Har du lyst til å begynne med gokart, så er du velkommen
på kurs hos oss i NMK ANDEBU!
v/Instruktør Terje Johansen.
OBS! Vi har for tiden stor pågang på kurs og vil derfor prioritere egne medlemmer i første
rekke, men send påmelding, evt. meld dere inn i klubben først!
Vi holder kurs følgende dager:
Onsdag 18.08.2021: Kl 17.30: Teori-Kurs 6-7 år(NB! Det året man fyller 6-7 år!) – med en
ansvarlig voksen ledsager over 18 år.
Torsdag 19.08.2021: Kl. 17.30: Teori-Kurs fra 7 år(NB! Det året man fyller 8 år!) og opp – med
en ansvarlig voksen ledsager for de under 18 år.
Mandag 23.08.2021: Kl. 17.30: Praksisdel/Oppkjøring for de som fyller 6-7 år inneværende år.
Mandag 23.08.2021: Ca. kl. 19.00: Praksisdel/Oppkjøring for de som fyller 8 år og
opp(klokkeslett avhengig av antall deltagere 6-7 år). Under praksisdel/oppkjøring må
deltagere(over 18 år) påregne noe assistanse på flaggposter.
NB! Alle kursdeltagere på praksisdel/oppkjøring må være klare ved oppgitt klokkeslett,
slik at unødvendige forsinkelser unngås, da tiden ”stjeles” fra andre medlemmers
treningstid! Sørg for orden på kjøreutstyr og at egen kart starter, går og er teknisk i
orden!
NB!! Alle som skal på kurs MÅ laste ned Bilsport boka/Karting på nettbrett/pc/mobil som
kursmateriell for bruk under kurset FØR første kursdag, da dette brukes som kursmateriell
med regeloppdatering og nødvendig info. Viktig å laste ned dette i god tid før kursene
starter!
Link til dette: https://bilsportboka.no/kapittel/karting/
PÅMELDING: tjo7@online.no Spørsmål og videre opplysninger besvares på tlf. 920 920 34
MRK: LISENSKURS, NAVN PÅ DELTAGER(E) OG ALDER/FØDSELSÅR.
STED: NMK ANDEBU, HÅSKEN, ANDEBU.
PRIS: Barn (opptil 18 år) KR 400,-. Voksne KR 800,-. NB! Kursavgift forhåndsbetales med Vipps
til nr 508154, evt. bankterminal på banen.
TILLEGG: Kr 100,- for èndags-lisens v/oppkjøring; dette grunnet forsikring. Dette fylles ut på
forhånd og betales via linken: https://www.bilsportlisens.no/produkt/trening-karting/
NB! Ta utskrift av denne!
OBS! For de som ikke har egen kart for oppkjøring: Husk å bestille leie av gokart hos Glenn
v/ www.kartutleie.no/ tlf. 31 29 69 80 i god tid på forhånd FØR praksisdel/oppkjøring! Pris
på leie av kart får dere hos Glenn!
PÅMELDINGSFRIST: Snarest/først til mølla…
Pga. Korona-pandemien er det innført spesielle regler vi MÅ forholde oss til: KUN 10
kohorter(1 kohort = ledsager + kursdeltager(e)/familemedl.) samtidig!
OBS! Pandemirestriksjoner som MÅ gjennomleses FØR kursstart:

https://bilsport.no/retningslinjer-for-begrensettrening/ samt https://bilsport.no/arrangorportal/skjemaer/
VELKOMMEN TIL KURS – VI SEES PÅ BANEN!

