
GoKart Reglement 

1. Ophold på Sønderborg Racing Center's område, 

deltagelse i arrangementer samt kørsel i vore gokarts 

sker på eget ansvar.  

2. Sønderborg Racing Center kan ikke drages til ansvar 

for personskader, materielle skader, tyveri eller 

lignende.  

3. Alle deltagere har pligt til at overholde instruktioner 

og regler. Upassende opførsel eller uansvarlig kørsel 

kan medføre bortvisning uden refusion af betalingen. 

Og skader på kart og køredragt/hjelm, er for deltagers 

regning.  

4. Deltagerne må ikke være påvirket af alkohol eller 

andre rusmidler under kørslen.  

5. Sønderborg Racing Center forbeholder sig ret til at 

aflyse eller ændre på starttidspunktet i tilfælde af 

forsinkelser eller uheld, som vi er uden indflydelse på.  

6. Hjelmhue og styrthjelm skal benyttes under kørslen.  

7. Alle kører til voksengokart skal være mindst 150cm. 

høj. Alle kører til børnegokart skal være mindst 

120cm. høj.  

8. Dette underskriftsblad er kvittering for Deres 

Bestilling, og skal afleveres til gokart indstruktør som 

har ansvaret.  

9. Forældre skriver under for børn som skal benytte 

børnegokart. 

Ved underskrift erklærer samtlige kører sig indforstået 

med ovenstående reglement. Endvidere skriver De af 

forsikringsmæssige grunde under på, at De ikke 

bruger medicin, der indvirker på Deres balance- eller 

reaktionsevne.  
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Sønderborg Racing Center's oplysninger:  

      (Udfyldes af den baneansvarlige) 

Navn: _________________________________  

 

Tidspunkt:______                Antal kører:______  

Dato:______/_____-20       Sign:____________ 

10 min.    15 min.   20 min.   30 min.  

40 min.    45 min.   60 min.  

Grand Prix.   Le Mans.  

Børnegokart  

 

Betalt Sign. _____________________________ 

Sikkerhedsregler 

1. Man må IKKE køre bag op i hinanden, gør man det, 
er det udelukkelse fra resten af løbet. 

2. Gokartene må IKKE bruges som radiobiler i et 
tivoli, (med fortsæt køre andre kører af banen) gør 
man det er det udelukkelse fra resten af løbet. 

3. Hvis man kører i "sandkassen", må man IKKE stige 
ud af gokarten for selv at trække karten ud. Man 
SKAL blive siddende i karten indtil den bane- 
ansvarlige kommer og skubber karten fri af sand-
kassen. Hvis det er muligt, må man gerne selv 
prøve at køre sig fri, men ikke stige ud af karten.  
Når ATV'en står på eller i nærheden af banen med 
gul blink, SKAL kørerne tage farten af. Hvis ATV'en 
kører på banen MÅ den ikke overhales.  

4. Når løbet bliver flaget af nede på startlinjen, 
fortsætter man en omgang mere. Man SKAL 
bremse ned i god tid inden man kommer hen til 
målstregen.  
Se på hjemmesiden hvordan sikkerhedsregler er 
for Grand Prix og Le Mans. 
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