Indbydelse fra BRIDGESTONE:

We are pleased to inform you that after the last
successful Bridgestone Cup 2012 in KerpenManheim, we are again guests at this historic
track in 2013.
Also this year great trophies and prize money
will be awarded. We hope to see many of you
again this year for some exciting and fair races.

Rotax Senior og Rotax Junior er indbudt til dette traditionrige
løb. Plejer at blive kørt I Italien i Oktober, men blev for første
gang sidste år kørt tidligere og nu på Erftlandring Kerpen ved
Manheim I Tyskland. Banen er tæt ved Køln, så det burde være et
løb for de danske Rotax kører, der evt. vil udenlands uden at det
abselut skal være Rotax Eurochallenge.
Mere information og tilmelding på www.kart-club-kerpen eller
www.bridgestone-cup.com. Yderligere info eller hjælp, ring på
97 116811.

Kart Cup Syd 2013.
Sjællandsmesterskaberne 2013 - afdeling fire for
Rotax klasserne blev kørt på Rødby Karting Ring.
Rotax Mini blev igen vundet af Noah Watt. Kamilla K. Larsen løb
med førstepladsen i Rotax Junior. Seniorklasse tog Phillip Gammeltoft sig af, og i Rotax DD2 var det Kristoffer Johansson.
Næste afdeling af Sjællandsmesterskaberne 2013 finde sted på Roskilde Racing Center den 1. september.
Stilling i SM for Rotax klasserne efter fire kørte afdelinger kan ses på
www.drmc.dk. Resultater / Sjællandsmesterskaber.

Afdeling 2 bliver kørt på Sønderborg Racing Center lørdag
den 22. juni. Løbet er begrænset konkurrence under DASU og
inviterede klubber er VKK - AGK - MSS - SKK og GGK.
Tillægsregler til Kart Cup Syd — www.drmc.dk. Løbsleder er
Johnny Bertelsen.
22. juni starter dagen med licens– og maskinkontrol kl. 7.30 8.30. Træningen starter kl. 8.00. Rotax klasserne - Micro Mini - Junior - Senior og DD2 er deltagende klasser. Vi ses
på Sønderborg Racing Center.

THY KARTING CENTER - Thy Motor
Sport Karting er klar med femte afdeling af
dette års Rotax Challenge samt Dansk Mesterskab for Rotax klasserne. Løbet er samtidig 3. afdeling af Jysk Mesterskab 2013.
Rotax Micro bliver, som i Rødby et weekend
arrangement med den ændring, at der også kan tilmeldes til løbet
søndag. Mesterskabsstillinger i alle klasser på www.drmc.dk under resultater.
Tillægsregler, foreløbige tidsplaner og tilmelding på www.
drmc.dk.

