
 

 

2022 1.4 

Ordensreglement ved afvkling 
af træning og løb på  

 
  
1. INDEN træning skal tilmelding ske hos baneleder i tårnet. 

 

2. Baneleders og officials anvisninger skal altid følges. 
 

3. Anlæggets miljøtilladelse samt lovgivning og regler fra offentlige myndigheder 
altid skal overholdes. Spørg baneleder/officials hvis du er i tvivl. 
 

4. Kørsel på banen er kun tilladt hvis kører, kart og udstyr opfylder DASU’s 
Reglement 6. 

 

5. Assistance på banen (f.eks til havareret kart) må kun ske med gyldig licens og 
iført sikkerhedsvest. 

 
6. Udkørsel til og fra banen skal ske bag de opsatte rød/hvide barrierer mod 

banen. Det er ikke tilladt at køre med karts på modsatte side af barriererne. 
 

7. Påfyldning/aftapning, rengøring af kart og motor, samt anden håndtering af 
benzin, olie og bremsevæske mv. må kun ske 

 

• på de to betonplatforme i pitten  
eller  

• på et medbragt tæt underlag på min. 2x2 meter, samt spildbakke, som kan 
indeholde den håndterede mængde. 
   

Evt. spild skal straks opsamles og bortskaffes efter aftale med ASKH. 
 

8. Opstart/prøvestart af motorer skal ske i støjboks i pitområdet, og må vare 
maximalt 15 sekunder, og kun i det tidsrum der må trænes eller køres løb på 
banen. 

 

9. Pitområdet indenfor volden:  
Det er ikke tilladt at parkere biler, trailere mm.  
Det er tilladt for lejere af containere at foretage aflæsning/læsning af gokart og 
udstyr.  

 

10. Kørsel med El-løbehjul, El-biler, ATV og lignende køretøjer, hvis topfart over 
over 8km/t, er ikke tilladt på anlægget.  
Vær opmærksom på at færdselsloven gælder på Abildgårdsvej. 

 

11. Biler, trailere, campingvogne m.m. skal være fjernet fra Roskilde Racing 
Centers område ved normal lukketid, med mindre der er lavet særskilt aftale 
herom. 

 

12. Færdsel på voldene er ikke tilladt. 
 

13. Ryd op efter dig ! 
▪ Affald skal sorteres, og lægges i de opstillede containere.  
▪ Spraydåser og andet kemiaffald skal i miljøcontainer. 
▪ Det er ikke tilladt at efterlade batterier og akkumulatorer på anlægget. 

 

14. Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bod, sort flag eller 
bortvisning.            


