
                            

KJØREBETINGELSER
1. Alle kunder hos HHK er underlagt våre kjøreregler, og er selv ansvarlig for å 

sette seg inn i disse før kjøring. Våre kjøreregler er å finne på resepsjons-
disken og i depoet (benevnt Kjøreinformasjon og regler HHK).

2. HHK kan på ingen måte stilles til ansvar for skader på eller tyveri av kundens eiendeler.
3. Skap for oppbevaring av tøy og verdisaker benyttes på eget ansvar.                               
4. Ubenyttede billetter refunderes ikke.
5. Personalets anvisninger skal følges til alle tider. Hvis ikke forbeholder vi oss retten til å 

bortvise personer fra HHKs bane/område uten å refundere innbetalt beløp.
6. Skjødesløs kjøring vil medføre bortvisning uten refusjon av innbetalt beløp.
7. Ingen kjøredresser eller hjelmer må bringes ut av baneområdet.
8. Personer som er påvirket av alkohol eller andre medikamenter som kan påvirke deres 

dømmekraft, har ikke tillatelse til å kjøre på HHKs bane. Dersom kjøring nektes på dette 
grunnlag, vil eventuelt innbetalt beløp ikke refunderes.

9. Undertegnede erklærer at jeg ikke vil kjøre fortere med de gokarter som stilles til min 
disposisjon enn at jeg til enhver tid har kontroll over disse.

10. Hver fører er ansvarlig for den gokart han/hun er blitt tildelt og for evt. skade 
han/hun forårsaker på denne eller andre av HHKs gokarter. HHK kan for 
skader kreve opp til kr 5000,- pr. gokart. 

11. Undertegnede bekrefter å være minimum 15 år gammel, og inneha gyldig legitimasjon.
12. Ved oppkast under kjøring eller når man er iført kjøredress/hjelm kreves kr 500,-. Ved 

oppkast i andre situasjoner kan undertegnende selv velge å gjøre rent etter seg, eller 
betale HHKs personale kr.500,- for jobben.

Undertegnede erklærer herved å ha gjort seg kjent med og akseptert ovenstående betingelser
 og kjørereglene nevnt i punkt 1.

Hva betyr gult flagg/blink?? : ________________________________________________

Hva betyr blått flagg??: _____________________________________________________

SKRIV TYDELIG
FIRMA G A A F

NAVN
ADRESSE

POSTNR./STED
SIGNATUR

JEG ØNSKER ULYKKESFORSIKRING (KR 40,-)       x Ja          Nei
(Jeg er kjent med og aksepterer betingelsene som står på en egen informasjonsplakat på 
resepsjonsdisken)

Legitimasjon kontrollert av: (HHK ansatt)
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