
Hvad er en Gokart???

En gokart er en, ikke affjedret lavt liggende “racerbil”, meget
hen af en formel 1 i sine køreegenskaber. Det stive rørstel og
den lave siddehøjde, gør at den har et fantastisk vejgreb, og er
så godt som umulig at vælte, -selv ved høje hastigheder og i
skarpe kurver.

Kartene, som vi bruger her i klubben, drives af en enten 60 
eller 125 ccm totakst motor, der er droslet ned, alt efter hvilke
klasse den kører i.

Hvad får du ud af at køre???

For det første er det sjovt!
For det andet er der et hyggeligt samvær og godt kammerat-
skab, med en masse fælles oplevelser. Du opdager hurtig at
man får mest ud af at hjælpe hinanden.

Du får indsigt i hvordan en motor fungerer, da du selv skal
vedligeholde kart og motor, -selvfølgelig med hjælp af banens
medarbejdere, når dette er nødvendigt.

Du får mulighed for at deltage i løb, hvor atmosfæren ikke
lader de “store” racerløb noget tilbage at ønske. Det skal
simpelthen opleves for at vide hvad det vil sige!!!!

Du får skærpet din koncentration og udvikler nogle køreregen-
skaber (trafikforståelse), som kan komme dig til gavn i din
hverdag, både nu og senere.

Sidst, men ikke mindst, får du mulighed for at køre stærkt
under betryggende forhold.

Hvem kan køre, og hvad koster det???

Alle piger og drenge der er fyldt mindst 10 år, kan blive med-
lem, og komme ud at køre gokart.
Det er en gammel skrøne, at det er en drengesport. Flere og
flere piger kører gokart.

Priserne for at komme ud at køre er også meget rimelige. Du
skal betale almindelig klubkontigent for fritidsklub. Det er ens
for alle klubber i Københavns Kommune.
Her gælder de almindelige regler for fripladser og søskendera-
bat m.m.

Og så skal du have:
en godkendt hjelm
sko der dækker ankelen
handsker
en køredragt

Handsker og køredragt har vi for det meste, og en hjelm kan
du låne i begyndelsen.

Der ud over skal du have en licens. Det er en godkendelse til
at køre motorløb. Licensen købes i en motorsportsklub.


