Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Telefon: 72 20 10 00

Inspektionsrapport for
årligt eftersyn af
offentlige forlystelser

Insp. Reg. nr 9047
Dokument: D2 - 206

Rekvirent:

Gokart Jylland, Mou v/Team Karlog

TI-0411

Forlystelsens navn:

Gokart-bane

Metode: DS/EN 13814

Type: Gokart-bane

Inspektionnr:
14519

Note

1

2

3

Bemærkninger:

Sagsansvarlig:
JHE / Jan Helbo

Dato: 14-03-2018

Inspektionsaktivitet

Resultat

Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne

OK

Kontrol af logbog og af senest udførte vedligehold

OK

Kontrol af system til registrering af personale og førstehjælp i nærheden

OK

Dokumentation for relevant uddannelse af personale (kun periodisk syn).

OK

Kontrol af drifts/bruger information

OK

Kontrol af bremser og styrtøj

OK

Kontrol af generel tilstand (korrosion, slid, defekter)

OK

Kontrol af afskærmninger og klemfarer.

OK

Kontrol af sikkerhedsudstyr (seler, bøjler, hjelme, dragter)

OK

Kontrol af bane, bander, afskærmninger, lysforhold.

OK

Kontrol af publikumsområder (klemning, afskærmning, evakuering, nødudgange, ind- og
udstigning, trapper, platforme mv.)

IR

Kontrol af skiltning og afmærkninger, herunder sprog (dansk)

OK

Notat: Inspektion foretaget ihenhold til. DS/EN 16230 Del 1 og Del 2. Fritidsgokart. Note 1. Gokart centeret
råder ialt over 17 gokart bestående af 14 DINO voksen gokart med Honda GX 270, 9,0 HK motor, 1. Stk. Caroli
voksengokart med Honda GX 200 6,5 HK Motor, samt 2 stk. DINO børnegokart med Honda GX 35, 3,5 HK
motor. Alle gokart fremtræder såvel teknisk som sikkerhedsmæssigt i god stand. NB. Alle 14 voksengokart fra
DINO får pt, påsvejset ekstra rørbøjler på gokartenes front “norgesbøjlen”. Bøjlen sikre yderligere mod
påkørselsskader. Note 2. Såvel bane som bander på banen fremtræder i god stand, og udgør god sikkerhed for
publikum som benytter baneanlægget. Note 3. God informativ skiltning. Husk denne Kontrolattest skal opsættes
og placeres synlig for publikum ved indgangen til forlystelsen. Ingen yderligere bemærkninger til det periodiske
syn.

Anvendt udstyr

Resultat:

Med henvising til Justitsministeriets Bekendgørelse nr. 502 af 17-06.2005,
med senere ændringer erklæres det hermed at:
Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger
tilknyttet Teknologisk Institut.
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives
i sin helhed.
Udgave 2. udarbejdet af: MJU, den: 2016.05.12.

