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Datum för deltävlingarna 2018  

  9/1  Tisdag kl 18:00    6/3   Tisdag kl 18:00 

23/1  Tisdag kl 18:00  20/3   Tisdag kl 18:00 

  6/2  Tisdag kl 18:00    3/4   Tisdag kl 18:00 

20/2  Tisdag kl 18:00  20/4   Fredag kl 17:00  (Avslutning) 

 

Tiden anger samlingstid för registring och genomgång.  

 

Anmäl ditt företag 
och hjälp till att 
köra in pengar till 

Barncancerfonden.  

 



Vill ert företag vara med och tävla om vil-

ket företag som är snabbast i Gävle? 

Samtidigt som ni har kul, är ni med och kör in 

pengar till Barncancerfonden.  

Nu har ni möjlighet att anmäla er till Gokart Event Gävles årliga Företagscup med 

start i Januari 2018. Vi kör 60 min Lemans en lagtävling med snabba förarbyten i 

depån. Det handlar inte bara om att köra fort utan även om strategi och lyckade 

byten vid rätt tillfällen. De lag med flest varv under alla 8 deltävlingar blir korade 

till årets snabbaste företag. Sista tävlingen är en fredag och avslutas med pris-

pallsceremoni med pokaler till de tre främsta . Efter det så går alla deltagare upp 

till vår festvåning där mat och dryck väntar för att fira cupens alla deltagare.  

Alla varv ni kör under cupens gång ggr 5 kr/varv, skänker ni till  

barncancerfonden efter avslutad cup.  

Det här ingår i anmälan:  

 8 Deltävlingar   

 Upplägg på dessa är:  

 10 min uppvärmning  

 60 min Lemans race 

 3-4 personer/ lag/kart  

 Reklamskylt och Roll-up med företagets logga i Gokarthallen. 

 Exponering på hemsida, Facebook och Instagram under hela cupen.  

 Avslutning med middag inkl. 1 Öl/vin samt kaffe. (4 Kuvert ingår) 

Obs! Önskas fler platser kan de köpas till om man kontaktar oss 1 vecka före. 

Pris : 330 kr/person inkl. moms   

Pris 16 800 Kr /lag/kart inkl. moms  

Anmälan görs till företagscupen@gokartgavle.se  

(Obs! Anmälan är bindande) 

Skicka ert Lagnamn/Företag, Adress, Postadress , Org nr. samt ev märkning ni 

vill ha på er faktura. Bifoga även er logga i Eps format. 

När betalningen är registrerad är platsen säkrad.  

Ni förbinder er att efter avslutad cup skänka antal varv som företaget totalt 

kört gånger 5 kr till barncancerfonden. Det beloppet betalar ni in på deras 90– 

konto efter avslutad cup. Använd något av nedanstående alternativ när ni för 

över er summa till barncancerfonden.  Märk med ert företagsnamn samt GEG.  

Plusgiro: 90 20 90-0, Bankgiro: 902-0900 , Swish-nummer: 90 20 900  

Regler:  

Ni får delta med samma eller olika förare vid tävlingarna, företaget har 4 plat-

ser per tävling under hela cupen. Minst antal är 3 deltagare och minst tre by-

ten under varje tävling. 

Övrigt:  

Alla deltagare kommer att exponeras med foto, företagslogga samt resultat 

på vår hemsida, Instagram och Facebook. 

Information, foton och vinnare i alla deltävlingar samt avslutningen med pris-

utdelning kommer visas på Effect plus, samt de övriga sociala medier ovan. 

Den summa varje företag kör in till barncancerfonden kommer även den att 

publiceras på våra sociala medier samt uppmärksammas på barncancerfon-

dens hemsida. Även de totala beloppet alla företag kört in och varv kommer 

att uppmärksammas. Gokart Event Gävle kommer att matcha vinnande lagets 

belopp och skänka samma summa till barncancerfonden.  

Priser:  

Medaljer till de tre främsta lagen i varje deltävling. Pokal till de tre främsta 

lagen  efter åttonde deltävlingen, med gravering av företagsnamn, cup namn 

och år.  

 


