Formandens beretning 2016:
Efter en lang vinter fik vi 1.marts igen skudt sæson 2016 i gang. Og med hjælp fra alle i frivillige, fik
vi også banen gjort klar til alle de løb vi har holdt på banen her i 2016. Her skal der lyde et stort
tak til alle der har givet en hånd med.
Løb:
Omkring løbene vi har afholdt i 2016 har der været en del besværligheder omkring JFM og
afviklingen af denne løbs serie. Dette på grund af aflysninger fra alle de klubber som havde indgået
aftale omkring JFM, løbs datoer osv. Da vi havde kørt første afdeling og hen over sen sommeren
indså at der kun blev denne ene afdeling, hvis vi ikke gjorde noget i GGK, blev vi enige i
bestyrelse/løbsudvalget at vi prøvede at få vores sidste klubløb lavet om til et JFM/Klubløb. Dette
lykkes, dog med kort varsel for deltagerne. De deltager der havde forventet at de skulle have kørt
4 løb måtte så her i 2016 nøjes med de 2 løb til at finde en JF mester.
Klubløb har vi afholdt 5 afdelinger af og her har deltager antallet ikke været alt for godt, her skal vi
alle prøve om vi ikke kan få alle de nye kører vi har fået i klubben til at deltage i 2017.
For første gang i GGK`s historie prøvede vi kræfter med afvikling af et Rotax løb(DRMC). Deltager
antallet til løbet var ok og efterfølgende har vi fået ros for afvikling af løbet.
Klassisk blev igen et stort løb med 42 kører, nok den største klasse i DK her i sæson 2016, der blev
leveret en masse godt ræs, på sliks i regnvejr/halv tør bane (rigtig god underholdning for
publikum).
Aktiviteter:
Vi har også haft besøg af TV SYD.(naboer) til et direkte udsendelse. Her var der nogle kører som
lige måtte i gang med at skrive et par ord om sig selv, lidt uvant for nogle måske. Temaet til
programmet var vores trænings pas med Tommy og Michael, som vi har kørt i foråret. Det fik
journalist Thomas Lee Christen til at lave en artikel med overskriften:
Fremtidens Kevin Magnussen skal komme fra Grindsted
Grindsted Gokart Klub satser hårdt på udviklingen af klubbens unge talenter, der takket
være nye trænere skal blive endnu bedre på banen.
Der skal flere pokaler til gokartkørerne fra Grindsted i fremtiden. Derfor har klubben nu ansat
brødrene Michael og Tommy Schrøder, der fungerer som trænere for klubbens unge talenter.

- Tidligere har det bare været den baneansvarlige, der kunne hjælpe lidt med nogle småting. Men
nu har kørerne to deciderede trænere, der kan hjælpe dem med alt fra opsætning til kørelinjer,
siger formanden for Grindsted Gokart Klub, Per Thomsen, til TV SYD.

Vores leje karter som vi har indkøbt til at fremme ungdoms klasserne miniput, Cadett mini og
Cadett junior er nu kommet i gang. Efter en stille start i foråret er der kommet gang i udlejning af
dem her i efteråret, dog har der været mest bud efter cm/cj karterne. Så budskabet til alle prøv om
i/vi kan sælge dette tilbud til kører fra 6 - 12 år. Så vi får nogle større ungdoms klasser.
Kasper foreslog om vi ikke skulle prøve afholde et skole aktivitets dag, for at se om vi evt. kunne
tiltrække nogle kører til vores leje karter, vi mente at der max kom 20 - 30 til sådan et arrangement
og at det var antallet vi kunne køre igennem med leje karterne. Men vi blev klogere da tilmeldings
fristen udløb var der 130 tilmeldte så vi måtte over og låne udlejnings gokarter, finde flere hjælper
til afvikling. Heldigvis er vi en klub hvor alle i nødens stund er villige til at bruge deres sparsomme
fritid på at hjælpe på banen. Der skal lyde en kæmpe tak til alle der var på banen denne dag og
hjalp til med at give deltagerne en rigtig god oplevelse. Så hvis i har lyst til dette igen er der også
mulighed for det i 2017, hvor vi igen vil afholde en skole aktivitets dag.

Ungdomsskoler:

Vi har her i 2016 også måtte tage afsked med Tistrup motorsport. Da der ikke kunne findes nye
kræfter til videre førelse af driften af gokart linjen (TM har ikke lukket, de vil prøve kræfter med
andet motoriseret aktivitet). Dette er selvfølgelig beklageligt at Tistrup motorsport efter alle de år
har måtte kaste håndklædet i ringen, men vi ønsker dem held og lykke med de nye aktiviteter. Vi
har også taget afsked med Bent fra Billund ungdomsskole. Bent har som leder og ide mand for B.U
gjort et stort stykke arbejde for gokart sporten. Dette vil vi fra GGK gerne sige mange tak for.
Ligeledes har bestyrelsen i februar måned indgået aftale med ungdomsskolerne om at Raket 85
motor skiftes ud med cm/cj 65 cm motor til sæson 2017. Yamaha motor skiftes ud med KFJ motor
til sæson 2018. Dette giver ungdomsskolerne 2 sæsoner til at opgraderer deres grej til det
nuværende der køres med indenfor Dasu Regi.
Fremtid:
Der vil også i 2017 blive lavet 3-4 trænings pas med Tommy og Michael, for både kører under 18
og over 18 år. Her hen over vinteren har vi indgået aftale omkring 6 trænings pas med TS/MS som
omhandler let fysiske/balance øvelser.
Ligeledes har vi indgået aftale med Magion om 12 trænings pas med øvelser til styrke og
kondition.
Der er søgt et DSK/Dif mesterskab samt 4 klubløb +Klassisk+ 2 åbne løb. Da der i skrivende stund
ikke er fastlagt endelige datoer og klubber der skal afholde DSK/Dif mesterskab, kan vi kun håbe at
vi får et løb i 2017.
Så bliver der lige en gentagelse som i har hørt fra mine forgænger flere gange, ja vi mangler stadig
at der nogle der vil uddanne sig til løbsleder-teknikker- Tårn personale osv. Det er sådan at der pt

kun er 5 personer som kan fungerer som løbsleder, løbsleder assistent, start og måldommer til
åbne løb. Til tårnet har vi 2 personer som er uddannet og på Tekniker siden 4. Dette er for lidt når
man kigger på antallet af løb. Så kan kun opfodre jer til melde jer til et af de kurser Dasu afholder,
så vi kan blive nogle flere til at dele arbejdsopgaverne til div. løb.
Der arbejdes stadig på udvidelse af banen, Bane Danmark og kommunen kommer først med en
afgørelse her i 2017 om hvem der evt skal overtage området.
Tak:
Vil hermed takke alle der på en eller anden måde har bidraget til at GGK igen har kunne afvikle
en sæson med masser af aktiviteter. Uden jer kunne det ikke lade sig Gøre.
Til sidst vil jeg ønsker alle jer der har sørget for at vores klub har fået gode sportslige resultater
her i 2016 et Stort Tillykke
Per Thomsen

