Efter endnu et kanon Rotax arrangement øst for Storebælt - denne gang på Korsør
Kart Bane og med Korsør Kart Klub som arrangør - fortsætter kampen om Rotax Mesterskaberne i
weekenden 13 - 14 juni på Vojens Karting Center.
I denne weekend gælder det afdelinger af Jyske Mesterskaber i klasserne Rotax Mini - Rotax Junior - Rotax Senior og Rotax
DD2.
Til dette arrangement, er der tilmeldt knap så mange Rotax kører som ved foregående løb. At Rotax kørerne er ved at være måske lidt løbstrætte er fuldt forståeligt. Løbene i forårssæsonen har været lagt for tæt på hinanden, og det er klart at det har en
virkning før eller siden. Dette er klart et problem, vi bliver nødt til at se på ved planlægningen af kalenderen til 2011. Samtidig
skal vi nok også kigge lidt på selve Rotax arrangementerne - så er der nogen der har gode råd eller idéer, er de velkommen til at
sende en mail til os.
Tilbage til løbet i Korsør, der blev flot afviklet i fint dansk sommervejr. Rotax Mini blev begge dage domineret af Jan Jønck,
der tog 2 sikre førstepladser. Lørdag blev han fulgt af Peter Bielefeldt og
Hjalte Hellenberg. Søndag var det Alexander Lindberg og Tonni Larsen på
pladserne efter Jan Jønck.
Rotax Junior havde også den samme vinder begge dage - Nicolaj Nielsen.
På finale omgangen søndag så det ellers ud til at sejren skulle gå til Mikkel
B. Johnsen, men kæden sprang på sidste omgang og vinderen blev Nicolaj
Nielsen. Lørdag var nr. 2 og 3 Alexander Weiss og Mikkel B. Johnsen søndag var det Christian Rahbek og Casper B. Petersen.
Kasper H. Jensen ville ikke stå tilbage for de andre klassevindere, så han
tog sig sikkert af Senior klassen både lørdag og søndag. Bag ham var der
begge dage hård kamp om placeringerne og lørdag var det Christian Sørensen og Nicolaj Kristensen, der sluttede som nr. 2 og 3. Søndag tog Niklas
V. Olsen og Jannie Johansen sig af podiumpladserne efter Kasper.
Rotax DD2 var der to navne der gik igen på begge resultatlister. Lørdag
vandt Jesper A. Frandsen og søndag blev han nr. tre. Stefan A. Lauritsen
blev nr. 2 lørdag og vandt søndag. Peter Dyhr tog treidepladsen lørdag og
Jan Faurschou plads to om søndagen.
Rotax - Ladies Cup, blev vundet af Chris E. Thorsen foran Celine Friis Arp og Annika Lundh.
En fin weekend med masser af godt race var slut, og jeg tror at alle kørte hjem med en god fornemmelse. En del Rotax mesterskabsstillinger blev opdateret i uge 22 og 23. Flere opdatering vil følge i uge 24. Kan findes på drmc.dk og swiss.dk.

Thy Karting Center.
TMSK afviklede begrænset arrangement den 29. maj.
Rotax Mini.
1.
Jan Jønck - KOSMIC
2.
Mathias Sponholtz - SWISS HUTLESS
3.
Nicolaj Kandborg - SWISS HUTLESS
Rotax Junior.
1.
Jonas Lynge - ALONSO KART
2.
Nicki Petersen - MARANELLO
3.
Martin Andersen - LENZO KART
Rotax Senior.
1.
Benjamin Bislev - KOSMIC
2.
Niels Chr. Pedersen - HAASE
3.
Kasper H. Jensen - KOSMIC
Senior Master
1.
Allan Vestergård - SWISS HUTLESS
Senior XL
1.
Bruno Knudsen
Rotax DD2
1.
Jan Lausten - EKS
2.
Claus Bang - SWISS HUTLESS

Næste Rotax arrangement
MIDTJYSK KARTING BANE
Lørdag den 19. juni 2010 - Nordjysk Cup 2010
Begrænset arrangement for klubberne DMKA—
MNJ - VMK - TMSK og MKK
Tillægsregler på www.midtjyskkartingklub.dk /
www.swiss.dk / drmc.dk
On line tilmelding på drmc.dk

