
Der vil blive åbnet op for træning den 2. juni.
Dog ikke for fuld styrke

Hvem må komme ind på Gokartbanen?
Det må dem der har tilmeldt sig til træning og deres tilmeldte ene hjælper, samt medlemmer af
fritids- og ungdomsklubben.

Hvis man ikke er tilmeldt til træning må man ikke være på matriklen.

Træning er kun for banemedlemmer og fritids- & ungdomsklubkørere.
Banemedlemskab kan købes i caféen. 1617,00 kr. Kun kontanter og i lige penge.

Privatkørere:
Tilmelding til træning kan kun ske på dagen, mellem kl. 10-12  på banens telefonnummer
32577664, og kun tilmelding for én dag af gangen.
Tilmelding til lørdagene den 6. juni og 27. juni, vil det være torsdag før.

Parkering som vi plejer bag garagerne, ved containerne og på campingpladsen
Det vil ikke være muligt at handle i caféen. Kaffen skal med hjemmefra.

Fritids- og ungdomsklubkørere:
I forhold til fritids- & ungdomsklubben, vil det være muligt for alle medlemmerne at komme på
Gokartbanen på én gang.
Det er ikke tilladt at have gæster, venner, søskende, forældre eller lignende med ind på
Gokartbanens areal. 

Træning:
Opdeling i 10-mandsgrupper, en gruppe består af 10 personer, incl. mekanikere.
Det vil sige, hvis hver kører i en gruppe har en hjælper med, så er der kun 5 karter i gruppen.
Læs “I de nye retningslinjer står der følgende”  https://www.dasu.dk/om-dasu/dasu-covid-19/

Inddeling af grupper:
Gr 1. Rotax micro, Cadett Mini (født i 2010 eller før) Cadett Junior
Gr 2. Rotax Mini, Rotax Junior, DASU Junior klasser, undtagen OK-Junior
Gr 3. Seniorklasser + OK-Junior

Alle grupper kører i 15 min. intervaller.

Dette er ikke en endegyldig opdeling og interval, den kan ændres ifh. til tilmeldte.

Caféen er kun for fritids & -ungdomsklubmedlemmer.
Dvs. computere og billard vil være lukket i den første uge og der åbnes kun for computere og
billard, hvis/når der kan reserveres personale til at afspritte billardkøer, billardbord, PC-tastatur,
mus, skærm osv. 
Det vil ikke være muligt for andre at handle i caféen. 

Toiletter
Der vil blive lukket op i gavlen på ”Langhuset”, så toiletterne dér kan benyttes af privatkørere og
deres hjælpere.
Toiletterne i caféen, er forbeholdt fritids & -ungdomsklubmedlemmer.

HUSK AT HOLDE AFSTAND OVER ALT
(Kørsel på banen er undtaget)

https://www.dasu.dk/om-dasu/dasu-covid-19/

