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Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Förgasare S2000
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Insugningsljuddämpare
Transponder i Micro
Frambåge (KA-T1.4)
Mötets avslutande

§ 22 Mötets öppnande
Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 23 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 24 Förgasare S2000
Utskottet diskuterade förgasarsituationen i S2000.
Förslag lades fram om att gå tillbaka att endast tillåta förgasare enligt homologeringen från
2001.
Utskottet beslutade bordlägga frågan fram till behandlingen av 2007 års regler.

§ 25 Fälgbredd Yamaha
Reglemente och homolegering är otydliga vad gäller tillåtna fälgbredder i Yamaha.
Kartingutskottet har beslutat att tillåtna fälgbredder i klassen Yamaha skall vara:
Fram max 130mm, Bak max 210mm.
Måtten är maxvärden och äldre orginalfälgar och smalare fälgar för regndäck är naturligtvis
tillåtna att använda .

§ 26 Insugningsljuddämpare
Efter diskussion i utskottet beslutades att göra ett förtydligande rörande insugningsljuddämpare (KA-T3.8)
Ny text: ”Vid användande av insugningsljuddämpare med inbyggt filter får insugningstrattarnas öppning vara maximalt 23mm i diameter och filtret skall alltid vara monterat.”

§ 27 Transponder i Micro
Det har framkommit att den text som rör elektronikförbudet i Micro kan tolkas som att även
transponder inte är tillåten. I ursprungsförslaget så var transponder undantagen från förbudet
dock verkar denna text ha fallit bort. Utskottet beslutade därför att förtydliga att transponder
är undantagen från elektronikförbudet.

§ 28 Frambåge (KA-T1.4)
Till 2006 gjorde vi liten ändring i KA-T1.4. Ett ord ändrades från ”cirka” till ”minimum”.
Denna ändring har vållat en hel del debatt och därför har utskottet beslutat att göra följande
förtydligande:
Främre båge (KA-T1.4)
Den ska monteras horisontellt över chassits främsta del, höjd över marken på minimum 20
centimeter.
Bågen ska vara ett enkelrör med minimum 15 mm diameter. Framtill skall bågen vara fäst
med två stag eller klämmor.
Kartingutskottet beslutade att äldre konstruktioner bara får användas fram till och med
060630. Från 060701 gäller KA-T1.4 med ovanstående förtydligande.

§ 29 Mötets avslutande
Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet
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