ALS GOKART CENTER ROTAX JYSK MESTERSKAB 2010
Lørdags arrangementet ved Als Go Kart Klubs Jyske
Mesterskab for Rotax klasserne blev et fint arrangement,
samtidig med at klubben fik indviet den nye asfaltbelægning på banen — fin og sort så det ud. Tillykke til Als Go
kart klub med den nye belægning og tilretning af banen.
Dette har gjort omgangstiderne væsentlig hurtigere. Det
var lidt synd, at ikke flere Rotax kører var med til indvielsen. AGK og løbsleder Norbert Gregersen fik afviklet et
fint og vellykket ” lille ” go kart race. ” lille ” på grund
af deltagerantallet. Rotax kørerne svigtede arrangementet
og samtidig med at Rotax Mini blev aflyst, på grund af
for få tilmeldinger, blev det lidt ” tyndt ”. Men de fremmødte kører fik de vigtige point. Set i bakspejlet kunne Mini sagtens havde være med ved løbet, idet Junior og Senior heller
ikke var for godt besat. Rotax DD2 var et fint felt og det var også her heatene var mest interessante.
Skyldes de få tilmeldingerne - for mange løb - for mange store løb - almindelig afmatning - eller måske, det faktum at mesterskabschancerne 2010 for de fleste, allerede er væk. Sidste gang vi bad om tilbagemeldinger fra læserne af ”Rotax Nyhedsbrev”
kom der mange fine tilbagemeldinger med råd og vejledning. Tak for det. SÅ - vi prøver igen - er der noget vi kan ændre vedr.
regionsmesterskaberne JM og SM, for at gøre disse mesterskabsserie mere attraktiv. ELLER er tiden blot løbet fra disse mesterskaber - OG måske er tiden nu, til at finde på noget nyt.

Tilbage til Jysk Mesterskab for Rotax Junior - Senior og DD2
på Als Gokart Center.
Rotax Senior: Her var der ingen der kunne følge Mads R.
Thomsen. Tidtagning og alle tre heat, uden at der på noget
tidspunkt var nogen i nærheden.
1.
Mads R Thomsen - CORSA KART
2.
Nicki E. Kristensen - KOSMIC
3.
Lasse S. Sørensen - MACH1
4.
Benjamin Karlog - DINO
5.
Andreas Frahm - KOSMIC
Rotax Junior: I denne klasse stod der Frederik Jensen - næsten på
det hele. Første heat tog Jonas Lynge sig af, for derefter sammen
med Bjørne Danielsen, at presse Frederik Jensen hårdt gennem de
to sidste heat.
1.
Frederik Jensen - KOSMIC
2.
Jonas Lynge - ALONSO
3.
Bjørn Danielsen - BIREL
4.
Martin Andersen - KOSMIC
5.
Jacob Jensen - HAASE

ROTAX Jyske Mesterskaber 2010.
Pointstillinger på www.hlkartracing.dk

Rotax DD2 klassen afviklede deres 6. afdeling
af Jysk Mesterskab 2010 - herunder førergrupperne Master og XL. Meget fint felt og fin konkurrence i alle tre heat.
Mike Hansen, Peter Lundstrøm, Dennis Knudsen, Dennis Ladefoged, Christian Høgh og Jesper V. Christensen var alle med på buddet men med sejr i tidtagningen og et heat tog Mike
Hansen sejren ved også at vinde finalen.
Rotax DD2:
1.
Mike Hansen - CRG
2.
Peter Lundstrøm - TONY KART
3.
Dennis Ladefoged - CORSA KART
4.
Christian Høgh - MACH1
5.
Jan Faurschou - TONY KART

ROTAX DD2 MASTER
1.
Jan Faurschou - TONY KART
2.
Peter Dyhr - CRG
3.
Torben Hansen - CRG
4.
Søren Kjeldsen - ENERGY
5.
Jan Bladt - SWISS HUTLESS
ROTAX DD2 XL
1. Thomas Nymark - SWISS HUTLESS

Endnu engang tillykke til Als Go Kart
Klub med opdateringen af deres baneanlæg. Her er et godt eksempel på, at
der stadig arbejdes med dansk go kart
sport.

