
Beretning for motionsudvalget i BAC for året 2020. 
 

2020 blev et år i pandemiens navn.  

Efter regeringen lukkede ned for forenings aktiviteter i stører forsamlinger, trænede mange videre i små 

grupper uden for klub regi. 

I slutningen af april 2020 blev det igen muligt at træne udendørs i klub regi igen. Her lærte vi at løbe i 

mindre grupper og samlingsstedet for træning blev rykket til forskellige steder i stedet for stadion, for ikke 

at være for mange samlet på samme sted. Der skal her lyde en stor tak til trænerne for koordinering af 

grupper samt en stor tak til de motionister som tog ansvar for de forskellige grupper, når trænerne jo ikke 

kunne være flere steder afgangen. 

I forbindelse med genåbningen hen over sommeren, blev det muligt at arrangere små løb med maks. 50 

deltagere. Dette benyttede vi chancen til i BAC for at afholde vores eget løb kun for medlemmer. Det var 

muligt at løbe distancerne 5 km, 10 km og halvmaraton. Der var flotte store medaljer til alle deltagerne. 

Mange var glade for atter at løbe med et startnummer på, i stedet for nogle af alle de virtuelle løb som der 

så dagens lys i forbindelse med pandemien.  

Det skal også nævnes at der blev holdt DM for masters i sommeren 2020 hvor flere medlemmer 

præsterede at vinde medaljer. 

Hen mod efteråret blev restriktionerne igen strammet. Det medførte at træning i klub regi igen måtte 

sættes på pause.   

Vores forløb populære ”i gang med løb” var ikke muligt at afholde i foråret. Det var dog muligt at afholde i 

efteråret og omkring 25 deltog. Flere er fortsat i klubben efter forløbet. 

Da året som sagt var præget af pandemi restriktioner, blev der ikke holdt de vanlige arrangementer som 

sommerfest, julefrokost og løbermøder. 
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