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Formandens beretning – 2017
Kære Medlemmer,
2017 har været et begivenhedsrigt og spændende år på alle fronter for BGK, og vi kommer
igennem med flotte resultater både på og udenfor banen. Vi demonstrerer dermed endnu
engang overfor omverdenen at BGK har den stærke styrke til at være en ambitiøs og robust
klub.
2017 er også året, hvor BGK runder endnu en milepæl i klubbens historie, nemlig 10 års
jubilæum, hvor vi havde en fantastisk sjov og hyggelig fest i slutningen af november 2017 med
langt over 220 gæster.
Det er 5. år i træk at BGK oplever 2 cifre i procent vækst i antal medlemmer - BGK har i ultimo
2017 rundet 235 medlemmer eller svarende til 47,7% vækst i forhold til 2016, hvilket er
Danmarks rekord i DASU-Regi. BGK er nu den 7. største klub ud af 88 klubber under DASU,
en af kun 9 DASU-klubber som har over 200 medlemmer, og er den 3. største DASU-klub på
Sjælland.
I 2017 har enten klubben og/eller de enkelte medlemmer været omtalt i forskellige medier 94
gang, og TV2 News og TV2 Lorry har tre ”live” indslag om vores medlemmer og klubben.
BGK-Medlemmer har været omtalt i Autosports artikler i 3 ud af 6 numre i 2017 - Et fantastisk
mediesår for klubben og alle medlemmer.
BGK-medlemmer har igen i år vist, at de er blandt de dygtigste kørere både i Karting men
også i Banesport, og har manifesteret sig med mange titler og løbssejre. BGK fik jo to
Danmarks mestre i 2017, DASU DM i Cadett Mini og DASU DM i Formel 5, og begge
BGK’erne var i deres Rookie-år i deres respektive sportsgrene og klasser, bronze i DSK
Cadett Junior, sølv & bronze i SM Cadett Junior, bronze i SM Cadett Mini, guld i Grand Finale
Swedish i Junior 60 m.m., tre BGK’erne kom i årbogen DASU Dansk motorsport 2017. BGKmedlemmer hentede i alt 46 podieplads (1., 2., & 3.) i konkurrencer både i Danmark men også
rundt i Europa – Imponerende flot!
BGK har igen og for 3. 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.
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 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
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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 kartingsverden, at vores filosofi og mindset om hvordan man driver
en kartingsklub, resulterer i gode resultater for medlemmer og glæden ved at være medlem.
BGK er en etableret 3-i-1 klub, nemlig international udendørs, national udendørs og national
indendørs, og det der måske har fyldt mest i 2017, er de udfordringer vi har haft på
ressourcesiden på frivillige. Set udefra har der måske ikke været så meget at bemærke. Men
det er lidt ligesom når man betragter nogle ænder på søen. Det ser så roligt ud, men jeg kan
godt love for, at bestyrelsen og de frivillige har padlet som gale under overfladen, for at kunne
servicere og støtte vores medlemmer i de nævnte segmenter.
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.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen og frivillige forældre, 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!!!
Vi har i 2017 uddannet en del OF 615 officials blandt vores forældres medlemmer. Stor tak til
alle som valgte at deltage. Det har kæmpe 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.
Bestyrelse vil også gerne takke de trænere der gennem årene har været med til at træne og
udvikle BGK-medlemmer, det er værdsat meget højt hos bestyrelsen.
BGK holder stadig fast i grundprincipperne med ”Gå til gokart” og sikrer helt nye kører bliver
udviklet og vejledt gennem klubbens arbejde med træning og vores ATK trænere, som har
været på DASU’s trænerkurser. BGK har igennem 10 år haft succes med dette koncept, som
en af de få kartingklubber i Danmark. Klubben har igen haft kæmpe succes med BORA (BGK
Open Race Academy), en kartskole, som er porten til ”Gå til gokart”, derudover har klubben
færdigudviklet TROL-Konceptet, omfatter 4 forskellige pakker: T: Try, R: Rent, O: Own og L:
Learn – en ”bro” mellem indendørs og udendørs karting, som vil blive udrullet i 2018, og i
samarbejde med udvalgte samarbejdspartnere kan BGK tilbyde aktive medlemmer af BGK og
nye begyndere for at komme nemt i gang med udendørs gokart.
Da DASU i foråret 2014 lancerede sit ATK — Aldersrelaterede Trænings Koncept — blev der
samtidig lavet en plan for implementering af principperne fra ATK-manualen. BGK søgte og
blev udvalgt, som en af kun to klubber i hele Danmark til at gå med i ATK-pilotprojektet i 2014.
På baggrund af erfaringer indhøstet i 2014 i pilotprojektet, udarbejder DASU bl.a. en ATKcertificering af klubber, som DASU introducerede i 2017. BGK sendte sin ansøgning ind og er
p.t. i processen med henblik på at opnå en DASU ATK-certificering, som en af de første
klubber i Danmark.
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Etableringen og introduktionen af ”Wall of Fame” og ”BGK On Track” viste sig at være både
genial og en kæmpe succes for alle.
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 medlemmer. Og husk at det er os som sætter ambitionsniveauet,
hvad vi som klubben ønsker at opnå i 2018.
Med venlig hilsen
Khanh Phi Thai, Formand

Medlem af

BGK (Børnenes Gokart Klub)
CVR-nr: 35335404
http://www.bgkgokart.dk

