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Formand: 
Bjarne Hingelbjerg    4449 4947 
Bagsværd Hovedgade 34 A, 2880 
formand@bagsvaerd-atletik.dk 
 

Sekretær: 
Kim Nørgaard           3966 4161 
Bygmarken 41, 2860 Søborg 
klub@bagsvaerd-atletik.dk 
 

Kasserer/medlemsregistrering: 
Louise Boysen           
Bergthorasgade 15, 3-4 
2300 København S. 
kasserer@bagsvaerd-atletik.dk 
 

Atletikudvalg: 
Kasper Hansen          2624 8699 
Søborg Hovedgade 72 B, 3. th, 
2860 Søborg 
schaadthansen@os.dk 
 

Ungdomsudvalg: 
Inger Hammeken     4449 4497 
Haspegårdsvej 46, 2880 B.  
Isifm@dk.ibm.com 
 

Materialeudvalg: 
Elo Wichmann     4444 2655 
 

Stævneudvalg 
Christian Due Pedersen 
Bagsv.Hovedg. 79     8618 2075 
chr_due_ped@yahoo.com 
 
 
 

Redaktør: (sidste udgivelse) 
Erik Holbæk              2749 3370 
Helmsvej 3, 2880 B. 
klubblad@bagsvaerd-atletik.dk 
 

Venskabsbyudvalget/ 
tryk af BAC-spejlet: 
Helge Skyum     4498 3380 
Bondehavevej 10 E, 2880 B. 
h-skyum@post10.tele.dk 

Hjemmeside 
www.bagsvaerd-atletik.dk 
Martin Bo Andersen: 4587 1252 / 
webmaster@bagsvaerd-atletik.dk 
 

Statistik og triafdeling: 
Tonni Boysen     4498 8195 
Aldershvilevej 115 C, 1, 2880 B. 
medlem@bagsvaerd-atletik.dk 
 

Trænere : 
 

Ungdom: 
Johnny Bagge            5192 7000 
Andreas Bube            3967 2430 
Sarah Bube      6133 9183 
Jakob Hammeken      3027 4497 
Maja Jakobsen     3969 8974 
Kamilla Kofod     4444 0928 
Simona Overbeck      4449 4001 
Kristian Ørnsø           4499 0330 
 

Familieatletik: (3-5 årige) 
Annette Feigh-Offersen 4444 1984 
Charlotte Willumsen  4444 2054 
 

Senior: 
Martin Bo Andersen  4587 1252 
Kasper Hansen     4593 1699
 Mobil:     2624 8699 
 

Veteran/motion: 
Carl-Erik Hansen     4498 5878 
Rita Christensen        4498 5820 
Levy Thomsen           4444 5596 
 

 

Hjemsted: Bagsværd Stadion 
Bagsværd Hovedgade 86-90 
2880 Bagsværd 
klub@bagsvaerd-atletik.dk 

Adresser 
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Året 2005 star-
tede med en 
tsunami. Dog 

ikke i Bagsværd Atletik Club; her 
nøjedes man med at vælge en ny 
formand.  
 
Det har været et år som simpelthen 
er fløjet af sted. Inden jeg accepte-
rede at tiltræde som formand stille-
de jeg den betingelse, at jeg ville 
deltage i flere bestyrelsesmøder 
inden jeg sagde ja. Men med den 
siddende bestyrelses opbakning 
var det jo ingen sag at tiltræde som 
formand.  
 
Det første jeg oplevede som næ-
sten-formand var årsmøde i DAF 
den 18.marts 2005, som blev holdt 
i Odense Kongrescenter samtidig 
med at Socialdemokratiet afholdt 
et af deres første møder efter at de 
havde fået ny formand(kvinde). 
Det var en tur som var fyldt med 
nye indtryk, mange tanker og i 
behageligt selskab med Elo Wich-
mann. Der er mange koryfæer fra 
hele den danske atletikverden til-
stede ved sådan et møde. Dog mest 
af veteranklasse. 
 
Efter prognoserne at dømme svin-

ger Socialdemokratiets medlemstal 
en del mere end BAC´s. Vores 
størrelse er mere eller mindre kon-
stant. Jeg oplever det dog som om 
der er flere aktive hos os end hos 
dem.. 
 
Vi er så heldige at nogle af de nye 
medlemmer er endog meget akti-
ve. Bl.a. ”arvede” vi en hel familie 
fra Trongården hvor faderen er 
ansat i DAF og drengene begge er 
blandt de flittigste i klubben både 
til stævner og træning. Så et sær-
ligt velkommen til Trier-klanen.  
 
I forældre/børneafdelingen er det 
lidt blandede følelser der melder 
sig set fra undertegnedes position. 
Det er herligt at se at det vrimler 
med børn der gerne vil deltage i 
klubbens aktiviteter, og modsat er 
det beklageligt at vi må afvise for-
ældre på grund af kapacitetspro-
blemer. Med det antal trænere og 
de hal-tider vi har til rådighed, er 
det ikke muligt/forsvarligt at tage 
flere børn ind. Det har også været 
nødvendigt at kontakte forældre og 
gøre dem opmærksom på at BAC 
ikke er en udvidelse til fritidshjem-
met. Det er et sted hvor man gerne 
skulle være en del af en gruppe, og 

Formandens beretning  
  v/ Bjarne Hingelbjerg 
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Formanden 

ikke en belastning for de voksne 
som af egen fri vilje kommer uge 
efter uge og forsøger at motivere 
børnene til at bevæge sig.  
Det er en del af klubben som ofte 
bliver diskuteret: Er det noget vi 
skal fortsætte med? 
Det ville være ærgerligt, hvis vi 
bliver nød til at fravælge denne del 
af klubben da det er en vigtig del 
af fødekæden resten af klubben. 
Der er flere af de større børn som 
har taget hele turen fra 
”babygymnastik” op til at aspirere 
som kommende eliteatleter! 
 
Ungdomsafdelingen er ret fanta-
stisk. Det vil jeg tilskrive flere 
ting, og kun nævne de mest iøje-
faldende. Først og fremmest sty-
ringen af den. Venlig men bestemt, 
punktlig og alligevel fleksibel og 
et arbejdsjern uden sammenlig-
ning; det er nogen af de ting der 

kan siges om formanden for ung-
domsafdelingen. Jeg tror at alle i 
klubben kender Inger Hammeken 
som beskrevet, og hurra for det.  
Vi har haft rigtig mange ungdom-
mer i udlandet i år, og det tror jeg 
ikke var lykkedes uden Ingers for-
midable indsats. Hun har aldrig 
stillet op i konkurrence for BAC, 
men alligevel syntes jeg at hun 
burde have en guldmedalje for ind-
satsen.  
En anden del er de trænere, der 
laver et rigtig godt stykke arbejde. 
Uden deres energi og positive må-
de at tackle udfordringerne på ville 
det ikke vrimle med børn og ung-
dommer i alle aldre på vores dejli-
ge stadion. Ofte også uden for træ-
ningstiderne.  
Og sidst men ikke mindst de herli-
ge unge mennesker der har fundet 
en omgangsform som gør at det er 
en oplevelse at studere dem uanset 

Gl. KONGEVEJ 89-91 . 1850 FREDERIKSBERG C 
TELEFON: 33 21 12 08 FAX: 33 21 67 21 

Besøg Aisen på internettet på  
http://www.aisen.dk/ 
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om det er til træning, fest eller 
stævne. Der er nogen, som kom-
mer i klubben uden egentlig at dyr-
ke atletik, ”men det er så hyggeligt 
at være her”. Det er der vist ikke 
mange fodboldklubber der kan 
bryste sig af.  
 
I vore vedtægter er der en lidt må-
ske gammeldags passus som siger, 
at det er en social klub, men jeg 
mener faktisk, at det er en så vigtig 
del af klublivet. En af de aktivite-
ter, der afspejler det, er klubfester-
ne. Hvis man laver en statistik 
over deltagerne, vil jeg skyde på, 
at ¾ af medlemmerne har deltaget 
i enten Julefesten eller Pokalfe-
sten. Flere var med til begge fester. 
Begge fester var rene tilløbsstyk-
ker. Var der kommet flere havde vi 
været nød til at finde andre lokaler 
til deltagerne.  
 
Det bringer mig videre til det næ-
ste. Vores gamle formand Arne 
Fogt skrev i sin beretning for 2003 
”at nu var moderniseringen af sta-
dion endelig tilendebragt.” 
Det kan jeg så hilse og sige, at det 
er den ikke! Vi har i den sidste del 
af året mere eller mindre levet i en 
papkasse. Men det var værd at 
vente på. Den sidste nye moderni-
sering af stadion er taget i brug, og 
det er en klar forbedring af klubhu-
set. Der er lavet ny kantine med 
udsigt ud over stadion, sådan at 

man ikke går glip af en spændende 
aktivitet selv om man lige er inde 
at købe noget hos Alex. Nye og 
flere toiletter er det også blevet til.  
Alle disse tiltag er med til at gøre 
det til et bedre sted at være, og 
med det samarbejde vi har med 
både den nye stadioninspektør 
Lars Køhler, hans folk og de andre 
klubber som benytter stadion, så 
ser jeg med stor fortrøstning på en 
ny udendørssæson 2006. Vi er ble-
vet imødekommet på mange områ-
der med nyt udstyr bl.a. visnings-
tavler til stævner. 
Det har medført en dialog som 
kræver noget fra begge sider. Vi 
har måttet love at der ikke bliver 
strukket ud indendørs, og at der 
ikke bliver leget på måtterne til 
springanlæggene. De er kun til 
seriøs brug; ikke til leg og anden 
ophold. Vær venlige at overholde 
disse enkle regler. 
 
BAC-spejlet. Det er et blad som de 
sidste tre år er udviklet helt fanta-
stisk. ”Der Alte Redacteur” har 
imidlertid meddelt, at nu er det 
tiden at andre tager en tørn med 
bladet, så nr1-2006 er det sidste 
blad fra hans side. En stor tak til 
Erik Holbæk for hans fine indsats. 
Er der nogen, som har lyst til at 
fortsætte arbejdet, er der hjælp at 
hente både hos Helge Skyum og 
andre. 
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Formanden 

En ny kasserer er vi også i gang 
med at bringe i stilling. Louise 
Boysen stopper efter at have kørt 
regnskabet siden Ole Laursen 
overgav det til hende. Vi er i perio-
den blevet tilmeldt PBS, og det var 
lidt af en udfordring. Så også en 
meget stor tak til Louise. 
 
En anden i familien Boysen der må 
modtage en stor tak er Louises far 
Tonni Boysen. På trods af svære 
odds tog han udfordringen op med 
at drive triatlonafdelingen, men 
har nu meddelt at han må prioritere 
sine kræfter andre steder end i 
klubben. Fuldt forståeligt. 
 
Af folk der fortsætter har vi jo hel-
digvis rigtig mange: 
Svend Guldbrandsen har stor suc-
ces med sit hurtige mandehold, og 
i april måned drager et to-chifret 
antal på træningslejr i Sverige. Det 
er godt at se det sammenhold og 
den gode stemning der er i grup-
pen. Det skyldes måske de finske 
langdistance-øl?  
 
Kim Nørgaard gør en uvurderlig 
indsats som sekretær efter Kjeld 

Rasmussen samtidig med at han 
rykker godt til diverse stævner.  
 
Christian Due har haft udfordrin-
gen med at få stævner til at hænge 
sammen med dommere og stadion-
folk, tilmeldinger mm Tak for ind-
satsen. 
 
 Inger rykker bare i ungdomsafde-
lingen og brugerbestyrelserne. 
Kæmpeindsats!! 
  
Elo fik vist brugt næsten hele bud-
gettet til materiel i et hug. Godt 
nok. Det kræver også en indsats at 
få de aktive til at holde orden i 
redskabsskuret. 
  
Kasper Hansen springer frem i 
statistikkerne samtidig med, at han 
kører en benhård linie til træning. 
Sammen med Johnny Bagge er 
han krumtappen i vores toptunede 
ungdoms/elitegruppe. Træningstu-
re til udlandet samt masser af for-
nemme deltagelser i ind-og uden-
landske stævner bør tilskrives 
dem. En klar stjerne på holdet er 
Andreas Bube, som nok snart skal 
have udvidet pokalskabet. Kristof-
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fer, Wolf og Kamilla er andre som 
bør nævnes. Det er i denne gruppe 
vi finder de dyre drenge. Men der 
lurer hele tiden nye talenter. En vis 
frøken Malling er set sammen med 
flokken og en tidligere DM-vinder 
er måske på vej tilbage. Vi glæder 
os. 
 
Der er ny mand på tilmeldinger til 
ikke-DAF arrangementer: Sten 
Græse Velkommen i flokken. 
 
NovoNordisk/BagsværdSøLøbet 
lever sin egen stille tilværelse. Der 
er desværre ikke den tilgang vi 
gerne ville have haft, specielt set i 
lyset af, at NovoNordisk er spon-
sor på løbet. Der skal nok peppes 
op på foretagendet.  
Aktive søges til en øget indsats for 
et af vores store aktiver. Det ville 
måske også hjælpe, hvis flere fra 
klubben deltog i løbene. 
 
Det samme gør sig vist gældende 
for stavgang. Stille og roligt er der 
en lille gruppe der troligt traver 
derudaf hver lørdag formiddag. 
Tak til Preben F. og Hardy. 
 
Sidst men ikke mindst har vi jo en 
gruppe som tager sig af de årlige 
besøg til og fra Berlin. Helge Sky-
um er tovholder på det gode, men 
også lidt traditionelle arrangement 
med tyskerne. 
 

Der er nok at tage fat på for dem 
der vil. Og alle frivillige er hjerte-
lig velkommen. 
 
I bestyrelsen har vi været nød til at 
tage aflønning af trænere og evt. 
kontingentfriholdelse op. Det var 
blevet en stor belastning på bud-
gettet. Vi vejede for og imod, og 
meddelte derpå, at alle skulle beta-
le kontingent. Det gav lidt uro, 
men vi mener, at der er opbakning 
blandt medlemmerne og ikke 
mindst blandt trænerne. På et med-
lemsmøde i januar måned, hvor 
ultra-løberen Per Nielsson holdt et 
interessant foredrag for en lille del 
af medlemmerne, gav de tilstede-
værende deres tilslutning dertil.  
Vi vil så kompensere på andre må-
der for større eller mindre indsats. 
Det er meget svært at sætte helt 
klare regler op. Skal en træner, der 
er der seks-otte timer om måneden, 
have det samme som en der bruger 
ti gange så meget? Det er svært, 
men da vi er en forening, må man 
forvente at det meste arbejde bli-
ver udført frivilligt uden kontant 
honorering. Det er selve grund-
princippet i de danske foreninger.  
 
Der er simpelthen ikke nogen 
grund til, at vi kommer ind på det 
skråplan som for eksempel AB har 
været ude på. Ingen er vel heller 
interesseret i at betale det tredob-
belte i kontingent. 



8 

Formanden 

Det var en længere smøre. Der er 
mange mennesker, som skulle ha-
ve været nævnt, men mon ikke jeg 
skal til at holde inde? 
   
Jeg synes at Bagsværd Atletik 
Club er et dejligt sted at bruge sine 
fritidstimer i og det vil jeg gerne 
gøre fremover også.  

 
Må 2006 blive et ligeså godt år 
som de foregående.  
 
                       *   *   * 
 
    Bjarne Hingelbjerg, formand. 
 
 

  
I øvrigt håber jeg, at alle kom ind i det nye år uden de store problemer, 
trods snefald og kulde. 
  
Men er det ikke netop det der gør det at løbe til så fantastisk en ople-
velse? 
  
Det er aldrig det samme. Jeg har altid syntes at det fascinerende ved at 
deltage i udendørs motionsarrangementer er den forskellighed man 
oplever; strålende sol og vindstille, eller bidende sidevind med snefog? 
Det har altid været en oplevelse, om ikke andet så når jeg kom hjem i 
bad!! 
  
Derfor vil jeg straks her i det nye år udmelde alle løbsdage for løbet, 
så det er muligt allerede nu at skrive dem i kalenderen. 
  

Søndage klokken 10:00 
  

2.april, 1.oktober, 5.november og 3.december 
  

Mandage klokken 18:30 
  

1.maj, 5.juni, 3.juli, 7.august og 4. september. 
  

                                            Med venlig hilsen 
                                                Formanden 
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Indkaldelse 
Til ordinær generalforsamling 

i Bagsværd Atletik Club 
 

Tirsdag d. 28. marts kl. 19.00 i sportscafeen på  
Bagsværd Stadion 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse. 
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af kasserer. Valg for 2 år. 
7. Valg af udvalgsformand 

7.1. Ungdomsudvalgsformand: Inger Hammeken stiller 
op til genvalg for 2 år. 

7.2. Atletikformand: Kasper Hansen stiller op til genvalg 
for 1 år. 

7.3. Motionsudvalg: valg for 2 år. 
7.4. Valg til triatlonudvalg: valg for 2 år. 
7.5. Valg af stævneudvalgsformand - Christian Due Pe-

dersen stiller op til genvalg for 1 år. 
8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 
 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være foreningen i hænde senest 14 dage før  

generalforsamlingen.  
 
 

Bestyrelsen. 
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Regnskaber 
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Endnu et år er gået, og hvordan 
var det år så lige i forhold til de 
tidligere år med hensyn til træ-
ning, medlemstatus, socialt sam-
vær og resultater ?  Som det vil 
fremgå i det følgende var der na-
turligvis en del sammenfald, men 
samtidig var 2005 også året, hvor 
UA bl.a. var udenlands flere gan-
ge.  
 
Medlemsstatus 
Den medlemstilgang som vi har 
oplevet i de sidste par år, gjorde 
sig også gældende i 2005. Vi sag-
de Velkommen til mange nye 
medlemmer – flere end vi sagde 
Farvel til – og det betød, at UA 
ved udgangen af  2005 havde 112 
medlemmer fordelt på årgangene 
2002-1987. Hertil kommer 3 
1988’ere, som træner med Kasper 
Hansen hhv. Elo Wichmann. Det 
lykkedes for os at få en af vores tre 
tynde årgange, 1991, til at vokse 
til 10 medlemmer, så nu er det kun 
årgang 1989 og 1990 som er alt 
for tynde (hver med 2 medlem-
mer). Realistisk set er løbet nu nok 
kørt for at få disse to årgange til at 
vokse i UA.  I de andre årgange 
var der et pænt antal medlemmer 
fordelt på begge køn. Årgang 1993 
var vores absolutte topscorer med 

hele 17 medlem-
mer.   
 
Træning 
Som følge af det høje medlemstal 
og den store aldersspredning valg-
te vi at fortsætte grundtræningen 
mandag og tirsdag med holdindde-
lingerne fra 2004, dvs.  
• Familieatletik (3-5 år) – 21   

medlemmer 
• B1 (6-9 år) – 19 medlemmer 
• B2 (9-12 år) – 33 medlemmer 
• B3 (12-15 år) – 30 medlemmer  
• B4 (16 år ->) – 9 medlemmer 
 
Vi fastholdt et lille, fleksibelt 
overlap mellem flere af holdene 
for at kunne tilgodese børnenes 
forskellige modenhedsgrad. På 
flere af holdene var der i perioder 
venteliste, primært fordi de fysiske 
rammer – især om vinteren – lagde 
sine naturlige begrænsninger på 
deltagerantallet.  
 
I tillæg til grundtræningen fortsat-
te vores torsdagstekniktræning for 
ca. 20-25 interesserede medlem-
mer på 11 år eller ældre. Og som 
et nyt tiltag udbød vi fra eftersom-
meren 2005 interval- og tekniktræ-
ning for de 11- til 15-årige. Ende-

Årsberetning - ungdom 
  v/ Formand Inger Hammeken 

Ungdom 
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lig var der søndagstræning for de 
ældste. Herved fik BACs ældre og 
mere seriøse ungdomsmedlemmer 
mulighed for at gå til træning tre 
gange om ugen. Mindre kan heller 
ikke gøre det, hvis de skal kunne 
hamle op med jævnaldrende fra 
andre atletikklubber, som træner 
min. 3 gange om ugen.  
 
Trænergruppen 
Det siger sig selv, at det kræver en 
større og fleksibel trænerstab at få 
træningen til at glide fornuftigt for 
så mange medlemmer. På de store 
mandags- og tirsdagshold var det 
nødvendigt med 3-4 trænere sam-
tidigt for at holde styr på de mange 
iderige, urolige, sjove, ustyrlige 
og/eller interesserede børn og un-
ge. På teknikholdene var der der-
imod kun 1-2 trænere, idet med-
lemmerne forventedes at være til 
dels selvkørende. Vi havde i perio-
der visse disciplinproblemer på 
vores B1-hold, som dog blev løst 
gennem direkte kontakt til hjem-
mene. 
 
Der var en del ændringer indenfor 
vores mandagstrænergruppe efter 
sommerferien, idet Charlotte Vil-
lumsen (Familieatletik) og Jakob 
Hammeken (B1) blev afløst af  
vores gamle kendinge Christina 
Holbæk og Lena Feigh-Offersen. 
Tirsdagstruppen bestående af 
Johnny Bagge, Andreas Bube, Ka-

milla Kofod, Jakob Hammeken og 
Sarah Bube blev suppleret op med 
Maja Jakobsen, og vores ung-
doms-mangekæmper Kristoffer 
Mikkelsen startede som tekniktræ-
ner om onsdagen.  
 
Johnny Bagge havde i tillæg til 
sine bredere trænergerninger også 
meget fokus på især Andreas Bube 
og hans videre udvikling. 
 
Familieatletikken var også i 2005 
en trænermæssig udfordring. Det 
kræver megen modenhed og over-
skud at træne/lege med omkring 
20 småbørn. Allerhelst skal det 
køres af voksne trænere. Og de 
sidste par år har vi kun kunnet til-
trække voksne trænere, som selv 
havde et barn på holdet. Når bar-
net så stopper på holdet, gør træ-
neren det samme.  
Erfaringen viser desuden, at kun 
en mindre del af Familieatletik-
medlemmerne fortsætter i BAC, 
når de bliver 6 år, og Familieatle-
tikken fungerer derfor ikke som 
ventet som ’fødekæde’ til det æl-
dre atletikhold (B1). 
Situationen gør at jeg  regelmæs-
sigt overvejer, om vi fortsat skal 
udbyde Familieatletik i BAC. 
Stopper vores enlige voksne træ-
ner, Annette Feigh-Offersen, er det 
derfor sandsynligt at holdet ned-
lægges.   
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Stævneaktiviteter og resultater 
En stor del af BAC UAs medlem-
mer var også i 2005 flittige gæster 
ved diverse ungdomsstævner.  
BACs striber sås hyppigt i forbin-
delse med banestævnerne Tårnby 
Games, Glostrup Games, den ind-
ledende runde i Landsturneringen 
for Ungdom, Eurotrack, Öresunds-
spelen, DAF Øst Mesterskaberne, 
Lyngby Ungdoms Games, Tetra 
Pak Cup, DAF Øst Holdkamp og 
Afslutningsmesterskaberne i Gre-
ve. Ligeledes tog en mindre grup-
pe ud til til DAF Øst Ung-
domspointsstævnerne på hverdag-
saftenener.   
 
For andet år i træk var vores delta-
gelse i DAF Øst Vinterturnerin-
gens 4 runder derimod begrænset, 
og der skal nok gøres en mere fo-
kuseret indsats omkring holdop-
bygning, hvis vi igen skal kunne 
gøre os bemærket som klub på de 
våde/sneglatte vinterveje. 
 
Flere af medlemmerne opnåede 
udtagelse til særlige hold. Således 
var Andreas Bube med til NM i 
Norge og EM i Estland, Kristoffer 
Mikkelsen til NM i Sverige, og 
Anders Hingelbjerg, Mikael Skjol-
dan og Henrik Hammeken med på 
DAF Øst Holdet ved Världsungd-
domsspelen i Göteborg.  Og så var 
vores 16- til 19-årige drenge jo i 
Tuzla i Bosnien Herzegovina i 

forbindelse med Europa Cuppens 
B-gruppe for ungdomshold.  
 
BAC’erne opnåede fine resultater, 
modtog mange medaljer, og fik sat 
en del nye klubrekorder. Vi havde 
en mindre gruppe meget talentful-
de medlemmer - med Andreas Bu-
be og Mikael Skjoldan som de 
fremmeste – suppleret af en større 
gruppe, der lå enten i ’boblelaget’ 
lige nedenunder eller i den bredere 
gennemsnitsgruppe. Vi var bedst i 
sprint- og kastedisciplinerne, mens 
springdisciplinerne og de længere 
løbedistancer var noget tyndere 
besat. Generelt klarede vores dren-
ge sig bedre end vores piger, men 

Murermester 
Preben F. Hansen 

 
Tranemosevej 61 2750 Ballerup 

 
tlf. 4497 - 5243 

 
Alt murerarbejde udføres 

 
∗ Nybygning 
∗ Om- tilbygning 
∗ Ejendomsvedligeholdelse 
∗ Reparationer 
∗ Iso-kærn 
∗ Tagarbejde 
∗ Flisearbejde 
∗ Forsikringsskader 
 

Ungdom 
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det skal så også bemærkes, at 
drengene oftest var flittigere og 
mere fokuseret med henblik på 
træning og stævneaktivitet end 
pigerne. Blandt pigerne var der 
mere hyggesnak og fokus på at 
”det kan jeg ikke finde ud af !” 
(hvilket oftest ikke var tilfældet, 
men nok snarere dækkede over en 
vis usikkerhed). Trænerne prøvede 
på flere måder at motivere pige-
gruppen og en af mulighederne 
som vi arbejder videre med i 2006 
er at få dannet nogle pigehold, 
som den enkelte kan føle sig for-
pligtet overfor ikke kun socialt 
men også træningsmæssigt.  
 
Sociale aktiviteter mm 
Året bød endvidere på en blanding 
af udflugter i forbindelse med 
stævner, træningslejre og hygge 
hjemme på stadion. Vi stillede op 
med hele 5 hold ved den indleden-
de runde i LTU og fik samtidig en 
rigtig god dag ud af det med hygge 
under parasollerne. Så var vi to 
gange på hyggelige weekendture 
til Sverige for at deltage i Öre-
sundsspelen hhv. Tetra Pak Cup. 
En enkelt sammenkomst i Atletik 
for Sjov ligaen blev det også til 
midt i den travle decembermåned.  
 
Flere af de ældre medlemmer del-
tog i påsketræningslejren i spanske 
Cambrils sammen med BAK 
og/eller i sommerferietræningslej-

ren i Sverige sammen med KAM.  
Det styrkede såvel formen som det 
gode forhold til de andre deltagere. 
Især relationen til BAKs ungdoms-
medlemmer betyder at BACs egne 
medlemmer oplever at have mange 
gode venner, når de er ude til 
stævner. Så er ventetiden mellem 
de enkelte discipliner meget korte-
re.  
 
Og så fejrede vi - som traditionen 
byder - et flot og godt atletikår 
med en sjov og velbesøgt Pokal-
fest i november. Der var pokaler, 
plaketter, diplomer og emblemer 
til den store guldmedalje.  
 
Europa Cup turen var jo et af 
punkterne på sidste års generalfor-
samling, idet BACs hold ikke ville 
kunne deltage uden et tilskud fra 
bl.a. BAC. UA var meget glade for 
generalforsamlingens opbakning 
til at give et tilskud på kr. 20.000 
til holdet og der skal endnu en 
gang lyde et TAK til alle for støt-
ten !  I de efterfølgende måneder 
forsøgte Johnny Bagge, Lars Mik-
kelsen og undertegnede at skaffe 
yderligere penge fra diverse firma-
er og fonde. Udover et velkom-
ment legat fra 
FIG/Landbrugslotteriet på kr. 
3.000 og ’rejsestøtte’ fra det euro-
pæiske atletikforbund på Euro 
600, lykkedes det os ikke at stam-
pe andre penge op af jorden. Tak-
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ket være en egenbetaling fra hver 
deltager på kr. 2.350 lykkedes det 
os imidlertid at få gennemført en 
socialt og sportsligt vellykket tur 
indenfor budgettets rammer.  
 
 Lad mig slutte af med at takke 
medlemmer, trænere, forældre og 
med-bestyrelsesmedlemmer for et 

godt samarbejde i 2005. Jeg synes 
vi har alle forudsætninger for at 
også 2006 bliver et godt atletikår.  
 
 
                  *   *   * 
 
                    Inger 
 

 

Ungdom 

BAC-Spejlet: 
Så har jeg som redaktør valgt 
at lade dette nummer være det 
sidste fra min hånd i denne 
omgang. Det har været en for-
nøjelse at formidle indlæg 
m.m. videre til BAC’s medlem-
mer, venner, sponsorer m.m. 
Held og lykke med udgivelser-
ne fremover. Med venlig hilsen 
Erik Holbæk 
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Som inspiration til en beretning, 
læser jeg lige tidligere års beret-
ninger igennem. Og af en eller 
anden årsag bliver pågældende år 
helt modsat. Igen i år er ingen und-
tagelse, hvilket jeg tager, som et 
tegn på at mange har læst min be-
retning. Til næste år behøves det 
positive ikke at blive ændret! 
 
Hvor sidste år sportsligt set var 
fantastisk, har 2005 været en sløv 
en af slagsen. Kun 1 deltager til 
senior DM, og et mandlige DT-
hold som måske var det bedste i 
mange år, men alligevel langt fra 
en finale plads.  
 
Konstateringen må nok være, at 
seniorafdelingen ikke har været så 
langt fremme i skoene i år. Dog 
har der da været enkelte gode re-
sultater i form af klubrekorder i 
tre- og længdespring, og Andreas 
Bubes resultater taler for sig selv. 
Et stort tillykke skal lyde til Bube 
og også Johnny for endnu en fan-
tastisk sæson. 
 
Heldigvis har vi jo altid klubbens 
veteraner. De sluttede lige sæso-
nen med en guldmedalje for hold. 
Derudover er der som altid mester-
skab, både danske og nordiske, 

samt klub- og 
danske rekorder. 
Og man kan kun være imponeret 
over det flotte niveau, som klub-
bens veteraner viser år efter år.  
 
Sportsligt kan vi heldigvis kun 
glæde os og have store forventnin-
ger til 06. Vi har et meget konstant 
hold, hvor flere ungdoms aktive 
efterhånden træder i karakter og 
viser deres værdi, samtidig med at 
de rutinerede kræfter holder et 
pænt højt niveau.  
En ændring af DT-strukturen fra 
07 gør at det er sidste chance for at 
kvalificere sig til finalen. Det kun-
ne da være sjovt, at være med i 
den sidste DT kvalifikationsfina-
len i denne omgang. Desværre er 
kæden jo ikke stærkere end det 
svageste led, så lad os stå sammen 
og gør kæden endnu stærkere.   
 
Socialt har det derimod været tæt 
på topklasse. Kun en manglende 
julefrokost p.g.a. ombygning gør 
at det kun snuser til topklasse. For-
året bød på en grilfest i regnvejr, 
som alligevel var en hyggelig og 
festlig komsammen og så sluttet 
året med en fest der indeholdt alt: 
65 deltagere, mad, vin, jukebox, 
karaoke, dans og alt det som gør 

Årsberetning - atletikudvalget  
  v/ Formand Kasper Hansen   

Atletikudvalg 
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BAC til en fantastisk klub.  
Oven på 2 så gode fester kan man 
kun have store forventninger til, 
hvad festudvalget har i ærmet det 
kommende år.  

      Jeg glæder mig allerede. 
 
  *   *   * 
              Kasper Hansen 
 

PENBYG A/S 

Tømrer og snedker 

Hovedentreprenør 

Bygningsrenovering 

Totalentrepriser 

Råd og svampeskader 
 

”Vi er et tømrer/snedkerfirma med mange års erfaring og har 20 
håndværkere ansat. Vi er vant til at forestå alle former for 

bygningsarbejder, gerne i hovedentreprise. 

Gennem årene har vi opbygget et solidt netværk af 
underentreprenører, som vi kan stole på og dermed være 

konkurrencedygtige. 

Til hasteopgaver har vi 6 servicebiler med mobiltelefon og alt 
specialværktøj, som kan tilkaldes med kort varsel. 

Vore priser er konkurrencedygtige, så ring til os på tlf. 33 24 16 36 
eller per e-mail og få et uforpligtende tilbud. 

Skulle dette have Deres interesse, står vi gerne til rådighed med 
yderligere oplysninger og eventuelt et personligt møde. 

 
Kontakt os på: penbyg@penbyg.dk 

 
Ved udførelse af VVS arbejde henvises til: www.skovgaardvvs.dk” 

 
Penbyg A/S - Lykkeholms Allé 27 - 1902 Frederiksberg C 
Tlf.: 33 24 16 36 - Mob.: 40 17 16 36 - Fax: 33 24 26 26 
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Som nat og dag  
 
I 2005 blev vores stævner i høj 
grad påvirket af det omskiftelige 
danske vejr, hvilket en hurtig gen-
nemgang af årets 5 stævner bevi-
ser! 
 
For første gang i BACs historie 
skulle vi afholde en runde i DAFs 
vinterturnering for mellem- og 
langdistanceløbere. Distancen var 
en mil og vi havde fundet en lø-
bervenlig rute i Bagsværds indu-
strikvarter. Desværre betød et stør-
re snefald, at runden måtte aflyses. 
Så man kan ikke sige vi kom hel-
digt fra start. 
 
Næste arrangement på program-
met var en indledende runde i Eli-
tedivisionen for herrer. Her havde 
DAF imod reglerne programsat en 
dyst for vores 2. hold for herrer og 
damehold samme dag. Vi kunne 
derfor ikke gøre brug af de andre 
eliteaktives dommerkompetence. 
Alligevel lykkedes det at stable et 
hæderligt arrangement på banen. 
 
3. gang er lykkens gang som ord-
sproget siger. 3 stævne i år foregik 
i høj solskin og ingen vind, hvilket 

var perfekt i for-
hold til at løbe 
800m og 5.000m i 2. indledende 
runde af baneturneringen. Det blev 
en aften i højt humør og med mas-
ser af PR’er til de aktive. 
 
Herefter var det tid til en nyskabel-
se i dansk atletik, nemlig stævnet 
for-DM. For-DM var en afløser for 
de tidligere distriksmesterskaber, 
som bl.a. har gået under DAF-øst 
og DAF-vest mesterskaber. Det 
var meningen at stævnet skulle 
være et optaktsstævne til DM. Da 
stævnet lå lige midt i sommerferi-
en og desuden heller ikke var re-
klameret godt nok ud efter min 
mening blev deltagerantallet lidt 
halvtyndt. Desværre, da konceptet 
ellers er godt nok. For dommerne 
var der også nok at se til, da stæv-
net omfattede alle DM-øvelserne. 
 
Årets sidste stævne var Hold-DM 
for ungdom, der blev afholdt i ef-
teråret og det blev en rigtig efter-
årsdag, hvor regnen silede ned i 
samtlige 5 timer stævnet varede.  
 
Jeg vil gerne sige en stor tak til 
alle der har hjulpet til i løbet af 
året. Jeg håber meget vi ses i 2006, 
hvor vi har lidt færre engagemen-

Årsberetning - stævneudvalget 
  v/ Formand Christian Due Pedersen  

Stævneudvalg 



21 

ter på programmet end i 2005. 
 
Vi satser igen på at starte udenfor 
stadion. Ultimo maj står der 1. 
udgave af Gladsaxe Løbet på pro-
grammet. Distancerne er 5- og 
10km samt et kortere børneløb. 
Start og mål bliver ved kommu-
nens rådhus. Nærmere information 
følger snart på klubbens hjemme-
side. 

 
Senere følger et større veteran-
stævne samt DM i stafetter samt 
finalen i baneturneringen. Datoer 
fremgår af opslag i klubhuset. 
 
                 *    *    * 
 
      Christian Due Pedersen 
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DM i Malmø 2006 
v/ Jacob Wolfgang og Kamilla Kofod  

Så var det blevet tid til den årlige 
tur til Sverige. Efter en god og 
hård vintertræning skulle vi til det 
store udland og afprøve formen 
mod de bedste atleter i Danmark. 
 
Fredag den 24. februar tog en lille 
flok på 8 mand af sted til Malmø. 
Vi lagde ud med at spise den tradi-
tionelle vinder-bøf og sluttede af-
tenen af med en god energi-
bombe-kage på hotellet. 
 
Lørdag morgen var de første i akti-
on. Den første distance på dagen 
var 200m, som Ørnsø og Wolf 
kastede sig ud i. Wolf var den før-
ste i ilden og lagde sig skarpt i 
spidsen, da han vandt første heat. 
Desværre blev de kun til en 5. 
plads, men den unge herre lavede 
pr., da han formåede at løbe 22.64 
sek. 
 
Næste mand var Ørnsø, som vandt 
Juniorguld med stor stil i tiden 
22.87 sek. og ny indendørsrekord.  
I dette års DM var BAC på sprint-
distance også repræsenteret at det 
stærke køn, i og med Susse Mal-
ling også var i aktion. På trods af 
at hun havde været ude med en 
skade op til DM, præsterede hun 
alligevel at løbe i en fin tid på 

26.67 sek., som vinder af B-
finalen. 
 
Dagens højdepunkt kom dog da 
BAC’s atleter kastede sig ud i den 
for Bagsværd normalt stærke di-
sciplin, trespring. I dagens konkur-
rence stillede to håbefulde atleter 
op. På kvindesiden stillede Kamil-
la til start. Efter to runder må det 
siges, at hun var en anelse nede i 
kulkælderen. Heldigvis fik hun i 3. 
spring givet den gas med et spring 
på 9.74m. Dette gav hende en 
plads i finalen og 3 spring yderli-
gere. Hun kvitterede med et 4. 
spring på 10.21m, ny pr med 45 
cm og en flot 7. plads. Kun 7 cm 
fra klubrekorden. Mon den ryger 
til sommer?  
 
Hos herrerne stillede Bagsværds 
hårdtarbejdende træner op. Kalle 
har gennem de sidste par år brugt 
enormt meget tid på at træne sprin-
terne og springerne i klubben og 
tilsidesat sin egen træning. Allige-
vel viste han stort overskud i da-
gens konkurrence. På trods af at 
have haft en ifølge ham selv lidt 
skidt optakt til DM formåede han 
at ramme formen perfekt. Med en 
serie stabilt over 14m og et læng-
ste spring på 14.61m snuppede han 

Inde DM 2006 
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sølvet og Bagsværds eneste senior-
medalje. Et stort tillykke herfra. 
Det er flot. Vi glæder os allerede 
til udendørssæsonen.  
 
Lørdag aften blev tilbragt med højt 
humør på hotellet, hvor nogle vist 
festede længere end andre. 
Søndagen startede tidligt for Wolf 
og Ørnsø med morgenmad kl. 
6.30. Dagens højdepunkt, den tra-
ditionsrige 60m, lå temmelig tid-
ligt. Her havde Bagsværd tre mand 
i aktion. Wolf, Ørnsø og Susse. 
Første mand i aktion var Wolf. 
Efter et skuffende indledende heat 
var der spænding om hvilken fina-
le der skulle løbes. Det blev hel-
digvis til en A-finale og målsæt-
ningen var opnået. I finalen blev 
det til en 6. plads i en dog lidt 
skuffende tid, 7.21sek.  
Med afbud fra hans nærmeste kon-
kurrent var Ørnsø hos juniorerne 
guldfavorit, men han skulle lige 
give os lidt spænding for pengene 
ved at give de andre et lille for-
spring i finalen. Udover en tyvstart 
fra sølvvinderen som de 
”rutinerede og kompetente” dan-
ske dommere ikke så, valgte Ørnsø 
at vente med at løbe til alle havde 
forladt blokken. Alligevel indhen-
tede han feltet og vandt guld i ti-
den 7.32sek. Sidste mand i aktion 
var Susse, som løb 8.28 sek. 
Ørnsø var den store medaljesluger 
da han også vandt guld sammen 

med Bube, Simon og Mikkelsen 
på 4*200m. 
På 400m stillede Kamilla op hos 
kvinderne og hos mændene løb 
Adam sit kun andet løb. For Adam 
blev det en rigtig god dag med ny 
personlig rekord og en opfyldning 
af målsætningen om at løbe under 
57 sek. Derfor var det dejligt at se 
uret sige 56.99sek.  
Kamillas tid på 66.93sek. var den 
næstbedste tid hun nogensinde har 
løbet. Alligevel var hun lidt skuf-
fet da der var plads til en del mere. 
Desværre var benene trætte efter 
en lang lørdag. Vi håber og regner 
med at hun revancherer sig til 
sommer. 
 
Her til slut vil de aktive atleter 
gerne sende en stor tak til det hep-
pekor/filmhold, der tog den lange 
tur over sundet for at se os i akti-
on. Det er rart med opbakning og 
nogen der kan skabe en stemning. 
Tag endelig med en anden gang! 
Alt i alt var det en rigtig god tur 
med en masse flotte personlige 
resultater. En sidste tak skal lige 
gå til Kasper H. Hansen for at væ-
re den han nu engang er og samti-
dig har udviklet sig til en genial 
træner med forståelse for sine akti-
ve. Vi ser frem til en god sommer-
sæson, hvor vi forhåbentlig kan 
skrive om endnu bedre resultater. 
 
Jacob Wolfgang og Kamilla Kofod  
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Sølv til Kasper Hansen i 3-spring ved Inde DM 2006. 
Øverst Anders Møller, DK’s første over 17m  

Inde DM 2006 

” Han kan ikke læse...” 
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Se her veteran, motio-
nist og senior! 
 
BAC har modtaget en invitation 
fra  SV Turbine Neubrandenburg 
til det årlige internationale Tollen-
seseeløb. Løbet finder sted  lørdag 
den 17. juni 2006.  
Neubrandenburg er en af Gladsaxe 
Kommunes mange venskabsbyer. 
Invitationen gælder 8 BAC-løbere 
såvel kvinder som mænd. 
 
Indkvartering og ophold i 
Neubrandenburg.  
Vi bor i dobbelt værelser på 1. 
klasses hotel og med fuld forplej-
ning dels på restaurant og dels pri-
vat. 
I forbindelse med besøget afholdes 
stor international sportsfest lørdag 
aften og udflugtsture om sønda-
gen. 
 
Neubrandenburg er en gammel 
by fra 1350 med 70.000 indbygge-
re som ligger i Mecklenburg områ-
det i det gamle Østtyskland. Byen 
er rig på mange store seværdighe-
der f. eks. Ringmuren med de 

mange  byporte der omkranser 
byens centrum med de skønne par-
ker. Foruden byens kirker, store 
parkanlæg, skove, og søen 
(Tollensesee), der er på størrelse 
med Lyngby-, Bagsværd- og Fure-
sø.  Endvidere er der mange 
idrætsanlæg, nogle er udbygget 
med indendørs løbe- og atletikba-
ner - - -ja der er noget at se på.  
Glæd jer! 
 
Vælg selv din løbedistance: 
Marathon / stafetmaraton 9,5-11,1-
10,9-10,7 / halvmarathon eller 10 
km. 
 
Alle Neubrandenburgs venskabs-
byer er som vi officielt inviteret, 
så op mod 5-6 nationer stiller op i 
dette store arrangement, plus del-
tagere fra Tyskland. 
Det er en stor oplevelse at deltage 
i løbet, da alt er veltilrettelagt i 
professionel stil. 
 
Turen til Neubrandenburg om-
fatter 4 dage med 3 overnatninger 
og forplejning, der betales af 
Neubrandburgs Kommune. 
Gladsaxe Kommune betaler end-

Internationale Tollensesee-
løb 17. juni 2006 i  

Neubrandenburg, Tyskland. 
v/ Helge Skyum 
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Bagsværd 
Hovedgade 

127 
2880 Bagsværd 

 
Vi tilpasser dine benklæder 

mens du venter 
 

Når sportsmænd skal købe tøj, 
går de til KENN. 

 

44 98 00 04 

KENN 

videre 50% af rejsen tur/retur. Så 
det er ligesom at vinde en ferie i 
lotteri. 
 
BAC-holdet rejser fredag den 
16. juni kl. 8,30 og hjemrejsen 
fra Neubrandenburg finder sted 
mandag den 19. juni efter mor-
genmaden. 
 
Deltagerne på turen må formodes 
at give BAC en hjælpende hånd 
ved tyskernes genbesøg til Eremi-
tageløbet den 8. oktober. 
 
Kunne du tænke dig at deltage i 
det 16. internationale Tollensesee-
løb i Neubrandenburg, så skynd at 
tilmelde dig senest den 15. april 
2006.  Ved overtegning lukker 
tilmeldingen. 

BAC-løbere har tidligere deltaget 
14. gange i det internationale Tol-
lenseseeløb i Neubrandenburg. 
 
Nærmere oplysninger om ovenstå-
ende kan du få hos:  
Jens Jensen  44494970 eller 
27280470  
Helge Skyum 44983380 eller 
21415834. 
 
Tilmeldingsblanket ophængt på 
stadion. 
 
                 *    *    * 
 
             Helge Skyum  

Tysklandstur 

”Jeg har beholdt dette ur af  
sentimentale grunde.  
Jeg har hugget det  

fra min bedste ven…..”  
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                                                                                                   ’s hjørne’s hjørne’s hjørne 

”Albert, - Nu har du igen lært den at sige nye ord” 

”Tør De gå med udenfor og sige det én gang til?”  

Tegningerne er stillet til rådighed af Karina Holbek. (Tegningerne må dog ikke bruges i andre 
sammenhænge). 
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Deadline for indlæg til næste nummer er 1. juni 2006 

En hilsen fra Island 

Et flerårigt ungdomsmedlem, Haf-
dis Gudnadottir, flyttede tilbage til 
Island ved årsskiftet sammen med 
sine forældre og søskende. Hafdis 
var en af BAC’s flittige piger fra 
1992-årgangen såvel til træning 
som til stævner. Samtidig indgik 
hun rigtig fint i pigegruppen, så 
det er et medlem vi alle savner !  
Den 1. marts fik Inger imidlertid 
en mail fra Hafdis og hendes mor 
Margret, som vi iler med at bringe 
videre til Hafdis' gamle klubkam-
merater. Skulle en eller flere af jer 
have lyst til at besvare Hafdis' 
mail, så send en lille hilsen til e-
mail adressen island@paradis.dk. 
På billedet kan I se Hafdis på præ-
mieskamlen, forrest på 3. pladsen, 

i hvid bluse uden ærmer. 
Hafdis var med til sit første Is-
landsmesterskab med sin nye klub 
´FH nu i weekenden og de vandt i 
aldersgruppen 12-14 år! Pigerne i 
14 år vandt også og blev Islands-
mester i atletik, og Hafdis var med 
i 4 X 200 m stafet og fik rigtigt 
godt løb, så hun er en meget til-
freds 'lille' pige nu, men ligger i 
sengen med influenza `:-) 
”Håber at alt går godt i BAC - VI 
SAVNER JER og glæder os til at 
komme på besøg i sommerferien.” 
 

Har det godt. 
 

Mange hilsner fra Island 
Margret og Hafdis 


