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Formand Anne Line Mørck: 

Kære alle. 

Tak for jeres fremmøde. Tak for jeres engagement. 

Jeg plejer her at komme med en beretning om hvad der er sket i året, som er gået. Men ærligt talt…. Det 

har I jo kunnet læse om allerede på Facebook, Instagram og på hjemmesiden, så det er gamle og 

uinteressante nyheder… 

Lige nu er jeg superglad for og stolt af at eliten og talenterne udvikler sig og bredden og ungdommen trives. 

Alle pladser i bestyrelsen er besat og at alle genopstiller. Det er et rigtig godt fundament at arbejde ud fra. 

Det er også dejligt, at vi har mange engagerede trænere, og der er plads til flere, for vi mangler nemlig 

hænder til den udvikling vi så genre vil gennemgå. 

Vi mangler også hænder til en hel del opgaver så som at stå for vores tidtagningsanlæg, når det er købt, at 

kunne være dommer ved stævner, nogle der kan bygge kasser eller kan hjælpe med vores redskaber og 

oprydning i samme sammen med Kim (klubben betaler alle udgifter, så det er jeres tid, vi beder om). Det 

ville være fantastisk med en ressource bank. 

At være en del af en forening er noget særligt. Man er en del af noget større end sig selv og med den 

indsats I selv yder, er I med til at få foreningen til at vokse og blive endnu større. 

Det betyder meget, at vi står sammen og løfter i flok. Ene gør stærk, men sjældent lykkelig. At løfte i flok 

gør stærkere og det er sjovt og bidrager til alles lykke. 

Bestyrelsens visioner for fremtiden er netop at få foreningstanken retur til klubben. 

Fokus for 2020 er: 

At få bygget ny hjemmeside, så vi skal have etableret et team til dette. Der er økonomi til at sikre ordentlige 

løsninger. Her skal så også være en liste med alle vores fælles kompetencer til ad-hoc opgaver gerne i et 

lukket forum. 

Vores Facebook sider/grupper skal administreres og vi skal have styr på hvilke, der er og til hvilke formål, så 

vi får adresseret de rigtige budskaber til de rette mennesker. 

 

Jeg er også glad for, at vi har fået tilskud fra både Nordea og FIG, så vi i år har kunnet købe en e-gun som 

start til vores fremtidige tidtagningsanlæg. FIG får lov at afprøve og låne denne til Gladsaxe løbet i juni, og 

vil så direkte opleve værdien af denne anskaffelse. 

Vi vil søge flere tilskud i år og købe resten af anlægget så snart vi har folk, der kan hjælpe med at 

administrere anlægget � 
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Formandsarbejdet kræver nærvær og engagement. Det vil jeg rigtig gerne bidrage med. Som I ved, har jeg 

flere kasketter på i min hverdag, og har også noget mere end fuldtidsarbejde ved siden af, så hvis der sidder 

nogen i flokken, som kan tilbyde det engagement og nærvær som denne post kræver, så hold jer ikke 

tilbage med at tilbyde mod kandidatur til formandsposten. Jeg kommer til at rejse mere i fremtiden, så jeg 

bliver ikke bedre kvalificeret end nu… 

Hermed vil jeg give depechen videre til udvalgene. 

 

Motionsudvalgets årsberetning. 
Som genoptagen tradition har der været afholdt foredrag i starten af sæsonen. Denne gang var emnet kost 

i forbindelse med løb af Martin Kreutzer. Det er planen at der i foråret afholdes et nyt foredrag hvor emnet 

vil være skadeforebyggende træning.  

Mange motionister har deltaget i de BAC-fokus løb som er blevet afholdt igennem sæsonen, med flotte 

resultater. Dog har det været sløjt med opbakningen til få etableret et ”heppe team” til de enkelte løb. Det 

er vores håb at dette vil være bedre i den nye sæson. 

I sommers kørte Susan Ravn et Skovfitness forløb med ca. 8 deltagere i gennemsnit. Deltagerne var meget 

glade for arrangementet.  

Til vintergymnastikken, har der været knapt 30 deltagere hver gang. Det er længe siden der har været så 

bred en opbakning. Deltagerne er meget glade for tilbuddet hvor træningen ledes af Susan Ravn med Levy 

Thomsen som hjælpetræner.  

I 2019 har vi gennemført flere forløb af ”I gang med løb”. I foråret startede vi et hold op fra 0-5 km, hvor vi 

afsluttede med at løbe en distance på 5 km uden pause. Umiddelbart efter startede vi et hold op at kunne 

gennemføre distancen på 10 km. til Royal Run, hvor rigtig mange deltog. I efteråret startede vi så endnu et 

hold op fra 0-5 km.  Også her afsluttede vi med at løbe en 5 km distance uden pause. For alle forløb blev 

der holdt afslutning, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål om klubben.  

Motionsholdet er igen ændret til BAC 3, hvor det er Bjarne, Lis og Lennart som står for den daglige træning. 

Træningsplanen er lagt op til offentligt skue.  Hold 3, vil grundlæggende bestå af intervaltræning om 

tirsdagen, tempo/distanceløb og torsdagen og endelig en lang og langsom løbetur om lørdagen. 

Træningsprogrammet har fokus på den ”grønne” halvmaraton, sidst i april og Eremitageløbet, samt CPH-

Half i efteråret. Mottoet for hold 3 er: alle bliver hentet, ingen efterlades på ruten. 

Det skal også nævnes at BAC 2 er genopstået med Benedicte Ussing Kastrup som træner, det er dejligt at 

det tomrum atter er udfyldt. Det bliver spændende at følge holdets udvikling og komme med en længere 

beretning næste år. 

På BAC 1, hvor træningen er meget konkurrence præget, er der opnået flotte resultater til mesterskaber og 

frostcup. Der er opnået DM flere medaljer for både hold og individuelle præstationer på langdistancerne. 

På mellem og lang er der ligeledes opnået flotte mesterskabs resultater. På 10 km distancen var det dog 

præget af manglende styr på holdene, hvilket resulterede i at fortjent mesterskab ikke blev anerkendt.  
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Meget skuffende fra Dansk Atletiks side af, og klubben gjorde mange indsigelser. Til sidst kan nævnes at 

Årets nye fund af dygtige løbere i år faldt på Bettina Guldbæk samt at Peter Busk blev hædret som årets 

løber. 

De kvikke har opdaget at Henrik Eiersholt på eget initiativ jævnligt tilbyder trailløb i skoven. Dette 

annonceres løbende på Facebook. 

Vi har i årets løb forsøgt at erhverve nye medlemmer til klubben med fokus på alderen mellem 35-45år. 

Dette arbejde blev udført i samarbejde med DGI og resultatet var meget dårligt. Idet resultatet blev at 

ingen nye medlemmer kom til.  

Vi har også forsøgt os med at etablere et familiehold. Her var der en beskeden interesse, til trods for at det 

var et gratis tilbud. Desværre havde undertegnet noteres forkert i kalenderen, så projektet gik i vasken. 

Vi har desværre måtte sige farvel til to mangeårige trænere, nemlig Jens Jensen og Henrik Eiersholt. 

Klubben takker mange gange for deres indsats. Dette betyder også at vi søger nye kræfter som har lyst til 

at, stå i spidsen for vores motiverede løbere, eller måske blot hjælpe lidt til en gang imellem.  

Traditionen tro har der også været afholdt sommerfest, julefrokost samt julehygge med æbleskiver. En stor 

tak skal lyde til alle de engagerede ildsjæle som har stablet arrangementerne på benene. En stor tak skal 

ligeledes lyde til dem som deltog i afviklingen af Tracks series på stadion samt til Gladsaxeløbet. 

Sidstnævnte på en våd regnvejrsdag. 

Jakob Rønhoff Hyllegaard, formand for motionsudvalget. 

 

Årsberetning Atletikudvalget 

Vi stillede med et kvinde- og et herrehold i DT turneringens indledende runde i 1. division på Ballerup 

Stadion den 2. juni 2019. Både kvinderne og herrerne kvalificerede sig til at deltage i den efterfølgende 

kvalifikationsmatch til Elitedivisionen, der foregik på Rudegaard Stadion i Holte den 8. september 2019. 

Kvalifikationsmatchen blev en forholdsvis tæt affære, hvor Bagsværd Atletik Club desværre endte lige uden 

for oprykningsfeltet. Bagsværd Atletik Clubs kvinder endte på en 5. plads, og herrerne sluttede på 3. 

pladsen. Tak til de mange atleter, trænere og dommere/hjælpere, som var med til at afvikle stævnerne og 

gøre dagene til gode og spændende atletikoplevelser. 

Masters 2019 

BAC stillede vanen tro med et mix-hold i den landsdækkende Masters Turnering. Der er 2 indledende 
runder i foråret. For at gå videre til finalen, der skulle afvikles i Greve den 1. september, skulle vi efter de 2 
indledende runder slutte blandt de 6 bedste øst-hold, der i finalen skulle møde de 6 bedste vest-hold samt 
den arrangerende klubs hold. BAC kvalificerede sig til finalen, hvor vi opnåede en 7. plads blandt de 13 
deltagende hold. Der er en regel om, at flere klubber må slå sig sammen og stille et fælles hold, såfremt der 
ikke er Masters nok til et rent klubhold. Hvis vi regner de blandede hold fra, er BAC det 4. bedste hold i 
Danmark. Der var flere yngre debutanter på holdet, og de udgør sammen med de mere rutinerede et 
homogent hold, hvilket indebar, at vi i år kunne avancere 3 pladser i forhold til året før.   
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DM individuelt for Masters Open, blev afholdt i Hvidovre. For første gang var det muligt for udenlandske 
Masters, at stille op. 6 af BACs Masters opnåede i alt 8 guldmedaljer samt 4 sølv og 3 bronze.  
 
Formand for Atletikudvalget Carsten Sørensen 
 
 

Elite-Talentudvalgets beretning: 

Forord. 

Elite- og Talentudvalget er en overbygning på Ungdomsudvalget og Atletikudvalget og er afhængige af, at 

ledere og trænere i de 2 udvalg yder en stor indsats over for de aktive, så de bliver trænet og skolet, så de i 

sidste ende kan opfylde de kriterier, der er sat for, at kunne blive optaget som Eliteatlet eller Talent i BAC. 

Derfor skal der også gives stor kredit ift. det arbejde der udføres af trænere og ledere i de 2 udvalg både for 

Spring/Sprint, Kast og Mellem/Lang. 

Da det er klubbens bedste atleter og deres præstationer der skal berettes om, så siger det også sig selv, at 

det hovedsageligt er de positive historier der vil blive fremhævet. Og det har været et år med nogle meget 

positive historier og kæmpe præstationer i dansk og international atletik. Da det er nødvendigt at 

begrænse sig, så skal det nævnes, at der er sat et hav af Personlige Rekorder og en meget stor mængde af 

Klub Rekorder, hvilket ville være noget af det vi kunne fremhæve, hvis det ikke havde været for de kæmpe 

præstationer der følger. 

Eliteatleter. 

Vi har heldigvis i adskillelige år haft en trofast international senioratlet i Andreas Bube og han bliver ved 

med at præstere på et meget højt plan, samtidig med at han er et stort samlingspunkt og bidrager godt til 

træningsmiljøet i klubben. Han missede godt nok kvalifikationen til VM, men dobbelt Danmarksmester på 

800m (Inde og Ude), uofficiel Nordisk Mester på 800m-inde ved at vinde ved Nordenkampen, nr. 5 ved EM-

inde og med meget flotte tider i løbet af 2019 på 800m 1.46,58 (ude) og 1.47,43 (inde) viser hvilken 

Verdensklasseatlet, som BAC stadig kan være meget stolt af. Og hvis det på nogen måde er muligt ift. den 

planlagte sæsons træning og konkurrencer, så stiller Andreas også op for klubbens DT-hold, hvilket har 

givet mange point til holdet i 2019. Hans mangeårige træner Johnny Bagge er i 2019 udnævnt til Dansk 

Landstræner for Mellem/Lang, men fortsætter heldigvis som træner for Andreas og Johnny er med hans 

store erfaring en stadig kapacitet for BAC. 

Vores anden ”Team Danmark”-atlet Mia Helene Mørck tog til USA efter sommeren 2018 og har haft en 

noget svingende periode, hvor tilpasning til de nye forhold nok har haft indflydelse på hendes resultater. 

Hun præsterede dog så flot, at hun blev udtaget til landsholdet til European Games og EM U23, som en 

brækket knogle i foden, ifm. forberedelse til de nævnte mesterskaber, satte en brat stopper for. 

Ifm. Universiaden i Napoli var der 3 BAC-atleter der klarede kravet, dog var der andre danskere der fyldte 

kvoten op for dansk deltagelse, således at Joachim Weel Rosbo og Christoffer Frost-Jensen Johansen ikke 

blev udtaget. Eneste BAC-islæt var Josefine Rytter, som på 1500m satte PR og dermed til fulde levede op til 

forventningerne. Josefine vandt desuden Bronze ved Danmarksmesterskaberne på 1500m. 

Joachim Weel Rosbo har meget fokus på Langrend i en del af året, men alligevel lykkedes det Joachim, at 

sætte ny Senior Klub Rekord på ½-maraton og at vinde U23 Danmarksmesterskabet på både ½-maraton og 

10km landevej, hvor det desuden blev til Sølvmedalje ved Senior Danmarksmesterskabet for hold sammen 

med et par andre unge ”mænd”, som omtales senere. 
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Christoffer Frost-Jensen Johansen, som kom til BAC i sensommeren 2018 fra Sønder Omme havde sin første 

hele sæson i 2019. Her lykkedes det at vinde Sølv ved Danmarksmesterskaberne på 800m og han blev nr. 3 

på årets rangliste på distancen. Desuden vandt Christoffer Mile-løbet ved Royal Run og kunne kåres til 

”Danmarks hurtigste Miler”. 

De ovennævnte atleter er sammen med nogle sprintere dem der udgør BACs Senioratletik og BAC sætter 

stor pris på deres trofasthed og vil efter bedste evne fortsætte med, at støtte dem i deres bestræbelser på, 

at til stadighed opnå flotte resultater for BAC. Mange yngre tabes i ungdomsårene og derfor er de 

ovennævnte vigtige i opbygningen af en decideret Senioratletik i BAC. 

Talenter. 

Anton Østdal og Joel Ibler Lillesø har haft et parløb igennem sæsonen 2019 både hvad angår konkurrencer 

og træning. Sammen med Joachim Weel Rosbo har de indgået i et samarbejde, hvor de er tovholderne i et 

træningsmiljø, der har givet nogle fantastiske resultater. 

I 2019 startede det med, at de vandt Danmarksmesterskabet i Cross i hver deres aldersklasse Junior og 16-

17 år. Den præstation gjorde, at de blev udtaget til Juniorlandsholdet til VM Cross i Århus. Og her slog de 

virkeligt igennem internationalt langt foran de andre danskere, hvor Anton blev nr. 34 og Joel nr. 42 hos 

juniorerne. Næste store bedrift var Danmarksmesterskaberne på 10km landevej ved Royal Run. Her vandt 

de igen Danmarksmesterskabet i hver deres aldersklasse og satte samtidig Klub Rekord i de samme 

aldersklasser. Og det var de 2 unge ”mænd”, der sammen med Joachim vandt Sølvmedalje ved Senior 

Danmarksmesterskabet for hold. Herefter løb Anton krav på 5000m til Junior EM og satte Klub Rekord i 18-

19 år, hvilket er en flot bedrift, men desværre fik Anton senere træthedsbrud i skinnebenet og måtte melde 

afbud til mesterskaberne. Joel løb krav på 3000m til EYOF (Europæisk Ungdoms OL) og satte Klub Rekord i 

16-17 år, hvilket er en flot bedrift, men ved mesterskaberne blev han væltet med mindre end 1000m til mål 

og udgik. De har lidt at revancere ved internationale Mesterskaber på bane. Mens Anton holdt pause pga. 

træthedsbruddet og genoptrænede, så vandt Joel dobbelt Danmarksmesterskab i 16-17 år på 1500m og 

5000m og ifm. en skovtur med familien i Dyrehaven, så blev Joel nr. 3 ved Eremitageløbet, som fik B.T. til at 

skrive ”Aldrig har en 15-årig løbet så hurtigt gennem Dyrehaven”, hvor han senere blev kåret til ”Årets 

Eremitageløber”. 

Herefter var Anton ved at være klar igen og ved Cross Nationals runderne løb Anton og Joel parløb langt 

foran de andre og de skulle bare blive enige om, at skiftes til at vinde. Det gav igen udtagelser til Junior 

landsholdet i Cross til Nordiske Mesterskaber og Europamesterskaberne. Ved de nordiske mesterskaber 

lykkedes det Joel, at smutte forbi 2 konkurrenter ganske få meter fra målstregen, så han vandt Sølv og 

sammen med Anton blev det også til Sølv for hold. Ved Europamesterskaberne i Cross løb de begge et 

fænomenalt flot løb, så Joel kom i mål som nr. 16 og Anton som nr. 17 ud af over 100 juniorløbere. 

Ifm. alle Joels flotte præstationer og tider, så har han løbet så stærkt, at han har sat DUR 16 (Dansk 

Ungdomsrekord for 16-årige) på hele 5 distancer: 1500m, 3000m, 5000m, 5km landevej og 10km landevej. 

Det erindres ikke set før i klubbens historie. 

Og så er der faktisk en endnu yngre Philip Grundt Hansen (2004), der har løbet hurtigere end de 3 ”store” 

(Joachim, Anton og Joel) på 3000m, 5000m og 5km landevej, dengang de havde samme alder som Philip. 

Det blev rigtig meget ”løb”, men der sker også noget i både Spring/Sprint og Kast. Der er i begge 

disciplingrupper blevet præsteret rigtig godt og trænerne har gang i en positiv udvikling af flere unge 

atleter. Udviklingen skal bare fortsætte, så atleternes niveau løftes, så ungdomsatletikken og Talenterne i 

BAC vil blomstre og via fastholdelse i et godt træningsmiljø, så vil det også bidrage til at Senioratletikken vil 

vokse i BAC. 
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En del af fremgangen i Kast kan vi nok takke, at vi nu har haft et velfungerende kasteanlæg på Bagsværd 

Stadion. 

2020. 

Planen for 2020 er selvfølgelig, at fortsætte med at præstere på samme niveau og gerne højere og her er 

det udvalgets opgave, at støtte de ambitiøse atleter i deres bestræbelser på at kunne det. Grundlæggende 

gælder det om, at de træningsmiljøer der er i Spring/Sprint, Kast og Mellem/Lang og deres trænere 

fortsætter og udvikler sig til noget endnu bedre. Det gode træningsmiljø kan afføde den fastholdelse, som 

klubben er så afhængig af og i sidste ende også atleten, da det kræver ca. 10.000 træningstimer for at opnå 

”det optimale”. Der er sat mål om deltagelse fra BAC-atleter ved både OL, EM, Junior VM, U18 EM på bane 

samt Junior NM og Junior EM i Cross. Da alle ikke har planlagt deres sæson endnu, så kan det vise sig, at der 

er endnu flere internationale planer. Om disse planer lykkes vides ikke, men ellers så tilstræbes det, at 

placere BAC på præmieskamlerne ved DM, DMU og ØDMU. 

For at opnå de planlagte mål, så skal atleterne støttes mest muligt af BAC. Trænerne gør en kæmpe indsats, 

men det er begrænset hvor stor en økonomisk støtte, at klubben kan yde til transport og ophold ifm.  

Danmarksmesterskaber, træningslejre, rejser til udenlandske stævner, DAF-gebyr ved landsholdsudtagelse, 

behandlinger og diverse udstyr. Derfor vil udvalget og klubben tage imod med kyshånd, hvis der er nogen 

der kan bidrage med noget, der kan give en økonomisk hjælp til Eliteatleterne og Talenterne i BAC.  

Herudover kan der også bruges nogle til, at bidrage med arbejdet i Elite- og Talentudvalget, hvor der 

specifikt tænkes på opdatering af reglerne for Elitestøtte og Talentstøtte samt oversigten på BAC’s 

hjemmeside med Eliteatleter og Talenter og deres præsentationer. Selve præsentationerne skal atleterne 

selv opdatere. 

Carsten Rytter formand for Elite-Talentudvalget. 

 

Børn/ungdomudvalgets årsberetning. 

 
Ungdom 2019: 
Josefin har været ungdomsudvalgsformand i et år, og har skullet lære en masse om Bagsværd Atletik Club, 

og hvordan det hele fungerer. Vi er ved at være på plads og håber at vi kan få endnu flere hænder til at 

hjælpe med at løfte opgaverne i børn/ungdom. Vi vil utrolig gerne oprette nogle udvalg og på den måde få 

endnu mere gang i aktiviteter for børn og unge i Bagsværd Atletik Club. 

Josefin og Anne Line hjælper gerne et udvalg godt på vej og deltager på sidelinien.  

 

Børne- og ungdoms andelen i klubben er fortsat stabilt stor med fyldte hold i B1, B2-1 og B2-2 som tæller 

de første 120 børn. B3, som er de specialiserede atleter i alderen 14+ og som i virkeligheden strækker sig 

helt til de 25-28-års. Vi er glade for den tilgang vi ser af børn og har venteliste til de fleste hold.  

Vi vil rigtig gerne på sigt kunne udvide med flere børnehold når vi er klar til det, både administrativt og med 

trænerhænder. 

Tak til alle vores både nye og gamle atleter som er med til at sikrer vores gode samarbejde og forhold til 

øvrige klubber, hvilket jeg er sikker på, at vi nok skal mestre så længe vi husker den gode tone og 

kommunikation.  
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Holdaktiviteterne i 2019 var igen gode, og efterhånden som vores atleter vokser til, bliver holdene endnu 

stærkere. Det bliver spændende at følge i årene frem over, da vi kan se virkelig god fremgang på både børn 

og ungdoms atleter på alle hold.  

 

Vi har desværre måtte sige farvel til trænere der gennem mange år har været en stor del af trænerteamet, 

vi er så taknemmelige for alle de træningstimer der er blevet lagt i klubben. Klubben takker mange gange 

for deres indsats. Dette betyder også at vi fortsat godt bruge flere trænerkræfter til vores ældste børnehold 

og ungdom. 

 Vi kan også snildt finde plads til flere voksne børnetrænere, gerne tidligere aktive, eller forældre, der gerne 

vil deltage i børne- og ungdomsarbejdet. Vi har været heldige at få suppleret med nogle unge trænere, og 

det er vi rigtig glade for.  

 

Stævner:  

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 var atter en succes i 2020, så attraktivt her i 2020 at 

mange af vores egn atleter ikke nåede at få plads. Vi vil til næste år se om vi kan få lavet sommeraktivitet 

inden for klub regi så vi kan tilbyde begge dele til alle vores atletik børn. 

 

Økonomi i ungdomsafdelingen: 

 Igen 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 igen båret frugt. 

Pokalfesterne finansieres via børnenes lodseddelsalg og egenbetaling og kun et lille tilskud fra klubben. 

Andre sociale arrangementer finansieres på samme måde.  

 

 

Sociale arrangementer: 

Pokalfesterne i år var både festlige og med sjove indslag fra trænere. 

Vi vil i den kommende sæson gerne have endnu mere fokus på det sociale i børn/ungdom. I den forbindelse 

vil vi gerne have udvalg der i samarbejde med Josefin kan stå for disse arrangementer. 

Det har så stor betydning for en sund udvikling og er vigtig for at fastholde de unge i sporten. 

Der vil i næste års budget være afsat penge af til både klub- og børnearrangementer, for at holde 

egenbetalingen nede. 

 

Josefin Rønhoff Hyllegaard, formand for børn/ungdomsudvalget. 

 

Beretning Triafdeling: 

Vi er omkring 20 medlemmer i triafdelingen. Der deltages normalt i Ironman konkurrencer og ½ IM, samt 

diverse stævner med mindre tri-distancer.  

I år har næsten alle løb været aflyst pga. Corona pandemi. Der var ellers tilmeldinger til flere konkurrencer i 

i Italien og Holland, som ikke blev til noget. 
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Vi har dog haft et enkelt stævne som ikke blev aflyst i Thorsminde. Her havde vi 3 deltagere med til som 

deltog i halv -og hel Ironman på en hård rute, med svømning i Vesterhavet og et marathonløb i strandsand. 

De sociale arrangementer som vi plejer at holde et par gange om året i Tri-klubhuset har vi ligeledes måtte 

aflyse. Her plejer vi at udveksle ideer til at deltage i kommende tri-events og forslag til klubarrangementer. 

Svømmetræning med Susanne Nielsen plejer at være omdrejningspunktet hvor vi mødes ugentligt, men har 

også været aflyst det meste af året. Vi har dog genoptaget svømmetræningen i juni måned og regner med 

at fortsætte i den nye sæson. 

Cykeltræning i mindre grupper foregår typisk i weekender og aftales fra gang til gang. Om vinteren er det 

ofte spinning som erstatter cykeltræningen. 

Flere af tri-medlemmerne deltager i løbetræningen sammen med BAC’s løbehold. 

Formand for Tri-udvalget Brian Klovgaard Lassen. 

 

 BAC`s bestyrelse. 


	

