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Felix Rosenqvist stark i debuten i Macau Grand Prix  
 
Felix Rosenqvist, 19, genomförde sitt första Macau Grand Prix - inofficiella VM för Formel 3 - utan problem när han i 
helgen körde i mål som nia i konkurrens med 30 av världens bästa F3-förare. Rosenqvist överraskade de flesta med en 
sjundeplats i tidskvalet, där han endast fick se sig slagen av de favorittippade bilarna från franska Signature och  
italienska Prema Powerteam, och kunde - trots lättare kontakt med muren på den snabba och oförlåtande stadsbanan 
- ta sig i mål som 11:a i det kvalificeringsrace som lade grunden för startuppställningen i söndagens final. Väl där  
visade Rosenqvist prov på säker körning, och passerade brasilianaren Felipe Nasr och colombianen Carlos Huertas på 
sin väg mot niondeplatsen i sin debut i den prestigefyllda tävlingen utanför Hong Kong.    

 
– Macau är verkligen något riktigt speciellt; jag har hört många säga det förut, men nu förstår jag att det verkligen 
stämmer, säger Felix Rosenqvist. Det här var naturligtvis en bra helg för mig, och jag är nöjd med att ha tagit mig i 
mål på ett bra sätt i både kvalificeringsracet och finaltävlingen - även om jag slog i muren ganska rejält i lördags. Jag 
kom hit för att försöka lära mig så mycket som möjligt, och jag måste säga att min debut i Macau Grand Prix har varit 
en av de absolut mest lärorika upplevelserna jag har haft sedan jag började att tävla. Det var nog inte många som 
trodde att vi skulle slå oss in bland de tio främsta, så jag vill tacka Performance Racing och alla andra som gjorde den 
här chansen möjlig; jag har definitivt fått mersmak, och vet att jag har blivit en bättre förare den här helgen. 

 
Felix Rosenqvist har under året genomfört sin första säsong i Formel 3, och har hunnit med att ta två segrar, en Pole 
Position och åtta pallplatser i det tyska mästerskapet, ATS Formula 3 Cup. Rosenqvist var inbjuden till säsongsfinalen i 
Macau som ett resultat av sina framgångar under debutsäsongen.  
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2010 
Två segrar ATS Formula 3 Cup 
 
2009 
Mästare Formel Renault Sverige 
Mästare Formel Renault North European Zone 
 
2008 
Mästare Formula Asia 2.0 
 
2007  
Årets Rookie Asian Formula Renault 

 

 
 
Felix Rosenqvist, 19, 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. Under 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 att sluta på nionde plats i sin debut i den prestigefyllda världsfinalen FIA F3 Intercontinental Cup i Macau. 
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