
	  
	  

	  

 

Hugh Grant kör för välgörenhet på Autoropa Racing Day 
  
Lördagen 13 september är det äntligen dags för Autoropa Racing Day på Ring 
Knutstorp, en traditionsenlig avslutning av årets racingsäsong. I år kommer Hugh Grant 

att vara på plats och köra till förmån för välgörenhet. 
 

Autoropa firar 80 år och välkomnar allmänheten till en storslagen dag ute på Ring Knutstorps 

racingbana tillsammans med kända racingprofiler såsom Fredrik Ekblom, Fredrik Lestrup, 

Richard Göransson, Thed Björk och Richard Rydell.  

 

Skådespelaren och Golden Globe-vinnaren Hugh Grant, kommer att vara på plats och köra en 

Ferrari 458 Challenge Evolution när han tävlar för Scuderia Autoropa i Swedish GT. Startfältet i 

Swedish GT kommer förutom bilmärket Ferrari att vara fyllt med några av världens mest 

exklusiva bilmärken som exempelvis Porsche, Aston Martin och BMW. 

 

Utöver Autoropas 80-årsjubileum firar italienska bilmärket Maserati 100 år i branschen. I 

samband med dessa två jubileum kommer Autoropa att ha norra Europas största samling av 

Ferrari och Maseratis. Autoropa satsar även på att slå rekord i antal uppradade Maseratibilar 

på banan. Förutom Maserati- och Ferraribilar utlovas bilar från Bentley, Land Rover, Jaguar 

och McLaren. 

 

För motorcykelentusiasten rekommenderas lördagens Battle of the Twins, ett av Sveriges 

största motorcykelrace för tvåcylindriga motorcyklar.  

 

Vinn en medåkning med Hugh Grant  

Hugh Grant kommer efter lördagens Swedish GT Race att delta i en auktion till förmån för 

välgörenhet, där man kommer att auktionera ut medåkningar med Hugh Grant. 

 



	  
	  

	  

 

Det kommer även att finnas auktioner för medåkning i en LaFerrari eller McLaren P1 under 

dagen. Dessutom kommer man att kunna köpa medåkning i de bilar som deltagit i lördagens 

Swedish GT.  

  

Utöver auktioner och medåkningar kommer det att finnas ett unikt välgörenhetspaket att köpa 

under dagen. I paketet ingår: 

 

• Offroadkörning med ATV Polaris Driving Adventure 

• Gokartcity Slalom track 

• Laser Lerduveskytte 

• RaceRooms Racing simulatorer 

 

Autoropa välkomnar hela familjen till en showdag fylld med action och spänning både på 

banan och i depån. Klockan 9:00 öppnas grindarna för Autoropa Racing Days på Ring 

Knutstorp. Endast 150 kr i entré och barn under 15 år går in gratis. 

 

För mer information eller pressackreditering kontakta 
Natalie Ibron 

Press Autoropa Racing Days 

E natalie.ibron@autoropa.se 

T +46 40 43 70 00 
 

 
 
 

 



	  
	  

	  

 

 
Autoropa är importör och auktoriserad återförsäljare för Ferrari, Maserati och Bentley i 
Sverige samt auktoriserad återförsäljare för Jaguar och Land Rover. McLaren 

Stockholm är en del av Autoropa familjen. 
 

Autoropa är ett fullserviceföretag för exklusiva 

bilar, med ett brett och spännande sortiment som 

täcker våra kunders varierande behov.  
 

Autoropa är stolta att förvalta och utveckla några 

av världens starkaste varumärken på den 

svenska marknaden, både gällande försäljning, 

servicemarknad och upplevelse baserade 

produkter knutna till våra varumärken.  

 Vi strävar efter att alltid kunna erbjuda ett noga  

selekterat sortiment med bredd nog att uppfylla 

våra kunders varierande behov. Autoropa är ett 

företag med långa traditioner, innovation och 

spännande produkter där senaste tekniken möter 

hantverk, känslor och passion. Autoropa är ett av 

Sveriges äldsta bilföretag och firar 80-årsjubileum 

2014. 

 
 

AUTOROPA HAR TRE S HOWROOM,  TRE VERKS TÄDER  
OCH F IN ISHING DEPARTMENT  

 

Autoropa Malmö 
Huvudkontor 
Försäljning och service 
 

Testvägen18 
232 37 Arlöv/Malmö 
T +46 40 43 70 00 

Autoropa Stockholm 
Showroom 
Narvavägen 19 
114 60 Stockholm 
T +46 8 562 485 00  
 

Showroom 
Grev Turegatan 5 
114 46 Stockholm 
T +46 8 562 485 14 

Autoropa Service Stockholm 
Magasin 1, S:a Hamnvägen 8 
115 56 Stockholm 
T +46 8 562 485 10 
 

Autoropa Service  
Land Rover Lidingö 
Förrådsvägen 2 
181 41 Lidingö 
T +46 8 562 485 15 

 
 



	  
	  

	  

 

K O N T A K T   
Natalie Ibron 
Press Autoropa Racing Days 
E natalie.ibron@autoropa.se 
T +46 40 43 70 00	  

	  

 


