10. april 2019

Formandens beretning – 2018
Kære Medlemmer,
2018 har igen været et begivenhedsrigt og spændende år på alle fronter for BGK, og vi
kommer igennem med flotte resultater både på og udenfor banen.
BGK startede året med at få Talentprisen 2018 og 10.000 DKK i forbindelse med Dansk
Motorsport Award 2018 i ultimo februar 2018, hvor to af vores mange dygtige medlemmer
også fik en talentpris hver for deres præstationer. Som klub har BGK siden 2013 vundet alle
priser som en DASU klub kan vinde – BGK har ”The Triple” som den eneste klub under DASU.
BGK har ultimo december 2018, 267 medlemmer. Pr. ultimo december 2017 havde BGK 235
medlemmer. Klubben fortsætter dermed med at vokse med to cifre i procent i 2018 ligesom de
sidste 5 år.
Vi gennemførte ti Grand Prix’er/Lukkede løb/Lukkede nationale konkurrencer for vores
medlemmer med i alt 363 deltagere – som er det største antal deltagere pr. løb, men også i alt
for den type af løb under DASU. BGK er den DASU klub som har fleste klubløb for sine
medlemmer. Der blev uddelt 78 pokaler og 318 medaljer til medlemmer.
Klubmesterskaberne blev afgjort i de sidste løb og Grand Prix’er og nerverne var på højkant
for både kørere og forældre. Det er det smukke ved intenst racerløb. Klubmestrene blev kåret
og hyldet i behørig vis med store mesterpokaler, store vandre trofæer, flotte mestermedaljer
og laurbærkranse.
BGK gennemførte Øresundsmesterskab primo juni 2018 i samarbejde med MAK (Malmö),
hvor der var over 200 danske og svenske kørere som deltog, og det var verdens historie at
Cadett Mini’er fra Danmark deltog i et løb udenfor Danmark.
Vores dygtige udendørs kørere hentede i 2018, 68 podiepladser (1., 2. og 3.). Antallet for
hele 2017 var 46 podiepladser. I DSK, Kartings ”kongeklasse” i Danmark, hvor vores
medlemmer vandt suveræn 4 ud af 5 løb i Cadett Junior, og vandt også suveræn samlet i
Cadett Junior, samt sølv både i Cadett Mini og Cadett Junior. Vort medlem vandt den store
SKcc (Sydsvenskans Kart champion cup) serie i OK Junior, og bronze i OK Junior i SKL
(Sweden Kart League). I Øresundsmesterskabet fik vores medlemmer sølv og bronze i OK
Junior, samt sølv i Cadett Mini. I DASU Danmarks Mesterskabet fik vort medlem bronze i
Cadett Junior. I DIF Danmarks Mesterskabet i Formel 4 fik vort medlem bronze.
BGK har igen og for 4. gang leveret den danske deltager i CIK FIA Karting Academy Trophy
på trods af at klubben først var optaget som en DASU klub i ultimo 2012. Det er en klar
understregning af at BGK har udviklet sig til at være blandt de førende talentudviklere i dansk
karting.
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BGK har for 2.år i træk et medlem i Karting, som er udtaget til niveau 3, Team Danmark
bruttotalenter.
I 2018 havde enten klubben og/eller de enkelte medlemmer været omtalt i forskellige
sportsmedier 81 gange.
BGK-Medlemmer har været omtalt i DASU Autosports artikler i fire ud af seks numre i 2018 –
Antallet for hele 2017 var tre ud af seks numre.
Lars Stig Stærkær, en af vores løbsledere og tidligere BGK-Næstformand, som også har
været medlem af DASU Kartingudvalget i de sidste 5 år, blev udnævnt som DASU Dommer i
Karting, OF 602. Der var i alt 9 DASU Kartingsdommere, fordelt over 6 DASU klubber i ultimo
2018, og vi er meget stolte over at være en af få klubber, som har en DASU Dommer i Karting.
Klubben har igen haft succes med BORA (BGK Open Race Academy), en kartskole, som er
porten til ”Gå til gokart”.
TROL-Konceptet blev varmt modtaget af medlemmer og omverdenen. Efter udrulningen fra
medio april 2018 har vi haft 18 medlemmer, som er igennem forskellige pakker i TROL.
BGK er den første klub i Danmark, som blev ATK-Certificeret af DASU i primo juni 2018, en
anerkendelse som vi alle har god grund til at være stolte af. ATK-Certificeringen gælder i 3 år.
I ultimo 2018 råder BGK over 9 ATK-trænere eller 2 gang flere i forhold til den næste fleste
klub under DASU.
BGK er den første DASU klub, som har adgang til et veludstyret og moderne eSport center,
men er også den første og den eneste DASU Klub indtil videre, som tilbyder eSport til sine
medlemmer. eSport, især Sim Racing (Simulated Racing), har i årevis været benyttet af
racerkørere for at forbedre sig, og som teknologien har udviklet sig, er selv gængse
computerspil i dag endda meget tæt på virkeligheden. Hos BGK er eSport tænkt som et
supplement til alle medlemmer, hvor de kan dyrke med deres familier og venner, med det
formål er at fremme en esportskultur baseret på sundhed, sammenhold og konkurrence.
BGK er præget af en særlig pionerånd, hvor forældre hjælper og trækker på hinandens
ressourcer, for at skabe de bedste rammer og vilkår, for de unge piger og drenge som
brænder for at køre gokart. BGK er kendt for at løfte i fællesskab og alle hjælper med til at give
vores unge de bedste betingelser.
Med de ovennævnte resultater kan alle i BGK være stolte af vores klub og endnu engang har
BGK vist den etablerede kartingverden, at vores filosofi og mind-set om hvordan man driver en
kartingklub, resulterer i gode resultater for medlemmer og glæden ved at være medlem.
BGK er dog også udfordret af vores egen succes og det kræver frivillige ressourcer at holde
successen kørende, både i forhold til trænere og officials, men også i høj grad forældre, som
stiller op til bestyrelsesarbejdet.
Vi har i 2018 særlig stor udfordring i at rekruttere nye OF 615 officials blandt vores forældres
medlemmer til indendørs kørere - Det er flaskehalsen for indendørs aktiviteter. Det har kæmpe
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betydning for vores klub og ikke mindst vores kørere, som kan se frem til løb med opbakning
fra vores officials og ikke mindst, at vi er i stand til at afholde løb med vores officials.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen, frivillige officials og trænere, for deres
enorme indsats i forskellige sammenhænge, for at vores medlemmer kan dyrke og udvikle sig
i deres sport og nyde det unikke socialfællesskab, som er en af grundstenene i BGK-kulturen,
som er noget af det bedste, vi kan give vores medlemmer: Sportsmanship, dygtighed og
respekt!!!
Bestyrelsen vil også gerne takke de mange støttemedlemmer, som er forældre, søskende og
bedsteforældre til udendørs medlemmer, samt sponsorater fra forældre. Det er værdsat meget
højt hos bestyrelsen.
BGK har opnået rigtigt meget i de senest år, og BGK bliver betegnet af mange indenfor
Karting som en moderne, innovativ og stærksocial klub, og i Storkøbenhavn & Omegn som
klubben der bliver ved med at forsyne Karting med nye unge & dygtige kørere.
Ovennævnte bekræfter at der er merpotentiale i BGK, som bestyrelsen ser frem til at
videreudvikle til gavn for medlemmerne. Og husk at det er os som sætter ambitionsniveauet,
hvad vi som klubben ønsker at opnå i 2019.
Med venlig hilsen
Khanh Phi Thai, Formand
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