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Roskilde den 2. april 2021 

 

AKTIV FERIE FOR KARTFAMILIEN DANMARK 
- ÅRETS BEDSTE TRADITION  
 
INVITATION / TILLÆGSREGLER TIL  

KARTING TRÆNINGSLEJR 11/7- 17/7-2021 
 
Hermed inviterer ASK Hedeland endnu engang alle danske kartkørere, og deres familier, til den 
årlige sommer-/træningslejr.  
 
Det er i år 34. gang at den traditionsrige træningslejr arrangeres (sidste år dog uden afholdelse pga 
Covid-19), og igen i år foregår løjerne på den skønne sydsvenske bane Klippan Gokart Bana.  
 
Træningslejrens 3 hovedformål    
• At give danske kartkørere og mekanikere – udover de få i eliten, som kommer i DASU træningsregi 

– mulighed for at dygtiggøre sig ved at deltage i et intensivt træningsprogram.  
 

• At lette begynderens – og den mindre erfarne kører/mekanikers indføring i kartsportens mere 
tekniske "mysterier", og dermed spare den enkelte for de dyreste "lærepenge"!   

 
• Og ikke mindst, at øge danske kartfamilier og køreres kendskab til hinanden, og åbne op for 

forståelse, sammenhold og varige venskaber på tværs af landsdelene.  
 
Med andre ord, en træningslejr, hvor alle – både begyndere, de mindre erfarne, men så absolut også 
de mere erfarne – kan få en dejlig oplevelse og et stort udbytte med sig hjem. Alle kørere med DASU-
licens for 2021, mekanikere, forhandlere, ægtefæller/samlevere samt børn er meget velkomne. Grej fra 
samtlige danske kartklasser, inklusive promotorklasser og Miniput kan deltage. 
 
STED 
Klippan Gokart Bana i Bolestad, Östra Ljungby, 33 km fra Helsingborg. 
 
BANEN 
Klippan Gokart Bana - en af Sveriges bedste gokartbaner.  
Variationen af sving er stor, og den meget jævne asfalt (med godt bid) gør 
banen spændende og lærerig. Endvidere tørrer den hurtigt op efter 
regnvejr. For selvfølgelig træner vi også i regnvejr. Banens længde er 1004 
m, bredden er mellem 8 og 8.4 m   
 
 
TILMELDING 



 

Det er pt usikkert hvorvidt Corona-begrænsningerne på tidspunktet for afholdelse, giver os mulighed for 
afholdelse; men vi arbejder videre i forventning om at det kan lade sig gøre. 
Vi har derfor brug for at vide hvor mange, som ønsker at deltage. Det er derfor vigtigt at vi får din 
tilmelding senest 16. maj 2021. 
 
Såfremt vi når op på accaptabelt antal tilmeldte, arbejder vi videre med planlægningen. 
Umiddelbart efter den 16. maj 2021 vil alle tilmeldte få besked om det videre forløb. 
 
Tilmelding skal foretages på ASK Hedelands hjemmeside http://ask-hedeland.dk/gokart/traeningslejre-
klippan/.  
 
ALLE deltagere skal anføres ved tilmelding – Tilmelding accepteres i indkommen rækkefølge, indtil 
max. antal i hver klasse nås. Betaling skal først foretages seneres, når vi kommer tættere på uge 28, 
og vi har klarhed over muligheden for afholdelse. 
Bliver du forhindret i at deltage, bedes afbud meddelt snarest muligt.  
 
T-SHIRTS 
Også i år vil der være ”gratis” T-shirts med logo og årstal til kørerne, mens øvrige kan  
tilkøbe T-shirts á kr. 180 pr. stk. når der tilmeldes via hjemmesiden. Husk at angive størrelse for alle. 
 
FACILITETER OMKRING BANEN 
- Stort 2-etagers klubhus med kiosk/cafeteria/spisestue, fryser (til f.eks. fryseelementer, kød etc.), 

stor udestue, et undervisningslokale og toiletter 
- 3 bygninger med badefaciliteter og toiletter, samt 2 toiletter på øverste teltplads).     
- Vandhaner findes i og ved klubhuset.  
- Strøm: 2 stik i ryttergården (max. 15A) samt 5 på teltpladsen (max. 6A/stk.). For at tilslutte 

campingvogne mv. behøves ret lange kabler. Der må ikke anvendes el-varme, el-kogeplader, 
kaffemaskiner samt andre strømkrævende apparater, da sikringerne ellers vil springe ustandseligt. 
Brug gas i stedet! Trykluftkompressorer må tilsluttes i ryttergården (max. 1-2 ad gangen). 

- En stor del af ryttergården er asfalteret. Pløkke mv. må kun anvendes hvor der ikke er asfalteret. 
- Der vil oftest være forhandlere repræsenteret på banen – men det er ingen garanti. Det anbefales 

derfor selv at medbringe div. reservedele, som er specifikke for eget kart- og motormærke. Man 
kan rådføre sig med sin forhandler, og evt. låne et passende sortiment med. 
 

TRANSPORT 
Transporten sker ved deltagernes egen foranstaltning. 
Husk pladsreservation hurtigst muligt, til eventuel færge da det kan være vanskeligt at få plads, hvis 
man venter for længe. Især til køretøjer med en højde på mere end 2,40 m (campingvogne, høje 
varevogne mv.).  
 
OVERNATNING 
Græsbevoksede "campingpladser", den ene højtbeliggende med fin udsigt over banen. Meget gedigne 
pløkke er nødvendige. Campingvogne og beboelsestelte må ikke opsættes i ryttergården. 
 
KOST 
Indkøb og tilberedning af mad (undtaget morgenmad), samt bestik, bord, “klapstole” mv. står 
deltagerne selv for. Supermarkeder findes i både Östra Ljungby 2-3 km fra banen. I Åstorp 7 km væk er  
 
Spiritusindtagelse, der medfører gener for andre deltagere, tolereres ikke og fører til øjeblikkelig 



 

udelukkelse (ingen refundering af deltagergebyr).   
 
FÆLLESSPISNING  
Morgenmad (havregryn, cornflakes, mælk, kaffe/te, smør, div. brød og “rågboller”) samt aftenkaffe/te. 
Mandag tænder vi op i stor grill til fællesspisning med medbragt mad. 
Torsdag efter dagens træningsløb er ASK Hedeland om aftenen vært for et festmåltid. 
 
SÆRLIGE BEMÆRKNINGER 
- Køb af sodavand, is, slik og pølser mv. på lejren sker kontant med danske kr. (MobilePay kan 

benyttes – men ikke Dankort) 
- Deltagerne hæfter selv hver især for evt. erstatningskrav ved uagtsom eller bevidst beskadigelse af 

bygninger, inventar, installationer mv., som er tilknyttet baneanlægget.  
 
FÆLLESOPGAVER 
Alle deltagere må påregne at komme på arbejdshold til løsning af diverse fællesopgaver. 
 
FORSIKRING 
Husk det blå sygesikringsbevis der dækker evt. behandling hos læge eller på hospital.  
 
DELTAGERGEBYRER 
Kartkører uanset alder (undtaget Miniput).............................................………   kr. 2.000,- 
Kartkører Miniput…………………………………………………………………...   kr.    900,- 
Forhandler (1 person)………………………………………………………………    kr.     900, 
Mekanikere, familiemedlemmer, samt øvrige over 11 år ................................    kr.     900,-     
Børn fra 6 til 11 år, der ikke deltager som kørere ............................................    kr.     450.-    
Børn fra 0 til 5 år ..............................................................................................              GRATIS 
Evt. efteranmeldelse og betaling af deltagergebyr på banen – EKSTRA……..    kr.    500,-   
 
AFVIKLING 

- Søndag den 11/7: Ankomst til banen, opsætning af telte, campingvogne og øvrig organisering i 
løbet af eftermiddagen. Kl. 20.00 Velkomst - og Informationsmøde om praktiske forhold og 
ugens program i øvrigt. 

- Teori, afvekslende med øvelses- og fri/intervaltræning mandag, tirsdag, onsdag og fredag.  
- Træningsløb arrangeres torsdag og lørdag. 
- Mere erfarne deltagere kan helt eller delvist undlade undervisningen og i stedet koncentrere sig 

om eget test-/træningsprogram. 
- Fællesmøder afholdes hver formiddag – og ellers efter behov. 
- Lørdag den 17/7 kort efter afslutningsløbet er der slutoprydning, rengøring af fællesfaciliteter 

samt sammenpakning før hjemrejse.  
 
SLUTINSTRUKTION vil blive tilsendt alle tilmeldte i uge 26. Ved afbud eller udeblivelse gøres 
opmærksom på § 64.106 i reglement 6, dog med forhøjelse af minimumsfristen fra 3 til 5 dage før 
arrangementets start. Kun ved dokumenteret sygdom, eller anden "force majeure årsag", kan § 64.106 
evt. fraviges - Med tilmelding på ASK Hedelands hjemmeside anerkendes disse tillægsregler. 
 

  
Med venlig hilsen   
ASK HEDELAND  
KARTSEKTIONEN  


