Det kombinerede DASU JFM og Rotax Jyske Mesterskaber
blev en succes - både for deltagerne og Vojens Karting klub.
Ved sæsonstarten så det ellers ud til at Rotax JM 2010 ville få
det svært. Et nyt JFM reglement gav ikke klubberne og Rotax kørerne mange muligheder for at være med ved JFM. Første afdeling
af Rotax JM blev aflyst, men siden har Vojens heldigvis bevist at et fornuftigt sammensat løb sagtens kan trække mange kører. På
Vojens Karting Center fik alle kørerne et velafviklet løb, og klubben fik vist fine felter i alle klasser. VKK fik afviklet et flot løb
med masser af gode heat, og med et sluttidspunkt så alle kunne være hjemme i fornuftig tid.
For 3 af Rotax klasserne var det 3. afdeling af JM 2010. Rotax DD2 var 4. afdeling. I Nyhedsbrev 15 skrev vi at tilmeldingerne til
dette løb var lidt mindre end vanligt. Dette viste sig ikke blive tilfældet.
Mange af tilmeldingerne kom først i sidste øjeblik, og det blev alligevel til
fine Rotax felter.
Lørdag var det Rotax Mini og Rotax Junior. Rotax Mini havde det mindste
antal kører, alligevel blev der vist meget fin race. Finalevinder blev Jan
Jønck, Kosmic - foran Alexander Lindberg, Energy. Nummer tre blev Nicolaj Kandborg, Swiss Hutless. Efter 3 kørte afdelinger er Alexander
Lindberg på førstepladsen foran Jan Jønck, Nicolaj Kandborg, Theis Hvid
og Nicky Rasmussen. 27 kører har indtil nu taget point i dette mesterskab.
Rotax Junior havde ny mand på førstepladsen - Frederik Jensen, Kosmic
vandt foran Nicki Petersen, Kosmic og Martin Andersen, Swiss Hutless. I
Rotax Junior JM 2010 har 48 kører taget point og Frederik Jensen er i front på pointlisten. Nr. 2 på listen er Martin Andersen foran
Jonas Lynge.
Søndag var der plads til Rotax Senior med 21 kører og Rotax DD2 med
25 kører. Rotax Senior bød på tre spændende heat og finalesejren løb
Mads Thomsen, Corsa Kart med. Nummer to og tre blev Christian Sørensen, First Kart og Søren I. Christiansen, Mach1. Efter tre afdelinger
har 62 kører taget point i dette mesterskab. På de tre første pladser er
det Christian Sørensen, Chris B. Hansen og Mads Thomsen.
Rotax DD2 var weekendens største klasse med 25 kører. Finalesejr til
Andreas H. Jensen, First Kart. Nummer to og tre blev Mike Hansen,
CRG og Rasmus Pabst, Mach1. Jan Faurschou, Tony Kart vandt MASTER klassen foran Jesper V. Kristensen, Swiss Hutless og Søren
Kjeldsen, Tony Kart. DD2 - XL klassen blev vundet af Thomas Nymark, Swiss Hutless.
I den samlede Rotax DD2 JM stilling er Jan Faurschou på første pladsen fulgt af Dennis Ladefoged og Andreas H. Jensen. 53 kører har indtil nu taget point i dette mesterskab.
Jyske mesterskabsstillinger kan ses på www.swiss.dk under resultater - 2010.

Næste Rotax arrangement bliver i den kommende weekend på Thy Karting
Center. Løbet vil være tællende iflg. kalenderen. JM - DM og Challenge afdelinger. JM afdelingerne er lagt på her, fordi kalenderen på det meste af
efteråret endnu ikke er fastlagt. Alle klasser og mesterskaber er stadig meget
åbne så lørdag og søndag kommer til at indeholde mange spændende heats.
ONLINE TILMELDING: www.tmsk.dk/home.html
og IKKE som sædvanligt på drmc.dk.
Sidste tilmeldingsfrist tirsdag den 22. juni 2010

Vi ses på THY KARTING CENTER
26 - 27 JUNI 2010

Efteranmeldelse kan foretages på selve løbsdagen - lørdag eller søndag.

