
 

Hvordan er vilkårene som Team-medlem i TecKart Racing: 

Hvordan kommer jeg med?: 

Vi forhandler MacMinarelli og Gillard karter, og samtidigt har vi også forhandling af motorer fra 

Rotax, TM og TecniEngines. Alle som har karter og motorer fra os, kan være med i teamet. Du skal 

bare skrive eller ringe til os. 

Hvad koster det?: 

Under løb: 

Det koster ikke noget at været med i teamet. Men vi afregner for de ydelser du benytter dig af. 

Hvis du f.eks. deltager i løb, så skal du betale et beløb for teltplads, vejledning m.v., du kan se 

vores priser på hjemmesiden. Har du ikke din egen mekaniker til at hjælpe dig under løbet, kan vi 

hjælpe med at finde en – her afregner du direkte med den pågældende mekaniker. 

Hvis du bruger din egen kart og motor til løbene skal selv sørge for at klargøre og fragte din kart. 

Alle løb planlægges så der er selve løbsdagene, hvor selve heatne bliver kørt. Her er der normalt 

ikke tid til at lære banen at kende samt at finde det rigtige setup. Inden alle løb er der normalt 

arrangeret en træningsdag (typisk fredagen op til løbet). Det er vigtigt at du her deltager for at 

være klar til selve løbet. 

Til daglige træninger: 

Vi vejleder selvfølgelig i forhold til vores produkter, vi reparerer og fejlsøger også – mod afregning 

i forhold til vores normale takster. 

Specialtræning: 

Du kan aftale halve eller hele træningsdage med os, hvor vi fokuserer på nogle udvalgte områder, 

f.eks. at træne indstilling af karburator under kørsel. Her afregner du direkte med den mekaniker 

der hjælper dig. 

Leje af udstyr: 

Du kan leje både kart og motor, hvis du ikke vil bruge dit eget udstyr under løb. Herved er du 

sikker på at motor og kart er optimale. Priserne for at leje udstyr kan du se på vores hjemmeside. 

Afregning i forbindelse med løb: 

Leje af motor og kart: Afregnes for de pågældende dage inden løbets start. 

Reparation af motor under løb: Afregnes forud for ibrugtagning af motoren. 

Køb af reservedele samt teltplads: Afregnes efter løbet via faktura. 


