BERETNING FRA KARTINGUDVALGET
2019 har på mange måder været et turbulent år, både for gokartsporten og for
kartingudvalget (KU).
Jeg vil gerne takke medlemmerne af KU for et godt samarbejde, og på trods af nye folk i
udvalget synes jeg det er gået godt.
Igen i år vil jeg nævne, at der har været rigtig mange henvendelser om alt mulig vi i KU
har skullet tage os af og har arbejdet med, hvilket har betydet der desværre ikke har
været så meget tid til at udvikle gokartsporten som vi kunne have ønsket os. Dermed har
der desværre heller ikke været det antal møder med klubberne vi gerne ville have, men
det bliver der rettet op på i 2020. Dog mener jeg der først skal være møder, når der er
noget at holde møde om.
Alle valgte til sportsudvalg er jo også frivillige og har et job at passe ved siden af. Vi har
også alle sammen et bagland som vi er nødt til at have opbakning fra, da det er et 24/7
job at sidde i et udvalg som KU.
Vi håber alle i udvalget, der kan blive lidt mere ro på i 2020 til at arbejde med at fremme
gokartsporten.
Der har dog generelt været opbakning fra klubberne i forhold til vores arbejde.
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle frivillige officials, der gør et kæmpe stort stykke
arbejde rundt omkring i klubberne, så der kan afholdes løb og andre arrangementer.
Også en stor tak til den skare, der tager rundt og afholder DSK.
Det var beklageligt, der ikke kunne afholdes de sædvanlige officialkurser i 2019, men jeg
ved der bliver arbejdet på at vi igen kan uddanne officials i 2020.
Så klubber; nu er det jer, der skal på banen og opfordre jeres medlemmer til at uddanne
sig. Vi kan aldrig få for mange officials uddannet.
Jeg synes generelt der har været arrangeret gode løb i 2019.
Der har også været arrangeret ATK Academy, hvor klubbernes kartingtrænere har været
en del af afviklingen.
Jeg synes absolut det skal fortsætte i 2020 som et samarbejde med de klubber, der er
ATK-certificerede og har lyst til at deltage. Jeg tænker det er en fantastisk måde at få fat
i nye kørere på.
Det er også gået fint for DSK og afviklingen heraf. Jeg håber det kan køre ligeså godt i
2020.
En stor tak til sponsorer blandt andet til afholdelse af DSK.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke DASUs bestyrelse og sekretariatet for et godt
samarbejde.
Vi i KU håber på et godt samarbejde med klubber og medlemmer i 2020.
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