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Problemstilling
Efter mere end 40 års brug af Rødby Go-Kart Klubs faste bane-anlæg tæt på Østersøens 
kyst ved Rødby Havn er klubbens eksistens truet. Klubbens livs-nerve, Rødby Karting Ring, 
skal sløjfes i sommeren 2014 når konstruktionen af tunnel-forbindelsen fra Danmark til 
Tyskland påbegyndes. 
 
Klubben har fået stillet en økonomisk kompensation i udsigt af Femern Bælt konsortiet, men 
den er desværre ikke tilstrækkeligt til at dække for de reelle omkostninger ved at flytte til en 
ny lokation.
 
Klubbens nuværende anlæg er slidt af de mange års brug. Dette nedsætter erstatningen 
fra ekspropriationen, således at det ikke er muligt at bygge et nyt tidssvarende anlæg 
for de midler, som frigøres. Specielt miljøkrav er øget væsentligt siden banen oprindeligt 
blev opført. Eksempelvis skal afvandingen til det offentlige kloaknet forsynes med en 
olie-udskiller, der skal bygges gigantiske støjvolde, de elektriske installationer skal 
dimensioneres meget kraftige o.s.v. Endelig er der øgede krav til bygningsfaciliteter, som 
skal honoreres. Tilsammen udgør alle disse moderne tiltag en næsten uoverstigelig barriere 
for en lille sportsklub. Derfor er det afgørende nødvendigt med tilførsel af betydelige ekstra 
midler for at erstatte vores nuværende anlæg med et andet.

Om Rødby Go-Kart Klub
Rødby Go-Kart Klub er et ægte produkt af den danske foreningskultur. Klubben blev dannet 
af lokale karting entusiaster i 1971 og ved hovedsaglig frivillig arbejdskraft blev en gokart-
bane bygget og indviet året efter. Klubben har lige siden været drevet af flere generationer af 
dedikerede sportsudøvere, som løbende har vedligeholdt og udbygget de fysiske faciliteter i 
tilknytning til baneanlægget.
 
Ugentlig er der aktivitet på banen onsdag, fredag og lørdag fra marts til oktober. Her 
mødes klubbens medlemmer til træning og hyggeligt samvær. Medlemmerne samles 
fra hele Lolland-Falster og Sydsjælland. 6-7 weekender hvert år afholdes der egentlige 
konkurrencer, enten som en del af Sjællandsmesterskaberne eller med deltagere fra hele 
Danmark. Især det tradtionsrige Pinseløb tiltrækker kørere fra hele Danmark, ofte er der 
120-130 kørere der konkurrerer i løbet af denne weekend.
 
Alderssammensætningen af kørerne er meget bred, dog med hovedvægten lagt på børn og 
unge mennesker. Karting kan dyrkes fra 8-års alderen og det er den mest anerkendte måde 
hvorpå racerkørere indleder deres karriere. Berømte danske kørere som Tom Kristensen, 
Jan Magnusser og Jason Watt har alle som unge dystet på Rødby Karting Ring før de 
fortsatte med deres professionelle karrierer.
 
Det er dog breddearbejdet, som optager det meste af tiden i klubben. Mange af de lokale 
børn og unge har fået deres første motoriserede erfaringer på Rødby Karting Ring under 
ungdomsledernes overvågning. Alternativet til de kontrollerede forhold i klubben vil ofte være 
landsdelens øde landeveje, med alle de farer, som det indbyder for de unge selv og deres 
medtrafikanter. Det skal bemærkes, at Rødby Go-Kart Klub helt fra starten i 1971 specifikt 
har nævnt i klubbens vedtægter, at en bøde for hensynsløs kørsel kan medføre eksklusion 
fra klubben.
 
Ved hvert af sæsonens stævner deltager som før nævnt mange fra andre egne af landet. 
For hver kører er der desuden normalt en mekaniker (ofte en far til køreren), ligesom 
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andre familiemedlemmer eller venner deltager som medhjælpere. Dette kommer i høj 
grad lokalområdet til nytte. Alle disse mennesker skal bespises, og der skal sørges for 
overnatning. På en af de store løbsweekender skønnes det, at 3-400 mennesker gæster 
baneanlægget og tilbringer fredag til søndag i nærområdet med alt hvad det indebærer af 
ekstra omsætning for byens næringsdrivende.

Starten er gået, bemærk den store aktivitet på området i tilknytning til banen
 
Rødby Go-kart Klubs officielle hjemmeside findes på adressen http://www.rgkk.dk/ 

Om karting
Karting i Danmark er i høj grad en familiesport. Ofte er det sønnen i en familie, som fra 8-
10 års alderen og frem til han bliver 16-18 år deltager i konkurrencer. Faderen fungerer som 
mekaniker, mens moderen og evt. søskende turnerer med rundt og går til hånde. Selvom 
der er tale om benhård konkurrence hver weekend, så udvikles der alligevel betydelige 
sociale fællesskaber familierne imellem i den bedste danske foreningsånd. 
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Familiesport, en far med sin søn og datter og deres gokarts
 
Mange slutter sig sammen i arbejdsfællesskaber (såkaldte teams) for derved at formindske 
den enkeltes arbejdsindsats og dele de dyreste ressourcer såsom transport af grej o.a.
 
Karting er en sikker sport, selv om der køres tæt, er banerne sikret med gode 
afkørselsarealer, og køretøjerne selv er forsynes med sikkerhedsafskærmninger på siderne 
og kofangere både for og bag. Aggressiv kørsel er langsom kørsel, det kan simpelthen ikke 
betale sig at angribe modstanderne i stedet for at køre forbi dem.  Skaderne er få, også 
sammenlignet med andre sportsgrene, hvor direkte fysisk kontakt foregår, f.eks. håndbold.
 
Sporten er på landsplan velorganiseret via Dansk Automobil Sports Union, som igen er et 
specialforbund under Dansk Idræts Forbund. Dette sikrer veluddannede officials, ledere og 
trænere, ordnede forhold omkring banesikkerhed, forsikring og polititilladelser til stævner, 
ligesom sportens kodeks (f.eks. omkring doping, ledernes straffeattester o.lign.) er i 
overensstemmelse med officielle danske retningslinier.
 
På internationalt eliteplan er karting en professionel sport på linie med mange andre 
sportsgrene, selvom den ikke har en fremtrædende plads i danske medier. De fleste Formel 
1 verdensmestre er startet i karting, med bl.a. tyskeren Michael Schumacher og finnen Mika 
Hakkinen som eksponenter.

Tyskland og det nye baneanlæg
Såfremt klubben får mulighed for at etablere et moderne og tidssvarende baneænlæg 
umiddelbart i tilknytning af tunnelforbindelsen til Femern, skabes der nye muligheder 
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for dansk-tysk samarbejde. Med kun 180 km til Hamborg og 140 km til København 
ligger anlægget næsten midt imellem to af Nordeuropas allerstørste bysamfund. Hvor 
københavnerne allerede i dag er vant til at køre til Rødby Karting Ring i stort tal, så vil det 
være nyt for Hamborgs indbyggere, at de har et top-moderne anlæg i nærheden. Karting 
banerne i Nordtyskland er ikke på samme standard, som det kommende anlæg på Lolland, 
og det er klubbens ambition at få henlagt en afdeling af det prestigefyldte Nordtyske 
mesterskab til den nye bane.
 
Sportsligt samkvem på højt niveau med kapital-stærke tyske interesser kan ikke undgå at 
give en afsmittende effekt på det omgivende samfund. Tyskerne vil opdage andre kvaliteter 
ved det lollandske område, naturen, Lalandia, de små samfund og andre seværdigheder. 
Alt sammen vil det medvirke til, at der kommer fokus på at forlade motorvejen og få en 
oplevelse i stedet for at haste videre til København eller Sverige.

Ungdomsskoler og kommerciel udlejning
Foruden sportslig brug af banen har der i perioder fundet kommerciel udlejning af gokarter 
sted. Det har især været populært blandt gæster på Lalandia at krydre opholdet med en tur 
på en professionel bane. Samtidig har det været til gavn for den lokalt baserede udlejer, at 
han har været i stand til at deltidsbeskæftige en medarbejder med opgaven.
 
Rødby Ungdomsklub har i alle årene hvor banen har eksisteret, benyttet lokaler på banen, 
hvor eleverne har opbygget deres gokarter og efterfølgende kørt på banen. Mange af disse 
unge kørere når aldrig frem til at få kørt egentlige løb i regi af Rødby Go-Kart Klub, men de 
får alligevel en fornemmelse for hvordan et køretøj skal håndteres og hvilke grænser der 
findes.
 
Foruden de lokale ungdomsklub-medlemmer kommer der i mange sommer-weekender 
ungdomsklubber fra det øvrige Danmark. De unge mennesker oplever en hyggelig weekend 
sammen med deres pædagoger og gokarter i de smukke omgivelser på Rødby Karting Ring, 
tæt ved Østersøen. Foruden at være en god indtægtskilde for Rødby Go-Kart Klub til gavn 
for klubbens medlemmer, så giver det også liv på banen i de weekender, hvor det ikke er 
indbudt til ‘rigtigt’ gokart-løb.

Kvinder, mænd og fart
Som en af de få sportsgrene konkurrerer mænd og kvinder på lige fod i karting. Så sent som 
i 2009 var det en kvinde, som vandt Dansk Idræts Forbunds officielle Danmarksmesterskab 
i karting og i 2002 vandt en af Rødby Go-Kart Klubs kvindelige medlemmer et 
Sjællandsmesterskab. Dog er de fleste af udøverne drenge og mænd, hvilket giver nogle 
betydelige samfundsmæssige sidegevinster. 
 
Generelt har unge mænd mellem 16 og 24 år det svært i det danske samfund. Mange af de 
aktiviteter, som de finder underholdende, bliver der set skævt til. Det drejer sig ikke mindst 
om deres ønske om at kontrollere motorkøretøjer under vanskelige forhold og med høj 
hastighed. Samtidig er det forbundet med stor indbyrdes konkurrence at ‘turde’ give den gas 
eller at accellerere kraftigt når lyset skifter til grønt og kammeraten holder ved siden af.
 
Unge mænd, som dyrker karting, får afløb for dette under kontrollerede forhold. Dansk 
Automobil Sports Unions motto  ‘Fart med fornuft’ er rent konkret selve sjælen i karting-
sporten. Ikke bare lærer de unge mænd på nærmest ekvilibristisk manér at kontrollere 
karten med høj hastighed, de lærer også at minutiøse forberedelser er nøglen til succes. En 
gokart er en præcisionsmaskine, hvor ganske små justeringer, f.eks. af dæktryk, kan betyde 
forskellen på succes og fiasko.
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Også de unge mænds sociale kompetencer udvikles. Selvom karting opfattes som en 
enkeltmandssport, så er dette ikke korrekt. Kun ved at samabejde tæt med mekanikere, 
ingeniører, teamchefer og officials opnår man de gode placeringer. Ethvert tilløb 
til ‘primadonnanykker’ vil næsten automatisk indebære, at man ikke får den optimale ydelse 
af sit materiel, og dermed er man ikke i stand til at vinde.
 
Endelig lærer de unge mennesker, at nøglen til at køre hurtigt er at forberede sig grundigt, 
udføre sin sport og derefter vedligeholde sit grej. For hver omgang der køres på racerbanen 
skal der bruges lang tid på at rengøre og efterse sin gokart, som kun kan fungere optimalt 
hvis den er i tip-top stand.
 
Sidst, men ikke mindst, så er karting fart-glæde i sin reneste og mest destillerede form. Man 
mærker i bogstaveligste forstand på sin krop den kraftige acceleration når der gives gas, den 
massive fartvind ved tophastigheden, det kraftige ryk når man på få meter bremser ned i fart 
og den massive sideværts påvirkning når man med ekstrem høj fart kontrollerer sin kart på 
grænsen af fysikkens muligheder rundt i et sving. Og det hele foregår i tæt trafik med kun få 
centimeter mellem de over 30 andre konkurrenter, som er på banen samtidig med.
 
Pulsen stiger, adrenalinen pumper, koncentrationsevnen øges til det maksimale og 
reaktionerne sker med lynets hastighed. For mange unge mænd er der meget få andre 
aktiviteter, som kommer i nærheden af disse oplevelser.
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