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DRKC 2023 - Uofficielt DM-serie i udlejningskarts 
Vandel Gokart 
 
 
 
 
Arrangør  Vandel Gokart 
 
Sekretariat  Vandel Gokart: Tårnvej 8, Erhvervspark Vandel, 7184 Vandel 

Tlf. 88638853 
 
Løbet  Løb med offentlig adgang. 
 
Klasser  Junior- (U18), senior-, dame- og master række. 
 
Mesterskaber Uofficielt DM 2023 i udlejningskarts – Junior (U18), senior, dame, 

master og teams. 
 
Deltagere  Det er ikke muligt at deltage hvis man har aktiv gokart- eller banelicens 

ved DASU. 
Min. alder for deltagelse er 16 år. Ved medlemskab i en juniorklub, som 
kører i udlejningskarts, kan man deltage fra 12 år. 
Der opvejes til min. 90 kg. i alle rækker, Vandel Gokart kan påføre maks. 
30 kg. Er der behov for yderligere vægte for at opnå min. vægt på 90 kg. 
er det kørerens eget ansvar at medbringe dette ved f.eks. blyindlæg til 
sæde.  

 
Reglement   For reglement se bilag.  
 
Banen  Vandel Gokart bane, Tårnvej 8, Erhvervspark Vandel, 7184 Vandel – 900 

meter, 8 højre sving, 6 venstre sving  
 
Officials Løbsleder: Thomas Jørgensen 
 
Tilmelding Billetter skal købes online i Vandel Gokarts eventkalender. Det er kun 

muligt at købe én billet per deltager. Det er vigtigt at downloade fil 
efter køb, som beskriver obligatorisk check-in til løbet. 

 
Betaling Prisen for deltagelse er 975,- per afdeling. 
 
Afvikling En række oprettes ved min. 3 deltagende 
 Rækkerne dyster i et stort grandprix som afvikles efter vedhæftet 

løbsskema.  
 
Præmiering De respektive kørere i forskellige rækker dyster alle imod hinanden, 

hvorefter vinderne fra hver række findes. Der vil være pokaler og 
præmier til top-3 i hver række på dagen (A, B, C og D) Derudover vil der 
være pokaler og præmier til mesterskabsrækkerne ved 4. afdeling. 
Udover pokaler og øvrige præmier, vil de 5 bedst placerede i den 
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samlede stilling, vinde billet til KWC 2024 (verdensmesterskaberne i 
udlejningskart).   

 
Tidsplan  Søndag: 

 
09.00 – 09.55 | Mulighed for at købe drop in træning på dagen 
10.00 – 10.30 | Briefing for dagens løb 
10.30 – 14.00 | Kvali heats 
14.00 – 14.30 | Frokostpause 
14.30 – 16.00 | Semifinaler 
16.00 – 16.30 | Pause 
16.30 – 18.00 | Finaler 
18.15 – 18.30 | Præmieoverrækkelse for alle rækker  

 
Forplejning  Drivers lounge område med adgang til vand og frugt samt mulighed for 

afslapning imellem løbene.   
 
Der vil blive mulighed for bestilling af frokost, som meddeles deltagerne 
umiddelbart før hver afdeling. 
 
Kiosken vil være åben for salg af vand, sodavand og øl samt lette 
forfriskninger. 
 
Ved booking af overnatning hos Vandel Gokart tilbydes tilkøb af 
morgenmad.  

   
  


