
 
 

Racer kart fra A-Z  
 
Mål: At give deltagerne en grundlæggende teknisk viden om service og vedligeholdelse af en race kart 

Målgruppe: Nye kart kørere og deres mekaniker 

Hvor: Viadukten, Præstemarksvej 45, 4000 Roskilde 

Hvornår: 4-5 torsdage fra 18:30 – 20:30 - Januar 2017 til marts 2017 

Hvem kan deltage: Medlemmer af Børnes Gokart Klub og ASK Hedeland 

Beskrivelse:  
Undervisning vil ske med udgangspunkt i en kart adskilles og gennemgået med henblik på at vise hvordan 
tingende er samlet og hvordan de efterses og evt. renoveres. 

Det bliver ikke muligt at medbringe egen kart og skrue på den, men det har man så rig mulighed til mellem 
hver instruktions aften. Hvor man så på den efterfølgende aften kan stille spørgsmål til instruktør.  

Program: 
Aften 1-2 - Motor  
Rotax senior ombygges til junior – skilles ad og dele gennemgås og udskiftes i det omfang de er slidt. 
Karburator rens og dysning, brændstof/Olie, kæde/gearing. 

NB! Selv om jeres kart har en anden motor kan man godt deltage, da de flest gokart motorer er opbygge 
efter noget ledes samme princip.  

Aften 3. – Karten og dens bagvogn  
Gennemgang af bremse, bagaksel, højde justering, lejer, nav, dækskifte (alle 4 hjul), dæktryk, 
sædeposition/montering, bagstiver. 

Aften 4. – Karten og dens for vogn 
Gennemgang af sporing, tå, højde justering, afmontering af for bremse, bundplade, Laptimer sensor split, 
batteri, 

Aften 5 – ikke planlagt – vi vil gerne have plads til at tage et emne op som vi ikke på forhånd har planlagt her 
ved starten. 
 
Vores emne liste ser lige nu således ud: 
- Laptimer og dataanalyse - gæstelærer fra UniPro 
- Hvordan finder du sponsorater, klubbens helte som talere + coaches 

Vi vil i det omfang der er basis for det uddele materiale om de forskellige emner. 

Vi glæder os til at se jer, til melding er nødvendig – der er begrænset antal pladser. 

Send en mail til Saltoft@mail.dk. 

 

 

Mange motorsports hilsner 

Viadukten    Praga Danmark  ASK Hedeland 

 


