Formandens beretning for 2019/20
En generalforsamling i BAK plejer at være nem lille sag med relativt få fremmødte,
men ved arrangementet i 2019 ændrede dette sig. Der blev stillet forslag om ny
klubdragt og logo, hvilket udløste et stort fremmøde og livlig debat. Beslutningen
blev at klubben skulle bevare den hvide bluse med sorte bukser, men skifte det
mangeårige logo ud med en mere tidssvarende. En lang proces med at konstruere et
nyt log og få det vedtaget blev sat i gang og har nu medført vores nuværende
resultat, hvor indholdet nu er atletik, løb og motion.
Sportsligt har året givet vores atleter mange personlige resultatmæssige forbedringer. Fremgangen hos vores kvindelige atleter har resulteret i at dameholdet
kunne forblive i Elitedivisionen og herrerne må forblive i 1. division trods en stor
indsats. Vores unge drenge stormer frem med fine præstationer som er blevet
tydeligt ved DMU-inde. Trænernes engagement og dygtighed er en stor årsag til
vores atleters fortsatte fremgang.
Klubbens mål om at få flere unge til at dyrke atletik bliver langsomt indfriet. Nye
meget unge er kommet til og mange har oplevet, ved at møde engagerede trænere
og et godt kammeratskab, at atletikken er en god sport. På nogle hold har der endda
været overvejelser om at stoppe for tilgangen, men heldigvis har det været muligt i
sidste øjeblik at finde hjælpetrænere. 4 af vores unge trænere har endog været på
børnetrænerkursus som første trin på en træneruddannelse.
2019 var foreløbigt det sidste år med Team Ballerup støtte på 50.000 kr. Klubben
kan aktuelt ikke leve op til forventningen om at have atleter på eliteplan på det
nationale og internationale niveau, men har til gengæld mange unge talenter, hvor
fremtiden bliver rigtig spændende. En del af vores atleter i TB – gruppen havde i
2019 vanskeligheder med at leve op til de aftaler, som var indskrevet i TBkontrakten sikkert begrundet i deres unge alder. Frasigelsen af deltagelsen i Team
Ballerup fjernede også et forventningspres på nogle trænere omkring de mange
forpligtigelser udover den egentlige trænergerning. Her skal også nævnes at
sportschefens store arbejde med Team Ballerup ikke altid harmonerede med
begrebet ulønnet/frivilligt arbejde.
Naturligvis bortfalder nogle atletilskud til bl.a træningslejren og sportstøj ved
udtræden af Team Ballerup. Klubben kan med ”egne” midler godt støtte talentfulde

og aktive atleter fremover. Ved at nedlægge en særlig elitegruppe imødekommer vi
også en del træneres ønske om at reducere forskelsbehandlingen af atleter, når de
er meget unge.
BAK har i det sidste år været en af DAF´s talentcentre og klubben har sammen med
vores sportschef Mandy deltaget i dette arbejde i samarbejde med Helsingør Atletik
og en DAF -repræsentant. Opgaven har været at afholde talentsamlinger, hvor
atleter og trænere fra forskellige klubber på Sjælland mødes i træningspas og bliver
gensidigt inspireret og udvikler relationer til andre atletikudøvere. De 2 første
samlinger er blevet afholdt i Helsingør og den tredje samling afholdes i marts måned
i Ballerup. Indhold, formål og form omkring samlingerne er fortsat til overvejelse,
men har været meget positive indtil nu for de fleste atleter. Udvalget bestående af
DAF, repr. fra Helsingør og Mandy vil indbyde til evaluering senere på året m.h.p.
fremtidige samlinger. BAK er indstillet fortsat at deltage aktivt i talentudviklingen
med andre klubber.
Klubben har længe ønsket et arbejde omkring ”den røde tråd” i trænernes arbejde
med de forskellige aldersgrupper. Hertil inviterede vi landstræner Mikkel Larsen som
kom med nogle generelle oplæg omkring ATK-træning og igangsatte et
gruppearbejde om hvordan skal BAK se ud, ”hvis vi havde frie hænder”. Mange
spændende og brugbare input kom fra grupperne til videre drøftelse og eksekvering
Motionsafdelingen overtog arrangementet Søndersøløbet 2. juledag og
gennemførte et flot arrangement, for første gang med elektronisk tidtagning (chips)
og mange flotte sponsorpræmier. Stor tilfredshed hos de mange deltagere og
samtidigt en stor tak til motionsgruppen og andre hjælpere. Særlig tak til Søren
Jensen som knoklede med sponsorpræmier, kørsel, opstilling, kakaobrygning m.m
Motionsafdelingen ønsker at fortsætte 2. juledag 2020 og der er nu flere tilkendegivelser om hjælp til arrangementet.
Et dejligt vejr og en fantastisk indsats fra mange i klubben herunder +60 gruppen
skabte grundlaget for en god indtjening til BAK fra Kræmmerfestivalen 2019. Det er
positivt at se så mange personer blandt klubbens medlemmer finder det sjovt at yde
en indsats ved dette arrangement, hvortil der også var optjent timer fra festivalen
2018. Vores udbytte blev på ca. 37.000 kr.

Udviklingsmål og visioner.
Efter bestyrelsens deltagelse i klubanalysearbejdet med firmaet Sportshouse,
trænernes temadag med Mikkel Larsen og et antal bestyrelsesmøder, vil jeg her
opliste nogle mål – og visionspunkter. Det vil være ønskeligt at den kommende
bestyrelse og klubbens trænere vil arbejde videre med følgende:
• Skabe flere sociale- og sportslige arrangementer så sammenholdet i klubben
udvikles.
• Få inddraget flere forældre i det ”daglige” liv i klubben, så klubben kan få
holdledere til de yngste og mange hjælpere til de mange små opgaver
omkring arrangementsafvikling.
• Skaffe medlemmer til alle vores grupper gennem en kvalificeret tilbud som
rummer aktiviteter til både bredde, talent, elite og motion.
• Drøfte videre i trænergruppen hvordan man bedst praktisere aldersrelateret
træning. Hvornår skal vi lege atletik og hvornår skal vi konkurrere?
• Skabe rum for en behagelig og konstruktiv kommunikation mellem alle
trænere og ledere.
• Få udviklet på vores modtagelse af nye medlemmer bl.a ved at tydeliggøre
vores værdigrundlag og beskrive atletikkens dna.
• Give vores nuværende trænere de bedste muligheder for videreuddannelse
og uddanne flere trænere.
• Udbygge vores samarbejde med andre klubber og deres trænere og udvikle
den rigtige talentudvikling i forlængelse af vores erfaringer fra de nuværende
ATK-talentsamlinger.
Bestyrelsesarbejdet i den forgangne periode har fungeret meget tilfredsstillende. En
rigtig god stemning og mange frugtbare drøftelser har ført til beslutninger, som har
været brugbare. Bestyrelsens enkelte medlemmer har med lyst og energi løst mange
små og store opgaver omkring klubbens aktiviteter. At mange ønsker at fortsætte et
år mere i bestyrelsen er særdeles positiv for igangværende projekter og
kontinuiteten i vores klubarbejde.
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