
2021 sæsonen blev endnu en gang i pandemien skygge.

Heldigvis var det muligt at fortsætte træningen skønt det var under restriktioner.

Mange motionister havde håbet at løbe CPH marathon i 2021, dette blev dog aflyst i sidste øjeblik til stor

skuffelse for dem som havde trænet frem mod dette.

BAC havde også fornøjelsen af at afholde en runde i TRACKS Serien. Her blev flere bekendt med de nye

skoregler som medførte at de dermed ikke kunne deltage i konkurrencen. Undertegnede arbejder på at der

vil være masters heats på de længere distancer til Tracks fremover, hvor de nye skoregler ikke vil være

gældende.

Der blev dog også afholdt motionsløb hen over sommeren. Herunder kan blandt andet nævnes Etape

København og Etape Bornholm som begge havde deltagelse fra BAC-medlemmer og flotte resultater blev

opnået.

Det skal også nævnes at der blev holdt DM for masters i sommeren 2021, hvor flere medlemmer

præsterede at komme på podiet.

Hen mod efteråret blev restriktionerne igen strammet. Heldigvis var det dog stadigt muligt at for afviklet

Frost Cup som traditionelt har mange BAC’er på startlisten. Også her blev der løbet flotte resultater som

resulterede i podiepladser på både den korte og lange distance.

På træner staben for motionsafdelingen har vi fået selskab af Jan Søgård-Hansen som fremadrettet står for

træningen torsdag og lørdag på BAC 1.

Henrik Eiersholt tilbyder stadig trail løb om søndagen til stor glæde for mange af motionisterne.

Susan Ravn som står for gymnastikken, oplever også stor succes med et højt fremmøde på ca. 20 personer

pr. gang i vintersæsonen, på trods af alle de forhindringer der har været med Corona og hallen der var

lukket. Om sommeren er holdet i skoven, også her er der flot fremmøde. Bredden på holdet er stor og

spænder aldersmæssigt lige fra 45-82 år, hvilket Susan syntes er meget livsbekræftende og inspirerende

som træner at opleve.

Der skal til slut lyde et kæmpe stort tak til alle trænere og hjælpere for den indsats I har ydet til fordel for

klubbens medlemmer.
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