
Træning for max. 50 personer på Gokartbanen fra den 15. juni. 
 
Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50 personer, hvilket bevirker at vi også på Gokartbanen øger antallet 
af personer som må opholde sig på matriklen samtidig.  
 
Hvem må komme ind på Gokartbanen? 
Det må dem der har tilmeldt sig til træning, samt én tilmeldt hjælper (træner/mekaniker eller lign.). 
Derudover må medlemmer af fritids- og ungdomsklubben frit komme på Gokartbanen i åbningstiden. Der 
foretages en klar adskillelse mellem private bane-medlemmer og fritids- & ungdomsklubmedlemmer, så der 
f.eks. ikke køres samtidig. Det er ikke tilladt at opholde sig på Gokartbanens matrikel, hvis man ikke er 
tilmeldt træning eller er tilmeldt Fritids- & ungdomsklubben.  
 
Træning: 
Kørere/trænere/mekanikere bliver opdelt, så der i ryttergården og på selve banen, i alt må opholde sig 50 
personer ad gangen, dog med en forsamlingstæthed som ikke overstiger 4 Kvm pr. person i ryttergården. 
Ansigt-til-ansigt-kontakt bør fortsat undgås og det anbefales at alle personer holder en afstand til hinanden 
på min. 2 meter. Det er både personalets og de frivilliges ansvar at forebygge opbygning af tætte 
forsamlinger under aktiviteterne. Du kan læse mere om de nye retningslinjer på: 
https://www.dasu.dk/nyheder/forsamlingsgraense-haeves-til-50-personer/ 
 
Caféen for fritids- og ungdomsklubmedlemmer: 
Caféen er udelukkende for fritids- & ungdomsklubmedlemmer. Computere og billard vil være lukket i den 
første tid og der åbnes kun for computere og billard, hvis/når vi har mulighed for at afsætte personale til at 
afspritte billardkøer, billardbord, PC-tastatur, mus, skærm osv. Det vil ikke være muligt for andre at handle i 
caféen, men der vil stadig være mulighed for at købe banemedlemsskab i Caféen.  
Alle fritids- og ungdomsklubmedlemmer må opholde sig på Gokartbanen samtidig og kan forsamles i og 
omkring Caféen. Det er ikke tilladt at have gæster, venner, søskende, forældre eller lignende med ind på 
Gokartbanens areal.  
 
Privatkørere/bane-medlemmer: 
Tilmelding til træning kan kun ske på selve dagen hvor der ønskes træning, mellem kl. 10-12 på banens 
telefonnummer 32577664, og der kan udelukkende tilmeldes for én dag ad gangen. Træning er kun for 
bane-medlemmer og kørere i Fritids- & ungdomsklubben. Banemedlemsskab kan købes i caféen, kontant 
for 1.617, - kr. Tilmelding til lørdagstræningen den 27. juni er torsdag den 25/6. 
 
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. 
 
Parkering: 
Parkering er som vi plejer bag garagerne, ved containerne og på campingpladsen. 
Det vil ikke være muligt at handle i caféen. Kaffen skal derfor med hjemmefra. 
 
Toiletter 
Bane-medlemmer, privatkørere og hjælpere kan benytte toiletterne i Langhuset, med indgang fra gavlen. 
Toiletterne i caféen, er forbeholdt fritids & -ungdomsklubmedlemmer. 
 
Langhusets mødelokale: 
Langhusets øvrige lokaler (køkken/bar/mødelokale) holdes lukket indtil videre og møder/arrangementer fra 
eksterne brugere, skal derfor afholdes digitalt eller i andet regi. 
 
I øvrigt: 
Retningslinjer og anbefalinger vedr. isolation af personer med symptomer, håndhygiejne, hosteetikette, 
rengøring/afspritning af kontaktflader osv. er fortsat gældende. 

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

https://www.dasu.dk/nyheder/forsamlingsgraense-haeves-til-50-personer/

