GOKART SOMMERLEJR I THY
Den 31/7 til 2/8 august 2018
Indbydelse til DMKA Kartings Sommerlejr for Klubbens Medlemmer og Familier.
Vi møder i Thy til tre gokart dage, med masser af køretid, ræs, hygge og gokartsnak.
Arrangementet starter tirsdag den 31. juli, der er dog mulighed for ankomst allerede mandag eftermiddag
og slutter torsdag 2. august.
Køretid
Vi kan kører på banen tirsdag fra kl. 9.00 til 20.00 (der er normal træning for TMSK fra kl. 14.00 til 20.00),
onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 og torsdag 9.00 til 17.00. Torsdag afholdes der klubløb – se nedenfor. Herefter
er der sammenpakning og oprydning. Vi slutter af med præmieoverrækkelsen.
Der vil alle tre dage være frokostpause fra kl. 12.00 til 13.00, hvor der ikke bliver kørt på banen.
Forplejning
Klubben vil – med hjælp fra deltagere – sørge for følgende forplejning:
Tirsdag – morgenmad, frokost og aftensmad (grill)
Onsdag – morgenmad, frokost og aftensmad (grill)
Torsdag – morgenmad og frokost
Vi kan benytte cafeteriet, hvor der er borde og stole. Her samles vi til førermøde efter morgenmaden, som
er klar kl. 8.00, frokost, aftensmad og almindelig hyggesnak.
HUSK I SKAL SELV MEDBRINGE TALLERKNER, BESTIK OG GLAS/KOPPER. RENGØRING AF DETTE STÅR I
SELV FOR.
Fællesopgaver
Der er naturligvis en masse praktiske opgaver i forbindelse med sommerlejren og alle der deltager i lejren
skal bidrage til de praktiske gøremål. I år er det Mette Møberg der står for at lede og fordele opgaverne.
Der vil igen i år blive ophængt en liste med opgaver i cafeteriet, som skal udfyldes for resten af dagen inden
der kan køres på banen.
Vi får brug for hjælp til følgende opgaver:
- Hjælp til morgenmad (både klargøring og oprydning)
- Hjælp til frokost (både klargøring og oprydning)
- Hjælp til aftensmad (både klargøring og oprydning)
- Klargøring af grill samt være grillmester!
- Flagposter og løbshjælpere (tirsdag, onsdag og torsdag)
- Baneledere (tirsdag, onsdag og torsdag)
- Medbringe boller eller kage til kaffen (meget vigtig opgave)
- Rengøring af fællesfaciliteter (baderum, toiletter og cafeteria)

Pris
Det er klubben der afregner for kørsel på banen. I skal blot huske jeres licens og sygesikringsbevis.
Tilmelding kan ske via klubbens hjemmeside "Under Kart/nederst på menu", via direkte link:
http://www.dmka.dk/tilmeldning sommerlejr) eller til Mette Møberg (mm@jasmin9.dk) senest 8. juli 2018.
Husk at anføre navn, licensnummer på klubbens medlem, samt navne på øvrige deltagere.
Ønsker man at deltage i klubløbet torsdag, bedes man oplyse hvilken klasse man kører i, til Mette.
Betalingsfrist: mandag 16. juli 2018 på klubbens konto 7320 – 1079867 – eller på MobilePay nr. 84603.
Husk at oplyse hvem der indbetales for, så vi kan finde den tilhørende tilmelding.
For alle 3 dage er prisen:
- Pris pr. kører uanset alder
kr. 900,- Pris pr. deltager (ikke kører) over 15 år
kr. 500,- Pris pr. deltager (ikke kører) under 15 år kr. 300,Kan man kun deltage én dag er prisen:
- Pris pr. kører for 1 dag
- Pris pr. deltager (ikke kører) for 1 dag
- Pris pr. deltager (ikke kører) torsdag
- Pris pr. kører torsdag

kr. 300,- (tirsdag eller onsdag)
kr. 200,- (tirsdag eller onsdag)
kr. 150,kr. 300,-

Deltagelse i klubløb

kr. 100,-

Tilmeldingsfristen er som anført, den 8. juli 2017. Kartudvalget vurderer herefter om der er nok
tilmeldinger til at gennemføre lejren. Dette meddeles senest 14. juli 2017. Der er maksimalt 70 pladser på
lejren.
Klubløb
Udvalget har besluttet, at der torsdag i sommerlejren afholdes et klubløb, som er tællende til
klubmesterskabet. For at deltage i dette skal der betales kr. 100,- som dækker løbsafgiften til DASU.
Særlige bemærkninger
Da vi afholder klubløb modtager vi gerne sponsorgaver eller lignende, som skal bruges til præmier. Oplys
gerne på en mail til Mette Møberg (mm@jasmin9.dk) om du bidrager med sponsorgaver sådan at vi kan
danne os overblik.
Sponsorgaver kan enten være præmier til kørerne eller materialer til sommerlejren (evt. kul eller andet)

VEL MØDT
Kartudvalget
DMKA

