
Inbjudan serietävling lvg 30 maj! 
Aktivitus Sports Club har den stora äran att för fjärde året arrangera serietävling på gokartbanan i 
Torslanda. 

Alla som kört vet att denna bana bjuder på extremt rolig och säker cykling. Bjud med alla du känner att 
köra. Nytt för i år är att vi kommer ha en motionsklass där det inte behövs licens för att köra vilket 
innebär en fantastisk möjlighet att känna på tävlingslik form (det kommer inte publiceras resultatlistor i 
denna start). 

Nytt för hår är att vi har hyrt banan ytterligare en halvtimme, allt för att ge motionärer och juniorer mer 
utrymme på banan. 

Starttid  Klasser  Tid   Kommentar 
17.30  Juniorer 40 min            Alla klasser upp till 14 år, men    
       med samma starttid 

18.15  Motion  40 min   Ingen licens, inga resultat  

19.00  Damelit  40 min   Klasser startar i separata grupper 
  D veteran 
  D junior  

19.45  H veteran 40 min    Klasser startar i separata grupper  
  H junior (från 15 år)  

20.30  Herrar elit 40 min 

Kostnad - 50 kronor för alla utom juniorer upp till 16 år. Snälla anmäl er till medlem@aktivitus.se senast 
torsdagen den 26 maj (så vi hinner tillverka nummerlappar i olika färger till olika klasser). Det går dock 
att anmäla sig på plats, men för att allt skall flyta så bra som möjligt ser vi helst att ni anmäler er i förväg 
så vi kan förbereda nummerlappar. All betalning görs på swish till nummer 0705602905 i samband med 
anmälan . 

Licens krävs i alla klasser utom i sportklassen! 

Vid regn! Vi har kört även i regn och banan ger grymt fäste även vid regn så stanna inte hemma bara för 
att det regnar.  

Fika kommer finnas till försäljning så bjud med familj och vänner att heja - läktare där man ser hela 
banan finns. 

Snälla alla, hjälp oss att se till att det här blir en både sportslig och publikmässing fest. Sari 
informationen till alla ni känner och uppmana ALLA att komma och köra eller vara publik. ALLA som 
kört tidigare älskar detta evenemang - vi med! 

Välkomna önskar Aktivitus Sports Club 

 

  

mailto:medlem@aktivitus.se

