Karting sæsonen i Rotax klasserne har i 2010 været en af de største succeser siden Rotax introducerede Rotax Max motoren og Rotax konceptet i
1997.
Succesen gælder hele vejen rundt - Rotax Euro Challenge - de Internationale Rotax løb og Rotax Grand final. Ikke mindst i Danmark var 2010
et succes år for alle Rotax klasserne. Herunder, - ikke mindst - de tilhørende mesterskaber.
Men - inden vi tager hul på næste sæson samt åbne for alle nyhederne til
2011, skal der herfra sendes en jule- og nytårshilsen til alle.

Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
Samtidig skal der lyde en stor tak til kører - forældre - mekanikere - klubber - officials og andet godtfolk, der har støttet op om omkring Rotax
systemet i sæsonen 2010. Vi ses til endnu en Rotax succes - vi ses i sæsonen 2011.

Det er koldt og hvidt derude - og Rotax karting sæsonen 2011 synes langt væk. Alligevel vil det
ikke vare længe inden hjulene snurrer igen, og derfor vil vi allerede nu begynde at tage hul på den
kommende sæson.
Desværre har vi. i et stykke tid måttet undvære - Rotax nyhedsbrevet Det vil vi prøve at råde bod
på med et par nyhedsbreve, hvor vi får 2010 sæsonen afsluttet på den rigtige måde.
Samtidig vil vi løfte lidt på sløret omkring nyhederne til 2011 - nyheder omkring - det tekniske - reglementet og Rotax mesterskaberne.
I november måned har der ikke været mange løb for Rotax DK, men tiden har
derimod været fyldt med mange spændende opgaver. Planlægning, møde og
samtaler omkring sæsonen 2011. Rotax nyheder 2011 samt aspekterne for den
globale udvikling af Rotax konceptet.
Ikke mindst omkring sikringen af fortsat succes for Rotax systemet, har der været arbejdet hårdt med. Der har været møder omkring forskellige tiltag og idéer
til forbedring af det globale koncept. Dette specielt, her hvor store dele af verden
stadig lider hårdt under den økonomiske krise.
Til sæsonen 2011 i Danmark skulle vi helst kunne bygge videre på succesen,
komme med nye tiltag samt prøve at forbedre forskellige aspekter - herunder
den tekniske forståelse samt kontrol. Samt udbredelse og bedre forståelse af det
unikke motor garantisystem, der findes i Rotax konceptet.
Meget mere omkring dette i de kommende nyhedsbreve i foråret 2011.

