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Karting – information til nye kørere 

 
 
 
1. Indledning 
Karting – information til nye kørere er ment som et supplement til de regler der 
er beskrevet i Dansk Automobil Sports Unions reglement 1 og reglementet for kar-
ting (Reglement 6). Er der i det følgende uoverensstemmelse mellem DASU´s 
reglementer og karting - information til nye kørere er det DASU´s reglementer der 
til enhver tid er gældende. 
 
Du vil i denne folder finde nyttige oplysninger som du kan have stor hjælp af, som 
ny i kartingsporten. Det er målet med folderen at give alle nye kartkørere og deres 
mekanikere (forældre) et let tilgængeligt opslagsværk som hjælpemiddel i forbin-
delse med at man starter i kartingsporten. Folderen er derfor ikke kun for forældre, 
men er for alle nye i karting. 
 
De steder i folderen, hvor du ser en parentes med et tal henviser det til DASU´s 
officielle reglementer. 60 og opefter er reglement 6 (reglement for karting) og 10 til 
20 til Reglement 1 (Reglement 1 indeholder generelle bestemmelser). Eks.: 62.6; 
er Reglement 6, kapitel 2, afsnit 6. 
 
Reglement 6 udkommer altid den 15. februar og gælder for hele sæsonen. Reg-
lement 6 er suppleret med en række datablade med tekniske specifikationer. Dis-
se datablade finder du også på dasu.dk under karting > reglementet. 
 
Du kan finde de 2 reglementer i deres fulde ordlyd på dasu.dk . Du finder regle-
mentet ved at gå ind under karting og reglement 1 ved at gå ind under medlems-
service. 
 
Vi håber at du får udbytte af folderen og ønsker dig rigtig hjerteligt velkommen i 
DASU –vi håber du får mange fornøjelige timer. 
 

Brøndby, marts  2007. 
 
 

Kartingudvalget og Breddeudvalget 
Dansk Automobil Sports Union 

.
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2. På banen første gang 
Når du skal træne og specielt når du skal træne første gang, er der nogle krav der 
skal overholdes: 

• Træning med racekarts kan kun foregå i en klubs træningstid. 
• Karten skal være godkendt 
• Køreren skal være iklædt noget sikkerhedsudstyr 
• Køreren skal have en licens (det vil være en god såfremt, at mekanikeren 

også har en licens). 
• Der skal være en uddannet træningsleder til stede.  

 
Træning og træningstid 
Den enkelte klub har en nøje afgrænset træningstid. Denne træningstid er meget 
ofte et resultat af en forhandling med de lokale miljømyndigheder. På nogle baner 
har man en tilladelse til at køre med et maximalt antal karts i timen og hvis der er 
flere end det maksimale antal der ønsker at træne, vil dagens træningsleder ind-
dele deltagerne i hold, der så træner i forskellige intervaller.  
 
Overtrædelse af regler for antal karts og tidspunkter for træningstider, kan få me-
get alvorlige konsekvenser for klubben. Det er derfor vigtigt at disse krav overhol-
des og at anvisningerne fra lederne af træningen følges. 
 
Ved ankomsten til banen, er det første du skal gøre, at kontakte den stedlige træ-
ningsleder. Fortæl ham om din situation, at du – eller dit barn – er nye i sporten og 
det er første gang at du er ude på en bane.  
 
Det vil dog være en god idé, at du inden du kører til banen, kontakter klubben og 
fortæller, at I gerne vil være medlem der og at I er nye i kartingsporten. Klubben 
vil så fortælle, hvornår det passer bedst, at du debuterer. 
 
Klar til at køre 
Når du har haft kontakt med træningslederen, skal du have din kart fra din bil og 
ud til banen: En bane er typisk opdelt i 4 
områder: 
• Parkering 
• Depot 
• Griden 
• Selve banen  
 
Der gælder forskellige regler for hvad der 
må være af køretøjer og hvad man må i de 
enkelte områder. 
 
I Parkeringsområdet gælder de almindeli-
ge færdselsregler – man skal dog være 
opmærksom på, at der på nogle baner kan 
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være temmelig meget færdsel mellem biler og ryttergård, da det jo er i bilerne at 
mange har deres værktøj. Man skal også være opmærksom på, at der kan være 
børn i området - så kør forsigtigt.  
 
I parkeringsområdet gælder typisk følgende regler: 
• Der må ikke skrues på karten  
• Man må ikke starte karten 
• Man må ikke påfylde brændstof på karten 
• Man må under ingen omstændigheder køre i karten.  
Man anbringer karten, værktøj og brændstof på sin pitvogn og skubber det hele 
ind i depotet. 
 
Depotet – nogle kalder det også for ryttergården - er det sted, hvor man kan 
skrue på sin kart. Man må påfylde brændstof på karten i nærmere præciserede 
områder. Det er som regel tilladt at starte karten i depotet under forudsætning af 
at karten står på pitvognen, men det er ikke tilladt at køre i karten. Al transport af 
kart i depotet og til banen foregår fortsat på pitvognen.  
 
På et tidspunkt kommer man ud til en stribe asfalt, der enten er klart fysisk adskilt 
fra depotet eller også er markeret af en hvid streg. Det er griden, der også er ind-
kørslen til banen.. Du skal have din kart ned på asfalten og din pitvogn skal tilbage 
i ryttergården. Så er du klar til at køre: 
Inden du sætter i gang, skal du dog lige være opmærksom på, at der ikke er an-
dre der er ved at skubbe i gang eller befinder sig foran dig. 
 
Inden du ruller ud til din karttræning, er det dog vigtigt, at dit sikkerhedsudstyr er i 
orden og at du kører med udstyr, som du er berettiget til at bruge. 
 
Sikkerhedsudstyr. 
Følgende er obligatorisk: 
• Godkendt styrhjelm (62.402). For børn er det relevant at tænke på hjelmens 

vægt i forhold til barnets fysiske udvikling, da hjelmens vægt i forbindelse 
med acceleration og nedbremsning påvirker nakkemuskulaturen. 

• Køredragt i 1 stykke, i startklasser er en kedeldragt nok (62.403). 
• Handsker. Der må ikke være perforeringer og de skal dække hele hånden 

(62.401). 
• Støvler, der dækker og beskytter fødder og ankler – til start kan basketball 

støvler eller lignende anvendes (62.401). 
• Splintfri øjebeskyttelse (Briller, visir eller lign.) (62.401). 
 
Flagrende beklædningsgenstande er ikke tilladt (62.404) 
 
På længere sigt kan det være relevant at anskaffe en rigtig køredragt og rigtige 
støvler. En anden god anskaffelse er en ribbenbeskytter. Derimod er der i læge-
kredse noget delte meninger om en nakkekrave, hvor man ikke ved om den be-
skytter et sted, men gør skader andre steder. 
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Kart og motor 
Når du møder op til træning, er det meget vigtigt, at dit udstyr lever op til de krav 
DASU stiller. DASUs krav er ikke fastsat for at fremme forskellige forhandlere eller 
kartmærker, men for at sikre, at udstyret er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og 
overholder de støjkrav, som miljømyndighederne stiller. Derfor: udstyr der ikke 
er godkendt af DASU, kan ikke deltage i træning. 
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Klasser og alder (62.2) 
Cadetti  Fra den dag man fylder 8 år til og med det år man fylder 10 år. 
Formel junior  Fra den dag man fylder 10 år til og med det år man fylder 15 år.
Rotax max mini (Promotorklasse) Fra den dag man fylder 10 år. 
POP 2  Fra det år man fylder 12 år til og med det år man fylder 16 år. 
Rotax max junior (Promotorklasse) Fra det år man fylder 13. år. 
POP 1 Fra det år man fylder 13 år. 
KF 2  Fra det år man fylder 15 år. 
Formel Yamaha  Fra det år man fylder 16 år. 
Futura  Fra det år man fylder 16 år. 
Rotax max senior Fra det år man fylder 16 år. 
Rok Fra det år man fylder 16 år. 
KZ 2 Fra det år man fylder 16 år. 
KF 3 Fra det år man fylder 13 år. 
National A Fra det år man fylder 15 år. 
Formula A Fra det år man fylder 15 år. 
 børn og unge skal man tillige være opmærksom på, om de aldersgrænser der 
lder for den enkelte kart er overholdt.  
 cadettiklassen gælder det, at man kan træne fra den dato man fylder 8 år – 
å ikke noget med, at man fylder år om et par uger – det er datoen der er afgø-
de. Derudover skal klubben være godkendt som cadettilklub.  
 start i formel junior klassen, skal man være fyldt 10 år – igen er det den 
cise dato, der er afgørende. 

kendte klasser og udstyr findes i reglement 6. Udover de godkendte perma-
te DASU-klasser, findes der også en række promotorklasser, der er klasser 
 er godkendte på prøve.  
motorklassser får en godkendelse for 3 år. Godkendte promotorklasser, kan 
 finde på www.dasu.dk > karting > promotorklasser. Hvis klassen ikke findes 

, er den ikke godkendt, uanset hvad din forhandler ellers fortæller dig.  

 kart skal derudover overholde nogle basale sikkerhedsforskrifter: 
Bolte i kartens ”gulv” skal sidde fast og med hovederne nedad. 
Der skal være afskærmning af ”kraftoverførelsen” der effektivt forhindrer, at 
køreren får fingrene i klemme. 
Gasreguleringen skal være forsynet med effektive returfjedre, der sikrer, at 
gasspjældet altid er lukket, når pedalen ikke er aktiveret. Tjek altid dette in-
den karten startes. 
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• Alle dele i bremser og styretøj skal være samlet med splitsikrede eller selv-
låsende møtrikker. 

 
 
3. Adfærd på kartbanen (67.103) 
Karten skulle meget gerne gå i gang mens man stadig er på griden. Når karten er 
i gang, skal køreren kigge efter ”et hul” blandt de andre kørere på banen, man 
buldrer ikke bare lige ud i dem, der allerede er i gang med at køre. Herefter ”flet-
ter” man ind mellem dem der allerede er på banen. 
 
Når du er kommet ind på banen, skal man på bedst mulig måde falde ind i trafik-
ken. Du skal kigge frem og køre en ”ren linie” – Det vil sige at man ikke laver 
pludselige slag med karten. Langsomme kørere skal altid vige for hurtigere kørere 
 
 
Hånden op 
Dette signal anvendes hver gang 
man sænker hastigheden, hvor 
man normalt ikke ville forvente at 
hastigheden sænkes: 
• Hvis man sænker farten på 

grund af blink eller flag. 
• Hvis man sænker farten fordi 

nogle kørere foran er kørt af 
banen eller har været implice-
ret i et uheld. 

• Når man kører fra banen og 
ud i depotet. 

• Når man kommer fra depotet og skal ind på banen. 
• Hvis man af en eller anden grund vælger at stoppe på banen. 
 
Man skal ikke bruge signalet ved nedbremsning til sving. 
 

Ideallinie  
En ideallinie er den linie en kører kan 
vælge for at køre banen igennem med 
den største fart. Når man kommer ind i 
et sving, er ideallinien derfor den ba-
ne, som giver køreren den størst muli-
ge fart gennem svinget. Reglementet 
fastsætter følgende vedrørende ideal-
linien (67.104).  
• Den kører der ligger forrest, har 

altid den fulde ret til at vælge sin 
ideallinie. 
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• Denne bane skal respekteres af 
de efterfølgende kørere. 

• To lige hurtige karts, som er ved 
en kurves begyndelse har nøjag-
tig samme position, skal begge 
respektere den andens idealli-
nie. 

 
 
 
 
 

Hvis du kører af banen 
Det sker for alle, at de før eller siden køre galt og ender i græs eller sand – faktisk 
er det et væsentligt element for at blive en god kører, fordi man dermed får et 
større indblik i, hvilke grænser man kan overskride.  
 
Når det sker, skal du gøre følgende: 
• Hvis du skal have hjælp fra din mekaniker (gælder typisk for børn), så skal du 

bringe dig i sikkerhed, men tæt på din kart, der venter man på at mekanikeren 
kommer. 

• Sørg for at karten ikke står i de andre køreres ideallinier. 
• Når du skal have karten i gang, så sørg for at den er på banen og er vendt i 

kørselsretningen. Mekanikere må gerne skubbe i gang på banen under træ-
ning, hvis de har en mekanikerlicens. 

• Har du været en tur i sandet, trænger karten under alle omstændigheder til en 
gang rensning og ofte vil det være bedst, at den hentes med pitvognen. Dette 
betyder også, at der kommer mindre sand på banen. 

 
Kørsel mod kørselsretningen 
En kartbane er ensrettet – og det skal tages helt bogstaveligt. Der må ikke køres 
så meget som en millimeter mod kørselsretningen. For de karts, der skal skubbes 
i gang er det sjældent et problem, men har man en kart med slyngkobling eller 
elektronisk selvstarter, skal man altså være opmærksom på, at man får vendt kar-
ten i den rigtige retning, inden man begynder at køre for at komme ind på banen 
igen – og dette sker ved håndkraft. For børne- og ungdomsklasser som Cadetti 
og Rotax-mini er det væsentligt, at forældrene får forklaret dette for deres kører.  
 
Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra banen og karantæne. 
 
Træningsleder og andre officials (63.02) 
Til alle godkendte træninger skal der være en træningsleder. Træningslederen er 
uddannet af DASU og er den person, der bestemmer på banen på den pågæl-
dende dag. Træningslederens anvisninger skal efterleves. De forskellige klubber 
har forskellige regler for hvordan du henvender dig vedrørende træning, men det 
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er træningslederen der har ansvaret for, at de, der træner har den rigtige licens og 
at der kun trænes med godkendt materiel. 
Træningslederen kan også være dig behjælpelig med svar på forskellige spørgs-
mål og kan fortælle dig, hvordan tingene fungerer på netop denne bane. 
 
Når du kommer i gang med at køre løb, vil du stifte bekendtskab med en lang 
række andre officials. Igen gælder det, at officials’ direktiver ikke er til diskussion. 
Deres direktiver og afgørelser skal efterleves, er man uenig i afgørelserne, kan 
der protesteres efter de regler der fremgår af reglement 6. 
 
Uanset om du er uenig med officials, det være sig træningsledere, løbsledere eller 
andre, og i yderste konsekvens vælger at protestere, så bør du have liggende i 
baghovedet, at der er tale om folk der gør et frivilligt stykke arbejde, som de ikke 
får noget for. De gør det udelukkende fordi de interesserer sig for karting og gerne 
vil hjælpe til, således at du kan komme ud at køre. Du skal derfor behandle dem 
ordentligt også selvom du er meget uenig med dem. Så lad være med at tale til 
dem på en måde, som du ikke selv ville acceptere, at der bliver talt til dig selv. 
 
 
4. Flag og signaler 
Kommunikation mellem kørerne og de ansvarlige for træningen eller et løb foregår 
ved hjælp af en række flag og blinklys, der er standard for alle lande (67.0). 
 
En række af flagene vil blive vist ved start/mållinien og en række af flagene ved en 
flagpost.  
 
Flagposter er steder rundt langs 
banen, hvor der står en mand der 
følger med i, hvad der sker på 
banen. Sker der et eller andet han 
vil fortælle dig om, viser han dig et 
flag, og så er det at du skal huske 
hvad det betyder. Flagposten 
”bestemmer over” et område der 
kaldes en ”flagzone”. En flagzone 
går fra den enkelte flagpost og 
frem til den næste flagpost.  
Flagposter kan også være 
udformet som gule/orange blink-
lys, der styres centralt. Det gælder fortsat, at en flagzone gælder fra et aktivt blink-
lys og frem til det næste blinklys (uanset om dette blinklys også blinker). 

De 3 første signaler er vigtige signaler, der også kan bruges under træningen. Du 
kan derfor risikere at stifte bekendtskab med disse signaler allerede til den første 
træning. 
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Rødt flag: Vises der rødt flag skal alle deltagende karts omgående stoppe !!!  
Kører flere karts tæt efter hinanden når der vises rødt flag, skal man være op-
mærksom på faren for påkørsel bagfra ved opbremsningen.  
Ved stop med rødt flag skal kørerne blive ved deres kart indtil der bliver givet 
tilladelse til at flytte disse. 

Sort/hvidt ternet flag: Flaget betyder at heatet eller træningen er slut.  
Efter at have passeret flaget skal man køre i depot første gang man kommer til 
udkørslen fra banen.  

Gult flag eller Gult blink: Viser en flagpost dig et gult flag eller er der gult blink, 
betyder det at der er en forhindring forude på banen.  
Det kan være en eller flere karts, der enten er gået i stå, eller er kørt sammen. 
Når du passerer et gult flag eller blink skal du nedsætte hastigheden og eventu-
elt være klar til at stoppe helt. Du må ikke overhale en anden kart eller i øvrigt 
ændre position, det vil sige at du heller ikke må hale ind på dem der kører foran, 
før du har passeret næste flagpost.  
Hvis næste flagpost ikke viser noget flag må du atter øge farten og foretage de 
overhalinger du kan. Hvis næste flagpost også viser gult flag betyder det at der 
også i hans område er en forhindring, og så må du vente med at overhale til du 
har passeret næste flagpost igen. 

De næste signaler er signaler som man skal kende betydningen af, for at deltage i løb – det 
gælder alt fra lukkede klubløb til VM. 

Startsignal: De fleste baner har anlæg til lyssignal ved start. Når der anvendes 
lyssignal ved start er der både en rød og en grøn lampe. Den RØDE lampe tæn-
des når kørerne er klar til start. Når den GRØNNE lampe tændes er startordre 
givet, det vil sige at starten går i det øjeblik, den grønne lampe tændes og den 
røde lampe slukkes.  

Start flag: Hvis banen ikke har lyssignal til start bruges nationalflag i stedet. Det 
vil sige her i Danmark DANNEBROG. Anvendes der flag til start er det sådan at 
når kørerne er på plads, rækker starteren flaget lodret op i luften og holder det 
der. Når han påbegynder en nedadgådende bevægelse med flaget, er 
startordre givet. Det vil sige at startordren først gives når starteren begynder at 
føre flaget nedad. 

Pas på ved start (både med lys og med flag) ikke at starte før startordren er gi-
vet. Starter man før startordre er givet er man TYVSTARTET og det medfører at 
der kort efter starten står en mand på banen og viser følgende flag:  

Grønt flag med gult kryds: Dette flag betyder omstart. Vises flaget skal alle i 
feltet køre langsomt rundt på banen til fornyet start. Hver kører skal holde sin 
plads i feltet hele vejen rundt. Dette er meget vigtigt, for holdes pladserne ikke 
kan starteren ikke genstarte feltet. Når feltet kommer op til startområdet igen, og 
alle har holdt sin plads, gentages startproceduren.  

Grønt flag: I reglementet står der blot at flaget betyder ”klar bane”. Det grønne 
flag bruges meget sjældent. Det vil kunne bruges i en situation hvor der har væ-
ret en begrænsning af hastigheden på banen, f.eks. hvis der har været et red-
ningskøretøj på banen og der i den anledning har været vist hvidt flag. (herom 
senere). Når det hvide flag så er taget ind igen vil det grønne flag kunne bruges 
for at vise at der nu er ”klar bane”. 
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Blåt flag: Flaget betyder at en hurtigere kører er ved at overhale dig med en 
omgang. Flaget bruges således ikke hvis du blot er faldet lidt bagud i feltet på 
grund af motorproblemer eller lign., og de bagerste i feltet derfor er ved at over-
hale dig. Når du får vist det blå flag skal du holde din linie så du ikke forhindrer 
eller vanskeliggør overhaling ved pludselig at ændre bane eller linie. 

Blåt flag med rødt kryds og nummertavle: Når flaget vises, bliver der også 
vist en nummertavle med et startnummer. Den kører, hvis startnummer står på 
tavlen, skal køre i depot næste gang han kommer til udkørslen fra banen. Flaget 
bruges som det blå flag men kun i finaler. Det vil sige, at hvis man i en finale bli-
ver overhalet med en omgang skal man køre ud, og man er ikke mere med i fi-
nalen.  

Sort flag med orange diskos og nummertavle: Når flaget vises, bliver der og-
så vist en nummertavle med et startnummer. Den kører, hvis startnummer står 
på tavlen, skal køre i depot næste gang han kommer til udkørslen fra banen. 
Flaget betyder at pågældende kører har en mekanisk defekt på sin kart. Hvis 
køreren kan nå at reparere/udbedre defekten i depotet, må han starte i heatet 
igen. Hvis flaget gives på sidste omgang skal køreren ikke køre i depot, men må 
forsætte til mål. 

Sort/hvidt (en sort og en hvid trekant) og nummertavle: Når flaget vises, bli-
ver der også vist en nummertavle med et startnummer. Den kører hvis 
startnummer står på tavlen, har fået en advarsel for usportslig kørsel. Det vil 
normalt være sådan, at man i samme heat kun får 1 advarsel. Hvis man senere 
i heatet laver noget som dommeren/løbslederen synes er usportsligt, bliver du 
helt sikkert præsenteret for det sorte flag. (Mere om sort flag senere). Det sor-
te/hvide flag betyder at dommeren/løbslederen har set dig lave unoder, der er på 
kanten af det tilladelige. Flaget er ikke en straf og du skal ikke køre i depot.  

Sort flag og nummertavle: Når flaget vises, bliver der også vist en nummertav-
le med et startnummer. Den kører, hvis startnummer står på nummertavlen, skal 
køre i depot næste gang han kommer til udkørslen fra banen. Flaget betyder 
udelukkelse af heatet og måske af arrangementet. Køreren skal umiddelbart ef-
ter heatet henvende sig til løbslederen. Denne kan så, efter dommerens afgørel-
se, give tilladelse til at køreren må starte i næste heat, eller han kan give køre-
ren besked på at forseelsen var så grov, at han er udelukket af arrangementet. 
Det sorte flag må kun anvendes af dommer, løbsleder eller dennes stedfortræ-
der. 

Gult flag med røde striber: Flaget betyder at der er glat på banen. Dette kan 
skyldes at der er spildt kølervæske eller lignende, som gør at asfalten ikke har 
en god friktion. Så man skal være ekstra opmærksom, når dette flag vises. 

 

 
Hvidt flag: Flaget betyder at der er et redningskøretøj på banen. Alle kørere 
skal nedsætte hastigheden og der må ikke overhales eller skiftes position i øv-
rigt.  
 

Gult flag med sort kryds: Flaget betyder at man kører ud på sidste omgang i et 
heat, der køres på tid.  

11 
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5. Forsikring (16.0) 
Til forældrene 
Som forældre vil det oftest være dig der er mekani-
ker for din søn eller datter. På baggrund af erfarin-
gerne i motorsporten, har det vist sig at være rele-
vant med nogle råd om hvad god opførsel er over-
for  

- Din kører 
- Andre køre 
- Andre forældre 
- Officials. 

 
Det allervigtigste er at gøre sig klart – hvorfor er 
det lige vi er på kartbanen og hvorfor er de andre 
her.  
Alle er på banen for at have det sjovt og hyggeligt 
– der er ingen der er kommet for at genere andre, 
så….. 
 

- Tal pænt til andre kørere og deres mekaniker. 
- Tal pænt til klubbens officials (træningsledere 

mv.) 
- Sæt dig ind i reglerne i reglementet samt de 

regler der gælder på banen og i ryttergården. 
- Sørg for at dit barn kender reglerne – det er 

din opgave  
- Erkend egne eller din kørers fejl 
- Hav forståelse for at andre kan lave fejl –  En 

fejl er ikke nødvendigvis noget man gør 
med vilje 

 
Det næste spørgsmål du kan stille dig er: Hvorfor 
skal mit barn deltage i kartingsporten. Er det fordi 
du ønsker at han skal prøve det fordi det er sp
dende – eller er det fordi du skal tilfredsstille nogle 
ambitioner og drømme som dit barn skal opfylde for

Når man er aktiv inden for 
motorsport, kræver den danske 
lovgivning at der tegnes en række 
forsikringer, der kan dække hvis et 
uheld er ude. Det drejer sig primært 
om en ansvarsforsikring, der 
dækker, hvis du volder skade på en 
anden person eller andres ejendom. 
Derudover har man i DASU 
besluttet, at de aktive også skal 
have en ulykkesforsikring. Dette 
er en følge af, at ulykkesforsikringer 
kan være besværlige at tegne, når 
forsikringsselskabet får at vide, at 
man er involveret i motorsport 
 
DASU´s forsikringer dækker 
således: (16.102 + 16.103) 
• Hvis du volder skade på andre. 
• Hvis du volder skade på andres 

ejendom. 
• Hvis du selv kommer til skade. 
 
Forsikringerne dækker ikke skade 
på dit eller andre køreres materiel. æn-

  
DASU bruger således over 1 mio. 
kr. på at tegne forsikringer for alle 
aktiviteter. Disse penge kan DASU 
kun opkræve hos klubberne og de 
aktive. For de aktives vedkommen-
de sker det ved at opkræve en li-
cens. 

dig. Husk: 
 

- Både dit barn og de andre børn skulle gerne 
gå fra banen med gode oplevelser. 

- Gode oplevelser for børnene er ikke når far er 
vred eller sur 

 
Det er DASU´s holdning, at der skal være en or-
dentlig tone mellem deltagerne- og overfor officials 
 
Derudover 

- Hjælp din klub. Klubberne bygger på frivillig 
arbejdskraft og uden klubberne dør kar-
sporten 

- Få hele familien med omkring spor-
ten. 

 

 
Her gælder forsikringer ikke 
Kravet til at forsikringen dækker er, 
at DASU´s regler er overholdt. Det 
vil sige at der i forbindelse med 
træning skal være en klub der står 
for træningen og at der er en 
uddannet træningsleder til stede. 
Det samme gælder selvfølgelig for løbsaktiviteter, hvor der skal være tale om DA-
SU-godkendte løb. 
 
Eksempler hvor forsikringen ikke gælder. 
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• Kørsel på baner der ikke er godkendt af DASU 
• Kørsel på offentlig vej eller private områder 
• Kørsel på godkendt bane, men hvor der ikke er en godkendt træningsleder til 

stede 
• Hvis en person der ikke har licens eller den rigtige licens låner udstyret 
 
 
6. Licenser (12.201 + 62.) 

 

Når du melder dig ind i en klub i DASU, giver det dig retten til at være aktiv inden 
for én af de sportsgrene som DASU´s klubber udbyder. Men det giver dig ikke 
umiddelbart ret til at gå i gang med at køre. For at få lov til at køre, skal du tegne 
en licens. 
 
Licensen tjener 2 formål: 
1. Man skal bestå en teoretisk og prak-
tisk prøve for at få licens. Dermed sikrer 
DASU, at de personer der færdes på 
kartbanen, rent faktisk ved hvad man må 
og hvad man ikke må. 
 
2. Licensen udgør en del af DASU´s 
samlede forsikringspræmie. De forskellige 
licenskategorier er således udtryk for en 
vurdering af risikoen, dermed er begyn-
derlicenserne forholdsvis billige, mens de 
internationale og professionelle licenser er 
en hel del dyrere. 
 
 
Du må ikke sætte hverken ben eller kart på se
din mekaniker (typisk din far) skal have lov til 
din kart eller skubbe dig i gang hvis du er gåe
cens – en mekanikerlicens. 
 
Priserne på licenserne kan du finde i regleme
medlemsforhold.  Men du kan også spørge i d
 
7. Hvis du kører galt 
Kartingsporten er generelt ikke plaget af størr
men hvis det alligevel skulle gå galt, skal man
holde sig.  
 
Skal man på skadestuen som følge af et uhel
begyndelsesattest (60.302). En begyndelsesa
ling, der til sidst kan ende i udbetaling af forsi
de, hvad den langsigtede konsekvens af et uh
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Du tegner din licens ved at gå ind på 
www.dasu.dk.  
I den øverste bjælke er der et punkt 
der hedder medlemsservice. Når du 
klikker på dette, får du en række mu-
ligheder. Klik på punktet licensbe-
stilling.  
 
Forudsætningen for at kunne tegne 
en licens er, at du er medlem af en 
klub. 
 
Du skal huske det ID-nummer du har
fået udleveret af klubben – det skal 
du nemlig bruge i forbindelse med at 
du tegner en licens. 
lve banen, før du har en licens. Hvis 
at komme ind på banen, for at hente 
t i stå, så skal han også have en li-

nt 1 eller på dasu.dk under punktet 
in klub. 

e uheld med alvorlige personskader, 
 vide lidt om hvordan man skal for-

d med en kart, skal der udfyldes en 
ttest er første trin i en sagsbehand-

kring. Ofte kan det være svært at vi-
eld er, og derfor skal man ved et 

http://www.dasu.dk/
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skadestuebesøg altid medbringe begyndelsesattest. Begyndelsesattest fås hos 
træningslederen. 
 
8. Din klub 
DASU består af en række klubber. For at være medlem af DASU skal du også 
være medlem af en klub. 
 
Klubberne inden for karting har følgende primære funktioner: 
• Melde medlemmer ind og ud af DASU 
• Arrangere træning 
• Arrangere løb 
• Uddanne officials 
• Vedligeholde banen 
• Kontakt til myndighederne og baneejer i forbindelse med banen 
• Virke som bindeled mellem det enkelte medlem og DASU 
 
For at en klub kan være medlem af DASU og dermed også Danmarks Idræts For-
bund (DIF), skal den opfylde nogle principielle krav. Nogle af de væsentligste krav 
er at den skal hvile på et almennyttigt grundlag, at den skal være demokratisk op-
bygget og at den skal være åben for alle. 
 
At en klub eller forening hviler på et almennyttigt grundlag, betyder at klubbens 
formål er at drive kartingsport og at de indtægter, der skabes i klubben går til 
klubben og ikke til en eller flere ejere. Modsætningen til klubben findes i den priva-
te kartudlejningsvirksomhed eller i kart-teams, hvor ejeren af en bane, kartudlej-
ning eller et team lever af kartingaktiviteterne og suverænt bestemmer, hvad der 
skal ske og hvornår det skal ske. 
 
Klubbens demokratiske opbygning betyder:  
• At klubbens øverste myndighed er en generalforsamling, hvor alle klubbens 

medlemmer kan deltage  
• At klubbens daglige ledelse udøves af en bestyrelse valgt af klubbens med-

lemmer  
• At alle medlemmer skal have mulighed for at give deres mening til kende på 

klubbens generalforsamling 
• At alle medlemmer skal have mulighed for at blive valgt til klubbens ledelse 
 
Klubbens ledere og officials arbejder frivilligt. De får som regel ikke løn for det ar-
bejde de lægger i klubben. Klubbens drift sikres gennem kontingenter, indtægter 
fra sponsorer, tilskud fra kommunen og indtægter fra arrangementer.  
 
Det er vigtigt for klubbernes fortsatte eksistens at alle medlemmer yder en 
mindre indsats for klubben, for hvis klubben ikke har indtægter og ikke har no-
gen ledelse, så dør klubben – og så dør kartingsporten. 
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9. Dansk Automobil Sports Union (DASU) 
DASU er den samlende organisation for motorsport på 4 hjul. Ligesom i klubben, 
hvor klubbens bestyrelse er den daglige leder af klubben, er det bestyrelsen i 
DASU, der leder organisationen. DASU´s bestyrelse er valgt af unionens med-
lemsklubber.  
 
DASU sikrer at diverse regler for motorsport overholdes. DASU er bindeledet til 
Danmarks Idrætsforbund, den internationale karting organisation samt de danske 
myndigheder. Det er også DASU der forhandler bilsportens forsikringsaftaler. 
DASU har et sekretariat, der bistår med de daglige opgaver. På sekretariatet er 
der også en miljøkonsulent, der kan hjælpe klubberne på dette område, en 
sportschef, der varetager talentudvikling og er bindeled til Team Danmark samt en 
breddekonsulent, der kan støtte klubberne med projekter og med løsninger af 
daglige opgaver. 
 
DASU udsender Autosport der er organisationens blad og driver web-sitet 
www.dasu.dk
 
DASU har et KARTINGUDVALG, der varetager den sportslige ledelse af kar-
tingsporten i Danmark. Kartingudvalget er valgt af de klubber der har karting på 
programmet. 
 
Blandt Kartingudvalgets opgaver er at håndtere den sportslige del af kartingspor-
ten. Det vil sige, at Kartingudvalget skal skrive reglementet, herunder godkende 
hvilke klasser der skal køres, godkende løb, udpege dommere til løb, godkende 
dommerrapporter. Udvalget er endvidere ansvarlig for, at der findes en uddannel-
se af officials, dommere og løbsledere. Til at løse selve uddannelsesopgaven får 
Kartingudvalget hjælp af en kursussektion. 
 
Kartingudvalget afholder hvert år et møde for klublederne samt et informations-
møde, hvor alle der har interesse for karting og er medlem af DASU kan møde op. 
 
Som det kan ses, har alle en mulighed for at blive valgt ind i de organer der tager 
de væsentlige beslutninger om kartingsporten i Danmark. DASU´s demokratiske 
system er i øvrigt beskrevet i DASU´s vedtægter. 
 
10. Hvor kan jeg finde flere oplysninger. 
Oplysninger om karting finder du på www.dasu.dk under karting. Det er her de of-
ficielle oplysninger findes. Andre steder du kan hente information er i klubberne og 
hos forhandlerne.  
 
Der findes også en række ganske udmærkede web-sites, hvoraf nogle af dem har 
debatforum. Oplysninger herfra, må generelt betragtes som mere uformelle og ik-
ke nødvendigvis rigtige, selvom disse web-sites også meget ofte viderebringer 
korrekte oplysninger. 
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11. Egne noter 
 
Klub: 
 

 
 
 
 

Kontaktpersoner 
Formand 
 

 
 
 
 

 

Kasserer 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

Træningtider:  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 

Ny kører – Bølle eller respekteret hobbykører: 
Dette er henvendt til dig der lige har været ude at købe en kart og nu skal køre ra-
ce. Kender DU reglerne for god opførsel på en kartbane?  
 
Du har måske en hurtig kart – meget hurtigere end de små poder i formel junior og 
POP´erne. Men børnene og de unge har lige så meget ret til at være der som du har 
og de fleste af dem har en kæmpe fordel – de har lært hvordan man opfører sig på 
en kartbane og de ved, hvad de forskellige signaler betyder.  
 
Det er din pligt at respektere ALLE kørere også dem der er langsommere end dig. 
Hvis du ikke ved hvordan man opfører sig på en kartbane – så vend denne folder om 
og start forfra eller spørg træningslederen. 
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