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BGK Historie 
 
 
2016: Det var 4. år i træk at BGK oplever 2 cifre i procent vækst i antal medlemmer. 
 BGK var den 3. største kartingsklub på Sjælland og den 5. største kartingsklub i 

Danmark efter antal af kartingslicenser. 
 
 Det havde været rigtige mange medlemmer, som deltog i de største løbsserier og 

mesterskaber rundt om i Europa og året markerede derfor en milepæl for klubben, 
nemlig internationalisering. 

 
 På den sportslige side havde vores medlemmer igen vist mange flotte resultater. 
 Fortet ”GoKarting” var uindtagelig i det årlige indendørs løb - DASU Trophy Indoor 

Open Karting, hvor BGK’er dominerede i alle klasser. 
 BGK’er udendørs i Cadett Mini tog 3 ud af 6 mulige sejre i Dansk Super Kart (DSK) 

2016, sølv i Cadett Mini i DSK og bronze i KF Junior i DSK. I Sjællandsmesterskabet fik 
BGK en vicemester i Cadett Mini, Bronze 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 havde BGK’s 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 

BGK’s medlemmer. 
 
 BGK arrangerede sit 2. udendørs løb i klubhistorien ved at åbne op for at den 5. 

afdeling af Sjællandsmesterskabet (SM) 2016 kunne afvikle sammen med BGKs 
Copenhagen Open Cup 2016 på Københavns Gokart bane (KGB) medio september 
2016 over to løbsdage. 

 
 ”Wall of Fame” i forhallen hos GoKarting, blev igangsat. 
 
2015: Klubbens udendørs kørere, 14 kørere, hentede i alt 51 podieplaceringer (1., 2., og 3. 

pladser) i forskellige løb. 
 Et junior medlem blev Sjællandsmester i Cadett Junior. 
 Et andet junior medlem blev FIA NEZ Mester & FIA NEZ Cup Sølv i KF Junior. 
 Der blev indført klubmesterskab udendørs i 3 forskellige klasser; Cadett Mini, Cadett 

Junior og DASU Junior og klubben fik sine første mestre i disse klasser. 
 Det var 2. år i træk at et medlem blev udtaget af DASU til at repræsentere Danmark i 

CIK-FIA Karting Academy Trophy, hvor 51 kørere i hele verdenen var repræsenteret, 
for at kæmpe om den samlet sejr over tre løb i tre forskellige lande i Europa. 

 DASU Indoor Trophy, et DASU åbent løb, blev gennemført i Brøndby. 
 Klubben var den 5. størst kartingsklub i Danmark, blandt 80 klubber under DASU i 

Danmark. Og klubben var den 3. størst kartingklub på Sjælland efter LUG og ASK 
Hedeland. 
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2014: Klubben arrangerede for først gang i klubbens historie, et vellykket DASU åbent løb 

udendørs for at fejre KGB’s 50 års Jubilæum den 6. september 2014 på Københavns 
Gokart bane (KGB), hvor der var 100 tilmeldte kørere, og klubbens officials korps fik 
deres ilddåb. 
 Klubben arrangerede for først gang i klubben historie, et DASU åbent løb indendørs, 
Indoor Open karting november 2014 hos Gokarting. 

 Klubben (f. 2007) var den 4. størst kartingsklub på Sjælland efter LUG (f. 1963), HM (f. 
1984) og SAK (f. 1959). 

 Klubben blev valgt af DASU som en af de to karting-klubber i hele Danmark, til 
deltagelse i ATK-Projekt (Aldersrelateret Trænings Koncept). 

 Klubbens skrev igen Danmarks historie ved at være den yngste klub under DASU, der 
 modtager den flotte pris, Gert Nielsen Prisen, blandt 85 klubber under DASU i 
 Danmark. ”Det er et flot stykke arbejde klubben, BGK, gør for rigtige mange børn og 

 unge. Først og fremmest giver det rigtig mange gode og sunde oplevelser til disse 

 børn og unge men også stor tilfredsstillelse for jer der arbejder med dem og måske er 

 I med til at fundere afløserne for Tom Kristensen, Jan Magnussen og Kevin 

 Magnussen m.fl.”, lyder det i begrundelsen for at tildele BGK Gert Nielsen Prisen. 
 Et junior medlem fik tildelt en startplads i CIK FIA Karting Academy Trophy, 3 løb i 

Europa, hvor i alt 51 kørere fra hele verden deltog. 
 Klubben fik fire doblet medlemstallet i forhold til 2012. 
 ATK-Projekt (Aldersrelateret Trænings Koncept): 
 ”Børnenes Gokart Klub (BGK), En klub i rivende udvikling, der, som navnet antyder, 

 er direkte henvendt til børn og unge. Klubben tilbyder sine medlemmer både inden- og 

 udendørs aktiviteter, og har allerede uddannede karttrænere tilknyttet. Ved at arbejde 

 med BGK vil DASU opnå erfaring med  denne type klubkoncept, der må formodes at 

 vinde udbredelse over hele landet de kommende år” -  Bo Baltzer Nielsen, DASU 

 Sports Director, 14. marts 2014. 

2013: Rullende start blev indført i Grand Prix regelment 2013. 
 Uenighed mellem ejere af stedet blev så store og åbenlyse at klubben valgte at kigge 

 efter et nyt sted. Juniorerne flyttede i ultimo november 2013 til GoKarting i Brøndby, 
 mens puslinge måtte blive nogle uger i GoRacing, for GoKarting kunne nå at skaffe 
 børnekarter (11) nok til puslinge. 

 Puslinge og juniorer genforenes hos GoKarting i Brøndby. Det var det oprindelige 
 sted, hvor klubben blev stiftet i 2007, men nu med nye ejere. 

 BGK er årsagen til at indendørs karting blev officielt indskrevet i DASU-reglement 6 
fra 2013. 

 Klubben skrev igen Danmarks historie ved at være den første og den yngste klub 
under DASU, der modtager den flotte pris, Årets Klub, blandt 92 klubber under DASU 
i Danmark, som for evigt vil have BGK indgraveret som den første modtager af prisen. 

 Klubben fik et nyt navn; Børnenes Gokart Klub (BGK). 
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2012: Klubben blev optaget hos DASU og dermed DIF, den 20. februar 2012, som en DASU-
klub. Den første indendørs klub i Danmarks historie blev medlem af DASU. 
Klubben fik sit først DASU-certifikat for sin indendørs hjemmebane hos GoRacing 
Klubben blev omtalt, fotograferet og profileret i Autosport-blad fra DASU, som en 
velorganiseret og målrettet talentudviklet klub i GoKart-sport. 
 Klubben fik dets nye logo i november 2012. 
 De første DASU-Grundlicenser blev udstedet til BGK-medlemmer. 
Klubben fik etableret sin udendørs base på Københavns Gokart bane (KGB). 
De første udendørs kørere med BGK-Licenser begyndte at træne på KGB. 
Klubben blev den 3. største GoKart klub i Storkøbenhavn & omegn efter LUG og 
Hedeland Motor Klub (HM). 
Champ Revanchen blev indført i Carlsberg/Valby i stedet for Bison Jagt løb. 
Klubben fik uddannet sine første DASU Officials OF 615. 
Pointsystemet i Grand Prix regelment i finalen blev ændret til identisk med Formel 1.  
 

2011: Klubben skiftede navnet til Børnenes GoRacing Klub (BGK). 
 Bison Jagt løb blev introduceret i Carlsberg/Valby. 
 
2010:  På grund af lange varige uoverensstemmelser mellem ejeren af bygningen (udlejeren) 

og Kart1-ejeren (lejren), valgte Kart1-ejeren at lukke centeret i ultimo september 
2010. Klubben havde hverken banen eller bestyrelsen, da ingen ville stille op i den 
situation. 

 Der blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i medio september med kun et 
punkt på dagsorden; Opløsning af klubben. Det kunne ikke være rigtig mente en 
gruppe forældre på 5 forældre, som stillede op til bestyrelsen. 

 Den nyvalgte bestyrelse, fik dermed en vanskelig opgave med at finde et nyt sted/en 
ny bane for klubben kunne køre videre med sine aktiviteter for børn. 

 Der blev arbejdet hektisk men grundig, da klubben kun havde 2 uger til at finde en 
løsning, hvor kandidaterne; Ballerup, Kastrup og Carlsberg/Valby blev vurderet af 
bestyrelsen. 
Der blev igen indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen 
redegjorde og fremlagte finalisterne: Kastrup & Carlsberg/Valby. 
Et stort flertal af de fremmødte medlemmer valgte Carlsberg/Valby. 

  
 Et nyt sted, en ny bane med 20 nye voksne karter og 10 nye børnekarter, nye trænere, 

nyt IT-system til banen og nyt sæt Grand Prix regelment, hvor Jason Watt og Thorkild 
Thyrring, som var forældre til deres børn i klubben, bidrog aktiv til udarbejdelse af 
det nye Grand Prix regelment. 

 Antal af Grand Prix’er blev reduceret fra 12 ned til 10, og antal af kørere pr. heat i 
Grand Prix blev øget fra 5 til 10. 

 
2009: Klubben voksede til lidt over 70 medlemmer primo 2009, herefter kunne man mærke 

effekten af finanskrisen, hvor antal af fremmødte medlemmer til træning og Grand 
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Prix styrtdykkede, også på grund af lange varige uoverensstemmelser mellem ejeren 
af bygningen (udlejeren) og Kart1-ejeren (lejren), oplevede medlemmerne i denne 
periode, at karterne blev meget dårligere pga. manglende vedligeholdelse og 
investering fra Kart1. Et frustreret år for alle i klubben. 
 

2008: De første klubmestre blev kåret over 12 Grand Prix’er, hvor der var 5 karter i 
finalerne. 

 
2007: En gruppe forældre ønskede at sætte struktur i at dyrke Gokart-sport i udlejede 

karter, indkaldte derfor til en stiftende generalforsamling, den 06. november 2007, 
hvor BGK blev stiftet med navnet: Brøndby Gokart Klub (BGK), hvor der var 5 voksne 
karter og 5 børnekarter. Medlemmerne, puslinger og juniorer, trænede søndage. 

 
2006: Vores historie går tilbage i 2006, hvor en gruppe forældre, 7-8 stk., sammen med 

vores daværende træner, Alex Mouro, begyndte at træne børn hos Kart1 i Brøndby, 
som har udlejede karter. 


