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NY SEGER FÖR ROSENQVIST – TRIPPELPODIUM I NÜRNBERG

”En mentalt påfrestande helg; jag
värderar den här segern och de här
resultaten väldigt högt.”

Felix Rosenqvist bibehöll sin starka form i europamästerskapet för Formel 3 vid helgens tävlingar på tyska Norisring, när han i
kraft av två andraplatser och en seger ytterligare närmade sig totalledande Raffaele Marciello i EM-tabellens topp.
Rosenqvist – som så sent som förra helgen körde hem en historisk andra seger i storloppet Masters of Formula 3 i Nederländerna
– slutade tvåa i lördagens båda race runt stadsbanan i Nürnberg, och avslutade sedan helgen på bästa tänkbara sätt genom att
från andra plats på gridden köra om Marciello och säkra säsongens sjätte EM-triumf. 21-årigen hade redan innan dess slagit till
med pole position i ett rekordjämnt kval, där han lade beslag på förstaplatsen med osannolika en tusendels sekund.
På sin väg mot segern i helgens avslutande race satte Rosenqvist också ytterligare ett nytt varvrekord, vilket innebär att han nu
kan tillskriva sig tidernas snabbaste Formel 3-noteringar på inte mindre än fem internationella banor i fyra olika länder. Mücke
Motorsport-chaufförens insats kom under stor mental press, under en helg då han inledningsvis tävlade med hot om
diskvalificering hängande över huvudet efter tveksamheter i samband med en teknisk bränslekontroll. Under söndagen
bekräftade det internationella bilsportförbundet, FIA, dock att inget fel begåtts och att Felix fick behålla sina samtliga resultat.
– Det här har varit en mentalt påfrestande helg, och personligen värderar jag den här segern och de här resultaten väldigt högt
just på grund av det, säger Felix Rosenqvist. Det har inte varit helt enkelt att behålla fokus på rätt saker, men i slutändan åker jag
ändå härifrån med tre pallplatser, en seger och ett varvrekord. Dessutom har jag aldrig riktigt trivts på just Norisring, så att
faktiskt kunna närma mig Raffaele i mästerskapet är mer än jag hade räknat med den här helgen. Teamet har återigen givit mig
en fantastisk bil – vi var särskilt starka i det sista loppet – och vi har skaffat oss ett riktigt bra utgångsläge inför avslutningen av
säsongen, när vi kommer till några av mina favoritbanor. En mycket speciell helg, som jag aldrig kommer att glömma!
Felix Rosenqvist är nu bara 24.5 poäng bakom Marciello i EM-sammandraget. Nästa deltävling för FIA Formula 3 European
Championship avgörs också den i Tyskland, när mästerskapet gästar F1-banan Nürburgring den 16-18 augusti.
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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 – en bedrift han sedan upprepade två år senare.
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 och Norisring i Tyskland, Zandvoort i Nederländerna, Red Bull Ring i Österrike och i Valencia, Spanien.
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