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Kart arrangement i Barmosen d. 7 & 8 august 2020 

Et arrangement for alle både SAK medlemmer og for alle andre klubber i DK. 

For at deltage i lørdagens Le Mens skal man have gyldig DASU grundlicens 

Fredagstræning 17 til 20.00 

Der er træning for alle fredag d. 7. august 

Der bliver opdelt i intervaller med udgangspunkt i de fremmødte kørere. 

Aftenhygge fredag aften 

De der gerne vil blive og hygge sig kan købe aftensmad i Bistroen. 

Kartingdag lørdag d. 8. august 

Vi vil gerne vise Sydsjællands Automobil Klub frem sammen med de mange andre aktiviteter som foregår i 

Barmosen. 

Derfor har vi planlagt et dagsprogram på denne lørdagstræning som tilgodeser både nysgerrige som gerne 

vil se og prøve en gokart og alle dem som kommer i klubben jævnligt. 

Kl. 8.00 Morgenmad i bistro for dem der møder tidligt eller har camperet 

Kl. 10.00 banen åbner for kørsel – køre med DASU licens – Grundlicens eller højere 

Kl. 11.00 Mulighed for at prøve en gokart (data er målt på banen i Barmosen) kun kørere uden DASU licens: 

- Miniput – 5 til 8 år – lille gokart med en tophastighed på ca. 45 km/t 

- Cadett mini – 8 til 10år – 60cm2 gokart med en tophastighed på ca. 80 km/t 

- Cadett Junior – 10 til 12år – 60cm gokart med en tophastighed på ca. 90 km/t 

- DASU Junior – 12 til 16 år – 125cm gokart med en tophastighed på ca. 105 km/t 

- DASU Senior – 16år + - 125cm gokart med en tophastighed på ca. 110 km/t 

Kl. 12.00 banen åbner for kørsel – køre med DASU licens – Grundlicens eller højere 

Kl. 13.00 Mulighed for at prøve en gokart, kun kørere uden DASU licens. 

Kl. 14.00 Mini Le Mens for alle med DASU licens. 

- De kørere som gene vil være med melder sig til hos Knud enten via mail eller på dagen. 

- Der laves et antal hold med ca. 4 på hver, bestående af kørere med forskelligt niveau. 

o Løbet skydes i gang kl. 14.00 

o Hvert hold har én transponder 

o Alle deltagere på holdet skal mindst køre 4 gange 

o Skift foregår ved at: 

▪ holdet kalde køre ind. 

▪ som køre ind ved vægt. 

▪ Transponder flyttes frem på den næste kart som holder klar på grid 

▪ Når transponder er monteret må der køres ud. 

o Løbet slutter kl. 16.30  
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o Det hold som har kørt flest omgange har vundet. 

- Der er frit dækvalg 

- Vægt på kart/mand skal være korrekt i forhold til den klasse karten / køreren tilhøre. 

- Karten skal være i sikker og forsvarlig stand. Iflg Reglement 6 tekniske bestemmelser. 

Kl. 17.00 Præmieoverrækkelse 

Kl. 18.00 klar til grillaften med undskyldninger, røverhistorie og dagens resultat samt alt muligt andet. 

Kl. 18.07 Grillen er klar. 

Og så hygger vi os alle sammen til den lyse morgen😊 

Aftensmad Lørdag aften 

Efter endt gokartkørsel oprydning og præmieoverrækkelse efter dagens begivenheder ca. kl. 18.07 er der 

tændt op i grill og der er mulighed for at købe en grill menu til kr. 75,- 

Vi vil gerne have en tilbagemelding om antallet af mennesker der ønsker en grillmenu så der er nok til alle. 

Send besked til Knud på mail kgh@maskinbyg-moen.dk eller telefon 40420138 

Drikkevare kan købes i bistroen til rimelige priser😊 

Forhåbentlig er vejret med os og vi kan stille borde og stole op udenfor klubhuset og nyde en god 

sommeraften med god socialt samvær og gode røverhistorie😊 

Der er klubløb i Roskilde og vi ved at nogle af vores medlemmer er deroppe for at køre dette løb. Dem der 

køre derop er rigtig velkomne til at komme til Barmosen og spise og hygge med os andre – det kunne jo 

være der var en pokal der skal vises frem. Giv lige Bitten eller Knud en melding hvis i kommer, det vil glæde 

os hvis der kommer mange.  

Overnatning på campingpladsen: 

Hvis man har lyst at lave en lille camping ferie i Barmosen er det muligt at sætte telt eller campingvogn op 

uden for voldene. 

Det er jo sidste weekend i skolernes sommerferie så en lille miniferie i Barmosen med mulighed for at se de 

forskellige aktiviteter der er derude. 

Det er muligt at bestille morgenmad i bistroen. 
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