Jeg er NYBEGYNDER

Jeg er NYBEGYNDER
og har tegnet et prøvemedlemskab
Velkommen i ASK Hedeland.
Et godt råd: Spørg hvis du er i tvivl om noget. Spørg Banelederen, en
anden kører eller mekaniker, og du vil opdage at de gerne vil svare.
Hvordan kommer jeg i gang
med at træne på banen i min
nyindkøbte kart. Jeg har alt det
øvrige krævede udstyr.

Det kan anbefales at du læser vores velkomstfolder og ordensreglement
for Roskilde Racing Center (RRC) inden du kører første gang.
De findes på vores hjemmeside under menupunktet Karting - nyttige
informationer alt fra ordensregler over tekniktips til åbningstider.

Hvordan fungerer det, når jeg
kommer den første dag på
banen med min kart og vil
træne?

Du skal altid når du ankommer på banen henvende dig til Banelederen i
dommertårnet (på 2. sal).
I tårnet skal du fremvise dit prøvemedlemskab og registreres med klasse,
nummer på kart, licensnummer samt betale træningsafgift.
Husk prøvemedlemskabet blot gælder i 3 måneder.
Første gang du skal ud og køre banen, skal du af Banelederen sørge for at
få mundtlig instruktion om kørsel på denne bane.

Kan jeg betale for træning på
"dagsbasis", det er ikke lige nu
hensigtsmæssigt at købe et
årstræningskort?

Du kan godt betale træningsafgift pr. dag til Banelederen på
træningsdagen. Du kan betale med kontanter, Dankort og MobilePay.
Årstræningskortet koster det samme som ti træninger og gælder
sammen med en gyldig licens kalenderåret. Hvis du konverterer dit
prøvemedlemskab til et almindeligt medlemskab gælder dit evt. indkøbte
årstræningskort stadig.

Banelederen er ansvarlige for træningen og hans/hendes anvisninger skal følges.
Han/hun kan også hjælpe dig lidt tilrette med tingene.
Du skal bare huske at han/hun er Baneleder for alle der træner og kan der for have travlt.

NY

NB husk at sætte
bagpå din kart - i tårnet findes et NY-skilt i papir du kan tage og tape på.
Det er både for din skyld og for de andre der træner. Når de ser NY-skiltet, så ved de at de ikke skal køre
så skarpt når de overhaler dig.
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