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Med det breda 
sortimentet

GÖTA. Bästa racehel-
gen någonsin.

Så sammanfattas 
lämpligast STCC-premi-
ären för Team Biogas.
se.

På Jyllandsringen 
i Danmark erövrade 
teamet både poäng 
och pallplats med sina 
klimatsmarta VW Sci-
rocco.

Team Biogas.se kunde vända 
hemåt med ett bra STCC-
facit i bagaget från pre-
miären på danska Jyllands-
ringen. Fredrik Ekblom blev 
femma och nionde man efter 
stark körning i båda racen. 
Efter en niondeplats i det 
första loppet slutade Götaso-
nen Patrik Olsson därefter 
på pallen som STCC-trea i 
det andra. Succé!

– Den här racehelgen är 
teamets bästa någonsin och 
med tanke på hur mycket 
energi alla inblandade lagt 
ner på projektet känns det 
extra roligt att vi får utdel-
ning direkt, säger teamche-
fen Tommy Kristoffersson.

Glädjen Tommy kände 
delade han inte minst med 
Fredrik Ekblom och Patrik 
Olsson.

– Teamet gjorde ett bra 
jobb med inställningen av 
bilen. Det gjorde att däcken 
höll längre och bättre än vad 
vi trodde att de skulle göra, 
sade Fredrik Ekblom, som 
var på väg mot en framskju-
ten placering även i det andra 
heatet då kan knuffades av 

banan av Richard Görans-
son.

En pallplats blev det ändå 
för Team  Biogas.se i lopp två. 
Patrik Olsson körde in som 
trea bland de STCC-anmäl-
da förarna, en framgång som 
han självklart var mycket glad 
över. 

– Från min startposition 
längre bak i fältet hade jag 
först och främst som mål 
att ta mig i mål, samla erfa-
renhet och testa inställning-
ar. Jag fick en bra start och 
kunde på ett smart sätt av-
ancera hela vägen upp till 
pallen, sade Olsson och såg 
belåten ut.

Resultat  STCC, Jyllands-
ringen, 25 april. Race 1: 1. 
Tommy Rustad, Volvo C30, 
19.14,080 
2. Richard Göransson, 
BMW 320si, 19.14,652 
3. Robert Dahlgren, Volvo 
C30, 19.18,894 
4. Johan Stureson, BMW 
320si, 19.19,415 
5. Fredrik Ekblom, VW Sci-
rocco, 19.21,643 
9. Patrik Olsson, VW Sci-
rocco, 19.30,607 
Race 2: 1. Robert Dahlgren, 
Volvo C30, 19.17,755 
2. Johan Stureson, BMW 
320si, 19.19,927 
3. Patrik Olsson, VW Sci-
rocco, 19.31,584 
4. Thed Björk, BMW 
19.31,823, 19.31,823 
5. Mattias Andersson, Alfa 
Romeo 156, 19.34,122 
9. Fredrik Ekblom, VW Sci-
rocco, 1939,203

Bra STCC-start för TeamBiogas.se
– Götasonen Patrik 
Olsson fixade pallplats
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RÄNTA:

2,95%

7 476 MIL 
PRIS: 159 900:-

VOLVO V70
140 SUMMUM
2007
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Patrik Olsson från Göta sva-
rade för en stark insats i ST-
CC-premiären på Jyllands-
ringen i helgen. Patrik knep 
en pallplats i det andra 
heatet.


