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Pokaler til alle...
Det absolutte højdepunkt på 
træningsdagen, er når de får 
overrakt deres pokaler. Det 
smil det får frem, den glæde de 
oplever. Er hele dagen værd!
Så husk at melde jer til så vi 
kan sikre at i også får en 
pokal med hjem ;)

BØRNEDAG
Gokart Center Skærbæk

VI AFHOLDER FOR 3. GANG BØRNEDAG...
Lørdag den 21/9 2013, vil vi igen holde trænings dag med de mindste. En dag med teori og træning, men mest 
sjov og leg, og selvfølgeligt pokaler til alle! :)

Vi startede i 2012 med den 
aller første børnedag i Skærbæk. 
Trods regnen stod ned i stænger 
kørte 15 børn på livet løs, rundt 
på banen. Oplevelsen, 
sammenholdet og glæden fik os 
til at ville gentage oplevelsen. Så i 
foråret 2013 gjorde vi det igen. Og 
takket være jeres store opbakning 
vil vi allerede igen i efteråret 
afholde den 3. af slagsen.

Det er en dag der handler om 
at børnene skal have det rigtigt 
sjovt. Gokart er en sjov sport 
uanset motor, farve eller alder. Jo 
sjovere det er jo mere vil de køre ;)

Med det i fokus vil vi øve 
bremse teknik og sving. Vi har 
igen allieret os med nogle af de 
store drenge som gør det rigtigt 
godt i landets bedste rækker. De 
vil tage sig godt af ungerne ude 
på banen og hjælpe dem med at 
få endnu mere ud af deres 
gokarter.

Vi afslutter dagen med at dele 
børnene op efter evner, karts og 
hastighed. Og lader dem kører 
rigtigt ræs mod hinanden. Men 
bare roligt, uanfægtet af placering 
er der selvfølgeligt pokaler til alle.

På næste side er et komplet 
program...

En super dag 
for børn og 

voksne!
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08.00-10.00 Ankomst og udpakning og klargøring.
                     Banen er åben for fri træning.

10.00-12.00 Træning med øvelser og trænere på banen.
                     Der øves bremseteknik og sving.

12.00-13.00 Frokost. Der er lækker frokost til store og små.
                     Det er inklusive i tilmeldings gebyret.

13.00-14.00 Det Store Grand Prix!

14.00-14.30 Pokal overrækkelse og billeder.

14.30-16.00 Fri træning på lille bane, kun stor bane hvis der ikke køres udlejning.
                     Vi pakker sammen og siger tak for idag!

PROGRAM FOR BØRNEDAG
Gokart Center Skærbæk 21/9 2013

Tilmelding
I kan let tilmelde jer, enten på nettet, på 
facebook, eller ved at ringe til Asger eller 
Kenneth.

På nettet: www.minkart.dk
På facebook:facebook.com/minkart2013
På mail: tilmelding@minkart.dk

Pris
• 200,- pr. barn- Dette dækker pokaler 

og frokost.
• Eventuelt overskud går ubeskåret til 

klubben.

Stor tak til...
Arrangementet afholdes og afvikles af 
arrangørende. Vi takker Gokart Center 

Skærbæk og Motorsport Sønderjylland 
for at vi må bruge deres anlæg!

Asger Tylak
asger@tylak.dk
23 95 08 08

Kenneth Melvej Nielsen
kenneth@nytweb.dk
61 72 39 99

Gokart skal 
være sjovt!

GCS er for 
alle aldre, piger 

og drenge!


