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Alfa Romeo i

FORMEL 1
Det har været fem lærerige sæsoner i Formel 1
for Marcus Ericsson, inden han begynder sin
Indycar-karriere for SMP Racing. Marcus har
givet os Alfister sin bedste sæson det foregående
år. Tusind tak og held og lykke herfra

S

idst, da vi var en tur forbi
Formel 1-feltet, havde vores
kommende førstekører,
Kimi Räikkönen, hevet
en velfortjent sejr hjem
i Austin, Texas. Her var der stadig håb
for Ferrari, men miraklet indtraf aldrig,
og Lewis Hamilton sikrede sig kørernes
verdensmesterskab i næste runde i Mexico
City.
Løbet i Mexico gav også Alfa Romeo
Sauber F1 Team en fin 9. plads til Marcus
Ericsson og en flot 7. plads til Charles
Leclerc – i alt otte point, teamet kunne
lægge til den samlede score.
I det efterfølgende løb i Brasilien måtte
vi desværre se Ericsson udgå efter en
ellers glimrende kvalifikation, der gav
ham en start fra P7. Der var kontakt
imellem Ericsson og Haas-kører Grosjean
i begyndelsen, og det skabte problemer
med bilen, der blev mere og mere vanskelig
at køre derefter. Et manglende stykke
kulfiber på gulvet i højre side af bilen gav
aerodynamisk asymmetri og påvirkede
bilens evne til at navigere banen på
forudsigelig vis.
For "wonderkid" Charles Leclerc blev
det til endnu en velfortjent 7. plads, hvilket
betød, at han sikrede Alfa Romeo Sauber
F1 Team yderligere seks vigtige point inden
sidste løb på den anden side af andedammen.
Abu Dhabi-løbet er sæsonens finale og
blev kørt fantastisk flot. Desværre skulle
Ericsson’s sidste løb for Alfa Romeo Sauber
F1 Team ende med, at han for anden
gang i streg måtte udgå – denne gang lå
en mekanisk fejl til grund. Men denne
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Der er fart over feltet – også under pitstops. Team og tilhængere er helt
oppe at køre under løbet på Yas Marina-banen i Abu Dhabi

mekaniske fejl var Leclerc sparret for og
kørte den smukke Sauber Ferrari C37 hjem
til en tredje 7. plads i streg.
For Alfa Romeo Sauber F1 Team betød
det, at 8. pladsen i konstruktørernes
mesterskab blev sikret med 48 point
totalt. Teamet må være ekstatisk efter
denne nærmest eventyrlige fremgang – i
begyndelsen af 2018 havde man knap turde
håbe på, at det ville gå dem så godt.

2019-sæsonen
Det nye år har allerede budt på forandringer. I et forsøg på at finde en syndebuk
for de manglende mesterskabstitler har
Ferrari sagt ”Arrivederci, Arrivabene”. Dette
er sandsynligvis foranlediget af den nye
chef for Fiat Chrysler Automobiles, Mike
Manley, manden der tog over efter Sergio
Marchionne’s højst uventede død ultimo
juli sidste år. I stedet forfremmes Matti
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FORMEL 1, TEAM-KONKURRENCEN
POS

TEAM

1

MERCEDES AMG
FERRARI
RED BULL RACING TAG

2
3
4
5
6
7
8
9
10

POINT

RENAULT F1
HAAS F1 TEAM

655
571
419
122

MCLAREN
FORCE INDIA/RACING
SAUBER ALFA ROMEO F1
SCUDERIA TORO ROSSO
WILLIAMS

93
62
52
48
33
7

➥
C37’eren er
lavtflyvende og hurtig
som en jetjager. Der
bliver kørt, så det slår
gnister på banen –
det bringer glæde hos
os Alfister

Det har været fantastisk at se en Formel 1
med vores Alfa Romeo-logo tilbage på sin
rette plads blandt de bedste i den absolutte
topklasse i motorsportens verden. Hvad mon
fremtiden bringer os af nye højdepunkter?

➥
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Efter omrokade på Ferrari-teamet bliver
det spændende at se, om samarbejdet
bærer endnu mere frugt i 2019-sæsonen

Binotto, der siden 2016 har ageret teknisk
chef og derfor siges at være ansvarlig for
Ferrari’s forbedring på drivline-fronten, og
dermed også for motoren i Alfa’en.
Hvordan et sådant organisatorisk skifte
kommer til at have indflydelse på Alfa
Romeo Sauber på den samme front kan vi
kun gisne om.
På trods af, at der formelt er nedfældet
en plan for samarbejdet på tværs af de to
hold, har de menneskelige relationer en stor

Alfa Romeo Sauberteamet arbejder på
højtryk i vinterpausen
for at forbedre
chancerne for
2019-sæsonen
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betydning for kommunikationen holdene
imellem og internt på holdene, hvilket
kan betyde forskellen på, om Alfa Romeo
Sauber F1 Team sniger sig ind i pointene
jævnligt, eller om vi må se dem kæmpe
forgæves for de point.
Det vil være så ærgerligt, hvis en omrokering hos en ekstern leverandør kommer
i vejen for de fremragende fremskridt, vores
team har gjort sig henover sæsonen.

De fremskridt skulle gerne vise sig at være
en trædesten for de to nye kørere, Kimi
Räikkönen, og tidligere testkører for Ferrari,
Antonio Giovinazzi. Der blev i slutningen
af november kørt dæktest for Pirelli,
hvilket betyder, at teamet allerede inden
2019-sæsonen er begyndt at lære hinanden
at kende i en professionel kapacitet – det
bliver spændende at se den nye bil i aktion,
når den slippes løs i Barcelona i sidste
halvdel af februar.

M oto r sp o rt
Sikke billeder Formel 1
giver os – måske man
ved en rejse til sydens
sol skal slå et smut forbi
et løb eller to i den kommende sæson?

" Charles Leclerc blev kåret til Årets Rookie, og
Sauber Alfa Romeo F1 Team blev kåret til Årets
Team af det tyske Sport Auto "

Tidligere testkører for Ferrari,
Antonio Giovinazzi, tester
C37’eren. Der forberedes til
2019-sæsonen

Fantastisk flot resultat!
Efter bare 18 løb i denne
sæson er det lykkedes
holdet at hive sig op fra
den absolutte bund til en
respektabel 8. plads i verdens mest prestigefyldte
motorsportsmesterskab
- Avanti!

RESULTATER
FOR SAUBER ALFA ROMEO F1 TEAM
Grand Prix
Australien
Bahrain
Kina
Aserbajdsjan
Spanien
Monaco
Canada
Frankrig
Østrig
England
Tyskland
Ungarn
Belgien
Italien
Singaore
Rusland
Japan
USA
Mexico
Brasilien
Abu Dhabi
Stilling

Dato
25.03.2018
08.04.2018
15.04.2018
29.04.2018
13.05.2018
27.05.2018
10.06.2018
24.06.2018
01.07.2018
08.07.2018
22.07.2018
29.07.2018
26.08.2018
02.09.2018
16.09.2018
30.09.2018
02.10.2018
21.10.2018
28.10.2018
11.11.2018
25.11.2018

Kval, Ericsson Po., Ericsson
DNF
9
16
11
13
11
15
13
10
DNF
9
15
10
15
11
13
12
10
9
7
12

0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
1
2
DNF
DNF
9

Kval, Leclerc
13
12
19
6
10
DNF
10
10
9
DNF
15
DNF
DNF
11
9
7
DNF
DNF
7
8
8

Point, Leclerc
0
0
0
8
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0
2
6
0
0
6
6
6
39
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