Kristianstad Karting gör det igen!!

Den 3:e till 5:e September 2021 kommer Kristianstad Karting arrangera VM i kartingens kungaklasser
KZ och KZ2 samt academyklassen, i och med detta kommer de bjuda på årets största händelse i
kartingvärlden.
KZ & KZ2 är 6 växlade Kartar med en toppfart av 150 km/h på Åsum Ring och avverkar 0-100 på strax
över 2 sekunder, jämförbart med Koenigseggs toppmodeller! Skillnaden är att du här sitter
centimeter från marken och startar tillsammans med 33 andra förare!
Det är 3:e gången på 5 år som Kristianstad står som värd för VM tillsammans med Kristianstad
kommun och Event in Skåne.
Event i Skåne har varit delaktig i värvningarna av tävlingarna och ser stortävlingarna som ett led i att
stärka Kristianstad som kartingfäste.
-Kristianstad har med åren positionerat sig som en av Europas bästa kartingdestinationer med
Kristianstad Karting som utvecklats till en nationalarena för karting vilket inspirerar och är en
förebild för andra föreningar i Skåne, säger Pehr Palm, VD för Event in Skåne.
Ordföranden Magnus Hedman är lyrisk och stolt över förtroendet från FIA att åter igen kunna
välkomna alla deltagare till Kristianstad.
- Att det internationella förbundet FIA, som ansvarar för den mesta motorsporten i världen,
däribland Formel 1, har ögonen på Sverige, Kristianstad och Åsum Ring och åter tilldelar Kristianstad
Karting den största internationella tävlingen man kan ha inom kartingen är ett kvitto på flera års väl
genomfört arbete, säger Magnus Hedman.
Även Kristianstads kommun välkomnar beskedet om den mästerskapstävlingen i början av hösten.
- De tidigare stora kartingtävlingarna har visat en tydlig positiv effekt på hotell- och
restaurangnäringen och även på handeln i Kristianstad. Efter den tråkiga period som vi genomlevt
under pandemin hoppas vi att den här tävlingen kan bli lite nystart för Kristianstad som
evenemangsstad, säger kommunalrådet Pierre Månsson

VM-tävlingen väntas bli ett storslaget arrangemang som samlar deltagare från ca 55 nationer
fördelat på ca 250 deltagare.

