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Til klasserepræsentanter crosskart 
Vedr. støjmåling af crosskarts 
 
Der er gennem de seneste sæsoner rejst kritik af dels støjniveauet på crosskarts, dels 
målemetoden der anvendes til støjmålingerne. Kritikken er rejst igen for nyligt. I den forbindelse 
har banesportsudvalget ændret proceduren til måling af støj. Målingen foretages fremover ved et 
defineret omdrejningstal for de enkelte klasser, med samme opstilling som beskrevet i cirkulære 
I19. Det skal sikre at målingerne foretages helt ensartet og objektivt. Kørerne skal derfor 
medbringe omdrejningstæller til støjmåling.  
Ovenstående vil være målemetoden indtil videre. BU vil fortsat arbejde for at få udviklet en 
metode til forbikørselsmåling, og tilsvarende støjgrænser. Når der er tilstrækkeligt data og en ny 
metode vil dette blive implementeret snarest efterfølgende. Reglement 296 og cirkulære I19 vil 
blive tilrettet snarest muligt.  
Klubberne har mulighed for at sætte lavere støjgrænser ved deres træningsarrangementer, 
klubløb mv. Vi har en klar forventning til jer som kørerrepræsentanter, at I medvirker aktivt til at 
jeres kørere aktivt arbejder med at reducere støjen fra deres karts. Det er afgørende vigtigt, da 
flere klubber har problemer med naboklager og deres miljøtilladelser pga. støjen fra specielt 
crosskarts.   
Vi opfordrer til, at I sammen med klubberne arrangerer muligheder for at kørerne kan få støjmålt 
deres karts ved træningsarrangementer forud for de kommende DM løb, så alle har en fair 
mulighed for evt. at få tilpasset udstødningssystemer. Manglende overholdelse af støjgrænserne 
vil medføre udelukkelse jf. reglementet.  
 

Klasse Omdrejninger Max. dB(A) Bemærkninger 

Mini 5000 rpm 108 B&S World Formula (løftede baghjul) 
* 

85 ccm 2-takt 10000 rpm 108  

125 ccm 2-takt 11000 rpm 108  

250 ccm 2-takt 12000 rpm 108  

450 ccm 4-takt 7500 rpm 105  

650 ccm 4-takt 7500 rpm 105  

Xtreme junior (600 
ccm) 

7500 rpm 105  

Xtreme (600/750 
ccm) 

12000 rpm 105  

Xtreme (850 ccm) 9000 rpm 105 Yamaha MT09 

*Øvrige Mini med frit motorvalg måles ved fuld gas og løftede baghjul 
 
Venlig hilsen 
Banesportsudvalget  
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