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Frankrijk wint gouden medaille in Land Rover
Driving Challenge, De eerste medaille uitreiking
bij de Invictus Games in Den Haag

De Invictus Games Den Haag 2020 (gehouden in april 2022) is afgetrapt met de

Land Rover Driving Challenge

Deelnemers tonen groot sportmanschap, teamwork en precisie tijdens de Land

Rover Driving Challenge

De hertog van Sussex, beschermheer van de Invictus Games Foundation, reikte

de eerste gouden, zilveren en bronzen medailles uit aan Frankrijk, Roemenië en

Georgië tijdens de openingsceremonie

Teams uit 16 landen legden specialistisch parcours af in een Land Rover

Defender Plug-in Hybrid

Bekijk de film hier https://youtu.be/uxVd6zWogcM
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Invictus Games-deelnemers zijn door de hertog en hertogin van Sussex begroet en

aangemoedigd tijdens het eerste onderdeel van de Invictus Games: de Land Rover

Driving Challenge.

Eerste medailles uitgereikt

Het Franse team bestaande uit Christophe Collot en Franck Poirot, heeft goud gewonnen in

deze eerste medaillewedstrijd, waarin 16 landen het tegen elkaar opnamen in onderdelen waar

rijvaardigheid, navigatievaardigheden en teamwork tot de winst leidden.

De deelnemers trotseerden zwaar terrein op een speciaal aangelegd offroad parcours met

waterhindernissen, een rockcrawl en steile hellingen.

De hertog heeft de medailles uitgereikt aan de top 3, met het Franse team dat goud pakte,

Roemenië dat tweede werd en Georgië dat brons in de wacht sleepte.

De kracht van sport

De Invictus Games Den Haag 2020, presented by Jaguar Land Rover, is een internationaal

sportevenement voor gewonde, zieke en geblesseerde militairen, dienstvrouwen en veteranen.

In de komende dagen volgen nog de onderdelen boogschieten, atletiek, wielrennen, indoor

roeien, powerlifting, zitvolleybal, zwemmen, rolstoelbasketbal en rolstoelrugby. Met sport

wordt herstel gestimuleerd, revalidatie ondersteund en breder begrip en respect gegenereerd

voor hen die hun land dienen of gediend hebben.

Laura Wood, Head of Global PR Brand and Partnerships, Land Rover: “The long-

awaited Games began in true Invictus style today – with passion, teamwork and sheer

dedication. The commitment shown from every competitor was unprecedented. We celebrate

each one of them and all those who played a part in their journey here today. I know everyone

at Jaguar Land Rover wishes each of them the very best of luck for the rest of the Games.”

De Land Rover Driving Challenge bood de eerste medaillekans van de Invictus Games Den

Haag 2020 voorafgaand aan de openingsceremonie op zaterdagavond 16 april.
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Over Jaguar Land Rover: nieuwe vorm aan toekomst voor moderne luxe door design

Jaguar Land Rover geeft met zijn twee onderscheidende Britse merken een nieuwe vorm aan de toekomst van
moderne luxe door design.

Ons huidige aanbod omvat zowel volledig elektrische, plug-in hybride en mild-hybride modellen als modellen
met de modernste diesel- en benzinemotoren. De wereldwijde vraag naar onze toonaangevende Jaguars en
Land Rovers is groot en onze auto’s worden verkocht in 127 landen. Land Rover is met Range Rover, Discovery
en Defender de wereldleider in de markt van premium SUV’s. Jaguar is het allereerste merk dat een volledig
elektrisch aangedreven premium performance SUV op de markt bracht: de Jaguar I-PACE.

Jaguar Land Rover is een door en door Britse onderneming, met twee grote design- en ontwikkelingscentra, drie
autofabrieken, een motorenfabriek en een accufabriek in het Verenigd Koninkrijk. Ook hebben wij autofabrieken
in China, Brazilië, India, Oostenrijk en Slowakije. Drie van onze zeven technologiecentra zijn gelegen in het
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Verenigd Koninkrijk – in Manchester, Warwick (NAIC) en Londen – de andere vier in Shannon (Ierland), Portland
(VS), Boedapest (Hongarije) en Shanghai (China).

In onze Reimagine-strategie staat de elektrificatie van Jaguar en Land Rover centraal en hebben beide merken
een duidelijk eigen karakter. Alle modellen van Jaguar en Land Rover zijn tegen het einde van het decennium
leverbaar met puur elektrische aandrijving. Deze strategie is de start van de ontwikkeling van Jaguar Land
Rover tot een netto CO2-neutrale onderneming – inclusief de productieketen, de producten en de bedrijfsvoering

– in de jaren tot 2039.

Jaguar Land Rover is sinds 2008 een volledige dochteronderneming van Tata Motors. Het heeft daardoor
volledige toegang tot de belangrijkste wereldspelers op het gebied van technologie en duurzaamheid binnen het
grotere geheel van de Tata Group.
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