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Gokart træning i Barmosen 
 
Hej alle 
Jeg var i barmosen hele lørdagen, og det er så fedt at se jer alle sammen hygge 
jer på afstand. 
 
Alle tilgår disse vilkår positivt og jeg møder kun glade mennesker. Ok der er 
stadig de sædvanlige problemer med en gokart der ikke vil starte, et hjul der 
falder af, uheldige sammentræf på banen med lidt opretning til følge, men det 
er jo som det plejer, alligevel er stemningen god� 
 
Som bekendt er der ikke kommet så meget åbning endnu efter regeringens 
sidste udmeldinger omkring fase 2. 
 
Vi har derfor valgt helt at sløjfe BarmoseCup 1 og 2 henholdsvis lørdag d. 16. 
maj og torsdag d. 11. juni, desværre må vi også aflyse kartskole 2 onsdag d. 20. 
maj. 
 
De to ”løbsdage” og onsdagen bliver åbnet for ”almindelig” træning med 
udgangspunkt i de retningslinje vi har afviklet træningen efter de sidste 3 uge. 
Vi arbejder på om vi kan lave noget spas og sjov, prøve nogle starter, afvikle et 
træningspas som et heat eller som en tidstagning, sprint eller hvad vi nu kan 
komme på, så det er andet end 20 minutters kørsel, smøre kæde og prøve igen 
– håber vi kan ”krydre” træningen lidt. 
 
Hold øje med FB og hjemmesiden og sæt jeres transponder til opladning så den 
er klar hvis vi finder på noget der kan lade sig gøre under de vilkår vi nu er 
havnet i. 
 
Vi ved endnu ikke hvordan afviklingen af vores klubmesterskab ”BarmoseCup” 
kommer til at fungere, det kommer helt an på hvordan vi må og kan komme til 
at køre i ”Fase 3” 
 
Lad os forsat passe på hinanden, holde tilpas afstand, nyse og hoste i ærmet, 
kun samles i mindre grupper, sprit hænder af osv. 
 
Vi ses til gokart i Barmosen. 
 
Knud G. Hansen 
SAK Karting  


