VOJENS KARTING CENTER
Det sidste del af Rotax sæsonen indledes i den kommende weekend på Vojens Karting Center med Vojens Karting klub som arrangør.
Der er åbent for alle Rotax klasser og løben er tællende til Rotax Challenge 2010, Rotax DM 2010 samt en afdeling af Ladies Cup 2010.
Johnny Bertelsen er løbsleder og på nuværende tidspunkt er der lagt op til spændende og tætte kampe i alle klasser. Små 120 kører tilmeldt her op til løbet, men du kan stadig nå at være med - tilmelding og tillægsregler på www.drmc.dk. Her kan du også se hvem der er
tilmeldt til løbet.

RØDBY KARTING RING
Rødby Go Kart Klub afholder begrænset national konkurrence lørdag den 11. september. Her er også alle Rotax klasserne med, og Flemming Adrian er løbsleder. Anmeldelsesblanket finder du på www.rgkk.dk. Tillægsreglerne kan evt. ses på www.drmc.dk. Kører fra klubberne RGKK, KKK, HM, SAK og LUG er inviteret.

THY KARTING CENTER
Lørdag den 18. september arrangere Thy Motor Sport Karting begrænset arrangement med invitere kører fra TMSK, DMKA, MKK,
MNJ og VMK. Alle Rotax klasser er inviteret og Frode Kristensen er løbsleder. Løbet er samtidig sidste afdeling af NORDJYSK CUP
2010. Pointstilling i Nordjysk Cup, tillægsregler og on-line tilmelding på www.tmsk.dk. Tillægsregler kan også ses på www.drmc.dk.

MIDTJYSK KARTING BANE
Rotax finalerne i Challenge og Danske Mesterskaber afholde på Midtjysk Karting Bane i weekenden 25 - 26 september.
Tillægsregler er på vej på www.hlkartracing.dk og www.drmc.dk. On line tilmelding vil blive åbnet på www.drmc.dk. Leo
Sakariasen bliver løbsleder og Midtjysk Karting Klub bliver forhåbentlig vært for nogle spændende finaleheats i alle klasser.
Mange kører vil give hinanden kamp til målstregen. Finalen i Junior Ladies Cup afvikles lørdag den 25 september, og også
her ser det ud til, at der bliver kamp til stregen.

ROSKILDE RACING CENTER / KØBENHAVNS GO KART BANE
Weekenden 25-26 september er også rammen om et spændende tiltag og noget nyt i dansk karting. Begrænset løb på Roskilde Racing Center og Københavns Go Kart Bane. Arrangører for dette tiltag er LUG og HM. Inviterede klubber er KKK,
HM, SAK, RGKK og LUG. Lørdagens arrangement køres på Roskilde Racing Center og om søndagen fortsætter man på
Københavns Go Kart Bane. Løbsleder for arrangementet bliver Jan Stentoft. Alle Rotax klasser er inviteret med. Tillægsregler på hlkartracing.dk og drmc.dk. Tilmelding på www.dasu.dk.

THY KARTING CENTER
Lørdag den 2. oktober går det igen løs på Thy karting Center. Thy Motor Sport Karting er vært for Rotax Jyske mesterskabsfinalerne 2010. Leo Sakariasen er løbsleder. Løbet afvikles som et lørdagsarrangement - igen et nyt tiltag i dansk karting.
Tillægsregler og on - line tilmelding for Rotax klasserne på www.drmc.dk. Afslutningen på Rotax klasserne Jyske Mesterskaber 2010 skal nok blive super spændende. Det er lagt op til pointdyst lige til det sidste.

KØBENHAVNS GO KART BANE
DM revanchen 2010. Her vil finalerne for Sjællandsmesterskaberne 2010 for Rotax klasserne finde sted. Ved
lørdagens løb afvikles SM finalerne for Rotax Mini og Rotax Junior. Søndagens løb bliver rammen omkring SM
finalerne for Rotax Senior / Master / XL og Rotax DD2 / Master / XL. On - line tilmelding på www.drmc når
tillægsreglerne er klar. Disse bliver også offentliggjort på www.drmc.dk og www.hlkartracing.

