
Noter fra klubaftenen 

den 15. februar 2018 for ASKH’s kartsektion 

Afholdt i klubhuset på Maglehøjen 14, 4000 Roskilde 

 

36 kartere var mødt op kl. 19:00 og hørte om Kartsektionens aktiviteter i 2018: 

Det nye Reglement 6 gav allerede, på trods af at det endnu ikke var 24 timer 

gammelt, nogle ”panderynker”. Men det er dog for tidligt allerede at bekymre sig. 

Der er nogle lettelser for såvidt angår (f.s.a.) løbs-begreber, bl.a. udgår 

løbsarrangementet med kun 5 deltagende klubber (begrænset løb). 

Nyt er også at man for at opnå kartinglicens skal bestå en OF615 prøve som E-

learning – også selv om man kun er 7 år.  

Med hensyn til tidtagning er den først slut når det ternede flag gives, og ikke som vi 

har været generet af sidste år, når uret går på nul. Nu kan du fuldføre din 

superomgang, bare den er påbegyndt INDEN uret går i nul. 

ATK træning om tirsdagen. Der er mange deltagere. Der var stemning for fremover 

at anvende intervaltræning. Det vil især være en fordel for nye. Tirsdagen inden 

store løbsweekender bør ikke være med ATK-træning (ATK = Aldersrelateret 

Trænings Koncept). 

Der var ingen interesse til at fjerne klasser om tirsdagen. Det er stadig for Mini- og 

Junior-klasserne.  

Parkering. Der blev udtrykt et særdeles tydeligt ønske om at overholde 

Ordensreglementet også f.s.a. parkering af trækkende køretøjer. Det er kun tilladt 

at parkere trailere, uden trækkende køretøj, og køretøjer indeholdende karter fx 

kassevogne under 3500 kg i den begrænsede ryttergård. Øvrige henvises til 

grus/græsparkeringen.  

Alle var enige om større selvjustits, og ikke lægge hele ansvaret på banelederen. 

Det blev også foreslået at lave en plantegning med retningslinjer for parkering, og 

rækkefølge for, hvordan der fyldes op i pitområdet, så flest mulig kan være der. 

ASKH’s aktiviteter og løb i 2018. Der køres løb i 6 weekender fordelt på 3 gange 

fredag/lørdag/søndag og 3 lørdage. 

DRMC 27-28-29/4      ÅBENT HUS 1-2-3/6      SM 24-25-26/8      KM 12/5 - 30/6 - 29/9

  

Vi kører IKKE DSK (Dansk Super Kart): DSK kræver 5 timers uafbrudt træning om 

fredagen, og vil ikke dispensere fra det krav. Det krav kan vi ikke opfylde, da det 

kræver dispensation fra Roskilde Kommunes Miljøafdeling. Det skal være en 

enkeltstående dispensation. Men vi har nu fået den så mange gange, at det ikke 

mere er en enkeltstående dispensation, men den vil blive betragtet som blivende. 

Derfor vil man tage hele vor MILJØ-godkendelse op igen. Det ønsker vi absolut ikke, 



for erfaring fra Sjællandsringen er ikke opløftende i den henseende. Vi skal ikke 

fremprovokere en ny miljøgodkendelse.  

Der blev nedsat en gruppe bestående af: Michael Ka., Jonas H., Jack A., Brian M. 

og Jørgen S.J. til at lave et spændende program til det åbne løb/Åbent Hus 

arrangement den 1-2-3 juni, måske bestående af en KM-afdeling, MC-race, åbent 

hus, stumpemarked og….. 

SM 2018. SM-reglement er fremsendt til KU af de involverede klubber, og afventer nu 

KU’s godkendelse. De sjællandske klubber er enige om reglementet. Desværre 

ønsker LUG vil IKKE køre Rotax-klasserne, og derfor er den planlagte 

klubholdskonkurrence ikke med i reglementet. 

Klubmesterskabet 2018. Det nye reglement åbner umiddelbart mulighed for bedre 

kombination af klasserne. Der var stemning for at køre videre med Mix-klasser som 

sidste sæson, gerne med tilføjelse af yderligere motortyper i DASU Senior. 

Der var også stemning for at afvikle løbene som åbne løb for at få flest mulig 

deltagere. Det stiller større krav til officialbemanding, og der var enighed på mødet 

om at bakke op om officialkurserne, og om nødvendigt at rekruttere 

familiemedlemmer og venner mv. til at hjælpe med afviklingen. 

Bjarne P. opfordrede til også at tilmelde sig de kommende baneofficialkurser, så der 

er mulighed for hjælpe til ved CHGP, hvor der i år kommer klassisk Formel 1. Dette 

var der tydeligvis stemning for. Peter og Anders N. var med sidste år, og beskrev det 

som meget bedre end at være betalende tilskuer ☺.  

Træningslejr KLIPPAN 2018. Uge 28 som sædvanlig. Der var overvældende interesse 

både fra tidligere deltagere, officials og nye deltagere og måske kommende 

officials. 

Klubaftener og andre aktiviteter.  

1/3 1. træningsdag på RRC og A-Z kart i Viadukten ved Erik Magnussen,  

  hvis du er hurtig på banen og vejen kan du nå begge dele. 

15/3 ASK Hedelands Generalforsamling i Rødovre, inkl. filmen Superswede. 

24/3 OF615-kursus på RRC. 

XX/11 Præmiefest en fredag i november. 

Michael Ka opfordrede til at komme med input, og tage initiativ til klubaftener.  

Tom foreslog en aften svejsekursus, og ville gerne stå for undervisningen. Søren 

Jepsen tilbød at lægge lokaler til. Stor interesse for ideen. 

Ellers er vi modtagelige for input og idéer og….. 

Eventuelt. Der blev udtrykt ønske om udsendelse af referat – gerne til alle. 

Tillægsreglerne ønskedes offentliggjort tidligt så det var muligt at planlægge 

sæsonen bedre. 

Der var også ros til løbs-caféen og Lilian som er primusmotor her. 

 

Notetager: Dennis Stochholm                 Ordstyrer: Michael Kastaniegaard 


