Invitasjon til kjørekurs 28. mai 2013:
”Kongsberg Kart Academy”
for Cadetti, Mini og Jr.60
I samarbeid med NBF Talentutvikling og Stian Sørlie
Sted: Gokartbanen på Kongsberg ‐ Basserudåsen Motorbane.
Tid: Tirsdag 28. mai kl. 16.30 til ca. 20:30. Innsjekk fra kl. 16.30 i kiosken. Kurset starter 17:00.
Kostnad: Ingen kostnad for de som har årskort i NMK Kongsberg Gokart. Ellers normal treningsavgift.
Opplegg:
Kurset er igangsatt av NMK Kongsberg Gokart sammen med NBF talentutvikling og Stian Sørlie.
Stian vil i samarbeid med flere erfarne instruktører dele sine erfaringer med kursdeltagerne. Ideen er å ha ett
kjøreteknisk kurs for førerne; teori, praksis, presisjon, sporvalg, bremsepunkter, masterkjøring, osv.
Ambisjonen er å tilby ett kurs av høy kvalitet og gi tilbakemelding til hver enkelt fører.
Kurset er beregnet på nybegynnere samt alle som vil lære mer om grunnleggende kjøreteknikk. Du må ha egen kart
for å kunne delta og du må ha kjørt såpass mye at du føler deg trygg i karten.
Vår erfaring er at førerne gjør store framskritt i løpet av en kveld. Flere av dagens toppførere i juniorklassene har
gått dette kurset 1 til 2 ganger tidligere.
Foreldre er med på selve kurset og får god anledning til å se og lære. Dessuten må foreldrene sørge for at karten er i
orden og ved behov bistå som hjelpemannskap og flaggvakter under kurset.
Det vil bli delt inn i 3 grupper: 1. Cadetti ‐ trening ‐ 2. Cadetti – løp ‐ 3. Mini/jr.60
Påmelding: Snarest mulig på e‐post til: thormod.aasheim@Outlook.com
Det er plass til maksimalt 10‐12 stk. førere i hver av de 3 gruppene. Det er ”først til mølla” prinsippet som gjelder.
Følgende må oppgis ved påmelding

Navn på fører, klasse, fødselsdato, klubb, førerlisensnummer, vognlisensnummer
+ navn på ledsager, klubb ledsager, ledsagerlisensnummer, mobiltelefon og e‐post adresse
Viktige punkter før oppmøte:
‐ Alle må ha startnummer på karten noe som gjør det lettere for oss å gi tilbakemelding
‐ Førere må være ferdig innsjekket og klare senest kl. 17.00. Da starter innledende teori i klubbhuset.
‐ Karten må være i orden når man kommer på banen!
‐ Husk å ta med lisenser for innsjekk!
Vennlig hilsen

NBF Talentutvikling & NMK Kongsberg Gokart

