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Gokart træning i Barmosen 

 

Hej alle 

 

I denne uge er der kommet flere udmeldinger om hvordan vi bedst beskytter os 

selv og hinanden mod smitter samt undgå at sprede Covid-19 rundt i samfundet 

på ny. 

Derfor har vi besluttet at opdatere regelsættet for karttræning i Barmosen. 

Fra lørdag d. 16. maj foregår træningen efter følgende regelsæt: 

 

1. Alt materiel kart, servicevogn / bil trailer skal være i markeret felter ca. 

8x8m uden for volden. Max et sæt pr felt. 

 
2. Der vil der være opdeling i 3 grupper F.eks. 

a. Karter med smalle dæk – Tæt på volden 

b. Karter med Brede dæk uden gear – Tæt på vejen 

c. Karter med gear – Campingområde langs jorddepot  

3. Træningen opdeles så det matcher gruppeantallet 

4. Når man har placeret sig i feltet meddeler man baneleder at man er 

ankommet og aflevere udfyldt træningsblanket. + betaling med 

mobilePay. Hent træningsseddel her www.SAK-Motorsport.dk 

5. Baneleder anviser en startboks hvor karten skal sættes ned før start. 

Denne startboks han man hele træningen.  

a. Eksempel gruppe ”a” startboks ”8” 

 
6. Når karten er placeret skal mekaniker stille sig med op langs hegnet 

inde i startgrid. 

7. Når kart/køre er på banen skal mekaniker placere sig ved hegnet inde i 

ryttergård med behørig afstand så der ikke sker en gruppering. 
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Mekanikerspor holdes fri for mekaniker. 

 
8. Ved endt træning skal kart, køre og mekaniker ud i serviceområde og 

opholde sig i tildelt felt. 

9. Adgang til og fra ryttergård sker gennem port hvor der er tydelig 

markering på hvilken side man kommer ind og ud. 

 
10. Der er ikke åbent i klubhus, i nødstilfælde kan man bede baneleder om 

at få åbnet til toilet. 

 

• Vi indskærper at der max er én mekaniker til én kart/køre 

• Der kan max være 10 på banen (gruppe på max 10 regel) 

• Hold hele tiden afstand – der må ikke opstå grupperinger. 

• Der er max plads til 5 mekaniker på repos langs mekaniker spor. 

• Familie, venner, søskende og andre som gene vil hygge sig i barmosen 

må blive hjemme eller finde på anden aktivitet. 

o Vi håber inderligt at der snart kan åbnes op igen så det gode 

sociale samvær vi har med jer alle kan komme i gang igen😊 

o Vi glæder os oprigtigt.   

 

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  


