige och vann både det 
svenska och nordeuropeiska Formel Renault-mästerskapet. Säsongen avslutades med två inhopp, vilka resulterade i en pallplats i SEAT Leon Supercopa i Frankrike samt 
en dubbelseger och ett nytt banrekord vid finalen för brittiska Formula Palmer Audi på Snetterton.  
 
2010 debuterade Rosenqvist i Formel 3 i Tyskland tillsammans med Performance Racing, och körde hem två segrar och åtta pallplatser innan han avrundade säsongen 
genom en uppmärksammad debut i den prestigefyllda världsfinalen Macau Grand Prix i Kina. 2011 tog Felix klivet till Formula 3 Euro Series tillsammans med tyska Mücke 
Motorsport, och noterades för tio pallplatser och en seger under sin första säsong i mästerskapet. Under året blev Felix dessutom historisk som den förste svensken 
någonsin att vinna det klassiska storloppet Masters of Formula 3 på holländska Zandvoort.  
 
Säsongen 2012 dubblerade Rosenqvist genom en kombinerad satsning på Formula 3 Euro Series och återuppväckta Formel 3-EM, där han slutade trea totalt efter att ha 
vunnit fyra av de sista sex racen. Felix underströk sin position som en av planetens snabbaste Formel 3-förare genom att köra in som tvåa vid världsfinalen i Macau i slutet 
av året, när han som förste svensk på mer än tio år fick beträda pallen i det mytomspunna gatloppet. Inför 2013 slogs Formula 3 Euro Series och Formel 3-EM ihop till ett 
gemensamt och odiskutabelt världsledande Formel 3-mästerskap – FIA Formula 3 European Championship – där Rosenqvist nu fortsatt representerar Mücke Motorsport. 
Felix Rosenqvist ingår i det svenska landslaget i racing, och stöttas av Mercedes inom ramarna för samma talangprogram som tagit skotten Paul di Resta till Formel 1.  
Felix innehar också banrekorden för Formel 3 på Hockenheim i Tyskland, Zandvoort i Nederländerna, Red Bull Ring i Österrike och på Circuit Ricardo Tormo i Spanien. 
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Felix Rosenqvist skrev in sig i historieböckerna när han som förste förare genom tiderna lyckades vinna helgens samtliga tre race 

vid en och samma deltävling för europamästerskapet i Formel 3, efter en dominant insats på österrikiska Red Bull Ring. 

Rosenqvists makalösa form, där han alltså vann alla helgens race och dessutom raderade ut det gamla varvrekordet för Formel 3 

på den före detta Formel 1-banan med fyra tiondelars marginal, innebär att den 21-årige Mücke Motorsport-chauffören 

reducerar avståndet till mästerskapsledande Raffaele Marciello med hela 50 poäng och nu bara är 27.5 från EM-ledning inför den 

andra halvan av säsongen.  

– Helt otroligt; det här är den bästa helgen hittills i min karriär, säger Felix Rosenqvist. Vi har alltid varit snabba på Red Bull Ring 

och jag hade en bra känsla inför den här helgen, men att vinna alla tre race är naturligtvis ett drömscenario som inte ens jag hade 

vågat hoppas på. Att dessutom bli den förste någonsin att göra det är naturligtvis extra stort, med tanke på de förare som har 

tävlat i det här mästerskapet genom åren. Det här är ett enormt styrkebesked från hela teamet, och jag vill verkligen tacka alla i 

Mücke Motorsport som har gjort det här möjligt. Vi har tagit ett litet men avgörande steg framåt med bilen, och rent körmässigt 

har jag haft ett otroligt självförtroende här. Bästa tänkbara sätt att inleda sommaren på!    

Rosenqvist kvalade in i första startled till helgens inledande race, där han sedan direkt tog sig upp i ledning efter att ha passerat 

Red Bull-junioren Daniil Kvyat i samband med starten. Rosenqvist vann loppet med mer än 14 sekunders marginal över resten av 

förarna i det 28 bilar stora startfältet. I Race 2 upprepade han bedriften tack vare en ny kanonstart, innan han i en spektakulär 

manöver körde om Kvyat på utsidan i helgens avslutande race och därmed blev förste man någonsin att ta maximala 75 poäng 

under en och samma helg. Värnamo-sonen, som backas av Mercedes talangprogram, noterades också för snabbaste varv i 

samtliga tre race. 

FIA Formula 3 European Championship går nu in i ett sex veckor långt sommaruppehåll. Nästa deltävling körs på Norisring på 

gatorna i Nürnberg, Tyskland, den 12-14 juli.                                                                                                                                          - SLUT -                                                                                                                                                                          

”Helt otroligt; den bästa helgen i min 

karriär. Ett enormt styrkebesked från 

hela teamet.” 
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