Lukas Sundahl är regerande mästare i Porsche Carrera Cup Scandinavia. Nu på lördag jagar han sin andra raka mästerskapstitel i
en stjärnspäckad final på Mantorp Park.
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Porsche Carrera Cup Scandinavia:
Stjärnspäckat finaldrama och Porsche
Festival med över 1 000 bilar!
Regerande mästaren Lukas Sundahl jagar sin andra raka mästerskapstitel på
Mantorp Park. Finalen får ett stjärnspäckat startfält med bl.a. dubble
världsmästaren Johan Kristoffersson.
Till helgen är det dags för stor bilfest på Mantorp Park utanför Linköping. Då
genomförs Grande Finale i årets upplaga av Sveriges ledande racingserie

Porsche Carrera Cup Scandinavia. Den regerande mästaren Lukas Sundahl
jagar sin andra raka mästerskapstitel. Inför helgen leder han serien på 219
poäng tätt följd av Robin Hansson på 201 poäng och Pontus Fredricsson (176
poäng) på tredje plats.
Den hårda kampen mellan Lukas och Robin har böljat fram och tillbaka under
hela säsongen. Robin inledde med dubbelseger i premiären på Ring
Knutstorp. Lukas svarade med mycket stark körning på framförallt
Drivecenter Arena i Fällfors. På Gelleråsen Arena kom Robin tillbaka med
ännu en imponerande dubbelseger. Bara för att tappa lite av tempot, på
grund av sjukdom, när serien nyligen besökte norska Rudskogen Motorsenter.
Bortom mästerskapsstriden har startfältet på 24 bilar fyllts upp med en rad
välmeriterade utmanare. Högst rankad är tveklöst Johan Kristoffersson,
trefaldig Carrera Cup-mästare och dubbel världsmästare i rallycross. 2014 års
Carrera Cup-mästare Oscar Palm finns åter på plats efter sitt bejublade
inhopp på Rudskogen, där han tog en seger. Från tyska Carrera Cup ansluter
Henric Skoog. Sist men inte minst, helgens gästförare Rasmus Lindh. En av
Sveriges mest lovande talanger.
Även utanför banan ser Grande Finale ut att bjuda helgens besökare på
spänning i form av en spektakulär Porsche Festival. Inte mindre än 1 000
bilar tillverkade av Porsche är anmälda. Däribland många av märkets mest
klassiska sportbilar. I utställningen Porsche Expo kommer dessutom flera
mycket exotiska racerbilar att visas upp för allmänheten. Porsche 935,
fabriksracern Porsche 911 RSR och den helt nya Formula E-bilen, Porsche
99X Electric.

Porsche är en av världens mest framgångsrika sportbilstillverkare med
modellserierna 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Macan, Cayenne och
Panamera. År 2018 registrerades 1 830 Porsche i Sverige. Porsches största
marknader är Kina, USA och Tyskland. I Sverige säljs nya Porsche genom
Porsche Center som finns i Borås, Danderyd, Göteborg, Helsingborg, Kalmar,
Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro.
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