BNL KARTING SERIES PRESS COMMUNIQUE

Genk, Juli 2017
Onlangs hebben wij officieel bevestigd gekregen dat de SKUSA Supernationals, welke gehouden zou
worden van 15 tot en met 19 november 2017, niet door gaat voor de Rotax klassen.
Het gerucht ging al langere tijd rond maar nu is het, helaas, officieel. Aan de basis ligt de
wijziging van het Rotax distributienetwerk in de USA. Gesprekken met andere partners om alsnog het
evenement voor de Rotax klassen te laten doorgaan hebben tot op heden niets opgeleverd.
Wij betreuren dit ten zeerste aangezien wij een afspraken gemaakt hadden met de Rotax importeur
van de USA om de BNL 2017 kampioenen tegen zéér aantrekkelijke voorwaarden richting Las Vegas
te sturen.
Door dit besluit kunnen wij dan ook geen tickets voor Las Vegas uitdelen.
Toch zullen wij het nodige gaan ondernemen om alsnog een extra prijs aan te bieden, bovenop de
gratis Rotax Evo motor, de Alfano Box en een gratis seizoen 2018. Wij zijn alreeds met diverse andere
partijen in gesprek en zijn er van overtuigd dat wij een passende oplossing kunnen aanbieden.

Genk, July 2017
Recently we received an official announcement with the confirmation of the Rotax SKUSA
Supernationals (15th-19th November 2017) being cancelled. Changes in the Rotax distribution network
in the USA form the basis of this decision. Unfortunately, attempts to search for other potential
partners to organize this race with have failed until now.
Of course we, as BNL organization, are very disappointed on this matter. We had an agreement with
the Rotax distributor from the USA to send our BNL champions to the Las Vegas race at very nice
conditions.
Because of this unfortunate announcement, we will not be able to hand out Las Vegas tickets to our
BNL champions.
We are busy searching for other business partners to still have great prices for our winners, on top of
the free Rotax Engine, the Alfano Box and free entrance for season 2018. We are convinced that we’ll
find a suitable solution. We’ll keep you posted.

Met vriendelijke groeten,
Salutations distinguées,
Best regards,

BNL Karting Series organization,
Dave Ritzen

