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Säsongen 2018 vann Linus det prestigefyllda brittiska Formel 3-
mästerskapet, BRDC British Formula 3 Championship. Han följde 
därmed i hjulspåren efter giganter som Jackie Stewart, Ayrton 
Senna och Mika Häkkinen.

Linus är regerande mästare i amerikanska Formula Regional Americas, 
där han under 2020 slog rekord på löpande band och tog en överlägsen 
titel i kraft av förkrossande 15 segrar på 17 race.

Första formelbilstiteln kom redan 2016, då Linus – tävlandes för 
det egna lilla familjeteamet – tog hem svenska Formula STCC 
Nordic i ohotad stil. Med 10 segrar på 14 race satte han samtidigt 
ett nytt poängrekord. Linus vann även Junior-SM. 

KLICKA FÖR BAKGRUND

KLICKA FÖR CV

I KORTHET
Linus tävlar i år i Indy Lights – det sista steget innan 
INDYCAR på den amerikanska racingtrappan. I potten för 
årets mästare ligger tre garanterade starter i INDYCAR 
till 2022 – däribland i klassiska storloppet Indy 500.

LÄS MER

https://www.linuslundqvistracing.se/om-linus/
https://www.linuslundqvistracing.se/cv/
https://www.linuslundqvistracing.se/linus-lundqvist-in-pa-indycar-arenan-klar-for-indy-lights/


Linus Lundqvist, 21 år från Tyresö, tävlar under 2021 i amerikanska Indy 
Lights – det sista steget på trappan mot INDYCAR. Linus är regerande 
mästare i Formula Regional Americas och har också vunnit såväl 
det anrika brittiska Formel 3-mästerskapet som svenska Formula STCC 
Nordic.

Linus vann Formula STCC Nordic, Sveriges enda formelbilsmästerskap, 
säsongen 2016 och tog därefter steget till England och brittiska Formel 
4 under 2017. Trots en rad frustrerande tekniska problem slutade Linus 
femma totalt i förarsammandraget, med fem inkörda segrar och 11 
pallplatser. Hans fart belystes ytterligare av fem pole positions samt 
snabbaste varvtid i hela nio race; fler än någon annan förare.

Under 2018 fortsatte framgångssagan i oförminskad hastighet. Steget 
upp till det brittiska Formel 3-mästerskapet bekräftade den potential 
som gör Linus till ett av Sveriges största racinglöften just nu. Seger 
redan i säsongens allra första race utlöste en svallvåg av framgångar 
som till slut ledde hela vägen fram till guld i mästerskapet – som 
debutant.

Linus blev den förste svensken sedan Stefan ”Lill-Lövis” Johansson, 
1980, att ta hem den anrika brittiska F3-titeln och följa i spåren efter 
giganter som Jackie Stewart, Ayrton Senna och Mika Häkkinen.

I konkurrens med 67 andra förare lyckades Linus under 2018 dessutom 
vinna Sunoco Whelen Challenge, ett av motorsportens mest värdefulla 
priser. Belöningen blev en fullt finansierad styrning i 2019 års upplaga av 
klassiska Daytona 24-timmars i Florida, USA, där han också fullföljde sitt 
livs första långlopp bakom ratten på en Lamborghini Huracán GT3. 

Linus huvudsakliga tävlingsprogram under 2019 kretsade dock kring den 
populära formelbilsserien Euroformula Open, som avgjordes över nio 
tävlingshelger på några av Europas absolut främsta racingarenor. En 
femteplats totalt i förarmästerskapet, och en andraplats bland fältets 
nykomlingar, visade prov på fortsatt stor potential och gav samtidigt 
ovärderlig erfarenhet i den internationella hetluften.

Under 2020 axlade Linus en ny utmaning på en ny kontinent, när han tog 
plats hos mästarteamet Global Racing Group i amerikanska Formula 
Regional Americas. Trots komplicerade omständigheter i kölvattnet av 
coronapandemin formligen krossade Linus allt motstånd, med 15 segrar 
på 17 race och en övertygande titel. Han toppade också samtliga 
säsongens tidskval och raderade ut gällande varvrekord på fem av de sex 
banor som besöktes.

Säsongen 2021 tar Linus ett potentiellt avgörande steg i karriären när 
han, delvis med hjälp av ett mästarstipendiat från motorleverantören 
Honda, äntrar Indy Lights – INDYCARs främsta supportklass. Han kör för 
Global Racing Group with HMD Motorsports.

HELA RESAN



2020: ”MR. PERFECT”
15 SEGRAR PÅ 17 RACE

5 BANREKORD, ALL-TIMESNABBAST I ALLA TIDSKVAL

15 POLE POSITIONS

14 SNABBASTE VARV



2021: INDY LIGHTS

450 HK, 340 KM/H

STADSLOPP, OVALER & 
TRADITIONELLA BANOR

MÄSTAREN GARANTERAD MINST
TRE INDYCAR-RACE 2022

SISTA STEGET INNAN INDYCAR

ALLA RACE KÖRS 
IHOP MED INDYCAR INDYCAR-TESTER FÖR TOPP TRE



2021: KALENDER



TV4 NYHETSMORGON 
SE INSLAGET HÄR

https://www.linuslundqvistracing.se/linus-gastar-tv4s-nyhetsmorgon/


Uppskattat PR-värde under 2020:

5 350 000 SEK

Baserat på ackumulerad TV-tid i sekunder, konverterad till jämförbar reklamkostnad, samt redaktionella artiklar.



“Every time I thought ‘oh God we’re in for a difficult
situation’, he just kept getting better and better; 
the more pressure he was under the better he got.”

”And I’ll put money on it, he won’t put a scratch on 
the car and and that’s what will bring him the 
championship. Consistent scoring - and when the 
car’s right, he’ll be unbeatable.” - Anthony ”Boyo” Hieatt

Tidigare teamchef



IndyCar & Indy 500 
2022

Indy Lights 2021

Formula Regional 
Americas 2020

KARRIÄRPLAN



info@llmotorsport.se
www.linuslundqvistracing.se


