
 

Årsberetning 2017 fra Bane atletikken i BAC: 
Vi har en fantastisk klub og et dejligt anlæg. Det kan vi ligeså godt slå fast! 
Der er basis for rigtig godt samarbejde med både vægtfolk og fodbold. Vi er godt i gang med at etablere dette 
med begge parter. 
Vi vil gerne mere, ja. Og det kommer også, over tid! 
 
Året 2017 startede flot med, at Andreas Bube løb en flot sølvmedalje hjem til Danmark og BAC ved EM inde. 
Trods det manglende held til, at komme med til de rigtige kvalificerende løb og at det ikke lykkedes at komme 
med til VM i sommer, glæder vi os over, at Andreas har mod på endnu en sæson for og med BAC. Vi er klar 
med budgettet og banerne, Andreas med benene, engagementet og ikke mindst den megen tid, det kræver at 
komme i og holde sig i den rette form og toppe hvor det skal passe. 
Der kommer lige så stille flere seniorer til efterhånden som de unge vokser til. 
Vi havde i 2017 4 juniorer/seniorer med til senior DM inde, og de kom hjem med dobbelt guld og en bronze på 
800m samt flere gode erfaringer. Ved store DM ude var der igen medaljer og indendørs ved DM i 2018, blev 
det igen til dobbelt guld på 800m. 
Vi leder med lys og lygte efter flere trænere til kast, sprint og spring for disse seniorer, da det bliver sværere og 
sværere at passe ind med ungdom, selvom vi gerne vil. 
Kender I til kaste-, sprint- eller springtrænere som kunne tænke sig et samarbejde, må I meget gerne melde 
ind. 
 
Vi kan i år glæde os over, at det store arbejde bestyrelsen har lagt i, at få bedre mulighed for at benytte 
græsset, nu har båret frugt. Vi har, som I måske har set i avisen, fået øget muligheden for at benytte græsset. 
Dette er under eget ansvar for at vi ikke ødelægger det, og vi bliver evalueret i maj i år og næste år, så vi har 
sat nogle regler op for os selv, som vi gerne vil dele med jer. 
 
Vi har også, som I nok har bemærket fået rigtig dejligt lys på banerne. Det tændes på redskabsrummet, og 
slukker af sig selv efter en time.  
Redskaberne som er i klubbens redskabsrum er købt og betalt af klubben, og vi har alle ansvaret for at passe 
på dem, stille dem på plads og låse skuret af efter brug. Vi skal selv supplere hvis vi mangler redskaber. 
Vi låner ikke redskaber ud uden bestyrelsens godkendelse, og her skal Materialeforvalteren så efterfølgende 
også have besked, så han ved, at der midlertidigt mangler noget. 
Det er helt naturligt, at en stangspringer får lov at låne en stang med til konkurrence. 
Så er der Skolerummet. Det er ikke vores, og vi har ikke adgang. Vores materialeforvalter, forvalter også for 
skolerne, men dette holdes helt adskilt, og sådan ønsker vi det også. 
 
Kasteanlægget har langt om længe fået græs på, og klubben har bekostet, at der er støbt en kuglestødsring i 
modsat ende af anlægget (til venstre, når man står ved hammer-buret). Vi har fået læ-skurene fra fodbold 
banen, og Tino, Carsten og Thorbjørn mfl. har fået lavet underlag, støbt og fæstnet skurene. Det er blevet 
rigtig godt. 
Anlægget vil blive drænet til foråret, og nettet i buret vil blive spændt op. Der vil også komme et højere hegn 
mellem fodbolden og kaste anlægget. 
Der kommer en platform bag kasteburet, hvor træner tørskoet kan stå og observere. Her har vi også ønsket os 
en bænk. 
OG… så skal vi have lagt en plan så fodbolden også ind imellem kan låne græsset, når vi ikke kaster på det. 
Vi har styrket samarbejdet med vægtløfterklubben, som ikke har så gode kår som vi. De har fået lov til ind 
imellem, efter aftale, at låne plads i vores klublokale, og til foråret arrangerer de en ungdomscamp i 
samarbejde med Spartas kastere, og her bliver vores unge kastere og deres træner inviteret med. Vi har så 
lovet at lægge hus til en overnatning, hvis datoen passer cykelfolket . 
Det gode samarbejde har forbedret vores muligheder for at få lov at være i styrkelokalet lidt før eller senere i 
forhold til vores tider, hvis der ellers ikke er overfyldt. 
 



Vi har været meget aktive på genbrugsloppen det forløbne år, hvilket absolut kan ses på regnskabet, som trods 
et rødt budget er kommet ud med sorte tal. 
 
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. Det kræver dog kræfter til at løfte en sådan opgave. 
 

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!! 
 

 

Årsberetning Masters 2017 
Vi er rigtig mange Masters i BAC, vi kan sige, at der er en glidende overgang mellem Masters og Motionister. 
Hovedsynspunktet er, at Masters er de atleter, der deltager i (bane)stævner, der især er møntet på Masters. 
Man er Master, fra det kalenderår, man fylder 30 år. Internationalt skal man være fyldt 35 år, når 
mesterskabet afholdes. 
Det ville være glædeligt, hvis flere af vores løbere på HOLD 3, ville deltage i Masters mesterskaberne, på 
hjemmebane eller internationalt. Alle kan deltage, der er intet kvalifikationskrav. Jeg vil opfordre til, at der 
følges med på Facebook, ”Mastersatletik.dk” eller DAF’s hjemmeside. 
 
Kalenderåret, starter som regel med DMinde, der afvikles i februar, det er som regel tyndt besat. Vi var også 
kun repræsenteret ved en enkelt atlet. 
Anderledes er vi repræsenteret, når det gælder DMude.  
 
I år blev DM afholdt af Greve og vi havde 10 atleter med. De hjembragte 17 medaljer,  
8 af GULD: 
Birthe, 800 m K60 
Wolfgang 100 m og 400 m M35 
Jes 800 m, M65 + sølv på 1500 m  
Michael, 400 m, 800 m og 1500 m 
Rolf 2000 m forhindring M65 + sølv på 5000 m 
 
8 SØLV (2 nævnt ovenfor): 
Dicte, 5000 m K50 
Bille 1500 m og 5000 m M50  
Torben spydkast M70 
Steen F. hammer- og vægtkast + bronze i kuglestød M50. 
 
Endvidere løb Poul M70 sig til et dansk mesterskab på 10 km landevej og Rolf blev ligeledes dansk mester i ½ 
maraton M65. 
 
Steen F. tog også medaljer i kastemange-kamp ved DM og ØST mesterskaberne. 
 
Michael Pilegaard var en tur på New Zealand, hvor han tog medaljer i 800m og 1500m i det der hedder World 
Masters Games. 
 
EM for Masters blev afholdt i Aarhus, BAC var repræsenteret med flere af de allerede nævnte atleter, der for 
de flestes vedkommende fik kæmpet sig til en finaleplads og for nogles vedkommende tætte opløb/kast, der 
udmøntede sig til ærgerlige 4. pladser. 
Vi fik en enkelt medalje, det var Rolf, verdensmesteren fra 2011, der tog SØLV på 2000m forhindring. 



  
Grundstenen i Masters konkurrencerne er holdkampene, der er 2 indledende runder i ØST og i VEST. De 6 
bedst placerede hold fra ØST, hvor vi hører til, møder de 6 bedste fra VEST i en finalerunde, her bliver 
holdmedaljerne delt ud. I år nåede BAC ikke finalerunden, idet vi sluttede på en 7. plads. Trods manglende 
finaledeltagelse, er vi blandt de bedste klubber i Danmark, flere af finaledeltagerne, havde allieret sig med 
andre klubber for, at kunne stille med et hold. Det er tilladt, da man fra DAF’s side ønsker så mange Masters 
som muligt ud på banerne. 
 
 

Ungdom 2017 af Ungdomsudvalget  
Børne- og ungdoms andelen i klubben er fortsat stor, men medlemstallet faldt lidt i efteråret, hvor vi for første 
gang længe har oplevet, at en lille flok er flyttet til større klub. Det er en naturlig følge af, at vi ganske simpelt 
ikke har faciliteterne, når det kommer til indendørstræningen, og ønsker de yngre at satse på en indendørs 
sæson, er det naturligt at søge til en klub med en atletikhal. 
Vi har fortsat venteliste, har en dejlig stor talent masse og mange dygtige og engagerede trænere. Så vi har 
masser at glæde os over, og vi får større og større opmærksomhed fra kommunen, der godt kender til vores 
ønsker om bedre forhold. 
 
Forældre udvalget har i år haft succes med et gokart arrangement for de unge, og vi er i gang med at få 
arrangeret noget spisning efter træning i cykelklubhuset, men mangler nogen, der vil stå for indkøb og 
madlavning. 
De børn, der har særlig interesse for kast, har deltaget i specialtræningen om torsdagen i inde sæsonen, mens 
de fortsat har været på deres grundhold om tirsdagen fra og med det andet år de har været på B2-1. Det har 
der været gode tilbagemeldinger på. 
  
Medlemstal og trænere:  
Vores medlemstal for unge under 26 som er dem, vi indberetter til kommunen, ligger stabilt omkring de 150-
160. 
 

Hold og aldersgrupper som er godkendt af bestyrelsen:  
Op til 9 års (B1) kan være op til 60, flytter årgang 2008 til B2-1 efter påske 
10-11 års (B2-1) Kan være 30, flytter årgang 2006 til B2-2 efter påske 
12-13 års (B2-2) kan være op til 30, har allerede delvist flyttet årgang 2004 og resten flyttes efter påske til B3 
og kast samt mellem-lang 
14-< (B3), hvor der både er u18 og de på 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 for 14+: Springgruppe (er integreret i B3), Kastegruppe og Løbe gruppe (mellem/lang). 
 

Trænere: Der skal igen mandes op på trænersiden, gerne med tidligere aktive, eller med forældre, der gerne vil 
deltage i børne- og ungdomsarbejdet.  
 

Faciliteter og materiel: Vi er fortsat udfordrede på faciliteter. I 2017 fortsatte vi med vores bestræbelser på, at 
råbe kommunen op. Vi har fået bedre lys nu, og der er kommet græs på kaste anlægget samt lovning på, at 
nettene på burene kommer på plads. I 2018 bliver tartanen ved højde renoveret, og vi håber at der også sker 
noget for længdespringsfaciliteterne. 
Vi har fået øget adgang til brug af græs-banen under særlige vilkår, som netop annonceret. Dette gennemgår 
vi også ved generalforsamlingen og hænger opslag op om. 
 
Og så er der ønsket om en atletikhal. Der er ingen, der skal forpasse chancen for at italesætte overfor 
politikerne og embedsmændene i kommunen hvor stor betydning, det har for os at få en hal! Vi arbejder på 
det fra flere fronter. 



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 at bruge husets faciliteter med træningsmåtter og ophæng til TRX. 
Det er godt, vi kan tænke i kreative og funktionelle løsninger. 
 
Hold aktiviteter: Igen i 2017 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 17. marts. Skal det lykkes BAC, at få 
klub pokalen som 3. bedste klub for 3. år i træk? 
Ved Kronborg games, en indendørs turnering fik BAC pokalen som 3. bedste klub i 2017, og minsandten om 
ikke det blev til en anden plads i år 2018. 
Ved Øst DM for Hold havde vi et enkelt, stort hold i ilden, vores Mix-hold i 11-års gruppen tog en flot 
guldmedalje hjem. Vi satser stærkt på gode hold i flere aldersgrupper i 2018 
 

Elite/talent aktiviteter:  
I 2017 fik vi flere annonceret på vores Elite/talent side på hjemmesiden. Her kan man se alle BACs atleter, der 
har kvalificeret sig til DAFs Elite/talent koncept ATK, CTU og National/International Elite, eller som lever op til 
BACs elitekrav, men som er blevet for gamle til DAFs talentkoncept.  
Det annonceres løbende på hjemmesiden, når nye talenter har kvalificeret sig eller rykker op.  
DAFs decentrale talent koncept, ATK, er blevet ændret, så man nu er med på kast og mellem/lang i Ballerup, 
mens sprint og spring samt mangekamp er i Helsingør. 
Her havde hele 11 af Bagsværds unge kvalificeret sig til ATK (Anton Østdal, Cecilie Møller-Jensen, Rose 
Cathrine Due, Josefine Bach Jensen Bang, Joel Ibler Lillesø, Stinus Dolmer Nielsen, Lia Palmberg Nordhald, 
Ingrid Sofie Bach Jensen Bang, Amalie Thrane, Tine Østergaard og Benjamin Klein, og vi har 2 unge atleter med 
i CTU (Ellen Geckler Friborg og Joachim Weel Rosbo) plus Andreas Bube og Mia Mørck, som er med i CTU 
under Team Danmark og er hhv. Team Danmark National Eliteatlet og Team Danmark Brutto gruppe Eliteatlet. 
Ud over disse har vi også Josefine Rytter og Christian Jørn Hansen indplaceret i Elite gruppen for deres flotte 
resultater i løb. De er vokset ud af ATK og CTU koncepterne, men ligger og tangerer resultater, der potentielt 
kan give landsholdspladser.  
Vi har implementeret kategorierne boblere til talent og boblere til elite for de, der lige har været eller er 
ganske godt på vej til at blive indplaceret som elite/talent. 
 

I efteråret fik Mia årets ungdoms talent pris ved Dansk Atletik Forbunds Awarduddeling, og ved samme 
lejlighed fik Erik Kold ungdomslederprisen. 
 

Vi har haft både Anton Østdal, Joachim Weel Rosbo og Mia Mørck afsted i Rød/Hvide farver for DAFs 
landshold, og så har Mia været til U20 EM og fik en flot 6. plads. 
 

Denne vinter har vi atter haft god repræsentation fra ungdom til DMU-inde (lige dele mellem/lang og teknik). 
Det blev til mange fine placeringer, PR og medaljer, hvilket netop er omtalt på hjemmesiden. 
 

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 
mini stævner, 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. 
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 er på igen i år. Vi er klar til at kunne modtage 135 børn i 
alderen 6-13 år, og har fået lovning på, at kunne benytte hele atletikanlægget. 
Glad OL i samarbejde Gladsaxe Skole og Novo Nordisk fandt sted i slutningen af august og gentages igen i år, 
men nu i endnu højere grad i skolens eget regi med meget begrænset hjælp fra klubben. 



Sidste år satsede BAC på Skole OL, som udbydes under DAF, og hvor vi fik en ikke ubetydelig sum penge for 
afviklingen. Det gik forrygende, og BAC er i år klar til at modtage alle kommunens 5. klasser sidst i april. 
Det er i år Erik Kold, der står for arrangementet, og vil du hjælpe, så henvend dig til Erik. 
 

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, blot med andre klubber. 
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 (VUS). Det er en tur, hvor der er 
100% egenbetaling, men det på trods god tilslutning. Der er gode konkurrencer med et højt niveau, og det sker 
også at vi får medaljer med hjem. Under alle omstændigheder holdes stævnet på et internationalt niveau, der 
giver rigtig god erfaring til de unge. Denne tur gentages her i 2018. 
 
Tilskud fra Lions: 
I forbindelse med VUS er vi så heldige at Lions Club hvert år inviterer os til at hjælpe med at bygge bålet til 
Sankt Hans ved Bagsværd Sø. Pengene vi får for det går procentuelt som direkte støtte til ture til de, der har 
hjulpet med. Det er efterhånden en god og meget værdsat tradition. 
  
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. 
Pokal festerne 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” også selv mere for at få penge i kassen til afdelingen. Bl.a. solgte vi lodder til påske 
og jul. 
 
Tak for nu fra mig! Jeg håber meget, at der er en ny, der har lyst at tage over på arbejdet med vores skønne 
børn og unge, for det er virkelig en fornøjelse og en meget vigtig opgave for klubben. Jeg forsvinder ikke, men 
har stillet mit kandidatur til rådighed for formandsposten i klubben, og bliver jeg valgt der, skal der findes en 
ny til ungdom. 
Tusind tak til trænerne, forældre udvalget og ungdomsudvalget for jeres uvurderlige engagement og støtte! 
Tak til alle jer forældre og jeres skønne børn/unge! 
 
 

 

 

 

Atletik-, Ungdoms- og talent-elite udvalget Marts 2018 

 


