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Formandens Beretning for 2015 
 

Denne tid på året er sur og grå, og ja, det er også en tid med 

mange møder og en del bestyrelsesarbejde. Der skal laves 

beretninger og budget m.m. og ikke mindst det sidste volder 

besvær. Der er masser at ting vi gerne ville gøre bedre; vi er bare 

besværet af at indtægterne ikke er helt så store som udgifterne. 

 Men det kender de fleste vel til? Vi blev pålagt af 

generalforsamlingen at begrænse det budgetterede underskud, 

men det er godt nok ikke nemt når der sker så meget i klubben. 

Og det gør der også i 2016. Der er bl.a. Olympiske Lege i 2016, og 

vi har i de forgangne år satset en del på at have en deltager med i 

Brasilien. Nu må se om det også lykkes.  

 

I bestyrelsen har der været en fin stabilitet hen over året, og vi har fået rigtig fin støtte med mange gode 

inputs, fantastiske analyser og regneark fra Carsten Rytter. Super arbejde! Tak! Vi har virkelig manglet det 

bindeled til Atletikgruppen. Og som det jo desværre fremgår af indkaldelsen til Generalforsamlingen er 

posten som Atletikudvalgsformand stadig vakant. Og en ny sekretær skal vi også bruge; det ser ud som om 

vi slider dem op. Skal der laves om på hvordan vi driver vore møder i bestyrelsen? Men tak til Ulla Ringgive 

for god indsats og behageligt samvær. 

 

Jeg vil gerne rose og takke alle dem der bruger en masse energi og fritid på at få klubben til at fungere i det 

daglige: Kasserer Lis og ungdomsformand Anneline og alle de trænere hun har under sig, Rasmus W. som 

sørger for at vi har nogle gode fester m.m. Anne F. for Tri og ikke mindst yogahold.  

Apropos Yoga; Cykelklubhuset kan da bruges til meget andet end umulige kropsstillinger . TRX for 

eksempel. Vi kan se et potentiale i det fine lille hus.  

 

Vores hammerkastområde har været nødlidende, og vores foreslåede ”konvertering” af hele området til 

græs lader vente på sig. Som jeg forstår det er det noget med nogen penge der ikke lige er der. Det har nu 

ikke kunnet bruges i alt for lang tid, og selv om de er kommet i gang med at køre med lastbiler, går det alt 

for langsomt. 

 

”Låsesystemet Salto, som bliver taget i brug i hele kommunen er så småt ved at finde ind på Bagsværd 

Stadion også. Forventningen fra min side er da, at det nok skal blive færdiginstalleret på et tidspunkt; gerne 

i 2014.”Sådan skrev jeg i 2013 beretningen. Der har været sat hængelåse op med Saltolåse i, det var ikke 

billigt, men fungerede ikke, så nu afventer vi igen at der kommer en brugbar løsning på det problem. Det 

ville jo være smart at brugerne kunne komme ind. Og i hallen er der de samme udfordringer.  

 

Idrætsmodtagelsen på Rådhuset i januar måned, hvor BAC traditionen tro dominerede en del; var dette år 

præget af at frk. Mia Helena Mørck var på talerstolen som vinder af idrætsprisen.  Hun nøjedes ikke med at 

sige Tak!, men mente også at det var på tide at området fik en indendørshal der kunne bruges til noget. 

 Det er godt at se når de unge ikke kun er dedikerede sportsfolk.  
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Gladsaxe Kommune har fået lavet en stor analyse af faciliteter på Idrætsanlæggene, og der arbejdes 

ihærdigt på at forbedre forholdene for alle der dyrker idræt på den ene eller den anden måde. Man er 

meget interesseret i alle former for kommentarer, holdninger og fremtidsvisioner uanset om det virker helt 

umuligt på kort sigt at realisere ønskerne. Et gennemgående træk er at foreninger kommer mere i spil i 

fremtiden; både i kontakten med skolerne og kommunen i øvrigt. Og Brugerbestyrelsen er en vigtig brik 

her. Atletikklubben er repræsenteret med både en Formand(Anne F.) og et valgt medlem(Undertegnede) 

 

Det er igen med voksende bekymring at jeg må konstatere at deltagerantallet ved NOVONordiskLøbet/ 

Bagsværd Sø Rundt stadig daler. På trods af, at der formentlig aldrig har været så mange mennesker der 

løber i Danmark, så bliver der færre der stiller op til start hos os. Vi mangler i den grad en person med 

forstand på, og lyst til at reklamere for et af vore faste indslag i sportens verden.  

I 2015 kunne vi ikke som de forrige år støtte op om kommunens store løbearrangement, så de har allerede 

for mere end et halvt år siden bedt os om at reservere den 29.maj til Gladsaxeløbet! Det er da en 

tillidserklæring, så jeg opfordrer alle der har tid lyst og lejlighed til at notere datoen til en hjælpertjans.  

Formand for Bagsværd Atletik Club: Bjarne Hingelbjerg 
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Ungdom 2015 Af Ungdomsudvalget 
 

Ungdomsafdelingen er fortsat stor og flere aktiviteter og ønsker er kommet til igen 2015. bla. pga. den 

dejligt store talent masse og de mange dygtige og engagerede trænere. 

 

Ungdoms udvalget har med Tine Hessner som primus motor fået udarbejdet en forældre info folder som 

oplyser forældre om diverse i forhold til klubben og børnenes træning og stævnedeltagelse. Vi har fået 

lovning på tryk af 200 foldere uden beregning fra et lille non-profit trykkeri, som får sit navn på folderne. 

 

Medlemstal og trænere: 

Vores medlemstal for unge under 25, som er dem, vi indberetter til kommunen, ligger stabilt omkring de 

150-160 over året. Flot! Vi har ventelister for både de op til 9 års og de 10-11 års, mens der er lidt plads på 

12-13 års holdet og pladser på holdene for over 14. Se BAC ungdom i tal på separat side. 

 

Hold og aldersgrupper som er godkendt af bestyrelsen: 

Op til 9 års (B1) 

10-11 års (B2-1) 

12-13 års (B2-2) 

14-< (B3) 

Springgruppe (er integreret i B3) 

Kastegruppe 

Løbe gruppe (mellem/lang) 

Vi holder fast i alderskravene af hensyn til børnenes sociale alder Der kan dog i undtagelsestilfælde flyttes 

børn fra mandag til tirsdag før tid grundet sociale tilknytninger. 10-13 års træner ofte sammen, og her er 

krav mere flydende, men 14-< ligger helt fast pga. mulighed for DM, specialisering, ekstra tilbud mv. der 

ligger for disse. 

 

Specialisering 

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 forsat er tilknyttet 

og møder op på sit basis hold (B2-2), dog obs at ikke alle tilbud for specialgruppen gælder de yngre 

(træning og stævner I Sverige ER for 14 års og op, med mindre træner har aftalt andet med bestyrelsen) 

 

Der er mandet op på trænersiden med forældre, der gerne vil deltage i børne- og ungdoms arbejdet og som 

er i gang med at tage børnetræner kursus til en start. Vi udvikler klubben fra fundamentet og nye trænere 

vokser til sammen med deres børn. Snart er vi klar med 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. 

 

Talent/elite aktiviteter: 

Gruppen af børn og unge har udviklet sig til at vise endnu mere bredde. Sidste år fik vi for første gang i 

mange år tredje pladsen som klub i de unges vinterturneringen, og her i februar vandt vi atter pokalen for 

tredje plads! Flot! Endnu en fantastisk holdpræstation var sidste års DM-hold (tidligere kaldt DTU), hvor de 

12-15 års piger tog bronzen hjem. 

Vi har haft både Josefine Rytter, Joachim Weel Rosbo og Mia Mørck afsted i Rød/Hvide farver for DAFs 

landshold, og så har Joachim været til U20 EM og Mia til U18 VM, hvor begge lavede flotte resultater. Sara 
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Schou Kristensen har været lånt ud til Blovstrød løverne og var med til at hente Bronze hjem til Danmark 

ved Europacup Cross for nationale mestre. 

Og så blev Joachim tildelt FIGs talentpris i foråret og Mia Gladsaxe kommunes idrætsprisen i vinter. 

 

I 2015 blev DAFs nye talent koncept lanceret som ATK, decentral talent udvikling.  De unge udtages efter 

ranglisternes top 10 i deres årgange, og her havde hele 18 af Bagsværds unge kvalificeret sig. To er dog 

stoppet og yderligere 5 har takket nej tak, så vi har 11 med under konceptet 2015/16, hvilket er rigtig flot af 

en klub som vores. Det er meget motiverende for de yngre at have nogen at se op til. 

I forbindelse med det nye koncept er der udarbejdet principper for talent og elite i klubben, og der er sat 

rammer op for op for støtte. 

 

Det er planen, at vi skal have en side på hjemmesiden, hvor vi præsenterer alle vores talent/elite folk, så 

især potentielle sponsorer kan se, hvad de kan være med til at støtte op om. 

 

Denne vinter har vi atter haft god repræsentation fra ungdom til såvel Senior DM (Mellem lang) og DMU 

(lige dele mellem/lang og teknik). 

 

I efteråret stod ungdoms udvalget for tre velbesøgte arrangementer: Orientering om ATK, 

Skadesforebyggelse ved Kristoffer Bjerke og Pokal/Diplom festerne. 

 

Stævner: 

På stævnefronten prøvede vi et nyt koncept af sammen med Ballerup og Frederiksberg, hvor vi havde vores 

egen lille klub turnering i trygge rammer på en hverdagsaften. Det var en stor succes med de tre mini 

stævner, som kunne afvikles på 2 timer pr. gang og altid inkluderede stafetter. Vi håber at kunne gentage 

successen i år, hvor vi også regner med at melde os tilbage på banen med et UP stævne for de op til 7 til og 

med 13 års, evt med lidt løb for klubben internt kl 20, nu hvor vi har el-tid ude hos os. 

Vi stod også for øst danske mesterskaber for hold, men i 2015 kun for de 10-11 års. Det blev en rigtig fin 

oplevelse med blot en bid af den ellers vanlige store gruppe af 10-15 års. Vi ved endnu ikke, om vi tager en 

bid mere i år.  

Vi genopliver stævne folderen som vi tidligere har haft. Den savnes, så slut med pause for den. Den 

kommer retur! 

Der er i forbindelse med, at vi har lagt årets stramme budget, udarbejdet et princip for transport til stævner 

samt for betaling af stævne gebyrer for ungdom, og det kommer snarest til at ligge på hjemmesiden. 

 

 

Sommerferie aktivitet og skole samarbejde: 

Gladsaxe Kommunes sommerferieaktivitetsprogram holdt pause for vores vedkommende i 2015, da vi ikke 

måtte betræde græsset.  

I år kommer arrangementet retur i uge 26 for de 6-9 års og for de 10-13 års. 

Glad OL i samarbejde Gladsaxe skole og Novo Nordisk fandt sted i slutningen af august. Dette er et 

tilbagevendende koncept og vi ved, at det igen i år bliver slut august, og i år med deltagelse fra Bagsværd 

skoles mange klasser, så der kommer meget liv på stadion de to dage. 

Resultaterne vil blive brugt til skole OL 2017. 
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Træningslejre/ture: 

En del af de unge og to trænere var afsted på en træningslejr i Portugal hen over påsken, hvor også Sparta 

havde en større gruppe nede, og hvor TUD tidligere gennemførte deres træningslejre. 

Der var også fem teknikere, der var i Veksø i Sverige i Påsken med Spartas ungdom. Det bliver nok samme 

split i år. 

Oven i ovenstående havde vi en tur for de store til Verdens Ungdoms Spelen. Denne tur gentages her i 

2016. 

 

Økonomi: 

Den store ungdomsgruppe og de mange aktiviteter samt manglende sponsorer stillede klubben i en 

situation, hvor bestyrelsen måtte sætte krav til en stram styring af økonomien og kontingentet blev hævet 

en smule sidste år. Det er faktisk gået OK og vi har holdt budgettet, men med endnu flere ønsker om 

udvikling, er vi nødt til at stramme endnu mere op, for budgettet brugte af klubbens opsparing, idet, der 

var budgetteret med underskud. Ingen ønsker, at vi tømmer kassen, så der ikke er elastik fremadrettet. 

Vi er kraftigt udfordret på vores adgang til hal og vægt faciliteter i vinterhalvåret, hvor især springere og 

rundbane løbere ikke kan træne rigtigt i vores nærområde. Så derfor er vi nødt til at omlægge nogle 

aktiviteter og lægge penge fra til dette. Det kommer primært til at foregå for talent/elite. 

Der er lagt særligt budget for talent/elite, hvor vi regner med, at hæve talent/elite kontingent. Mere om 

det under atletik afdelingen. 

 

Vi gjorde også selv lidt for at få penge i kasse. Vi solgte lodder til påske og jul, og løbegruppen og de, der 

skulle til Verdens Ungdoms Spelen byggede bål til Sankt Hans og tjente en god skilling på det til støtte til 

turen. 

Vi savner flere muligheder for at få penge i kassen, så lad os se, om ikke vi kan få stablet et åbent hus 

arrangement på benene til sommer og få taget speed trap’en i brug. 

Vi satser også stærkt på at komme ind i varmen hos genbrugslopperne, og så har flere af byens handlende 

udtrykt interesse for f.eks. at få et klistermærke på vores hække mod betaling for hækken, vi skal bare have 

nogle til at hjælpe med at løfte kommunikationsopgaven. I det hele taget mangler vi frivillige til en sponsor 

gruppe, der kan sætte talent/elite side op og administrere den, og som kan søge sponsorater hid og did. 

 

Vi er blevet godkendt til at modtage minisponsorat fra OK Benzin, som er kendt for at støtte lokalsporten. 

Nu kan man således også vælge BAC, når man sætter sin profil op for benzin kortet Så får BAC lidt hver gang 

der tankes  Også her har vi behov for hjælp til at sprede budskabet. 

 

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 har været et spændende og igen lærerigt år.  

 

Tusind tak til trænerne og ungdomsudvalget for jeres uvurderlige engagement og støtte! Tak til alle jer 

forældre og jeres skønne børn/unge! 
 

Ungdomsudvalget Marts 2016 
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Løb og motion mm.    Beretning for 2015, af Rasmus Wortziger 

 

Her er lidt om åres gang i Løb & Motion, samt lidt om fremtiden. Som der er tradition for er der bliver 

leveret mange gode resultater til diverse løb og dette år ingen undtagelse. Jer vil her undlade at komme ind 

på disse, ingen nævnt ingen glemt.   

 

Løbeholdene.  Hold 1&2 havde møde i februar. Her blev det besluttet, at Svend Guldbrandsen bliver træner 

for Hold 1 og Frits Bogdahn træner for et 'nyt' Hold 2. Tina Kristensen  vil også blive en del af træner-

teamet. Steffen Fjellander har sørget for tilmeldingerne til Baneturnering og Cross Challenge's løbene. 

Henrik Eiersholt og Jens Jensen  er fortsat trænere for det store Hold 3.  

Som retningslinje for de forskellige hold skal man nu kunne løbe 10 km på under 40 min på Hold 1, 40-47 

min på Hold 2 og 43-70 min på Hold 3. Hold 3(4) har også haft et møde som bl.a. mundede ude i 

forventninger til "Det gode hold, løbere og trænere" (disse kan ses på BAC hjemmeside).  

Hechmann er et navn som er gået igen mange gange i år. Både under og efter træning. Der har været tilbud 

om at få taget en professionel Hechmann løbetest og en cykeltest (mod egenbetaling).  Der er blevet løbet 

efter han filosofi på Hold 2 og 3.  Her i første halvår af 2016 har vi indledt et samarbejde med Hechmann 

som laver programmer til Hold 2 og 3, og trænerne har været på kursus med ham.  Så nu er der ikke noget 

der "bare hedder" tempotur eller 5x1000m mere. Nu er programmet på træningsforum suppleret med 

deltagernes beskrivelse af hvilke træningszoner man bør løbe i undervejs.      

Lis Knudsen har fået selskab af Bjarne Henriksen som træner for Hold 4. Der er ikke noget krav om hvad 

man skal kunne løbe for at være med her. Men da nye løbere er komme i rigtig god form, så bliver der løbet 

forholdsvis langt (nogle vil prøve halvmaraton) og gået til den på intervaller - Dette har gjort behovet for at 

oprette et Hold 5 stører. Lige nu har vi ikke noget fast tilbud for dem der for det første vil i gang, for det 

andet vil have en lille tur eller for det tredje har en skade og derfor skal tage det med ro uden at det helt 

går op i tempo, distance eller intervaller. 

 

'Løb med’ er blevet til 'I gang med løb' (begyndertræning). I 4 år har vi i samarbejde med Gladsaxe 

kommune stået for 'Løb med’ ved Gladsaxe Stadion. Dette er nu stoppet, og vi havde 'I gang med løb' fra 

Bagsværd Stadion i foråret i stedet for.  Ved at rykke til Bagsværd kunne vi tilbyde 'I gang med løb'-træning 

to gange om ugen. Mens vi havde 'I gang med løb' var Hold 4 en del af dette. Som tiltænkt ville det være 

nemmere at få de nye 'I gang med løb'deltagere med ind i klubben. 'I gang med løb' kunde ikke lade sige 

gøre uden Lis Knudsen, Bjarne Henriksen, Jesper Almdal-Schrøder, Line Bogdahn, Leif Dannemann, Ulla 

Ringive og Carsten Ringive,  som trænere/hjælpere. 

 

Gymnastikken/cirkeltræning om vinteren styres af Susan Ravn i hallen, og blev fuldt op af skovfitness. 

Veteranatletik har Marianne Søderberg fortsat taget sig godt af. 

 

I 2015 var året hvor vi havde et aktivt eventudvalg (Lars Jakobsen, Rolf Køngerskov, Jakob Bruun og Ulla 

Ringive) som fik arrangeret fem foredrag. Claus Hechmann om hans træningsfilosofi. Fysioterapeut og 

tidligere eliteløber Christian Olsen fortæller om skadesforebyggelse og løbeskader. Eskild Ebbesen  fortæller 

om vejen til de gode resultater og optimering af træning. LØBEREN var forbi og fortælle om løbesko, typer 

og trends, og man kunde prøveløbe skoene. Gitte Høj som er kostvejleder/løbetræner og tidligere 

eliteløber fortalte om hvordan kost og hård træning supplerer hinanden. Da disse gode kræfter i 

eventudvalg har fået travlt med andet og da BAC`s pengekasse ikke er stor er der pt. ikke planlagt nogen 

events i 2016. 
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Det sociale. Udover det hyggelige samvær før, under og efter træning, så har klubben bl.a give en 

rugbrødsmad og en øl efter Emitageløbet, gerne mere af det i 2016.  

Vi har holdt sommerfest og julefrokost med juleløb (i år var der et festudvalg). 

Hold 1&2 har haft årets afslutningsfest kombineret med løbemøde. Hold 3 har afholdt deres sommerfest. 

Hold 1&2 var på træningshyttetur til Rolf Køngersko`s  sommerhus ved  St.Havelse Strand og Hold 3 var på 

sommerhustur ved Hald strand, her var det Lizette Marcussen som lagde hus til. År blev sluttet festligt af i 

Dyrehaven med løb, champagne og Lis's kransekage.     

 

Vi har i mange år haft en gruppe af sted til Tollenseseelauf i Neubrandebur (som er venskabsbyer med 

Gladsaxes kommune) og haft genbesøg. Der har ikke værd nogen af sted de sidste par år, men her i 2016 er 

der en gruppe, som har planlagt at tage af sted.  

 

BAC (undertegnede) stod i år for afholdelse af en runde i Baneturneringen. En runde som vi har fået meget 

ros for takket være alle hjælperne, og hjulpet godt på vej af perfekte vejrforhold den dag. Jeg har sagt ja til, 

at vi afholder to runder her i 2016 og håber på igen at få lige så god hjælp.     

 

En personlig bemærkning. Dem der kender mig vil vide, at jeg ikke har været så meget i klubben i 2015, da 

jeg har døjet både med løbeskader og manglende motivation/overskud. Dette har også betydet, at jeg ikke 

har haft den samme føling med hvordan det går i klubben, og der er mange gode tiltag, (ting) som der 

kunne følges op på.  

Jeg er på valg men afgiver gerne min plads i bestyrelsen, hvis der er nye kræfter, som vil tage over og 

udvikle klubben og sørge for den daglige drift. Hvis ikke tager jeg gerne en periode mere. Da jeg nu er 

begyndt at kunne løbe igen, regner jeg også med I vil se mig mere end det blev til i 2015.  Jeg vil gerne 

udvikle klubben, men kun med jeres frivillige hjælp - I er engagerede medlemmer - og tovholdere til 

forskellige udvalg og et hold 5 er meget velkomne. Henvend jer til mig, hvis der er interesse.  

 

Afsluttende kommentarer. Alt i alt har det været et godt år for BAC Løb & Motion, som ser ud til at 

fortsætte i 2016. 

 

 

 

 


