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Sæson 2018
Efter vinteren var ved at have forladt os, var der igen tid til at vi skulle have klar gjort
banen til sæsonstart. Dette blev gjort med hjælp fra klubbens medlemmer.
Igen her i 2018 startede vi sæsonen med licens tegning, info møde om kommende løb i
sæsonen og her var der stor fremmøde.
Der skal lyde en stor tak til alle jer der hen over sæsonen har givet en hånd med at
vedligeholde banen og områderne. Været med til at afholde løb, passet cafeteriet, Ja
alle jer der har ydet en indsats.
Uden jer ville det ikke kunne lade sig gøre at drive en klub som GGK på frivillig plan.
Så håber på at i holder ved i klubben i mange år, så vi stadig kan udbygge klubben
sammen. Og sådan at vi stadig kan bibeholde vores status som den 3. største gokart
klub i Danmark.
I sæson 2018 har der været en lille medlemsfremgang, der er lavet 30 trænings kort
mere end i 2017 så på dette område kan vi kun vende en pil opad og så håbe at vi igen i
2019 kan få en fremgang på medlemsområdet.
I 2018 har vi afviklet jyde cup /klubløb hvor der har været en ok fremmøde, især Dasu
klasserne har været gode til at bakke op om løbene, dog halter det stadig med
deltagerne i Rotax klasserne. Vi afholdte også et DRMC løb, her var der rigtig god
deltagelse.
Tronsø skolen har igen i 18 brugt vores bane til træning og har herved bidraget med
god aktivitet på banen. Og på nuværende tidspunkt har de igen elev fremgang til skole
året 2019.
Ungdomsskolerne har også benyttet vores bane i 18. Her se det ud til at de igen er ved
få elevantallet op af til et niveau der er hold bar.
Igen i 18 afholdte vi skoleferie sjov, her var deltagelsen en anelse lavere. Men igen blev
det til en sjov dag for alle.

LØB OG FREMTID
I 2019 bliver der afviklet følgende løb: Jyde cup – DSK – Klassisk og Klubløb. Vi havde
også ansøgt om et DRMC løb, her kunne man ikke fra ROTAX DK finde plads til os i
kalenderen.
DSK bliver et forårs løb, og her håber vi så på stor deltagelse/opbakning fra jer alle
sammen.

SIDE 1

I jyde cup er der kommet lidt ændringer, der skal køres 4 afd. Banerne er Als.
Grindsted. Søndersø og Vojens der køres 4 heat pr løb. Og igen i år vil der blive
indskrevet klubløb i nogle af disse løb.
I klubløbene er der også en lille ændring, her køres der også 4 heat pr løb.
Der arbejdes stadig på en bane udvidelse, det som vi troede var en overkommelig
omgang har vist sig at være op af en stejl bakke. Lige pt er vi i gang med tredje
støjberegning, flytning af støjvolde, nedsættelse af køretid (træningstid) osv. Så når vi
har fået styr på beregningen, kan vi komme videre med ansøgning om en ny
miljøgodkendelse, hvor efter der skal søges landzone/byggetilladelser. Når alt dette er i
hus vil der ca. gå 2-3 år inden vi har den endelige bane udvidelse. Så et længere projekt.
Vi arbejder også på at oprette et E Sports afdelingen i klubben her i 2019, her er det
Morten Møller som vil blive primus motor på dette projekt.

Vi siger også farvel til tre bestyrelsesmedlemmer, Kim – Michael og Kirsten de har alle
tre på grund af tidsmangel valgt at de ikke ønskede at genopstille. Vi takker jer for
jeres arbejde i klubben.

Til sidst skal der lyde et Stort tillykke til alle med de flotte sportslige resultater
som i har opnået i 2018.
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SIDE 2

