Rødby Go Kart Klub afholdt begrænset national konkurrence lørdag
den 11. september. Der var fin deltagelse i alle Rotax klasserne - og
Rotax Mini havde hele 11 kører til start. Nicky Rasmussen vandt tidtagningen og to heat, og udgik i et heat. En samlet 3. plads blev det til.
August Laustsen Jochum klarede en sejr og to andenpladser, hvilket
gav samlet sejr.
Rotax Mini:
1.
August Laustsen Jochum - INTREPID
2.
Nicklas Manager - MADDOX
3.
Nicky Rasmussen - AM KART
Rotax Junior havde Tobias H. Hjørnet som vinder af tidtagningen, men efter en ” DQ ” i første heat og en 4. og 5. plads i
heat to og tre blev det til en samlet syvendeplads.

Ellers var det Casper Bonne Petersen der stod for heatsejrene, der resulterede i en samlet førsteplads. Tretten deltagere i Rotax junior er et ganske pænt startfelt til et klubløb. Samme lørdag som klubløbet i Rødby var der 32 Rotax Juniorkører til start
ved DM / RMC løbet i Vojens. Disse fine deltagerantal varsler godt for fremtiden. Klubberne skal blot passe på, ikke at invitere til for mange løb, idet hele systemet hænger sammen på en ting - økonomien. En super fremtid for en super god juniorklasse med gode kørere og et højt konkurrenceniveau, er dog klart tilstede.
ROTAX DD2 var ikke stor, for mange fra Sjælland havde valgt at køre til
RMC / DM afdelingen i Vojens. Alligevel blev det til spændende heats i feltet
der var slået sammen af seks klasser.
ROTAX DD2:
1.
Stefan S. Lauritsen - TONY KART
2.
Sten Lauritsen - TONY KART
3.
Allan Jack Jensen - TONY KART
4.
Jørgen Brandt - CORSA KART

Rotax Junior:
1.
Casper Bonne Petersen - DR KART
2.
Victor Lassen - INTREPID
3.
Filip Gammeltoft -

ROTAX SENIOR blev vundet af Rasmus Andersen - CRG.

DANSK ROTAX CHALLENGE / DANSK MESTERSKAB / LADIES CUP
FINALER

MIDTJYSK KARTING BANE

25 - 26 SEPTEMBER 2010

Rotax finalerne i Challenge og Danske Mesterskaber afholdes på Midtjysk Karting Bane i weekenden 25 - 26 september. Tillægsregler er
på vej på www.hlkartracing.dk og www.drmc.dk. On line tilmelding 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 om pokalerne

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.lugkbh.dk/online.htm

