Gokart när den är som bäst!

Konferens på gokartbanan!
Gokart är ett mycket uppskattat inslag under konferensen.
Vår cafeteria kan användas som konferens- eller möteslokal
för upp till 30 personer. Byt kostymen mot overall och tryck
plattan i mattan. Välkommen till Scandinavian Kartway!

Prisutdelning

Catering och festarrangemang!

Snabba gokarts, fartens tjusning,
tjutande däck, tävlingsinstinkt…

I vår cafeteria kan vi servera dricka och ﬁka innan, under
eller efter racet. Vi erbjuder också mat vid förbeställning
– allt från mackor och korv till middagar och bufféer.
Scandinavian Kartway är perfekt för allt från barnkalas
och svensexa/möhippa till firmafest och kundevent!
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Pit Stop

H Y R G O K A RT P Å E N AV S V E R I G E S
MEST SPÄNNANDE BANOR
Scandinavian Kartway/Gislaved Hyrkart AB
Nennesmovägen 21, 334 91 Anderstorp
Telefon 0371-171 90, 0705-17 19 00 · bokning@hyrkart.se
Besöksadress: Nennesmovägen mitt emot Motorbanans entré
Ta bussen till oss: Busslinje 202 Värnamo-Gislaved, hållplats Motorbanan, se busstider på www.jlt.se

www.hyrkart.se

www.hyrkart.se

Fartens tjusning, tjutande däck...

ÖPPETTIDER DROP-IN
(Reservation för ev. bokningar)

Tänk att någon gång få ratta en Formel 1-bil. Drömmen kan bli
sann, nästan i alla fall. Vår gokartbana är förminskad version
av Scandinavian Raceway, Sveriges enda Formel 1-bana där
bl. a. Niki Lauda och Ronnie Pettersson körde på 70-talet.
Då vår bana har samma sträckning och fordonen är mindre blir

120 cc gokart
120:-/10 min

270 cc gokart:
150:-/10 min

känslan nästan densamma.
Upplev ett fartfyllt äventyr! Scandinavian Kartway är utrustad
med elektronisk tidtagning och på storbildsskärmar kan
du följa alla varvtider. Vi har även en depåbyggnad med
omklädningsrum och caféteria.
För företag och grupper har vi ﬂera olika färdiga »racepaket«
att välja mellan. Vill du bara prova på, eller om ni bara är ett

Get ready!

par personer, är ni välkomna på våra drop-in tider.

BOKNINGSBARA TIDER

(Ev. avbokning måste ske senast 3 dagar innan bokad tid, annars debiteras 50%)

Alla dagar i veckan

10.00–21.00

April–oktober

• Minst 4 deltagare vid bokningar, där annat
ej anges.

• Pristillägg för pokaler och ”skumpa” istället
för medaljer: 300:- (ingår i Grand Prix).

• Åldersgräns vid bokningar 15 år.

• Dessutom: ”Grat(t)is” till alla vinnare i
våra bokade race, vår specialdesignade
”Jag Vann” T-shirt.

• Hjälmar och overaller ﬁnns att låna och ingår i
priset. Bokade race kör vi även när det regnar.
Har ni inget eget regnställ kan ni köpa ett
ABEKO-regnställ av oss till extra förmånligt pris.

• Vi har öppet för bokningar från april till oktober.

MILLIRACE

MINIRACE

MAXIRACE

Pris 290:-/deltagare

Pris 390:-/deltagare

Pris 490:-/deltagare

4 min. träning för samtliga. 1 tidskval à
4 min. Ev. B-final à 4 varv. Final à 5 varv.
Prisutdelning med medaljer till 1:an, 2:an
och 3:an i finalen. (B-final endast vid mer
än 1 grupp).

6 min. träning för samtliga, 1 tidskval à
6 min. Ev. B-final à 6 varv. Final à 7 varv.
Prisutdelning med medaljer till 1:an, 2:an
och 3:an i finalen. (B-final endast vid mer
än 1 grupp).

8 min. träning för samtliga, 1 tidskval à
8 min. Ev. C- och B-final (endast vid mer
än 1 resp. 2 grupper) à 9 varv. Final à
10 varv. Prisutdelning med medaljer till
1:an, 2:an och 3:an i finalen.

Tidsåtgång för 1 grupp (6–13 delt.)
ca 30 min. 2 grupper (14–26 delt.)
ca 1 tim. o.s.v. Min. 4 deltagare.

Tidsåtgång för 1 grupp (6–13 delt.)
ca 45 min. 2 grupper (14–26 delt.)
ca 1,5 tim. o.s.v. Min. 4 deltagare

Tidsåtgång för 1 grupp (6–13 delt.)
ca 60 min. 2 grupper (14–26 delt.)
ca 2 tim. o.s.v. Min. 4 deltagare.

12.00 –18.00
12.00 –18.00

LÖRDAG-SÖNDAG (april–sept)
JULI ALLA DAGAR (semestern)

VIP-KÖRKORT
40:- i engångsavgift. VIP-kortet
ger dig ett nytt erbjudande varje
månad. Dessutom extra erbjudande på mail/hemsida samt
utlottning av
körning och
produkter.

02%3%.4+/24
$ETTA PRESENTKORT BERËTTIGAR TILL

270 cc
2-sits gokart:
200:-/10 min

RACE FÚR
3ËLJARENS SIGN

$ETTA PRESENTKORT GËLLER

DELTAGARE

&ÚRSËLJNINGSDATUM
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I  ÍR FRÍN FÚRSËLJNINGSDATUMET &ÚRLORAT

     WWWHYRKARTSE
4ELEFON      

Du väljer själv vad presentkortet skall innehålla och
vad det skall kosta.

STÄNDIGT ERBJUDANDE
TILL DIG MED VIP KORT

10+10=25
Vi bjuder på
5 minuter extra vid
andra körningen!

Profilera ditt företag med
en FÖRETAGSGOKART
Effektiv marknadsföring
tillsammans med Scandinavian
Kartway – 5000:-/år.

Gäller vid samma körtillfälle under
drop in hela säsongen.

GRAND PRIX

LE-MANS

Pris 590:-/deltagare

1 tim. 1200:-/lag · 2 tim. 1700:-/lag · 3 tim. 2100:-/lag · 6 tim. 3900:-/lag

10 min. träning för samtliga, 2 tidskval
à 10 min. Ev. C- och B-final à 10 varv.
Final à 12 varv. Prisutdelning med pokaler
och "skumpa" till 1:an, 2:an och 3:an i finalen. (B och C-final endast vid mer än 1 resp.
2 grupper). Tidsåtgång för 1 grupp (6–13
delt.) ca 75 min. 2 grupper (14–26 delt.)
ca 2,5 tim. o.s.v. Min. 4 deltagare.

20 min. träning med tidtagning för samtliga. Lag med bästa tid efter träning startar i
första led o.s.v. Därefter 1, 2, 3 alt 6 timmars race där Ni själva byter förare i depån. Prisutdelning med medaljer till de 3 bästa lagen. Ni följer Era varvtider och placering under
racet på våra TV-skärmar och storbilds-TV. Min. 4 lag, valfritt antal förare i varje lag.
(Vi rekommenderar 3-5 förare/lag).

BARNKALAS (Från 7år)
Pris 250:-/barn
2 x 7 minuters racing i 120 cc gokart. Max 4 personer/ heat. Vi bjuder på glass
eller korv med bröd mellan heaten och födelsedagsbarnet får en pokal.

F1
Pris 490:-/deltagare
20 min. tidsträning för samtliga. Därefter
20 min race. Prisutdelning med medaljer
till 1:an, 2:an och 3:an i finalen. Min. 4
deltagare, max. 10 deltagare = 1 grupp.

TIMPRIS (Fri åkning)
Pris 750:-/gokart
Fri åkning under 60 minuter, uppdelat på t.ex. 10 minuters pass.

GOKARTFAKTA:
120 cc gokart för barn (4 st). Minimiålder: 7 år. Toppfart ca 40 km/tim.
270 cc gokart (15 st). Minimiålder: från 12 år eller ca 150 cm längd på föraren.
Toppfart ca 80 km/tim.
270 cc 2-sits gokart (1 st ). Toppfart ca 60-80 km/tim.

I alla priser ingår
utskrift av era
varvtider. Alla priser
är inklusive moms.

