
 Beretning løb og motion (GF 2018)     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 ting som sker i klubben.  

  

Løbeholdene.   

Hold 1, som er det hurtigste løbehold, står Svend Guldbrandsen, stadigvæk for. Han følger sine løbere tæt. 

Klubben har stilede en ny cykel til rådighed til ham under træning, så han kan følge med løberne. Hans 

gamle cykel have han slidt op med træning.  

 

Ny stort motionsløbehold 

Løbehold 2 havde i starten af i år ikke nogen fast træner efter Frits Bogdahn stoppede. Poul og Benedicte 

styrer holdet i starten af året og mening var man skulde skrifte til at være træner. Holdet var en lille blandet 

gruppe bl.a. med en del trifolk, som også har andet en løb at tænke på. Mange løbere på hold 3 kunne godt 

løbe med dem, men det kan være svært at skifte hold.  

Hvor hold 2 næsten var for lille, ser det ud til at hold 3 bliver ved med at vokse. Henrik Eiersholt lavede en 

plan for hvordan vi kunde lave et stor Motionsløbehold af det tideliger Hold 2 og 3 og dele af hold 4. Det 

blev vedtaget af trænerne på holdene og fremlagt for løbene i oktober. Den struktur fungerer godt med 

fælles opvarmning og intervaller. Der sker opdeling i grupper med fartholder, og man kan næsten være 

sikker på, at der er nogen som løber i samme tempo som en selv. Trænerne skiftes til at vær være 

ansvarlige for en uge af gangen. At der er mange løbere og flere trænere giver en god stabilitet for holdet.  

 

Hold 4/5 står 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 det nye store 

Motionsløbehold. På den måde er der kommet en god overgang mellem holdene. Vores begyndertrænings 

tilbud ”I gang med Løb” har vi haft to 10 uger forløb af. Et med start i januar og med start i september. Det 

har været Hold 5 som også har taget sig af ”I gang med Løb” træning og der er mange løbere som har valgt 

at forsætte i klubben efter endt forløb.  

I stedet for at lave et nyt ”I gang med Løb” tilbud her i forår, så starter vi et 10 ugers træningsforløb op til 

Royal Run.  

 

Gymnastikken/cirkeltræning i vinterhalvåret i hallen har der igen vær god tilslutning til. 

  

Sommerfest/julefrokost, er tænkt som fester for alle voksne medlemmer af klubben.  

Der var 44 til sommerfesten/gril aften og 46 til julefrokosten. Julefrokost have jeg næsten ikke nåde med at 

gøre i år, da der var komme et godt festudvalg. Der var juleløb før julefrokost med præmie til bedst 

udklædte løber. 

 

En runde af Baneturnering have vi selvfølgelig også i 2017, og jeg var i den privilegerede situation, at der 

var for mange, som have meldt sig som hjælper. Hvor er det fedt at arrangere stævner når der er hjælpere 

nok. Gladsaxe-Løbe var lidt svær at får hjælper til bl.a. på grund af en uheldig dato.   

 



Et fravælg, dette bliver min sidste beretning. Jeg har være medlem af klubben i ca. 20 år og mel af bestyres 

halvdele af tiden. Jeg har nyt mage at komme i klubben og som aktive løber, og vær med til at arrangerer 

en masse forskellige ting. Jeg har de seneste år haft svært ved at deltage i træning er komme leger værk fra 

klubben, og motivation for arbejde i klubben er ikke helt den samme mere. Det er derfor tid til 

nydekræfter. Jeg håber meget, at der kan blive valgt en ny motionsudvalgsformand, som kan blive bakket 

op at et motionsudvalg. Det er vigtigt at løbernes interesser bliver repræsenteret i bestyrelsen.  

Dette er ikke et helt farvel. Jeg vil forsætte i klubben og også hjælpe ved løb og stævner. Jeg har lovet at stå 

for en runde af Baneturneringen i år og været tidtager for Gladsaxe-Løbet vi arrangere sammen med FIG, 

løbet er i år er søndag den 3. juni.       

 


