Lørdag den 25. september blev der kørt begrænset national konkurrence på Roskilde Racing Center. Rotax klasserne var som altid godt repræsenteret og lørdagen bød på mange gode fights. Inviterede klubber var KKK, HM, SAK, RGKK og LUG. Lørdagens heat var første afdeling af
TO - BANE løbet, et samnarbejde mellem HM og LUG. Anden afdeling af arrangementet skulle
afvikles på Københavns Go Kart bane om søndagen. Der blev præmieret for lørdagen og
søndagen samt samlet. Her er lørdages resultat - søndagens resultat kommer i et senere

nyhedsbrev.
Rotax Mini var et flot felt på hele 15 kører. Mathias S. Kristensen ( MADDOX )
var hurtigst på tidtagningen foran Thorbjørn Jørgensen ( TONY KART ).

Resultat - Rotax Mini
1.
Hjalte Hellenberg - TONY KART
2.
Nicklas Manager - MADDOX
3.
Thorbjørn Jørgensen - TONY KART
4.
Victor Alberg - TONY KART
5.
Mikkel Viborg - ZANARDI

Rotax DD2. Her var det Jørgen Brandt
( CORSA KART ) der vandt tidtagningen.
Finalen gav sejr til Johnny Nørgård.
Resultat - Rotax DD2
1.
Johnny Nørgård - TONY KART
2.
Steen Lauritsen - TONY KART
3.
Jan Larsen - ZANARDI
4.
Jørgen Brandt - CORSA KART
5.
Jens Breinholt - EKS

Rotax Junior havde Casper B. Petersen ( DR KART ) som vinder af tidtagningen. Efter tre spændene og tætte heat var det Frederik D. Lynge ( TONY
KART ) der krydsede målstregen først.
Resultat - Rotax Junior
1.
Frederik D. Lynge - TONY KART
2.
Nicolaj Spiegelhauer - BREMER
3.
Tobias Holm - MADDOX
4.
Casper B. Petersen - DR KART
5.
Mikkel Valeur - ZANARDI
Resultat - Rotax Senior
1.
Leif B. Jensen -

KØBENHAVNS GO KART BANE
Weekenden 9. oktober er rammen om de forhåbentlig spændende SM finaler i Rotax Mini og Rotax Junior. Desværre blev løbene om søndagen aflyst, og det gik desværre også ud over Rotax klasserne Senior og DD2. Rotax Senior klassen er efterfølgende blevet flyttet til lørdag og vil blive afviklet som almindeligt åbent løb. Tilmeldingsliste kan ses her - http://www.pt-data.dk/dmrevancen2010.pdf.
Er du stadig ikke tilmeldt og gerne vil køre lørdagens løb - prøv da tilmelding på - www.lug-kbh.dk/online.htm
Tillægsregler på hlkartracing.dk og drmc.dk.
Beskeden om flytningen kom sent torsdag den 6. oktober. Efterfølgende har vi arbejdet på en løsning til at Seniorafdelingen kunne være
SM finale 2010. Vi har dog ikke været i stand til at få tingene til at falde på plads, samtidig med at en del af de tilmeldinger der var til løbet
søndag ikke kan deltage ved lørdagens løb. Disse kører har været tilmeldt korrekt ifgl. tillægsreglerne. Desværre kan løbet derfor ikke blive
tællende til 2010 Sjællandsmesterskabet i Rotax Senior / Master / XL. Slutpointstillingen vil derfor hurtigst muligt blive udregnet og sat på
wwww.drmc.dk.
Rotax DD2 klassen bliver også udregnet efter de afdelinger der er afviklet. Denne slutstillingen vil også i løbet af kort være at finde på
www.drmc.dk.
Er der spørgsmål er man velkommen til at kontakte Rotax DK - enten på tlf.. 9711681 eller mail swiss@swiss.dk

