Reglementerne for 2010 er nu på plads, og vil i de næste par dage være at
finde på www.swiss.dk og www.drmc.dk. Af nogle af de vigtigste ændringer
kan nævnes: alderen i Senior Master - slicks dæk i Rotax Junior og Rotax
Senior. Nu venter vi alle kun på foråret og det første Rotax løb. Dette vil blive
på Midtjysk Karting Bane 17 - 18 april 2010.

Ved at reglementerne for 2010 nu er klar, kan Rotax kalenderen også færdiggøres. Vil være at finde på www.swiss.dk og www.drmc.dk i løbet af de næste
par dage. Der kan dog stadig ske ændringer, idet intet i denne sport er helt
sikkert.
Jyske Mesterskabsafdelingerne er stadig gældende ud fra den kalender der har
været kendt hidtil. Challenge og DM afdelinger er stadig også som på den
foreløbige kalender. Nu kan afdelingerne lørdage / søndage fastsættes, og det
vil også ske i løbet af de næste dage. SM 2010 afdelinger hænger stadig lidt,
men det arbejdes der på. Disse oplysninger vil følge så hurtigt de bliver klar.

NR. REGISTER OPDATERING 2010.
Så er vi MEGET tæt på den årlige opdatering af Rotax nummer registeret. Alle medlemmer af nr. registeret har nu
gennem længere tid haft muligheden for at logge ind og vælge at beholde deres nummer i 2010.
Deadline er den 15. februar 2010. Efter denne skæringsdato bliver alle numre, hvis kører ikke har valgt at beholde
nr. i 2010 slettet, og er derefter frie. Bemærk at de første 9 numre i klasserne; DD2, Senior og Junior stadig er låst til
de 9 første i RMC 2009. Ligeledes er de første 9 numre i Mini forbeholdt de første 9 kører fra Rotax DM 2009.
De kører som har kvalificeret sig til disse placeringer / numre skal fremover selv ind og tilmelde sig som normalt.
Vejledning: Tryk ” info ” og derefter ” vejledning ”. Følg derefter vejledningen. Let og meget nemt.
På registeret forbeholder man sig ret til tilrette numrene i løbet af de første par dage. Fejl kan jo ske - og meget få har
haft svært ved at logge ind, og disse kører skal vi jo også have med.

Desværre har vi modtaget besked fra Rotax omkring følgende forsinkelser på opdaterede produkter. Koblingsopdateringen til alle Rotax motorerne var forventet på markedet i begyndelsen af februar, men er udsat til begyndelsen af
marts 2010.
” Opgraderingssæt ” til Rotax DD2 gearsystemet, der var annonceret til medio februar er udsat til medio marts 2010.
Rotax beklager selvfølgelig forsinkelserne.

