ROTAX
ROOKIE
2018

Rotax pokaluddeling 2018: Dansk Rotax Max Challenge, Dansk Mesterskab, Jysk
Mesterskab, Sjællandsmesterskab, Ladies Cup, årets ROOKIE - Rotax Mini Rotax Junior, årets bedste Rotax Servicecenter og Rotax klasserne ved Kart Cup
Nord.

Buffet:
- Søgaardens pastaret med kylling & peberfrugt.
- Tarteletter med høns i asparges.
- Langtidsstegt kalveculotte.
- Helstegt benskinke.
- Råstegte & . flødekartofler
- Whiskeysauce
- Tre spændende salater
- Hjemmebagt brød med smør
Dessert buffet:
Et spændende udvalg af kage & hjemmelavet is.

TILMELDING ROTAX GRANDE
PARTY 2018
Tilmelding og betaling via www. karting-webshop.dk.
Tilmelding på forsiden - eller
under menu - Rotax pokalfest.
Pris: Voksen - kr. 295. Børn under
12 år - kr. 195
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 13.
november 2018.
Yderligere information på tlf.
97116811 eller på mail swiss@swiss.dk

Dette års Rotax Grande Party / Rotax pokaluddeling er 13. gang vi
afholder denne festlighed, for at uddele årets pokaler og fejre alle
kørerne i mesterskaberne 2018. Også her i 2018 håber vi på en festlig
og underholdende eftermiddag og aften.
Rotax Danmark inviterer hermed til Rotax Grande Party – søndag den 18. november 2018. Start - kl. 14.00
Der vil blive præsenteret til 2019 - nyheder - reglementer - kalender
- ny klasse og andre tiltag, der evt. vil blive introduceret til sæsonen
2019.
Højdepunktet bliver selvfølgelig, hvor vi skal hylde kørerne i 2018
mesterskaberne. Vi løfter tæppet for Rotax Mini og Rotax Junior
Rookierne 2018, samt - kåring af bedste danske Rotax Servicecenter i 2018 - det bliver sjovt og spændende.
Vi skal fejre de danske kører der skal til Brasilien for at forsvare de
danske farver.
Rotax Pokalfesten foregår som de foregående år på Restaurant Søgaarden, Søgårdsvej 1, 7451 Sunds ved Herning. Festlighederne
starter kl. 14. 00.
Har du spørgsmål til årets Rotax pokalfest - send en mail til
hans@hlkartracing.dk, eller ring på 97116811.
Tilmelding og betaling sker på www.karting-webshop.dk.

