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Hohenthal och Lind till Camaro Cup
Sebastian Hohenthal, 27 år, är tillbaka i svensk racing – i år kör han Camaro
Cup för Memphis Racing. Efter en framgångsrik formelbilskarriär med bland
annat seger i det brittiska formel Renault-mästerskapet 2006 gör Mora-sonen
en efterlängtad comeback på racerbanan efter två års uppehåll i tävlandet.
– Det är fantastiskt att vara tillbaka på racerbanan, säger Hohenthal. Jag har
följt den fantastiska utvecklingen i Camaro Cup och det är onekligen ett av de
tuffaste mästerskapen just nu. Jag ser fram emot sommaren och jag är
övertygad om att jag har de bästa förutsättningarna att lyckas tillsammans
med Memphis Racing.
Sebastian Hohenthal får sällskap av tre andra duktiga förare i Memphis

Racing. Sedan tidigare är Hampus Lindqvist och Michael Wärn klara. Dansken
Dennis Lind är i likhet med Hohenthal ett nytillskott i teamet.
– Vi är mycket glada och stolta över att så meriterade förare har valt att
ingå in vårt team 2012. Sebastians erfarenhet och snabbhet i formelbilar ska
vi nu omsätta i en Camaro vilket vi tror kommer att fungera perfekt, säger
Richard Berggren, teamchef i Memphis Racing. Sebastian har alltid haft en
förmåga att anpassa sig, vilket faktumet att han satt poles, snabbaste
racevarv och segrar under sina debutår i respektive klass. Vad Dennis kan
prestera fick vi ett kvitto på under vinterns Camaro Cup-tävlingar i USA där
han var den enda som på allvar kunde hota före detta F1-föraren Jan
Magnussen. Både Sebastian och Dennis är dessutom fantastiska
personligheter som kommer att passa bra in i Memphis Racing.
Camaro Cup har premiär tillsammans med STCC på Mantorp Park den 4-5
maj. Då bjuds publiken även på Clio Cup JTCC, Carrera Cup och Pro Superbike.
Finalen körs på Solvalla i Stockholm den 21-22 september.

Om STCC
STCC AB äger de kommersiella rättigheterna till racingserien STCC. Bolaget
bildades 1996 och har sitt säte i Stockholm. STCC AB driver och arrangerar en
av Sveriges största arena- och TV-sporter med ca. 13.000 åskådare per
deltävling och över 70 timmars TV-sändning.
•
•
•

TV-avtal på fyra år med CANAL+ och SVT
Femårsavtal med Svenska Bilsportförbundet
SM-status (Clio Cup JTCC har JSM-status)

Kalender 2012
•
•
•
•
•
•
•

Mantorp Park 4-5 maj
Ring Knutstorp 18-19 maj
Sturup Raceway 15-16 juni
Mantorp Park 6-7 juli
STCC Airport Race Östersund 10-11 augusti
Jyllandsringen 25-26 augusti
Ring Knutstorp 7-8 september

•

Solvalla, Stockholm 21-22 september

Kontakt
STCC AB
Vikdalsgränd 10A
131 40 NACKA
Tel: 08-716 60 65
Mail: info@stcc.se
Hemsida: www.stcc.se
Scandinavian Touringcar Corporation AB har enligt Soliditet AB, Nordens
ledande leverantör av kredit- och affärsinformation, AAA i kreditvärdighet,
den högsta nivå som går att uppnå. Endast 2,7 procent av alla företag når upp
till denna kreditbedömning.

