
Andreas och Jessica Bäckmans resa mot
TCR Europe-mästerskapet 2020



Syskonen Bäckman tar sikte på 
att ta hem titeln 2020 

2019 års säsong i TCR Europe resulterade i flera pallplatser för Andreas 
och Jessica Bäckman. Nu satsar de fullt ut på att ta hem titeln 2020. Är du 
intresserad av att bli en del av deras resa mot målet? Läs mer om syskonen 

Bäckmans spännande resa mot TCR Europe-toppen! 

Uppväxta i Sveriges största militärstad Boden i Norrbotten 
kommer syskonen Bäckman från en släkt med stort 
motorintresse, där morbror körde rallycross och kör rally 
medan pappa Bäckman alltid mekat med bilar. Men det var 
mamma Bäckman som fick syskonens racingkarriär att 
gry när hon anmälde dem till en gokartskola hon läst om i 
tidningen. 2006 hade båda syskonen redan blivit tävlande 
gokartförare, först lokalt, sen i hela Sverige och 2010 äntrade 
de världsscenen för att möta världens främsta förare på 
storbanor i Spanien, Belgien, Tyskland och USA. 2017 var det 
sedan dags att ta nästa steg i racingkarriären.

RALLYCROSS GAV NYA LÄRDOMAR 
Andreas och Jessica började nu köra rallycross, vilket 
utöver asfalt även inkluderar grus och betydligt större bilar 
som kräver en helt annan körteknik. Detta innebar stora 

utmaningar men gav i längden en betydande erfarenhet av 
bilkontroll och syskonen har lärt sig tjusningen med kortare 
race där det gäller att vara på bettet redan från start. 

VIDARE MOT EUROPAS RACING-ELIT 
Till 2018 tog Andreas och Jessica steget upp till racing och 
började tävla i Touringcar-bilar. Under året tävlade de i STCC, 
Scandinavian Touring Car Championship, samt i den brittiska 
motsvarigheten TCR UK. De gjorde dessutom ett inhopp i 
den europeiska serien TCR Europe. Inom racing kunde de 
tryggt luta sig mot erfarenheterna ifrån gokart och rallycross. 
Även om en touringcar-bil är mycket större och tyngre än 
de tidigare bilarna de tävlat med, så var körtekniken mer lik 
gokart. 2019 beslöt sig syskonen för att satsa fullt ut på TCR 
Europe-mästerskapet med teamet Target Competition och 
varsin Hyundai i30 N TCR-bil. 

MERSMAK EFTER PALLPLATSER I TCR EUROPE 
När Hyundai Motorsport GmbH under 2019 lanserade den 
stora juniorsatsningen: Hyundai Motorsport Customer 
Racing Junior Driver (ett initiativ som främjar utvalda, 
lovande racingstjärnor) valdes Andreas och Jessica in. Här 
inkluderas coachning, utvecklande träning och professionell 
mediahantering och stödet var definitivt en faktor till 
syskonens framgångar under året. Andreas kammade 
exempelvis hem en seger i TCR Europe:s deltävling i 
Barcelona och två raka pole positions under säsongen, 
medan Jessica tog pallplatser i tre olika mästerskap 
(TCR Europe, TCR Germany och TCR Scandinavia) under 
året. De goda resultaten har definitivt gett mersmak och 
syskonen satsar nu fullt ut på att ta hem titeln 2020 – och nå 
framtidsmålet om att tävla i VM-serien WTCR. 





•  3:a i första deltävlingen av 
Norrlandscupen, Micro (första 
pallplatsen i karriären)

•  Vinnare av DM-finalen, Mini (första 
vinsten i karriären)

•  4:a i en deltävling av Rotax Max 
Challenge Finland, Rotax Max 
Junior

•  9:a i SM, KF3
•  4:a totalt i den Mellansvenska Kart 

Racing Serien (MKR), Rotax Max 
Junior

•  En pallplats i det Estniska 
Mästerskapet, Rotax Max Junior

•  Distriktsmästare, Rotax Max

•  Vinnare av Tom Trana Trophy, 
Rotax Max

•  4:a totalt i Rotax Max Challenge 
Sverige, Rotax Max

•  14:e i debuttävlingen i Rotax DD2 
i VM
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•  Pallplats i den tredje deltävlingen av 
Rotax Euro Challenge, Rotax DD2

•  3:a totalt i det Belgiska 
Mästerskapet, Rotax DD2

•  Svensk Mästare, KF2
•  Vinnare av andra deltävlingen av 

det Belgiska Mästerskapet, Rotax 
DD2
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•  3:a totalt i Rotax Euro Challenge, 
Rotax DD2

•  3:a i SM, KZ2
•  Vinnare av sista deltävlingen av 

Rotax Euro Challenge, Rotax DD2
•  Vinnare av sista deltävlingen av det 

Belgiska Mästerskapet, Rotax DD2

•  4:a i SM, KZ2
•  Vinnare av Rotax International 

Open, Rotax DD2
•  Norrlandscup-mästare, KZ2
•  2:a i VM, Rotax DD2

•  Två segrar i Isracing-SM
•  Vinnare av Rotax International 

Open, Rotax DD2

•  1:a i TCR Europe i Barcelona
•  Två raka pole-positions i TCR Europe i 

Oschersleben och Barcelona
•  4:a i TCR Europe 2019

•  Vinnare av utmärkelsen RX2 Most 
Improved Driver of the Year

•  5:a i Rallycross-VM deltävlingen i 
Hell, Norge, RX2

•  4:a i Rallycross-VM deltävlingen 
i Höljes, Sverige och snabbaste 
varv, RX2

•  Vinnare av första deltävlingen av 
italienska Rallycross mästerskapet 
(TRX) i Maggiora, Italien

• 4:a totalt i Junior-SM/JTCC
•  2:a plats i Göteborgs Stora Pris, 

 KZ2 (Gokart)
• 3:a totalt i TCR UK
• En vinst i JTCC på Anderstorp (STCC)
•  Sex pallplatser, tre snabbaste varv i TCR UK
•  Två segrar, tre pallplatser i Isracing-SM
•  Racevinnare och pole position på Croft, 

TCR UK
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Född: ...........29 augusti, 1995
Bor: ..............Boden
Gör:.............. Racerförare för Target 

Competition, studerar 
till civilingenjör på Luleå 
Tekniska Universitet

Meriter: ...... Racevinnare i TCR Europe 
2019, Racevinnare i TCR 
UK 2018, Tvåa i Gokart-VM 
2015, SM-guld i Gokart 
2013

Förebild: .....Marc Márquez
Aktuellt: .....TCR Europe-satsning 2020

Snabbfakta



Andreas tog gokartlicens i Luleås Gokartskola 2005. Och 2006 
inledde han sin tävlingskarriär i Norrlandscupen för att snart 
köra landet runt innan han 2010 tog steget till den internationella 
gokartscenen. Åren som följde lade Andreas världen för sina fötter 
med tävlingar och framgångar i Spanien, Frankrike, Belgien, Tyskland, 
England, Portugal, Las Vegas och New Orleans. 2014–2016 körde 
han för fabriksteamet Kosmic, i Kartingens Formel 1.

2018 tog Andreas steget upp till racing och började tävla i 
Touringcars. Under året tävlade han i STCC, Scandinavian Touring 
Car Championship, samt i den brittiska motsvarigheten TCR UK. Han 
gjorde även ett inhopp i den europeiska serien TCR Europe, där han 
sedan tävlade under 2019 och tog hem en vinst och två raka pole-
positions under året.

– Min viktigaste styrka är att jag är jämn, vilket betyder att jag nästan 
alltid når bra placeringar. Jag arbetar också hela tiden mot att höja 
lägstanivån för att ta rygg på de främsta förarna. Lägger också en 
hel del tid på fysträning och följer all motorsport – det är mitt sätt att 
hålla mig i form och up-to-date.

Andreas
Bäckman

På sikt vill jag utmana 
konkurrensen och bli bäst i 
världen, och därför är det 
viktigt att jag kan börja 

leva på min racing så att jag 
kan fokusera på min fortsatta 

utveckling.



Jessica Bäckman började i gokartskola när hon var sju år, men fick 
vänta två år till innan hon var tillräckligt gammal för att ta tävlingslicens. 
2006 debuterade hon i Norrlandscupen, för att sen komma att tävla 
i såväl Stockholm som södra Sverige och internationellt. 2014–2015 
börjar hon köra för italienska fabriksteamet Kosmic – i en serie som 
kan liknas vid gokartingens Formel 1 med tuffa och jämna lopp som 
ger riktigt bra träning för framtiden.

2017 tog Jessica, liksom sin bror, steget till Rallycross och 2018 tog 
Jessica steget upp till racing och började tävla i Touringcar-bilar. 
Hon tävlade i STCC, den Skandinaviska Touring Car Serien, samt den 
brittiska motsvarigheten TCR UK. Där kunde hon luta sig tryggt mot 
erfarenheterna från både gokart och rallycross.

Jessica gick in i 2019 med ny bil, nytt team och i ett nytt mästerskap, 
och hon lyckades ta hem tre pallplatser under säsongen.

– Min styrka är att jag verkligen gillar att köra, vilket gör att jag alltid 
satsar allt på att ta mig förbi bilarna framför samt att jag är bra på att 
hålla mig lugn även om det inte går min väg på banan. 

Jessica
Bäckman

Målet för år 2020 är att vara 
med att tävla om pallplatserna 
i mästerskapet, för att år 2021 
nå världseliten i TCR: World 

Touring Car Championship WTCR. 



Född: ...........Född: 25 augusti, 1997
Bor: ..............Boden
Gör:.............. Kör TCR Europe för Target 

Competition, studerar 
till Civilekonom på Luleå 
Tekniska Universitet

Meriter: ...... 3 SM Guld, 4:a i TCR UK 
förarmästerskapet och 
2:a TCR UK deltävling. Tre 
pallplatser i TCR under 
2019.

Förebild: .....Michael Schumacher
Aktuellt: .....TCR Europe-satsning 2020

•  Cadetti 2006
•  1:a Vann sin första tävling någonsin 

i karting

•   1:a Distriktsmästare Formula Micro 
2007-2008

•  2:a Norrlandscupen

•  3:a Norrlandscupen Formel mini 
& J-60

•  3:a Sverigecupen

•  4:a SM, Rotax Max Junior Rotax 
Max Junior & KF3 2010-2011

•  4:a Tom Trana Trophy, KF3

•  Bästa tjej i VM 
• 5:a EM tävling 3
• Rotax Max Junior
• 7:a Super 1 tävling 5
• 1:a SM

•   1:a Belgiska mästerskapet Tävling 1
• Rotax Max Senior 2013
•  6:a Super 1 Tävling 6 Shenington 

- 2013
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•  1:a Belgiska mästerskapet tävling 2
•  3:a EM/Vintercupen
•  Rotax Max Senior & KF2
• 8:a Tyska mästerskapet, KF2
• 2:a SM, KF2

• 2:a Belgiska mästerskapet, tävling 6
•  3:a Tyska mästerskapet tävling 4, 

KF2
• 1:a Belgiska mästerskapet tävling 5

• 3:a Belgiska mästerskapet tävling 3
• 4:a EM tävling 3
• Pole position EM

• Bästa tjejen i VM, RX2
• 1:a SM , Senior 125
• 5:a RallyX Nordic Tävling 6, RX2

• 4:a totalt i TCR UK
•  2:a TCR UK tävling 3, Brands Hatch 

– därmed första kvinnan i UK och 
den andra kvinnan genom tiderna 
att nå pallen i ett TCR mästerskap

• 2:a i TCR Germany på Hockenheim
•  3:a i TCR Europe på Hockenheim
• 3:a i TCR Scandinavia på Anderstorp
• 6:a i FIA Motorsport Games

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Snabbfakta





Syskonen kör varsin Hyundai i30 N TCR för ett av de absolut 
bästa TCR-teamen, Target Competition, som har många meriter 
bakom sig. 

Teamet vann 2015 både förar- och teammästerskapet i den in-
ternationella serien TCR International. År 2017 blev Target Com-
petition team-mästare i TCR Europe. 2018 års säsong blev en 
besvikelse för teamet, men 2019 var de tillbaka och lyckades ta 
tillbaka både förar- och teammästerskapet i TCR Europe. 2020 
siktar teamet på att försvara båda titlarna.

Teamet bildades 2004 av Andreas och Markus Gummerer och 
är idag ett av Europas mest meriterade racingteam. År 2020 täv-
lar Target Competition i hela TCR Europe-serien.

Teamet

Teamet är idag ett av Europas 
mest meriterade racingteam.



Kalender 2020

Spa-Francorchamps
Belgien
1-2 maj

Red Bull Ring
Österrike
16-17 maj

Oschersleben
Tyskland
27-28 juni

Paul Ricard
Frankrike
18-19 juli

Zolder
Belgien

12-13 september

Monza
Italien

26-27 september

Barcelona
Spanien

10-11 oktober

TCR Europe står för Touring Car Racing Europe och är den euro-
peiska serien för Touringcar-bilar. Serien körs på sju deltävlingar 
runt om i Europa och är TCR:s näst största serie efter världs-
mästerskapet WTCR, World Touring Car Cup. TCR-konceptet har 
blomstrat världen över och etablerat sig i serier på både interna-
tionell och nationell nivå. TCR Europe körde sin första säsong år 
2018, ersatte TCR Europe Trophy (en tävling som tidigare kördes 
en gång per år) och bildade då ett nytt Europamästerskap för 
TCR-bilar. 

Under 2019 tävlade över 37 förare i TCR Europe-serien och nivån 
är extremt hög, tack vare att elitförare från hela Europa deltar. 
2018 års mästare Mikel Azcona tog steget upp till WTCR till 
2019 års säsong, vilket visar att TCR Europe möjliggör en natur-
lig och direkt ingång till världsmästerskapet.
 
Samtliga race livesänds på sociala medier på JA Bäckmans Fa-
cebooksida och på TCR TV på YouTube.

TCR Europe59 37

34 14

7 7

8 6

Förare FÖRARE SOM MEST
PÅ HUNGARORING 2019

Team Race

Deltävlingar Bilmärken

Racevinnare 
2019

Länder





Möjligheter 
till sponsring

De unga, lovande racingförarna tillika syskonen Andreas och Jessica Bäckman går nu en 
spännande och strålande framtid till mötes. Som vinnare i TCR Europe, TCR UK, flerfaldiga Svenska 
mästare i go-kart och högt rankade i näst intill alla tävlingar de ställer upp i, har syskonens resa just 

börjat. Här kan du läsa mer om de olika samarbetsmöjligheter som erbjuds.

JA-B A C K M A N.C O M
På syskonens professionella hemsidor tillåts ditt företag att ta 
plats som sponsor, med kort information följt av en länk till er 
hemsida. Tillfället är ypperligt för er att synas i ett nytt forum, 
där nya potentiella kontakter hittar till ditt varumärke. 

NY H E T S B R E V
JA Bäckman skickar ut nyhetsbrev och press-releaser på både 
svenska och engelska på både Mynewsdesk och via epost, både 
före och efter varje tävlingshelg. Här är en möjlighet att nå nya 
potentialla kunder genom att placera er logotyp i nyhetsbrev.

S O C I A L A I N L Ä G G
Med över 40 000 följare i sociala kanaler som Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn och Youtube, når syskonen 
Bäckman dagligen ut till en bred, högst mottaglig målgrupp.

Öka ditt företags räckvidd och inled ett samarbete med 
syskonen, där de taggar in ditt företag i inläggen och skapar på 
så vis trovärdighet i varumärket. 

Här välkomnas din förfrågan och tillsammans skräddarsys ett 
upplägg som passar båda parter perfekt. 



A M B A S S A D Ö R E R
Andreas och Jessica Bäckman är 
med sina varma, drivna personligheter 
trovärdiga ambassadörer för ditt företag, 
dess allmänna marknadsföring eller i 
syfte att hålla föredrag eller liknande. 
Racingpassionen och syskonens glöd 
smittar snabbt av sig och kan inspirera 
även utanför tävlingsbanan. 

F Ö R E TA G S E V E NT G O-K A RT
Perfekt för företagets sommarfest eller höstens kick-off; Anordna ett företagsevent med gokart-race, god mat och dryck 
tillsammans med syskonen Bäckman på Kallaxbanan i Luleå eller vid er närmaste gokart-bana. Här utlovas en fartfylld 
upplevelse där Jessica och Andreas delar med sig av de grundläggande kunskaperna, ger goda råd och säkerställer en 
upplevelse utöver det vanliga. 

E V E NT PÅ G E L L E R Å S E N
Ta chansen att uppleva en racerförares 
vardag – på Gelleråsen Arena i Karlskoga 
är det möjligt! 

Gelleråsen Arena är en mycket teknisk 
bana om 2400 m. där Sveriges största 
banracingtävlingar körs. För en dag 
kliver du in i racingvärldens intensiva 
värld, där teoretisk genomgång åtföljs av 
allt från körställning till kurvteknik. 

Kunskapen är inte bara intressant för 
dagen i sig; Du lämnar arenan med 
en ökad förståelse för bilen och nya 
förutsättningar för härligare bilkörning 
– varje dag.

R E K L A M U T RY M M E PÅ O V E R A L L, B I L ,  K L Ä D E R
Racingoverallerna, bilarna, hjämarna och teamkläderna ger en suverän chans till 
exponering såväl på banan, som medialt i form TV, nyhetsartiklar, bilder och filmer 
som produceras. Tillsammans med syskonens marknadsföringsteam säkerställs 
att ditt företags logo syns tydligt och går väl ihop med övrig design. 

RACING GEAR / SS19  Customer Overalls TCR 2019

POCKETS
BELT
STD. LEG
NASCAR LEG
FABRIC COLORS

blue redbull
HERO RCTTE0007
blue sky
HERO RCTTE0024

N°: 19.390

A.Bäckman



VIP-
hospitality
Ta del av den europeiska serien TCR 

Europe med olika VIP-paket. Få tillgång 
till mat och dryck i TCR seriens hospitality 

som ligger centralt i depåområdet i 
direkt anslutning till teamen och bilarna. 

I VIP-paketen ingår biljetter till de 
bästa sittplatserna och tillgång till hela 

depåområdet. Här upplever du, dina 
kollegor och eventuella samarbetspartners 

intensivt fartfylld racing på nära håll.





Bli en del i syskonen 
Bäckmans resa mot  

racingtoppen!
Andreas och Jessica Bäckman har internationell 

genomslagskraft men också lokal och nationell förankring. 
Med ett jordnära sätt, en vilja att alltid utvecklas samt genuina 

norrbottniska vinnarskallar kan de erbjuda dig och din 
verksamhet ett unikt samarbete – i Sverige och ute i Europa.

Använd TCR Europe 
som eventplattform.

Skapa intresse för din 
verksamhet i sociala medier 

och på webben.

Dra nytta av exponeringen för 
ditt varumärke i media och TV.

Använd Jessica och Andreas 
som ambassadörer, föredrag, 

kundträffar med mera.



@jabaeckman 
ja-backman.com

FACEBOOK-SQUARE TWITTER-SQUARE INSTAGRAM LINKEDIN



Tävlingsåret 2019
Under 2019 tävlade Andreas och Jessica Bäckman för det italienska teamet Target Competition i 

mästerskapet TCR Europe, samt att de har gjort inhopp i de nationella serierna TCR Germany och TCR 
Scandinavia. Med varsin Hyundai i30 N TCR-bil har de äntrat anrika storbanor som tyska Hockenheimring 
och belgiska Circuit de Spa-Francorchamps. Året har bjudit på stora lärdomar – och imponerande resultat.



Andreas Bäckman
a-backman.com

andreas@a-backman.com
+46 (0) 730-67 64 80

FACEBOOK-SQUARE TWITTER-SQUARE INSTAGRAM LINKEDIN youtube-square

@andreasbckman 

Jessica Bäckman
j-backman.com

jessica@j-backman.com
+46 (0) 734-02 51 40

FACEBOOK-SQUARE TWITTER-SQUARE INSTAGRAM LINKEDIN

@jessbackman 

• 3:e plats i TCR Europes 
deltävling i Hockenheim.

• 3:e plats i TCR Scandinavias 
deltävling på Anderstorp.

• 2:a plats i TCR Germanys 
deltävling i Hockenheim.

• 6:e plats i  
FIA Motorsport Games.

• Vinnare av TCR Europes 
deltävling i Barcelona.

• Två raka pole-positions i 
Oschersleben och Barcelona.

• 3:e plats i TCR Europes 
deltävling på Spa-Francorchamps.




