BERETNING FRA KARTINGUDVALGET
Til trods for en fremgang i antallet af licenser i forhold til forrige sæson, har det
været svært at få et tilfredsstillende antal deltagere til kartingløbene. Hvorfor nu
dette? Svarene er mange, når man spørger, men ingen har indtil nu kunnet
kommet med et fyldestgørende svar. Dette var en af mange grunde til at KU før
sommeren nedsatte et visionsudvalg for at skabe en simpel plan for sporten i
årene frem. Arbejdet er forløbet tilfredsstillende og er præsenteret for klubberne i
en første version.
Visionsudvalget vil nu forsætte arbejdet med at færdiggøre den endelig plan til
KU. Udvalget vil gerne takke visionsgruppen for deres arbejde, KU er godt klar
over, at det er en svær og utaknemlig opgave, de er stillet overfor, til trods for
dette har visionsgruppen lavet et flot stykke arbejde, som KU forventer at DASU`s
organisation, klubberne, og medlemmerne vil bakke op om.
Dansk Super Kart har fyldt meget i årets løb i KU, hvordan skulle dette
videreføres.
I 2018 har deltagerantallet desværre ikke matchet opsætningen, men finalen i
Rødby viste dog gode takter, flere deltagere og et fantastisk godt afviklet
arrangement, hvilket er et gennemgående træk for hele året i DSK.
DSK er blevet en SUPER serie, klubberne der afholdte DSK i år lavede et flot
stykke arbejde, DSK afviklingsgruppen ydede ligesom de foregående år deres
bedste og er i høj grad grunden til at projektet er lykkedes afviklingsmæssigt.
Årets DM blev afviklet i Midtjysk Karting Klub og blev en succes med mange
deltagere, ligeledes her var det DSK-gruppen sammen med alle de frivillige fra
Midtjysk Karting Klub, der stod for gennemførelsen af løbet.
Der skal fra KU’s side lyde et stort tillykke til alle DSK- og DM-vinderne.
Igen i 2018 har danske kartingkørere gjort sig positivt bemærket i kartingsporten
i udlandet, ingen nævnt ingen glemt. Men I kan være helt sikre på, at KU følger
med i jeres præstationer på banerne. Til årets VM i Sverige var Danmark femte
største nation i forhold til antal tilmeldte, desværre var resultaterne ikke derefter.
Til trods for dette er det flot, at en lille nation som Danmark kan mønstre så
mange deltagere til et VM.
Jeg vil gerne takke KU for et godt samarbejde i 2018, på trods af der har været
mange opgaver der skulle løses, har alle gjort det godt.
Til slut en stor tak til sekretariatet og alle de personer, der har samarbejdet med
KU og lavet et stykke frivilligt arbejde, uden jer kunne det ikke lade sig gøre at
være udvalg.
Kartingudvalgets formand,
Peter Hansen

