Retningslinjer for praktisk og teoretisk baneprøve karting

Om den nye fremgangsmåde
Da vi ønsker at gøre det lettere og sjovere at komme i gang med gokart, er det
besluttet at OF615 som e-learning ikke længere fungerer som baneprøve og
adgangsgivende til kartinglicens.
KU genindfører den gode, nære kontakt til medlemmet og baneprøven, som vi
gjorde tidligere.
I den forbindelse har vi valgt at lave nogle retningslinjer for hvordan en baneprøve
skal udføres. Dette er for at ensrette proceduren, så vi så vidt som muligt sikrer en
vis kvalitet i prøven og dermed også oplevelsen for køreren.
Vi håber, I vil tage godt imod dette. Hvis I har forslag til forbedringer, så tøv ikke
med sende til os i KU
Formålet med baneprøven er:
At sikre, at køreren er klar til at begå sig under træning og konkurrence.
At sikre, at kører og evt. værge er bekendt med reglement 6.
At sikre, at køreren har det bedst mulige grundlag for at få en god start og en god
introduktion i klubben.
Hvem udfører baneprøven:
En af klubben udpeget official, med minimum en OF615 officialgrad. Denne
underskriver med navn og DASU-ID i Kartingbog 2.
Praktisk:
Køreren observeres under kørsel på banen.
Der observeres for:
• Er køreren opmærksom på trafik, når der køres ind på banen.
• Overhalinger.
• Kan køreren give tegn for hvilken side man ønsker at blive overhalet til.
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• Har køreren en rimelig hensigtsmæssig adfærd på banen (ideallinjer,
retningsskift, koncentration).
• Gives der tegn, når banen forlades?
Den praktiske del afsluttes med at kører og official taler om den praktiske del af
prøven (ris og ros) og at gokarten gennemgås for at ruste kører/værge til en
maskinkontrol.
Teoretisk:
I tilfælde af at køreren har en værge/forældre med sig på dagen, skal
værge/forældre forholde sig tavs under den teoretiske eksaminering.
I princippet kan alt fra kartingbog 1 og 2 bruges som pensum. Der bør udplukkes 710 spørgsmål, som kan afføde en dialog med køreren.
f.eks:
•
•
•
•
•
•
•

Din gokart går i stykker ude på banen, hvad gør du?
Hvilket tøj og udstyr skal du have på under kørsel?
Hvad betyder det hvide flag?
Skal der bruges et skrueunderlag under gokarten?
Skal du have en ildslukker, hvor du skruer?
Også under træning?
Osv.

Det er ikke vigtigt, at køreren har 0 fejl. Det vigtige ligger i, at man får en dialog og at
den official der udfører prøven, er sikker på at køreren har forstået hvad det rigtige
svar er og har sat sig ind i stoffet.
Dokumentation:
Kartingbog 2 skal være udfyldt med gennemførte træninger og efter endt
baneprøve, kvitteres der i kartingbog 2.
Den klubansvarlige går ind via klub login på dasu.dk og registrerer medlemmet med
bestået baneprøve. (indtil dette er muligt, skannes siden med kvittering og stempler
og sendes til Anne Andersen i DASU på ana@dasu.dk)
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