28. marts 2017

Formandens beretning – 2016
Kære Medlemmer,
2016 har været endnu et succes år på alle fronter for vores klub.
Det er 4. år i træk at BGK oplever 2 cifre i procent vækst i antal medlemmer, på
trods af at man på landsplan har oplevet en nedgang i antal kartingslicenser.
BGK er den 3. største kartingsklub på Sjælland og den 5. største kartingsklub i
Danmark efter antal af kartingslicenser, derudover er BGK den 12. største
DASU-klub ud af 84 DASU-klubber ang. antal medlemmer.
Året har også igen vist at BGK har en sund og god økonomi med solid vækst i
likviditet til gavn for fremtidige aktiviteter for medlemmerne, og bestyrelsen
arbejder hele tiden med at sikre medlemmerne får det bedste udbytte af deres
kontingent i form af faste trænere, udvidet træningstid i forhold til flere
holdinddelinger og fælles træning før store løb.
Vores medlemmer har i tidligere år enkeltvis deltaget i de enkelte løb i udlandet,
men i 2016 har det været rigtige mange medlemmer, som deltog i de største
løbsserier og mesterskaber rundt om i Europa med flotte resultater (CIK FIA
European Champs, DKM The German Kart Championship, WSK Champion
Cup, WSK Super Master Series, WSK Night Edition, WSK Final Cup, Trofoe
Margutti, Rok Cup International Final, Trofeo Delle Industrie, FIA NEZ Karting
Cup, FIA NEZ Karting Championship, Swedish Championship m.fl.), og året
markerer derfor en milepæl for klubben, nemlig internationalisering.
BGK har udviklet sig som 3-i-1 klub, nemlig international udendørs, national
udendørs og national indendørs, og det der måske har fyldt mest i 2016, 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 har nu for alvor vist, at vores kartingsuddannelse på indendørs banen,
giver resultater for de medlemmer som vælger at tage det videre spring til
udendørs, med flotte resultater i både nationale og internationale løb. 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.
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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.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen og frivillige forældre, for
deres enorme indsats i forskellige sammenhæng, 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 2016 uddannet rekord mange 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 åbne løb og Grand
Prix’er med opbakning fra vores officials og ikke mindst, at vi er i stand til at
afholde åbne løb & Grand Prix.
På den sportslige side har vores medlemmer igen i 2016 vist mange flotte
resultater.
Fortet ”GoKarting” er uindtagelig i det årlige indendørs løb - DASU Trophy
Indoor Open Karting, hvor BGK’er dominerede i alle klasser.
Der var tæt kamp om klubmestertitlerne indendørs og udendørs i Puslinge,
Junior, Cadett Mini og Cadett Junior klasser. Mesterskaberne blev afgjort i de
sidste løb og Grand Prixe’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.
Vores udendørs kørere klarede sig også særlig godt i 2016, især Cadett Mini,
hvor BGK’er tog 3 ud af 6 mulige sejre i Dansk Super Kart (DSK) 2016, samlet
sølv i Cadett Mini i DSK og samlet bronze i KF Junior i DSK. 3 BGK’er i Cadett
Mini (2., 4. og 6. plads) med i Top-10, ud af 22 dygtige kørere fra hele Danmark i
DSK 2016, hvor DSK er det løbsserie i Danmark hvor det er sværest at vinde. I
Sjællandsmesterskabet fik BGK en vicemester, samt 4 kørere i Top-10 ud af 30
kørere fra hele Sjælland. Bronze og 5. plads i Swedish Championship I KF
Junior. Sølv i FIA NEZ Karting Cup i KF Junior og Bronze i FIA NEZ Karting
Championship i KF Junior.
I alt har vores udendørs kørere hentet 47 podiepladser (1., 2. og 3. plads) i
2016.
Ved Dansk Motorsport Award 2016 i Herning blev der uddelt Fair-play-prisen til
et af vores medlemmer.
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Det var 3. år i træk at et medlem af BGK i 2016, blev nomineret til udvælgelsesprocessen til at blive udtaget til at repræsentere Danmark i CIK-FIA Karting
Academy Trophy, hvor de bedste 51 kørere fra hele verden kæmper om CIK FIA
Karting Academy Trophy over tre løb rundt i Europa og 2016 var det 7. gang at
CIK FIA arrangerede det, hvor BGK-medlemmer både i 2014 og 2015 fik plads
til at repræsentere Danmark. BGK er jo først grundlagt i ultimo 2007 og blev
først medlem af DASU i 2012 og i skrivende stund, så bliver et BGK-medlem
udtaget til at repræsentere Danmark i 2017 ved 8th CIK FIA Karting Trophy – 4
nomineringer, heraf 3 vundne udtagelser ud af 5 mulige siden 2012, siges alt om
hvor dygtige BGK kørere er.
Med de ovennævnte resultater kan alle i BGK være stolt 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.
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 vejledet gennem klubbens arbejde med træning og vores
ATK trænere, som har været på DASUs trænerkurser. BGK har igennem
næsten 10 år succes med dette koncept, som en af de få kartingklubber i
Danmark. I januar i år var BGK med til at hjælpe Søndersø kart klub på Fyn i
gang med projektet ”Gå til gokart”, som Søndersø har startet op i samarbejde
med en indendørs gokartbane. Dette projekt er stadig i gang og det ser ud til at
kunne blive en succes på Fyn. P.t. har Søndersø kart klub omkring 40
medlemmer der fast deltager i træningen indendørs hver søndag. BGK er stolte
over at kunne overføre koncepten med viden til andre kartingsklubber og
hjælper gerne med de kompetencer BGK har opbygget gennem 10 år.
BGK har også arrangeret sit 2. udendørs løb i klubhistorien ved at åbne op for at
den 5. afdeling af Sjællandsmesterskabet 2016 kunne afvikle sammen med
BGKs Copenhagen Open Cup 2016 på Københavns Gokart bane (KGB) medio
september 2016 over to løbsdage, hvor der var over 130 tilmeldte kørere og
super godt vejr med solskin og mange tilskuere – sådan var det hver gang, da
BGK var med til at arrangere løb.
BGK er i gang med at etablere ”Wall of Fame” i dimensionen: 3 meter x 3,2
meter i forhallen hos GoKarting, som vil blive bestået af følgende elementer ”Our
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Awards”, ”Our Trophies”, ”Champs & Winners” og ”Our members - Who else
have not been a member of BGK?”, og det bliver nok først gang i Danmark at en
kartingsklub har sådan en væg i sin klub. På denne vil der bl.a. være alle navne
igennem årene, som har været, eller stadig er medlemmer af BGK, og en del af
dem som er kendte navne i motorsporten i dag.
BGK har opfostret, udviklet og trænet en del af de kartingstalenter man i dag ser
at være med helt fremme i toppen af karting, og det ser ud til at 2017 bliver BGK
en 5-i-1 klub, da nogle af vores dygtige kartingskørere jo skifter over til Formel 5,
Formel 4 og Rally Sport, og stadig helst vil være medlem af BGK.
2017 byder på særligt et spændende arrangement: Klubben fylder 10 år og har
dermed 10 års jubilæum. Bestyrelsen er i gang med forberedelserne til et fælles
arrangement med mange aktiviteter for alle. Har du lyst til at bidrage med f.eks.
sponsorat, gode idéer eller andet, er du meget velkommen til at kontakte
bestyrelsen - Det bliver med garanti hyggeligt og festligt.
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 2017.
Med venlig hilsen
Khanh Phi Thai, Formand
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