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Nu drar racingsäsongen 2017 igång för
Ford GT
Fords racingteam Chip Ganassi drar i helgen igång säsongen 2017 med sina
två Ford GT. Tävlingen på hemmaplan på Silverstone Circuit i Storbritannien
inleder kampen om FIA World Endurance Championship inom klassen GTE
Pro.

Ford Chip Ganassi har sin bas i Greatworth, bara några kilometer från
Silverstone Circuit där helgens första GTE Pro-race går av stapeln. Tävlingen

inleder striden om FIA World Endurance Championship. Nytt för 2017 är att
GT-teamen nu även kämpar för världsmästerskapstiteln, vilket bland annat
innebär att de tävlande får nöja sig med tre uppsättningar däck, istället för de
fyra som gällt under tidigare säsonger.
– Vårt mål är självklart att vinna mästerskapet i år. Vi måste fokusera på att
avsluta varje race, se till att utnyttja våra styrkor och plocka hem de poäng vi
behöver för att kamma hem titeln i slutet av säsongen. Motivationen är på
topp då vi faktiskt tävlar för att vinna ett världsmästerskap i år. Bilarna inom
GTE Pro-klassen är väldigt likvärdiga, vilket säkert kommer leda till några
riktigt heta kamper på banan under säsongen, säger Andy Priaulx från
Storbritannien.
Samma team som ställer upp vid Le Mans
De Ford Chip Ganassi-förare som deltar under FIA World Endurance
Championship är samma personer som kommer köra det prestigefyllda loppet
vid Le Mans. Ford GT med nummer 66 kommer under säsongens tre första
race köras av Billy Johnson från USA, Stefan Mücke från Tyskland och Olivier
Pla från Frankrike. Nummer 67 kommer köras av Luis Felipe ”Pipo” Derani
från Brasilien samt Andy Priaulx och Harry Thincknell från Storbritannien.

Se YouTube-videon här

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 199 000 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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