TMSK / Thy Karting Center stod for afviklingen af den sidste Challenge / DM afdeling før sommerferien. Datoen til
dette arrangement var fastlagt ved sæsonstarten, men alligevel blev Dansk Super Kart flyttet til den samme dato. Dette
blev - specielt for kartimportører og forhandlere et stort problem. Det var svært at dække to løb i den samme weekend. Datosammenfald er ikke til gavn for hverken DASU, GGK, TMSK eller kørerne.
Nu gik løbet på Thy Karting Center over al forventning, så her var der ingen problemer. Masser af kører, mekanikere, tilskurer og
andet godtfolk, samt en veloplagt løbsledelse.
ROTAX MINI afviklede to DM afdelinger, så her var der kamp til stregen. Begge afdelinger stod
der Alexander Lindberg ( ENERGY ) på. Ingen af dagene kiggede han sig tilbage og kørte sig flot
til to førstepladser med tilhørende point. Rasmus Martinussen ( HAASE ) var tæt på og tog sig
fortjent to andenpladser. Lørdagens treideplads tog Hjalte Hellenberg ( MADDOX ) sig af, foran
Mathias Sponholtz ( SWISS HUTLESS ). Nr. fem blev Tonni Larsen ( FIRST ).
Søndagens treide, fjerdeplads og femteplads gik til Jan Jønck ( KOSMIC ), Tonni
Larsen ( FIRST ) og Nicolaj Kandborg ( SWISS HUTLESS ).
ROTAX JUNIOR havde fuldt felt begge dage. Konkurrence i Rotax Junior klassen har i flere år været meget tæt og meget seriøs, og gennem de sidste åringer
været Danmarks bedste juniorklasse. I denne klasse afvikles også ROTAX LADIES CUP 2010 og pigerne klarer sig fantastik flot i denne hårde klasse. Lørdagens
løb var 6. afdeling af pigernes mesterskab og førstepladsen tog Maja Panduro
( BREMER ). Nr. to, tre og fire blev Annika Lundh ( ZANARDI ) , Celine Friis
Arp ( ZANARDI ) og Karoline S. Jørgensen ( INTREPID ).
Hos ” knægtene ” var det Nicki Petersen ( KOSMIC ) og Nicolaj Nielsen ( TONY
Kart ), der delte de to førstepladser mellem sig. Lørdag blev Nicki fulgt af Mikkel
B. Johnsen ( HAASE ), Frederik Jensen ( KOSMIC ), Jonas Lynge ( ALONSO )
og Nicolaj Nielsen ( TONY KART ). I søndagens finale blev Nicolaj fulgt af
Nicki Petersen ( KOSMIC ), Mikkel B. Johnsen ( HAASE ), Alexander Weiss
( FIRST) og Frederik Jensen ( KOSMIC ). Jonas Lynge, der havde været nr. 1 på
tidtagningen kom ind som nr. 6 i det hårde felt.

ROTAX SENIOR feltet havde weekenden igennem kun en konkurrent at ” jagte ” Kasper H. Jensen ( KOSMIC ). Kasper tog sig
simpelthen af alt. Kun Jannie Johansen var i stand til at vinde en træning foran Kasper. Begge førsteplaser og toppointene var væk
og resten af kørerne kunne derefter kører om de resterende points til Challenge og DM.
I lørdagens final - efter Kasper var Nicolaj Kristensen ( TONY KART ), Christian Sørensen ( FIRST ), Mads R. Thomsen ( CORSA KART ) og Morten Dons ( LENZO KART ).
Efter søndagens tidtagning var der måske en lille trussel til Kasper. Morten Dons var meget tæt på, men da heatene gik var der ingen nåde fra Kaspers side. Nr. to i søndages finale var Christian Sørensen ( FIRST ) foran en superflot kørende Jannie Johansen ”
TONY KART ”. Nr. fire og fem blev Michael Markussen ( TONY KART ) og Jacob Sørensen ( ZANARDI ).
ROTAX DD2. Lidt tekst omkring heltene i Rotax DD2 klassen følger i næste nyhedsbrev.
Efter et veloverstået løb kunne både TMSK, løbsleder Leo Sakariasen og kørerne træde af til en velfortjent sommerferie.
Endnu et godt Rotax arrangement med gode klasser, mange kører og mange - mange gode heat med masser og karting underholdning. Herfra skal lyde en stor tak til de klubber - løbsledere, officials, der har gjort denne første halvdel af 2010 til en SUPER karting oplevelse.
Samtidig en stor tak til alle kører, mekanikere, temas og andre, der har bakket op omkring Rotax Challenge / DM / JM og SM
2010.
Nyhedsbrev nr. 18 og nr. 19.
Begge nyhedsbreve kan findes på enten
www.hlkartracing.dk eller www.drmc.dk.
Nr. 18 er report fra Euro Challenge 2 og nr. 19 er
foromtale af Euro Challenge 3.

