
 

Detaljer til Kartinglinjen 
 

Reservedele 

Du skal selv sørge for reservedele. Vi laver en anbefaling til en reservedelskasse, som du har på værkstedet. 

Hvad er godt at have liggende? Så kan du selv sørge for at supplere op efterhånden. 

Du kan bestille reservedele på nettet og få dem leveret til Kartingcenteret, eller din familie kan medbringe 

dem, når du kører dig til skolen og så aflevere dem ved Kartingcenteret. 

Du kan også købe de mest almindelige reservedele i Kartingcenterets shop, men det skal altid godkendes af 

dine forældre inden du køber. 

Vi vil forsøge at lave gode samarbejdsaftaler, så der evt. kan opnås rabatter på diverse dele. 

 

Dæk og benzin, samt diverse smøremidler 

Her gælder det samme som ved reservedele. På værkstedet har vi dog et lille lager af møtrikker og lidt olie, 

så det ikke er det, som stopper en træning. 

Når der skal bringes f.eks. benzin til Kartingcenteret gør vi det fra tanken lige overfor. Enten henter du selv, 

eller hvis mange skal have, så hjælper trænerne med at hente. Du betaler som sagt udgiften. 

Vi hjælper med at blande olie i benzinen osv. 

 

Forsikringer 

Mangler at blive helt afklaret. Vi har på skolen tegnet en udvidet ulykkesforsikring, men det er altid en god 

ide, selv at have en ulykkesforsikring og ansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet er ude. 

 

Træning 

Vi må køre på banen i Vojens hele året, når vejret er til det. Derfor er det svært at sige, hvor mange uger, 

der er almindeligt skema, men du kan se et eksempel på et ugeskema som bilag. 

Når vejret er så dårligt at du ikke kan køre, er der skruetid, køreteori eller simulatorkørsel. RS Competition 

råder over flere simulatorer til at træne i. 

 

RS Competition 

Man kan søge om optagelse i RS Competition. Hvis man er en del af teamet, kan de hjælpe ved løb, både 

med mekanikerhjælp, træner-support og fragt af kart til og fra løbet. 

 

 



 
 

Løb 

Når man skal deltage i løb, kan der være mulighed for at få fri, så man kan deltage i prøvetræninger på den 

pågældende bane om fredagen. Det skal dog altid cleares med din KT-lærer. Hvis man ikke er en del af RS 

Competition og får fragtet sin kart med teamet, så skal forældre selv sørge for at få karten bragt frem og 

tilbage mellem kartingcenteret og banen, hvor løbet foregår. 

Til nogle løbe vil trænerne være til stede, mens du ved andre løb selv skal stå for det hele med din familie. 

Karting på VGIE er stadig lidt et familieprojekt       

 

Renovering af motorer 

Hvis du er ejer af en Rotax motor kan Ken, der er træner, lave motor-renovering og plombere mptoren for 

dig. Det koster dog lidt, ´da du selv skal betale reservedele, hvis der er noget, som skal skiftes + en 

timebetaling til Ken alt efter, hvor lang tid det tager. Efterfølgende skriver Ken under på, at den er 

serviceret.  

 

Bilag – Træningstider i en almindelig uge. 
Blåt er træning på bane 

Grøn er skruetid og teori 

Der er 2 lidt lysere træninger, som er frivillig klubtræning. 

 

 

 


