Ford GT vinner Le Mans 24-timmars.
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Ford GT vann Le Mans 50 år efter trippeln
Fords racingteam Ford Chip Ganassi Racing lyckades med den sagolika
bragden att vinna Le Mans 24-timmarslopp på söndagseftermiddagen. Bakom
ratten på vinnarbilen Ford GT med nummer 68 satt Sébastien Bourdais
(Frankrike), Joey Hand (USA) och Dirk Müller (Tyskland). Även bronsplatsen i
tävlingen var en Ford GT, nummer 69 med förarna Ryan Briscoe (Australien),
Scott Dixon (Nya Zeeland) och Richard Westbrook (Storbritannien).
Det är exakt 50 år sedan Ford 1966 tog en trippelseger i loppet med GT40,
vilket följdes av flera års dominans. Även i år var trippeln nära; Fords fyra
bilar slutade etta, trea, fyra och nia.

– Detta är ett historiskt ögonblick för Ford Motor Company. Vi vågade
drömma om att vi skulle återvända till Le Mans 50 år efter den otroliga
segern 1966 och ge oss in i den tuffaste tävlingen i världen. Stoltheten som
vi alla kände när Ford GT korsade mållinjen i Le Mans är helt obeskrivlig.
Teamet som designat, tillverkat och kört Ford GT har jobbat outtröttligt för
att uppnå det här resultatet, och jag är stolt över var och en av dem. Teamet
har visat upp Ford-andan, som innovation, beslutsamhet och äkta samarbete.
Vi värnar vår historia och vårt arv, men i dag skrev vi historia igen och jag
kunde inte vara mer stolt, säger Bill Ford, styrelseordförande i Ford Motor
Company.
Segern i Le Mans kommer bara ett år efter att bilen första gången
presenterades. Det var vid tävlingarna i Le Mans förra året som bilen första
gången visades upp för media. Att på bara ett år ta bilen till seger i Le Mans
är en stor bragd.
– Det är en stor sak att komma tillbaka 50 år efter att Ford vann 1966. Vi sa
att vi ville vinna men att faktiskt också göra det är enormt. Det här teamet
har kommit så långt på så kort tid. Alla arbetade hårt, genom jul och nyår, och
gav oss en racerbil som vi kan köra riktigt hårt. Vi körde som att det var en
sprinttävling i 24 timmar. Jag har vunnit en hel del tävlingar och det här är
stort. Jag är hedrad över att vara med i det här teamet. Jag är amerikan in i
märgen så att få vara en del av Ford-familjen är en fantastisk plats att vara
på, säger Joey Hand, en av förarna i Fords vinnande Ford GT.

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company är ett världsledande bilföretag med huvudkontor i Dearborn
i Michigan. Företaget tillverkar och distribuerar motorfordon i sex världsdelar.
Koncernen har cirka 180 000 anställda världen över och 65 fabriker. Dess fordon
marknadsförs bl.a. under varumärkena Ford och Lincoln. Finansiella tjänster
erbjuds genom Ford Motor Credit Company. För mer information om Ford och
bolagets produkter världen över, vänligen besök
http://www.corporate.ford.com/eller http://www.ford.se/
Ford of Europe ansvarar för produktion, försäljning och service av fordon av
märket Ford på 50 separata marknader och har cirka 47 000 anställda vid sina
helägda anläggningar och cirka 67 000 anställda medräknat joint ventures och

okonsoliderade företag. Vid sidan av Ford Motor Credit Company driver Ford
Europa även Ford Customer Service Division och 22 produktionsanläggningar (13
helägda eller konsoliderade joint venture-anläggningar och 9 okonsoliderade
joint venture-anläggningar). De första Fordbilarna levererades till Europa 1903,
samma år som Ford Motor Company grundades. Tillverkningen i Europa startade
1911.
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