Referat fra løbsudvalget.
I 2014 har vi afviklet følgende løb 4 klubløb. 1 jysk fynsk mesterskab og en dansk
superkart løb. Klubløbbene har været lidt af en prøvelse med deltager antal, der har været
mellem 50-65 deltager, (det er ikke for mange). løbsudvalget mener dette kan blive
bedre,klubben har 300 medlemmer så der må da være nogle af de nye der vil prøve at
deltage i klubløbene. Vi opfordre alle til at deltage om man er nybegynder/oppe i
alderen / halv prof eller bare køre for sjovt. Klubløbene er for alle. Vi har også i 2014 for
første gang haft problemer med at få hjælper til klubløbene, der for har vi været ved at se
om der kan ændres på afviklingen i 2015, så der evt køres 5 klubløb i stedet for 4. Hver
klasse deltager stadig i 4 klubløb, hvor de 3 løb (12heat inkl tidtagning) stadig er tællende
til klubmesterskabet. Den klasse som så stå over ved et af arrangementerne skal så være
hjælper på banen den dag. På den måde håber vi så på at vi få bemandet alle posterne til
løbet( og på denne måde få afviklet løbene med fuld besætning og uden muggen fra kører
og mekaniker over vi ikke lige har set et eller andet der er sket.) Og at der så evt er nogle
som ønsker at få lidt mere udannelse. Alt dette er stadig på tegne brættet så hvis der nogle
der har ideer til dette så kom med dem.
Jfm var også lidt af en tynd kop te, med mange hænge partier med manglende
tillægsregler/ løbsafvikling osv. Dette skyldtes at de folk som egentlig skulle have sørget
for dette, brændte os af. Derfor blev tillægsregler og løbsafvikling først lavet i sidste
sekund før der skulle køres i Skærbæk, de blev lavet over et tlf møde. Så hvis der har
været nogle mangler der så bær lige over med os. Der er nedsat en gruppe på 3 personer
til at varetage Jfm 2015. Man har vedtaget der skal køres 4 afd. Af Jfm i 2015. (Thy ,
Ikast ,Als og Skærbæk).
DSK var ok godt med hjælper alle steder og ja vi har fået en løb i 2015 igen. Og der
håber vi på at vi igen kan trække på jeres hjælp. Uden den store hjælp kan det ikke lade
sig gøre at afvikle så store løb.( stor TAK til alle hjælper) Jubilæums løb 20/6 2015. Vi er
igang med forberedelserne til jubilæumsløbet (50år) her er en lille udkast om hvad der
skal ske løbs mæssigt. Vi vil køre Le Mans på en time, med to mand pr. Hold, der vil
blive opvisnings løb med old timer gokarter(paw Madsen er igang med planlægning af
dette) der vil blive kørt i alle klasser(dem vi kører til klubløbene) Vi forventer at have en
indbydelse klar midt i december.prisen for dette arrangement vil blive 200kr pr hold inkl
buffe' om aftenen. Prisen for buffe for alle andre 50kr .

