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DTM-Världsmästaren Mattias Ekström i Concorde

Den svenske motorsportmästaren Mattias Ekström kör Concorde
 
Snabb svensk med två ekipage – en Audi A4 DTM och en Concorde Liner 1140 G Mini. Racermästaren Mattias Ekström har i likhet med
Formel 1-världsmästaren Sebastian Vettel och rallyvärldsmästaren Sebastian Loeb valt att skaffa sig en Concorde husbil. Mattias Ekström,
som är fabriksförare i Audi-stallet Abt Sportsline i tyska standardbilsmästerskapen DTM, tog för några dagar sedan emot sin nya Concorde
Liner 1140 G Mini på Abt-stallets hemmabas i Kempten.  Concordes VD Viktor Netzer och försäljnings- och marknadschef Stefan Kölle
överlämnade nycklarna till 32-årige Mattias, som tog plats bakom ratten på en gång.
Mattias Ekström stämmer knappast in på klichébilden av en racerförare. Privat är han stillsam,  går sällan på fester och tillbringar helst
sin lediga tid i sitt hus vid Bodensjön i Schweiz tillsammans med  frun, barnen och hundarna. Men han sticker inte under stol med att
han delar kärleken till familjen med en stark passion för något helt annat, Nämligen: FART !!!
Mattias söker utmaningar inte bara i tyska DTM utan även i rallytävlingar, långdistanstävlingar och i ”Race of Champions”, som han redan
vunnit flera gånger. 2010 upptäckte han dessutom sin passion för den amerikanska NASCAR-serien. I DTM har han redan kammat hem
två mästartitlar, den första 2004 och den andra 2007. År 2009 var han en av startfältets snabbaste förare och favorittippad, men däck-
skador i två deltävlingar kostade honom segern. Säsongen 2010 blev han utslagen av det tekniskt överlägsna Mercedes-stallet. Men i år
ska det bli ändring på det, har han bestämt. Med nya, bättre däck och den vässade kraften på 470 hästar från sin modifierade Audi är 
han övertygad om att han har goda chanser att ta hem första platsen 2011. Mattias fru och föräldrar följer ofta med till viktiga tävlingar
för att ge honom sitt stöd. Tidigare har de varit tvungna att låna föräldrarnas husbil som ”tillflykt” inför tävlingar, men från och med
dennasäsong kan Mattias alltså kliva in i sin egen Concorde Liner 1140 G Mini
och förbereda sig inför tävlingarna på bästa sätt tillsammans med frun,
barnen och hundarna. Och äta havregrynsgröt enligt mammas
recept till frukost, som blivit något  av en ritual för honom
vid viktiga tävlingsdagar. Vi håller tummarna för Mattias
under kommande tävlingar. Säsongens första tävling
ägde rum den första maj på Hockenheimring,
där han gjorde en fin prestation och kom 2:a.

Fakta:
Mattias Ekström kör just nu för Audi-stallet Abt Sportsline
Född: 14 juli 1978 i Falun, 1,83 m lång, 77 kg
Styrkor: Målinriktad, självsäker, har kämparanda & aggressivitet
Fritidssysselsättning: Familjen, hemmet och hundarna
Favoritsporter: Jetski, gokart, tennis, rally
Favoritmat: Italiensk och grekisk mat

Grattis Mattias & Som vi Brukar säga på Forbergs, “Go Hard or Go Home”

KARRIÄR:
1993 Gokart
1994 Gokart, svenska Renault 5 Cup
1995 Andraplats, Svenska Renault 5 Cup
1996 Vinnare av svenska Renault 5 Cup. ”Årets unga förare”
1997 Svenska standardvagnsmästerskapen (STCC) ”Rookie of the year”
1998 Svenska standardvagnsmästerskapen
1999 Vinnare av Svenska standardvagnsmästerskapen (med Audi)
2000 Svenska standardvagnsmästerskapen (med Volvo)
2001 Börjar köra tyska standardvagnsmästerskapen (DTM) (med Abt-Audi)
2002 Första segern i DTM för Abt-Audi
2003 DTM för Abt-Audi, Svenska rallyt (med Mitsubishi)
2004 Segrare i DTM i Audi A4, segrare i grupp N i Svenska rallyt och
          Rally Catalunya
2005 DTM (med Audi A4), segrare i nationscupen i Race of Champions
2006 DTM (med Audi A4), segrare i Race of Champions
2007 Segrare i  DTM med Audi A4, segrare i Race of Champions
2008 DTM med Audi A4
2009 Segrare i Race of Champions

Även Dessa Stjärnor Åker Concorde: Sebastian Vettel (F1), Nigel Mansell (F1), Ralf Schumacher (F1), Sebastian Loeb (WRC), Bode Miller (Alpint) 


