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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB  

Tirsdag 21. marts 2017 kl. 19.00 på Bagsværd Stadion  

 

Dagsorden: 

 

1) Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Lennart)  

 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse  

 

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse  

 

4) Forelæggelse af budget 2017 og fastsættelse af kontingent  

 

5) Behandling af eventuelle indkomne forslag *                                                      

Vedtekst indringer 

6) Valg af Formand (valget sker i ulige år) Der bør vælges en ny  

 

7) Valg af 2 udvalgsformænd Atletikudvalgsposten + Tri-udvalget  

Begge er på valg i ulige år. Desuden er sekretæren på valg.  

 

8) Valg af revisor og revisor suppleant  

 

9) Bagsværd Sø Løbet Skal det fortsætte, kræver det nye folk. 

 

10)  Evt. 

 
*Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres på foreningens hjemmeside og på opslag i 

klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingen.  

 

På bestyrelsens vegne 

Bjarne Hingelbjerg 
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Formandens beretning for 2016 Bagsværd Atletik Club 
 

Formandens arbejde i klubben:  

Som det jo nok er blevet bemærket af de fleste, er jeg ikke længere aktiv i klubben, og det gør det 

problematisk at følge med i stort og småt i dagligdagen på Hovedgaden 86-90.  

Derfor mener jeg at det vil være en fordel for klubben at få en ny formand som har sin gang på stadion og 

ikke kun dukker op til møderne, og af og til ved et stævne.  

Det er blevet svært for mig at finde motivationen til at komme i omklædningen når jeg ikke kan komme ud 

på stierne eller banen.  

 

Bestyrelsen:  

MEN, det er stadig en fornøjelse at være en del af bestyrelsen, for den har i store træk været 

selvforsynende når der har været brug for det, og jeg bliver igen og igen forbløffet over hvor meget arbejde 

mine kolleger faktisk lægger for dagen. STOR ros til Lis, Anne Line og Rasmus for at være så vedholdende.  

Så har vi haft Marianne Steding-Jessen inde forbi, OG ikke mindst har vi fået en supergod sekretær i Hanne 

Ibi Hjæresen.  Carsten Rytter er ud over sit kæmpe arbejde som træner, rigtig tit at finde som skribent på 

hjemmesiden, og også forfatter til mange skarpe og krasse præciseringer til kommunens ansatte og 

politikkere. Det er der i høj grad brug for! Plus at han ofte er med til bestyrelsesmøder! Tak Carsten! 

Så har vi fået en ny kapacitet i bestyrelsen i og med at Erik Kold er trådt ind på pladsen som 

Atletikudvalgsformand og han har i det forgangne år haft et vigtigt arbejde i at á jourføre vores 

materiellister. Det er nemlig aftalt med kommunen at vi fremover selv skal stå for Konkurrencemateriel. 

Det skal så være komplet inden vi overtager, dvs. alle hække skal være hele, alle hammerkast kugler skal 

være der i alle klasser osv., osv.  Det er en større opgave at få det på plads!  

 

Martin Buhl-Svanum er fortsat kontakt/formand for TRI-folket som lever en stille men aktiv tilværelse; det 

sker at undertegnede er ude på cykeltræning med flere af dem. Jeg har dog til gode at køre med på en af 

Per Nilsson´s ”selvmordstogter” ☺ 

 

Brugerbestyrelsen:  

I sommers måtte vi jo lidt pludseligt sige farvel til Anne Frankland som var formand for både TRI-afdelngen 

og ikke mindst Brugerbestyrelsen. Til dem som ikke ved hvad det er for en størrelse kan jeg fortælle at det 

er et organ som består af 2 lokalpolitikere (Lars Abel og Katrine Skov) som i høj grad interesserer sig for 

sport og Idrætschefen for Kommunen, en medarbejder-repræsentant for Idrætsanlæggene og en leder-

repræsentant for samme; 2 repræsentanter for de selvorganiserede, og 4 repræsentanter for foreninger. 

Et forum som har stor indflydelse på hvad der sker i fremtiden i Gladsaxe Kommune på det idrætslige 

område. Indtil videre har det ikke fået den helt store synlige effekt, men arbejdet giver en del kontakter 

rundt omkring, og skulle gerne skabe en positiv respons til Atletikklubben.  

Men som der står skrevet i Ungdomsudvalgsberetningen er det MEGET op ad bakke med at få lov til at 

bruge græsset på stadion + kasteanlægget er ret meget forsinket. Vi bliver hele tiden lovet at nu bliver det 

bedre, men nu 5 år efter er vi ikke i hus endnu. Suk!  

 

http://www.gladsaxe.dk/idraetsanlaeggene/praktisk_info/brugerdemokrati/brugerbestyrelse
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Bagsværd Sø Løbet:  

Jeg må konstatere at min dalende entusiasme slår igennem på nok et felt. NOVONordisk har meddelt at de 

ikke længere ønsker at være sponsor på løbet, og det er med virkning fra løbet 2016, så det er et helt årvi 

har kørt uden dem som sponsor. Vi har kontrakter for 1 år ad gangen med dem, og da vores kontaktperson 

skiftede job i starten af året og ikke gav os besked; ja så var der ikke nogen til at tale vores sag, og jeg fik 

lakonisk besked på at de havde haft ”forholdet” oppe på et møde, og vurderet at de ikke ville fortsætte. 

Trist, men det var også hvad vi oplevede til selve løbet at tilslutningen var meget lille, og ikke en gang vore 

egne medlemmer fandt det værd at deltage i løbet.  

Hvis der er en gruppe friske folk i klubben som finder energi til at videreføre løbet stiller jeg gerne op med 

administrativ hjælp, men pt. er det op til de frie initiativ at skabe noget nyt, på hvad der er tilbage af løbet.  

Bube:  

Det har igennem årene været en stor fornøjelse at følge Andreas Bube og hans sportslige udvikling, og i 

sidste uge var vi igen samlet på Rådhuset for at hylde ham. Borgmesteren er svært glad for at sige tillykke, 

og der er masser af store smil hele vejen rundt. Far, mor og nu også kæresten var på plads og den eneste 

der manglede var Johnny Bagge. Jeg ved ikke om succesen var kommet i hus uden ham? Men det giver 

under alle omstændigheder bedre mening med de mange timer i Idrættens tjeneste når det en gang 

imellem drypper på degnen. Så bare giv den gas, Bube! Jeg tror vi er mange der støtter alt hvad vi kan for at 

opleve det én gang til. Hvis det er muligt at forblive på dit niveau med det budget vi i klubben bliver 

præsenteret for; så har jeg en fornemmelse for at der er enighed om fortsat at støtte!  

 

Som det er nævnt andetsteds er der ”boblere” som aspirerer til at nå et meget højt niveau, så det er 

fantastisk at se når de tre striber bliver skiftet ud med de rød/hvide farver i flere og flere omgange.  

Klubudvikling:  

Vi har i bestyrelsen ofte vredet hænderne når talen kom på udvikling og fremtiden, men det ser jo slet ikke 

så skidt ud som først antaget. Anne Line har afsluttet Lederakademiet ; Erik gjorde de forrige år, og vi er 

jævnligt i kontakt med DGI, og får noget sparring gennem dem. Ikke egentlige store projekter, men der sker 

hele tiden lidt pudsning af organisationen. Vi har en meget høj grad af træneruddannede, og der er hele 

tiden nogen på vej til et højere niveau.  

Vi har en ret stabil gruppe af trænere hele vejen rundt, og når nu engang det fordømte kasteanlæg bliver 

færdigt, er det sandsynligt at vi kan brede os lidt på det område også!  

 

Jeg er overbevist om at Bagsværd Atletik Club nok skal bestå og klare skærene også fremover, for 

udgangspunktet er ikke så ringe endda.  

marts 2017   

Bjarne Hingelbjerg  

Formand i Bagsværd Atletik Club 
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Ungdom 2016  Af Ungdomsudvalget  

 
Ungdomsafdelingen er fortsat stor (163 medlemmer af klubbens 379) og lige så stille lander vi i rammer og 
retningslinjer. Vi har venteliste, har en dejlig stor talent masse og mange dygtige og engagerede trænere. 
 

Vi er over året landet bedre indenfor DAFs og ATKs retningslinier, hvor vi ikke specialiserer børn, før det år, 
de bliver 14, og hvor børn ikke udtages til aktiviteter, men eventuelle tilbud udbydes til bredden, så alle 
under 14 kan være med (evt. skjulte talenter eller senere udvikling belønnes på lige fod med de, der har 
været tidligere i deres udvikling). Her har vores nye forældreudvalg fået en vigtig rolle idet de laver 
arrangementer og vil kunne planlægge en til to ture om året, der så udbydes som tur for relevante grupper 
under 14. 
De børn, der har særlig interesse for kast eller løb, kan deltage i ekstra teknik- eller mellem/lang-træning 
om torsdagen, mens de fortsat er på deres grundhold om tirsdagen fra og med det år de går på B2-2, 
indendørs fra og med B2-1. På kast vil B2-1 også blive tilbudt mere torsdagstræning i udesæsonen, hvis 
ønsket. Der vil ind imellem også være ekstra spring tilbud for særligt interesserede torsdage i udesæsonen. 
Fra det år, de unge fylder 14, stiger tilbuddene i mængde, de kan komme til danmarksmesterskaber, blive 
udtaget til talentudvikling og kan derfor også deltage i en bredere vifte af stævner og arrangementer. Der 
skal være noget at se frem til og glæde sig til, og hver alder har lidt flere byggesten. 
I 2016 besluttede ungdomsudvalget og trænerne for de 6-9 års at droppe klubrekorderne for de op til 9-
årige. I 2017 følger B2-1 trænerne op med samme ønske for de 10-11 års. Således uddeles der ikke 
plaketter i år for de 10-11 års klubrekorder. Der gives et diplom. Når sæson 2017 er omme, forsvinder 
rekorderne for de 10-11 års fra hjemmesiden. 
Den naturlige progression for et barn i BAC bliver således som følger: 
Op til 9 år: Fokus på udvikling og få store stævner, men flere små gratis stævner. 
10-11 års: Kan komme med til østmesterskaber og får således flere stævner at gå til. 
12-13 års: Kan oven i sætte klubrekorder og får lidt flere udfordringer stævnemæssigt hen imod slut sæson 
som 13-års, da de skal ruste sig til næste gruppe. 
14-15 års kan komme til DMU og kan blive udtaget til Decentral Talentudvikling. Kan komme til enkelte 
stævner i Sverige og hvis Talent/Elite er der flere tilbud. 15-års kan komme med på DT-holdet. 
16+ kan komme til senior DM (hvis kvalificeret) og kan kvalificere sig til ungdomsmesterskaber i udlandet 
oven i ovenstående. 
Antallet af stævner, klubben giver tilskud til vil ligeledes øges med alderen. 
  
Medlemstal og trænere:  
Vores medlemstal for unge under 26 som er dem, vi indberetter til kommunen, ligger stabilt omkring de 
150-160 over året. Lige nu 163. Flot! Vi har ventelister på alle børnehold, mens der er lidt plads på +14 
holdene. 
 

Hold og aldersgrupper som er godkendt af bestyrelsen:  
Op til 9 års (B1) 59 (kan være op til 60, flytter årgang 2007 til B2-1 efter påske) 
10-11 års (B2-1) 32 (Kan være 30, Flytter årgang 2005 til B2-2 efter påske) 
12-13 års (B2-2) 33 (kan være op til 30, har allerede flyttet en del årgang 2003 og resten flyttes efter påske 
til B3 og kast samt mellem/lang) 
14-< (B3) 39 hvor 27 er u18 og 12 er 18-26, disse er fordelt på B3, mellem/lang og kast, og så er der en del 
(5-10) fra de ældre grupper, der også mere eller mindre fast træner med i løbegruppen mellem/lang, som 
efterhånden er blevet en rigtig god bro til resten af klubben. 
 

Specialisering: Springgruppe (er integreret i B3), Kastegruppe, Løbe gruppe (mellem/lang)  
DAFs og BACs politik er, at vores unge skal være alsidige så længe som muligt for at undgå skader og 
udtrætning. Ingen fuld specialisering før det år man bliver 14. Fra 12-13 års alderen er det Ok, at deltage i 
specialgruppe 1-2 gange om ugen, hvis man fortsat er tilknyttet og møder op på sit basishold (B2-2), dog 
obs at ikke alle tilbud for specialgruppen gælder de yngre (træning og stævner i Sverige ER for 14 års og op) 
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Trænere: Der skal igen mandes op på trænersiden, gerne med tidligere aktive, eller med forældre, der 
gerne vil deltage i børne- og ungdomsarbejdet. Vi regner med, at kunne arbejde på dette over sommeren 
og tilbyder som altid basis børnetrænerkursus til alle. 
I år håber vi, at kunne få lavet et dokument med billeder og lidt tekst om alle ungdomsafdelingens dygtige 
og engagerede trænere. Det er blevet bemærket positivt udefra, at vi i klubben prioriterer at vores trænere 
får uddannelse. 
 

Faciliteter og materiel: Vi er fortsat udfordrede på faciliteter. I 2016 satte vi ekstra hårdt ind i vores 
bestræbelser på, at råbe kommunen op. Mia startede året med at bede om en hal i sin takketale ved 
prisoverrækkelsen, Anne Line, Bjarne og Erik har deltaget ved diverse arrangementer i kommunen, hvor vi 
har gentaget behovet, og bestyrelsen har alle været involveret i den endeløse debat om brug af græsset. Vi 
mangler også mere hal-tid i vinter halvåret. Vores 10-11 års gruppe træner ude om torsdagen hele 
vinteren, da vi ikke fik de ønskede hal-tider sidste år, og der kommer flere og flere brugere i boldhallen, der 
også skal rumme tennisklubber og fodbold. 
Cykelklubhuset tages i større og større grad i brug til diverse træningsaktiviteter og møder. Både B2 og 
mellem/lang gruppen har fået godt gang i benyttelsen af træningsmåtter og ophæng til TRX. Det er godt, vi 
kan tænke i kreative og funktionelle løsninger. 
På materielsiden har vi været så heldige, at firmaet ”Amino-iværksætter for livet”, har doneret en god 
portion penge til os, så vi kunne få nye børnehække og en hækkevogn. Derudover er der investeret i flere 
medicinbolde og kaste udstyr. 
 

Hold aktiviteter: Igen i 2016 havde vi et stærkt hold til DM Hold i 12-15 års gruppen. 16-19 års holdet, var 
ikke så stort, da dette hold også konkurrerer med DT besætningen, hvor der for en del er bedre 
konkurrence. Det er til stadighed en svær prioritering, da vi gerne vil fastholde alle. 
I de unges vinterturnering i Øst, ser vi med spænding frem til afslutningen 18. marts. Skal det atter lykkes 
BAC at få klubpokalen som 3. bedste klub? 
Ved Kronborg games, en indendørs turnering vandt BAC kampen om 3. pladsen som klub, så der er kommet 
en fin pokal på hylden. 
Ved Øst DM for Hold havde vi flere hold i ilden, og vores Mix-hold i 11-års gruppen tog en flot sølvmedalje 
hjem. Vi satser stærkt på gode hold igen i 2017 
 

Talent/Elite aktiviteter:  
I 2016 fik vi lanceret vores Talent/Elite-side på hjemmesiden, og her kan man se alle BACs atleter, der har 
kvalificeret sig til DAFs Talent/Elite-koncept ATK, CTU og National/International Elite, eller som lever op til 
BACs elitekrav, men som er blevet for gamle til DAFs talentkoncept. Der er fortsat enkelte, der ikke er 
kommet på hjemmesiden og er blevet klassificeret korrekt, men det arbejdes der på. Det annonceres 
løbende på hjemmesiden, når nye talenter har kvalificeret sig eller rykker op. DAFs decentrale talent-
koncept, ATK, er blevet strammet lidt op og rummer nu top 6 fra årgangsranglisterne. Her havde hele 14 af 
Bagsværds unge kvalificeret sig. En er dog stoppet (Pga. sygdom) og yderligere 4 har takket nej tak, så vi har 
9 med under konceptet 2016/17. 
Talent/Elite-gruppen har fået egen budget-post, som bestyrelsen har nikket til og som generalforsamlingen 
er med til at tage stilling til. Det er på tværs af alders- og træningsgrupper. Det er en lettelse, at få 
økonomien skilt fra i de enkelte afdelinger. På baggrund af dette og på baggrund af klubbens i øvrigt 
stramme økonomi er budgetterne for afdelingerne skåret lidt ned for det kommende år, så der forhåbentlig 
også kan blive luft til vores ”hjemmedyrkede” talenters udvikling fremover. 
Det er meget motiverende for de yngre, at have nogen at se op til og for en del noget at se frem til.  
 

Sidste år startede med, at Mia Helene Mørck blev tildelt årets talentpris i Gladsaxe Kommune. Mia fik en 
Bronze statuette og en økonomisk indsprøjtning på 10.000 kroner til støtte til hendes talentudvikling. Mia 
kvitterede flot med en fin tale, hvor hun utvetydigt gjorde opmærksom på, at vores medlemmer, talenter 
og elite mangler en hal, vi kan være i om vinteren, og ikke mindst mangler hele region Øst en indendørs 
rundbane.  
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Vi har haft både Josefine Rytter, Joachim Weel Rosbo og Mia 
Mørck afsted i Rød/Hvide farver for DAFs landshold, og de var ikke 
bare med, Mia vandt Bronze ved Junior NM og blev nr. 8 ved U18 
EM, Josefine vandt Bronze ved U23 NM og Joachim vandt Guld ved 
NM Cross for hold. 
Bube er for gammel til vores ungdomsafdeling, men ham bliver vi 
aldrig trætte af at være stolte af!! 
 

Denne vinter har vi atter haft god repræsentation fra ungdom til 
såvel Senior DM (både i spring og mellem/lang) og DMU (lige dele 
mellem/lang og teknik). Det blev til hele tre topplaceringer for 
800m samt en 4. plads på spring ved senior DM, så det kan vi også 
godt være stolte af! Ved DMU var vi desværre ramt af en del 
sygdom og afbud, men var igen super stærke på spring og 
mellem/lang. 
 

 
 
Stævner:  
På stævnefronten fortsatte vi samarbejdet med Frederiksberg og Ballerup om en lille pokalturnering, hvor 
vi for en billig pris kan have vores unge med til tre små stævner i en turnering de tre klubber imellem. Det 
er tre ministævner, som kan afvikles på 2-3 timer pr. gang og altid inkluderer stafetter. Vi håber at kunne 
gentage successen i år, hvor vi også regner med at melde os på banen med et UP stævne for de op til 7 til 
og med 13 års, fokus bliver som sidste år på de tekniske discipliner og stafetter. 
Vi genoptog vores engagement i Østmesterskaberne i Cross for ungdom, og det gik rigtig fint. Dejligt var det 
også at se en stor del af vores egne på præmieskamlen. 
BACs børn og unge er flittige til at deltage i stævner. Både de, der betales af klubben og de, hvor der er 
egenbetaling. Det er dejligt at kunne se de blå/rød/blå striber så synligt, når vi er ude. 
 

Sommerferie aktivitet og skole samarbejde:  
Gladsaxe Kommunes sommerferieaktivitetsprogram holdt hårdt i år, da fodbolden igen skal pleje græs. Det 
trænger ekstra, fordi vi har fået lov at krydse det 10 gange på en uge og har benyttet dette én gang siden 
uge 42. Det er så trist, at det skal være så svært at dele en facilitet. Vi er klar til at kunne modtage 135 børn 
i alderen 6-13 år, hvis vi kan benytte hele atletikanlægget. Græsplejen blev endelig flyttet én uge, så nu kan 
vi gennemføre med 100 børn. 
Der arbejdes nu på at få om-klassificeret græsset til at være en træningsbane frem for en opvisningsbane. 
Så kan andre interessenter og offentligheden i langt højere grad få glæde af, at Bagsværd stadion også er et 
atletikanlæg. 
Glad OL i samarbejde Gladsaxe skole og Novo Nordisk fandt igen sted i slutningen af august. Arrangementet 
gentages igen i år, men nu i højere grad i skolens eget regi med mere begrænset hjælp fra klubben. 
I år satser BAC på Skole OL, som udbydes under DAF, og hvor vi får en ikke ubetydelig sum penge for 
afviklingen. Dette forrygende arrangement løber af stablen 28. april 2017 fra morgenstunden, og vi håber 
at rigtig mange af klubbens medlemmer og forældre vil bakke op. 
 

Træningslejre/ture:  
En del af de unge og to trænere var afsted på en træningslejr i Portugal hen over påsken, hvor også 
Blovstrød Løverne og klubber fra Jylland havde en større gruppe afsted i et tæt samarbejde med BAC, det 
fungerede rigtig godt, og successen gentages i år også som et klubsamarbejde. 
Der var også teknikere i Veksø i Sverige i Påsken igen i år i samarbejde med Spartas ungdom. Det er 
efterhånden en tradition, og gentages i år.  
Oven i ovenstående havde vi en tur for de store til Verdens Ungdoms Spelen. Det er en tur, hvor der er 
100% egenbetaling, men det på trods god tilslutning. Denne tur gentages her i 2017. 
  
  



Side 8 

Økonomi:  
I år har ungdomsafdelingen vist stor ansvarlighed ved at hvile i udgifter og indtægter.  
Opstramningen med egenbetaling og et stramt budget samt aktiviteter for at få penge ind har båret frugt. 
Pokalfesterne financieres nu via børnenes lodseddelsalg og egenbetaling og kun et lille tilskud fra klubben. 
Andre sociale arrangementer financieres på samme måde.  
Regnskabet viser, at når der balanceres mellem kontingenter, tilskud, udgifter til trænere, stævner mv. så 
er der kun 10.000, der ikke er dækket, og her har de unge i stor stil været med, når klubben har tjent penge 
på genbrugsloppen, og ved div. arrangementer som hjælpere. Så de penge, har de tjent ind. 
Vi gjorde ud over loppen og GIF-festen også selv mere for at få penge i kassen til afdelingen. Vi solgte 
lodder til Påske og Jul, og de, der skulle til Verdens Ungdoms Spelen byggede bål til Sankt Hans for Lions 
Club og tjente her en god skilling til støtte til turen. 
Carsten Rytter søgte støtte hos Lions Club og fik her tildelt sponsorat til en Crosstrainer, som nu står i 
Cykelklubhuset og kan benyttes af alle klubbens medlemmer. 
OK mikro-sponsoratet var tæt på at blive nedlagt, da ingen tankede OK benzin, og havde sat klubben ind 
som modtager af donation på OKs hjemmeside. Det var rigtig ærgerligt. Vi håber fortsat på, at vi kan få 
pustet liv i konceptet. Så kig allerede i aften på OKs hjemmeside og bestil kort! 
Vi vil gerne skabe flere muligheder for at få penge i kassen. En ide kunne være et åbent hus arrangement i 
for- eller efter-sommer, hvor Speed Trap’en kan komme i brug og hvor offentligheden kan prøve et spring 
eller kast. 
 
Vi mangler frivillige kræfter, der har lyst til at arbejde i et sponsorudvalg og med at profilere klubben. 
Vi har brug for, at der bakkes op om klubbens initiativer i udvalg, på loppen, og når vi holder egne 
arrangementer. 
Er du én af de frivillige vi mangler og kan tilbyde blot lidt eller mere af din tid, så kontakt en af os i 
bestyrelsen, en træner eller en af de andre frivillige i udvalgene. Det behøver ikke at være noget halv- eller 
heltids. Lidt har også ret!! 
 
Tusind tak til trænerne, forældre udvalget og ungdomsudvalget for jeres uvurderlige engagement og støtte! 
Tak til alle jer forældre og jeres skønne børn/unge! 
Ungdomsudvalget Marts 2017 
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Atletikudvalget 
 

OL Rio 

Hvis man har fulgt med i dansk atletik i 2016-start 2017 har man kunne se hvordan der er kommet mere 

medieopmærksomhed på atletikken og især på senioratletikken. 

Vores alle sammens Bube var i aktion i Rio til OL 2016. Jeg så selv det indledende 800m løb sammen med 

flere medlemmer fra klubben i alle aldre, og hvilken oplevelse det var; at mærke anspændtheden inden 

løbet blev skudt i gang og hvordan der blev råbt og skreget af skærmen som løbet blev afviklet. Der blev 

jublet da Bube passeret startstregen lige efter Rudisha men en billet til semifinalen. Det blev til en samlet 

16. plads, en fantastisk præsentation, når man omgår sig med verdens bedste. 

Træning med Bube 

Lige inden efterårsferien havde jeg 

som træner for de 10-11 årige 

fornøjelsen af at kunne byde Bube 

velkommen til som gæstetræner for 

de 10-13 årige. Bube demonstrerede 

en lille del af hans egen træning som 

de unge med stor lyst kastede sig over. 

En hel del af de unge ser op til Bube og 

flere fik da også skaffet sig en autograf 

med hjem efter træningen. 

 

EM Beograd 

Efter endnu en DM titel til indendørsmesterskabet i Skive var Bube klar til EM Beograd. 

Efter en semifinale med for mange forsøg på at rykke frem, fremviste Bube en ny side af sig selv da han for 

alvor gik frem i et hurtigt ryk til semifinalen hvor kun Adam Kszcot kunne følge med og til sidst overhale 

Bube. Sikke en triumf på det bedste indendørs EM nogensinde for dansk atletik. Jeg venter spændt på hvad 

der er i udsigt til VM i august. 
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Ny seniorgruppe 

Vi har ikke mange senioratleter i klubben, men der er startet en ny lille gruppe af forældre som gerne vil 

prøve kræfter med atletikken. Det startede til Kronborg Games hvor Thorbjørn Mikkelsen, træner på 

mandagsholdet for de 6-9 årige, stillede op på 60m og kuglestød. I år stillede fire voksne op til Kronborg 

Games, måske er vi endnu flere næste år. Klaus Præst Jaqué stillede sig til rådighed, som træner for den 

nye seniorgruppe og i kombination med ungdommens mellem/lang gruppes cirkeltræning i indesæsonen, 

er grundstenen blevet lagt for at nye senioratleter kan lære atletikken at kende. Det bliver spændende om 

vi kan udvikle denne gruppe i 2017. 

Suveræn masters atletik 

Marianne Søderberg har endnu en gang påtaget sig rollen som holdleder for klubbens masters afdeling til 

Masters holdturneringen. Her kvalificerede masters holdet sig til finalen og vandt bronze i øst afdelingen. 

Til DM Masters blev der hentet hele 14 medaljer med hjem til klubben hvoraf titlen, Danmarksmester, 

fulgte med 8 af dem. Benedicte Kastrup, Henrik Berg, Jes Andersen, Kasper Mikkelsen, Michael Pilegaard 

Hansen, Rolf Køngerskov, Torben Søderberg, Henrik Skov Andersen og Paul Andersens indsats var helt 

suveræn og det bliver spændende om hvad det kan blive til, når EM 2017 i Århus løber af staben i 

slutningen af juli.  

Særligt at bemærke er Torben Søderbergs 16. DM titel i spydkast i træk! 

Til Nordiske Mesterskaber i Odense sejrede Jes Andersen på M65 800m og Michael Pilegaard Hansen 

sikrede sig sølvet på M45 800m. 

Det er et højt niveau der bliver præsteret under i masters gruppen og hvis man deltager i 

vintergymnastiktræningen kan man også mærke det på egen krop. I den forbindelse vil jeg gerne give en 

stor tak til Levi der har varetaget træningen i Susans skadesfravær. 

DAFs årsfest 

I forbindelse med DAFs årsfest afholdelses der også konferencer for ungdom, senior og masters atletik. Jeg 

var selv med til børne og ungdomskonferencen. Vi havde ingen med til senior og masters konferencen, jeg 

håber at vi kan være flere til at repræsentere klubben i 2017. 

Danmarksturneringen 

Klubben var arrangør for den indledende runde og efterfølgende kvalifikation til Eliten. Vi var dog ikke 

værter på vores eget stadion, men på Tårnby og Ballerup stadion. I den indledende runde vandt 

dameholdet mens herrerne var ude i en gyser da det blev til en delt andenplads med Amager AC. Heldigvis 

havde BACs herrehold dog flere førstepladsplaceringer hvilket betød at herrerne også kunne kridte skoene 

af til kvalifikationsrunden til eliten. 

På en solskinsrig dag på Ballerup Stadion endte herrerne som nummer 2 og rykkede dermed op i 

elitedivisionen. Dameholdet endte på en flot 3. plads, hvilket ikke var nok til oprykning denne gang, men 

fremtiden ser lovende ud for BACs piger og kvinder. 
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Løb og motion mm.    Af Rasmus Wortziger 

 

Endnu et år er gået i BAC. Meget er det samme, men der sker heldigvis også nye ting.  Jeg vil ikke her 

kommentere på alle de gode resultater, men nævne nogen af de, som gør en stor indsats for løbere og 

motionister i BAC.  

 

Løbeholdene.   

Hold 1, som er det hurtigste, står Svend Guldbrandsen, stadigvæk for. Det er forsat de længere løb de fleste 

går efter. Men dem på de kortere distancer kan også være med til meget af træningen. Steffen Fjellander 

har igen sørget for tilmeldingerne til Baneturnering og Cross Challenge's løbene.   

 

Hold 2 er lidt et mellem hold. Mange af løberne her dyrker triatlon og skal have tre discipliner til at gå op i 

en højere enhed. Det ville være godt hvis holdet var lidt større. Deltagerantallet er nået svingende, fordi 

mange af trifolkene fortrækker cyklen, når vejret er godt. Dette er forståeligt nok, men kan gøre det svært 

at planlægge træning. Indtil udgangen af 2016 var Frits Bogdahn træner for holdet og har gjort et rigtig 

godt stykke arbejde, både som træner og for at samle holdet - TAK FOR DET. Da han ønskede at stoppe, 

blev der indkaldt til ”krisemøde”. Her meldte Poul og Benedicte sig til at tage styring af holdet som en start, 

og har gjort det godt her i første kvartal af 2017. 

 

Hold 3 styres af trænertimet Henrik Eiersholt, Jens Jensen og nu er Lennart Petersen også kommet til.  Dette 

er klubben største løbehold, hvor det ikke er ualmindeligt med over 30 til træning. Selvom der er en 

naturlig opdeling på tempoturen, tror jeg folk nyder, at der er mange med, selvom der er forskellige ønsker 

om løbetempo til træningen, så de må delles lid op.   

  

Hold 4/5 løber Lis Knudsen i spidsen for, godt hjulpet af Bjarne Henriksen. De har ”egen” træningsdag om 

mandagen, men træner også torsdag og lørdag. Torsdagstræningen starter tit sammen med Hold 3.  

'I gang med løb' (begyndertræning) fik vi ikke holdt i 2016, men i januar 2017 er der startet et nyt hold op, 

som nu er ved at have gemmeført 10-uger træning. 'I gang med løb' og hold 3/4 træner sammen. Næsten 

alle som er startet i år, er også med her til slut, og mange af dem vil gerne forsætte i klubben. Bjarne bliver 

fast træner for Hold 4 og Lis for Hold 5.  

 

Gymnastikken/cirkeltræning i vinterhalvåret har der også vær mange deltagere til i år. 

 

Veteranatletik tager Marianne Søderberg sig fortsat tager sig rigtig godt af. 

 

Baneturnering, i 2016 åbnede vi baneturnering den 26. april og have også en god runde den 2. juni. Vi har 

erfaret at den 26. april nok er for tidlig at holde baneturnering. Jeg regner med, at vi afholder en 

baneturnering lidt senere i år.  

 

Sommerfest/julefrokost, er tænk som fester for alle voksne medlemmer af klubben.  Der var 46 til 

sommerfesten/gril aften og 36 til julefrokosten. Desværre blev juleløbet aflyst pga. for få tilmeldte for 

første gang i min tid i klubben. Det er måske på tide at tænke på nye traditioner. 
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Triathlon  Af Martin Buhl Svanum 
 
Anne Franklands sidste gerning som formand for BAC Tri, var at holde et sommermøde i hendes hus ved 
Bagsværd sø. Før en tur i poolen og brunch, startede vi med en god cykeltur. Herefter en løbetur rundt om 
søen. Stort tak til Anne for hendes flotte indsats som formand 
Ved dette skønne arrangement, blev det besluttet at jeg træder ind som suppleant for Anne frem til 
generalforsamlingen.  
 
Hermed er et kort overblik over tingenes tilstand i BAC Triathlon. 
 
Svømning 
Det er lykkedes at få en del nye deltagere til svømning i løbet af efteråret og vinteren og vi er nu fast 13 - 15 
deltage til træning med Susanne i Blaagaard. Det betyder der nu er betalende nok til at økonomien nu 
hænger sammen i forhold til at kunne betale Susanne.  
Når sommeren melder sig, begynder vi at svømme i åbent vand. Sidste år var de første i vandet allerede i 
starten af maj for at nyde det kolde friske vand. Sidste åbenvands svømmetur var sidst i september. 
 
Cykling 
Cykling arrangeres stadig via vores Facebook gruppe samt træningsform, hvor folk finder sammen i grupper 
efter tempo, distance og hvornår en tur nu passer ind i de individuelle træningsplaner. For det meste cykles 
der søndag, da der løbes med løbeholdene lørdag. 
 
Løb 
Der løbes fortsat med BACs hold og når træningen spidser til frem mod stævner, Arrangeres ture via 
facebook og træningsforum. 
 
Træning 
Det er løbende blevet diskuteret på vores møder om vi skulle forsøge at arrangere mere strukturerede 
træningsforløb for cykling og løb f.eks. med henblik på bestemte stævner. Det er dog gruppens holdning, at 
folk helst selv vil stå for at planlægge deres træning individuelt.  
 
Stævner 
BAC Triathlon var repræsenteret ved en lang række stævner sidste år. 
Vi havde ikke mindre end 6 deltagerer der gennemførte Ironman Copenhagen på flotteste vis. 
 
Martin Lohmann vandt sin aldersgruppe ved Haderslev Triathlon (½ Ironman) 
 
På baggrund af hendes flotte resultater blev Pernille Mærsk udtaget til Age Grouper Landsholdet, da hun 
var blandt de ti bedste i hendes aldersgruppe. Hun glæder sig til nu at kunne deltage i holdets 
træningsweekender. 
Desuden var BAC repræsenteret ved: 

• Ironman Frankfurt 
• Ironman Kronborg 
• Øresund Tri 
• Stevns ½ Jernmand 
• Islev Triathlon 
• Herlev Triathlon 
• Tri på Tyren 
• Kerteminde Triathlon 
• La Santa sprint Triathlo 
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Forslag til vedtægtsændringer 
 

1.3 Reklamer på klubdragten kan kun godkendes af bestyrelsen, hvis afgørelse altid er underlagt DAF's 

bestemmelser. (11.4.00).  

Ændres til:  

1.3    Reklamer på klubdragten skal godkendes af bestyrelsen, hvis afgørelse altid er underlagt DAF's 

bestemmelser. (Iflg. DAF`s nationale reklameregler). 

 

2. 

4.1 Som aktive eller passive medlemmer kan enhver optages. Optagelse af umyndige medlemmer kræver 

dog tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. 

 

Ændres til:  

4.1    Som aktive eller passive medlemmer kan enhver optages, som ikke er i restance overfor klubben. 

Optagelse af umyndige medlemmer kræver dog tillige skriftligt samtykke fra forældre/værge. 

 

3. 

7.5 Stemmeret har alle medlemmer, aktive såvel som passive, og som ikke er i kontingentrestance med mere 

end et kvartal, og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Stemmeret udøves kun ved 

personligt fremmøde. 

7.5 Tale- og stemmeret har alle medlemmer, aktive såvel som passive, som ikke er i kontingentrestance, og 

som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder.  For medlemmer under 14 år, udøves 

stemmeret af medlemmets værge. Stemmeret udøves kun ved personligt fremmøde. 

 

 

4 

11.2 Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. 

Ændres til: 

11.2 Kun stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. 
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5. 

Der stemmes samlet om § 2.1 og § 5.1. 

2.1 Foreningen, der er upolitisk, har til formål at fremme atletik-, triatlon- og motionsaktiviteter for ungdom, 

voksne og passive på grundlag af socialt samvær på tværs af alder og niveau. Dette søges opnået gennem 

fælles træning, deltagelse i mesterskaber, holdkampe samt forskellige motionsarrangementer i et idrætsligt 

samvær med socialt sigte. 

 

Ændres til: 

Foreningen, der er upolitisk, har til formål at fremme atletik-, triatlon- og motionsaktiviteter for ungdom, 

voksne og passive på grundlag af socialt samvær på tværs af alder og niveau.  

Dette søges opnået gennem fælles træning, deltagelse i mesterskaber, holdaktiviteter samt forskellige 

motionsarrangementer i et idrætsligt samvær med socialt sigte. 

Formålet søges endvidere opnået ved at: 

• tiltrække og fastholde medlemmer til atletik, løbemotion og triatlon, herunder subelite inden for 

Atletik, Motionsløb, Baneløb og Cross samt Triatlon. 

• støtte op om medlemmernes sportslige udvikling, og bakke op om talenterne/eliten (14+) gennem 

aktiviteter, der kvalificerer til deltagelse i konkurrencer på højeste niveau i dansk og international 

atletik. Talent/Elite-trænerne udarbejder årligt i samarbejde med bestyrelsen en målsætning og 

budget for årets talent/elite-aktiviteter under hensyntagen til årsbudgettet. 

• udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben og klubbens 

aktiviteter. 

5.1 Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet 

opkræves halvårligt for såvel aktive som passive medlemmer. 

Ændres til: 

5.1 Foreningens budget og kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentet opkræves halvårligt for såvel aktive som passive medlemmer. 
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6 

Der stemmes samlet om § 7.7 og § 9.1. 

7.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger: 

 1) Valg af dirigent. 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

 4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 5) Behandling af eventuelle indkomne forslag. 

 6) Valg af formand ulige år. 

 7) Valg af kasserer lige år. 

 8) Valg af sekretær ulige år. 

9) Valg af 5 udvalgsformænd (for TRI-, Stævne- & Atletik-udvalg i ulige år, for Ungdoms- & 

Motions-udvalg i lige år) 

10)  Valg af revisor og revisorsuppleant. 

11)  Eventuelt. 

 

Ændres til: 

7.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger: 

 1) Valg af dirigent. 

4) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 

5) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

 4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 5) Behandling af eventuelle indkomne forslag. 

 6) Valg af formand ulige år. 

 7) Valg af kasserer lige år. 

 8) Valg af sekretær ulige år. 

9) Valg af 6 udvalgsformænd (for TRI-, Stævne-, Talent-elite- & Atletik-udvalg i ulige år, for 

Ungdoms- & Motions-udvalg i lige år) 

       10) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

       11) Eventuelt. 
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9.1 Foreningens bestyrelse består af et forretningsudvalg, der består af formand, kasserer og sekretær samt 

formændene for ungdoms-, atletik-, motions-, triatlon- og stævneudvalget. Forretningsudvalget 

varetager det daglige administrative arbejde - tegningsret og repræsentation er ligeledes placeret her - 

jvf. § 10.  

 

 

Ændres til:  

9.1 Foreningens bestyrelse består af et forretningsudvalg, der består af formand, kasserer og sekretær samt 

formændene for ungdoms-, atletik-, motions-, triatlon-, Talent-elite- og stævneudvalget. Forretningsudvalget 

varetager det daglige administrative arbejde - tegningsret og repræsentation er ligeledes placeret her - jvf. § 

10.  

 
 


