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Formandens beretning – 2015                                            

Kære Medlemmer, 
 
2015 har været et begivenhedsrigt og udfordret år på alle fronter for BGK, men 
ved fælles hjælp formår vi at komme igennem med flotte resultater både 
på og udenfor banen, og vi demonstrerer endnu engang overfor omverdenen at 
BGK har den stærke styrke til at være en ambitiøs og robust klub. 
 
BGK-medlemmer havde igen i 2015 vist, at de var blandt de dygtigste Gokart-
kørere 
både udendørs og indendørs i forskellige mesterskaber i Danmark, herunder 
Dansk Super Kart (DSK – 12 løb i hele Danmark), Sjællands Mesterskab (SM – 
5 løb på Sjælland), DASU Indoor Trophy (1 løb i Brøndby), Le Mans Indoor (1 
løb i Brøndby), CIK-FIA Karting Trophy (3 løb i Spanien, Belgium og Frankrig), 
ROK Cup International (1 løb Italien), FIA NEZ Championship (1 løb i Danmark) 
og FIA NEZ CUP (3 løb i Danmark og Sverige). 

BGK udendørs kørere har bl.a., (10 debutanter ud af 14 BGK’er), hentet 2 
guld’er (mester) i SM Cadett Junior og i FIA NEZ Championship, 2 sølv’er i FIA 
NEZ CUP og i SM KF Junior, 4 bronze’er i SM Cadett Mini, SM DASU Junior, 
SM ROK Junior og ROK Cup Danmark. I alt har BGK udendørs kørere opnået 
51 podieplaceringer (1.,  2., og 3. plads) – Imponerende. 

BGK indendørs kørere har også været dominerende i Le Mans Indoor (1 løb i 

Brøndby), DASU Indoor Trophy (1 løb i Brøndby) og RaceHall Of Champions - 

RHOC 2015 (1 løb i Aarhus), hvor BGKs hold har vundet 1. og 2. plads i Le 

Mans Indoor, har været på podiet i alle vægtklasser i DASU Indoor Trophy og 

vinderen af RHOC i vægtklassen 65kg. 

Bestyrelsen vil også fremhæve dygtighed af vores medlemmer i 

klubmesterskaber, hvor klubben fik nye mestre i alle klasser, især indendørs 

hvor klubmesteren hos Junior var en af de store drenge i klubben, og igen var 

der også nye vindere af Champ Revancen i begge klasser. Udendørs havde 

bestyrelsen gjort lidt mere udfordrede for medlemmer med det formål at de 

skulle have de bedste betingelser for at udvikle sig, ved at udskrive 

mesterskaber basis 5 SM løb på Sjælland, samt at man kun scorede points ved 
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at være blandt de bedste 10 i finalen, hvor de enkelte kørere skulle kæmpe med 

de bedste på Sjælland i finalerne - Klubben fik tre mestre i hhv. Cadett Mini, 

Cadett Junior og DASU Junior, og de var de første i klubbens historie.   

Det er 2. år i træk at et BGK medlem blev udtaget af DASU til at repræsentere 
Danmark i CIK-FIA Karting Academy Trophy, hvor over 50 kørere i hele 
verdenen er repræsenteret, for at kæmpe om den samlet sejr over tre løb i tre 
forskellige lande i Europa. 

BGK havde i 2015 i alt 140 aktive medlemmer og dermed igen oplevede to cifret 
vækst i procent af nye medlemmer i forhold til 2014, og havde dermed et godt 
fundament for udviklingsarbejde til gavn for medlemmer. 
 
BGK var den 5. størst kartingsklub i 2015 i Danmark, blandt 80 klubber under 
DASU i Danmark. Og BGK var den 3. størst kartingklub i 2015 på Sjælland efter 
LUG og ASK Hedeland. 

BGK er stadig selvfinansieret sine mange aktiviteter for medlemmer, som 
tilsvarende klubber ikke kunne hamle op med på det samme niveau, og BGK fik 
en fornuftig driftsøkonomi i 2015 med 9,2% i overskud ift. omsætning i 6 cifre, 
samt BGK stadig har en pæn bankbog. 

BGK har opnået rigtigt meget i de senest 4 år, og BGK blev 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 2016. 

 

Med venlig hilsen 

Khanh Phi Thai, Formand 


