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GELLERÅSEN GOKART - SUMMER CHALLENGE 2023 

 
 
TÄVLINGSDATUM 

Torsdag 10 aug  
Samling och invägning kl. 15:00  
 
Pris per race 495:-/person 
Minimiålder: 16 år 
 

RACEUPPLÄGG  
Alla deltagare kör träning 5 minuter 
 
3st kvalheat á 7 minuter  
 
samt respektive final  
D final 12 varv 
C final 12 varv +1 Runner up 
B final 12 varv +1 Runner up 
A final 14 varv +1 Runner up 
 
Inför varje heat kommer det vara en lottning av kartar  
 
KLÄDSEL 
Ni behöver inte använda overall om Ni istället vill köra i 
ex jeans och tröja. Overaller och hjälmar finns att låna. 
Lånar du hjälm måste balaklava användas. Finns att 
köpa på plats för 25kr/st. 
 
INVÄGNING 
För att få ett så jämnt race som möjligt kommer det 
vara en minimivikt på föraren, på 90 kg. Alla förare 
som ska köra kommer att vägas med den utrustning 
(hjälm, skor och kläder) som man kommer använda 
under tävling. Förare med vikt på 90,0 kg eller över kör 
utan extravikt i karten. Förare med vikt under 90,0 kg 
kommer att få vikttillägg så vikten blir minst 90,0 kg 
under den aktuella tävlingen.  
Minsta vikttillägg är 3 kg och max 27kg.  

 
PRISUTDELNING 
Efter A-final är det prisutdelning till 1:a, 2:a och 3:e 
plats 
 
BESTRAFFNINGAR  
Bestraffningar sker med strypning av motoreffekten 
ner till 50% i 30 sekunder 
 
Tävlingsledningen har möjlighet att strypa hastigheten 
på alla kartar via fjärrkontroll om det skulle behövas för 
t.ex. stillastående kart, bogsering m.m. 
 
Anmälan 
Anmälan sker via https://gellerasen.se/gokart/ 
 
TRÄNINGSMÖJLIGHETER 
Önskar Ni träna innan kan Ni kolla tider och boka 
träning direkt med banan. Köp ett personligt rabattkort 
på 5x8 minuters körning för 650 kr (ord pris 850 kr) 
giltigt säsongen 2023.  
 
INFORMATION 
Körning sker enligt dessa regler tillsammans med 
muntliga och skriftliga instruktioner från 
funktionär/arrangör. Eventuella förändringar av regler 
delges de tävlande skriftligt i PM/mail, eller på 
förarmöte på plats.  
 
KONTAKT 
Frågor eller liknande,  
Mathias Jönsson gokart@gellerasen.se eller  
Tel: 0586-152 35  
www.gellerasen.se för mer info. 
 
 

 
 

All körning sker på egen risk! 
VARMT VÄLKOMNA TILL GELLERÅSEN GOKART - SUMMER CHALLENGE 2023! 

 
Richard Göransson med personal 


