Nordjysk Cup 2010.
Begrænset national konkurrence og sidste afdeling blev kørt
på Thy Karting Center. Der var udskrevet i alle fire Rotax
klasser. I Rotax Mini var det Nicolaj Kandborg. Swiss Hutless der var bedst efter de tre heat. Sikker sejr og gode point
til Cuppen. Nummer to blev Jan Jønck, Kosmic foran Mathias Sponholtz, Swiss Hutless.
I Rotax Junior var det Jonas Lynge,
Alonso Kart der løb med sejren i dagens
løb. Nummer to og tre blev Martin Andersen, Kosmic og Bjørn Danielsen,
Dino.
Maja Panduro, Bremer Kart kørte sig til
en flot 4. plads
blandt alle ” knægtene ”.
Mads R. Thomsen, Corsa Kart gjorde rent bord i
Rotax Senior ved at vinde tidtagningen og alle tre
heat. Niels Chr. Petersen, Haase Kart blev en lige
så sikker nummer to. Brian S. Larsen, Swiss Hutless var lidt nede i første heat, men vendte stærkt
tilbage og blev samlet nummer tre.
Rotax Master klassen blev vundet af Jens Martin
Nielsen, Swiss Hutless foran Lars Gregersen, Tony Kart og Nuno Moedas, Crg.
Rotax DD2 blev vundet af Bo Jensen, Tony Kart
foran Anders Byriel, Dino.

ROTAX REGLER
Er der forældre - kører eller mekanikere, der har
spørgsmål vedr. Rotax reglementer - mesterskabsreglementer - tekniske reglementer og eller tillægsregler, er
man mere end velkommen til at ringe eller skrive til
Rotax DK. Vi vil være spørgerne behjælpelig på bedst
tænkelig måde. Det er væsentlig bedre og lettere at
spørge os direkte, end at lytte til ” bedre vidende ”,
eller søge svar ved hjælp af div. internetsider eller facebook.
Vi har før efterlyst råd og vejledning blandt Rotax
kører / forældre, og heldigvis er der mange der har
meldt tilbage, og vi håber også at vi har fået svaret alle
på en tilfredsstillende måde.

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.
Tilmeldingerne løber hurtigt ind, men der vil altid være pladser til flere ved disse Rotax finaler 2010.

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.lug-

