
Begrænset træning grundet coronas virus 

Vores målsætning er at gennemføre begrænset træning på Roskilde Racing Center inden for de nuværende 

retningslinjer fra regeringen, DIF og DASU – max 10 personer i forsamling og med 2 meter mellem, når vi 

ikke er i karten. Kun kørere og mekanikkere må være under 2 meter fra hinanden. 

Vis hensyn hold afstand til dine racervenner. 

 

Hvem kan deltage? 

Du skal have årskort, og være forhåndstilmeldt træningen ellers kan du IKKE deltage. 

Du skal være på vores liste senest kl. 12.00 på træningsdagen 

 

Karts på banen 

Afvikling sker i faste grupper med max 10 kørere på banen adgangen – og 10 mekaniker ved hegnet med 2 

min. meter mellem hver. 

Første gruppe lukkes inde ved porten til Pitområdet og gør sig klar langs med volden ved udkørsel. Når 

gruppen kører ud, går mekanikere langs hegnet (som ved parkferme under løb). Næste gruppe lukkes ind i 

lukket område ved udkørsel langs volden. 

Første gruppe kører ud som ved løb gennem vægten. Første gruppe forlader pitområdet. 

Vi begrænser antal kart på banen til max 10 af hensyn til det praktiske i forbindelse med opstart og 

transport til og fra Pitområdet. 

NB! Ingen kontakt efter kørsel – 2 meter afstand mellem team – alle der ikke kører forlader udkørsels-

område straks efter de er færdig med at køre – de returner til skrueområdet således at de næste kan gøre 

klar. 

Et Team består af max:  

- 1 kartkører  

- 1 mekanikker  

NB! Ingen andre, hverken familiemedlemmer eller venner, må komme indenfor den store port ved 

Abildgårsvej. 

Registering af kører 

Baneleder kommer rundt og kontroller – på 2 meters afsted - at deltager efter forhåndstilmeldingslisten er 

mødt. Licens kontrollers via DASU portal – er den ikke gyldig her kan der ikke trænes. 

NB! Ingen må gå i tårnet – ring på mobil til baneleder. 

 

Opstilling  

Alle placeres på parkeringspladsen som når vi afvikler løb. 

Træningsdeltagere inddeles i grupper med max 10 personer og placeres med 2 meter afsted til nærmeste 

team - et team består af 1 kører + 1 mekaniker. 

 



 


