
Ingen norsk topp plassering i nordisk mesterskap Rotax max, tross 

mye bra kjøring. 

 

 
 

Nordisk mesterskap i klassene Rotax max ble kjørt på Midtjysk kartbane 9-10 august. Det var 

6 norske førere som stilte til start i senior klassen og en i junior klassen. De som hadde tatt 

turen til N.M. fikk oppleve en varm velkomst fra den danske arrangøren, som sto klare med 

fine depo plasser for oss norske.  

De norske førerne fikk også møte et nivå som var høyere enn hva de erfarer i Norge og det var 

først når regnet kom på søndag at det begynte å bli moro å være norsk i Danmark. 

 

I junior klassen var Henning Eidjord den eneste norske føreren. Til gjengjeld var han raskeste 

av alle på tørt føre og vant tidkjøring og første heat på lørdag. Når regnværet kom på søndag 

fikk han slite med tempoet og startet finalen fra 5 start posisjon, men endte med D.Q på 

resultat listen. 

 
 



I senior klassen startet Ole Martin Eidjord med 6. beste tid på tidkjøring og var dermed beste 

norske fører i senior klassen. Han leverte også desidert den beste regn kjøringen under 

mesterskapet når han kjørte seg opp fra siste startspor til heat seier i prefinalen! Siste startspor 

fikk han for øvrig etter en diskvalifisering i foregående heat (som han også vant!). 

Finalen starten Ole Martin fra 1. startspor, men også her endte det med D.Q på resultat listen.  

 

 
 

Jonathan Nordhammer startet med 16. beste tid på tidkjøring og var dermed nest beste norske 

fører i senior klassen. Han kjørte inn til en fin 9. plass på lørdagens heatkjøring, men var 

involvert i kollisjoner i alle heat på søndag, så han fikk være fornøyd med en 21 plass i 

finalen. 

 



 

Kim Nordvang startet med 18. plass på tidkjøring, men jobbet seg godt oppover på 

resultatlisten når regnet kom. En flott 6 plass i prefinalen gav han tilslutt en 10 plass i finalen 

og dermed ble han best av de norske. 

 
 

Glenn Fossen startet med 22. plass på tidkjøring men fant seg mer til rette på regnet på 

søndag. Her klarte han en flott 4. plass i innledende heat og 14. plass i prefinalen. I finalen 

klatret han to plasser og endte på en 12 plass totalt. 

 



 

Tomas Jørgensen startet med en 20 plass på tidkjøring og kjørte solid både på tørt og regn. I 

finalen kjørte han inn til en 15.plass. 

 

 
 

Martin Larsen startet med en 31 første plass på tidkjøring. Han fikk slite litt med manglende 

erfaring med D1 dekkene, men klarte å klatre til en 26 plass i finalen 

 

 
 

 


