Årsberetning for 2018/19
Mange beretninger opsummerer alle årets begivenheder, men min beretning vil
primært fremhæve nogle begivenheder og nogle observationer, som ikke er blevet
beskrevet i den løbende information på hjemmesiden og facebook.
Det er min klare opfattelse at vi siden sidste års generalforsamling har haft en
sportslig periode, hvor mange af vores unge medlemmer har vist stor fremgang og
givet klubben mange fine resultater ved diverse stævner og mesterskaber. Vi har
også haft en noget talent/elitegruppe, som desværre har fat nogen afgang til Sparta,
men på trods af dette har vist fremgang og for pigernes vedkommende har formået
at holde positionen i kvindernes elitedivision. Drengene har bibeholdt en fornem
placering i 1. division for herrer og igen været i en kvalifikationsrunde til elitedivisionen.
Den positive sportslige udvikling i klubben beror på en fantastisk indsats hos
klubbens trænere. Nogle trænere bygger videre på deres erfaringer som trænere og
andre dygtiggøre sig ved deltagelse i Dansk Atletiks trænerkurser. Klubben har pt.
Casper of Emil Jespersen på ungdomstrænerkursus 2 i spring/sprint og Rebecca
Nielsen og Rasmus Jensen er midt i deres kursusforløb i kast.
I efteråret 2018 var BAK forsat uden sportschef og kunne ikke realistisk fortsætte et
samarbejde med Team Ballerup med tilhørende forpligtigelser. Trænergruppen,
gruppens atleter og bestyrelsen ønskede fortsat dette samarbejde for 2019 og alle
blev glade da Mandy Wirth meddelte, at hun ønskede at indtræde i funktionen som
sportschef. Mandy med støtte fra formanden gik straks i gang med at udarbejde
ansøgningen til Team Ballerup og klubben kunne modtage et beløb på 50.000 kr. til
arbejde med talent/elitegruppen for 2019.
Klubbens bestyrelse har i den nu afsluttede periode været fuldtallig bortset fra Jacob
Loessle´s afgang i oktober 2018. Det har været en bestyrelse som med faste
medlemmer på 7 og 4 suppleanter har fungeret meget tilfredsstillende. Fin
opbakning, godt humør og gode ideer har skabt en solid drift med god stemning i
klubben. En vellykket årsfest arrangeret af bestyrelsen med dejligt musikalsk indslag
var et tydeligt bevis på ovennævnte.
En utrættelig Uffe Jensen, Torben(kok) og tilhørende trænerstab skabte igen en
fantastisk træningslejr i Italien og gav dermed mange af vores medlemmer

inspiration og det sociale kit til den fortsatte træning i klubben. En særlig tak til
Tommy Rønning, som springer til som træner ved et uventet trænerafbud.
En væsentlig årsag til klubbens relativt gode årsregnskab skyldes at der i 2018 har
været stor stævneaktivitet med BAK som arrangør. Dette har kun kunne lade sig
gøre fordi Ulrich, Carsten Zornig og flere fra bestyrelsen samt mange andre i klubben
har gjort en stor indsats. Stævneudvalget med ønske om flere medlemmer har i
perioder måttet arbejde en del for at skaffe de nødvendige dommere og hjælpere.
På selve stævnedagen har det meste fungeret rigtig godt omkring den sportslige
afvikling og servicering af fremmødte i form den velfungerende kiosk m.v.
Dansk Atletik har foræret BAK tidligere anvendt elektronisk tidtagningsanlæg, som
Erik og Frank Olsen efter en kalibrering kan drifte til BAK´s egne stævner og leje ud
til andre klubber.
Et udvalg i BAK har i en periode arbejdet på et forslag om ændring af klubnavn og en
ny klubdragt. Udvalget vil præsentere deres forslag på generalforsamlingen. Da en
beslutning på dette område får indvirkning mange år frem, vil det være rigtig fint
med stort fremmøde til generalforsamlingen.

Udviklingsmål og visioner.
Som et krav til vores deltagelse i Team Ballerup har BAK igen deltage i en
mønsterklubanalyse med efterfølgende udarbejdelse af en udviklingsplan og en
vision. En proces hvor klubbens bestyrelse har deltaget og herved fået et
reflekteringsrum, som der i den travle hverdag ofte ikke bliver tid til. I det følgende
vil jeg beskrive nogle resultater som kom ud af processen. Det har været vigtigt kun
at foreslå udvikling på områder, klubben realistisk kan overkomme.
Målet om at etablere en ”hjælperbank” med tilstrækkeligt antal frivillige til
klubbens forskellige opgaver har været højt prioriteret. Især hjælpere og gerne
dommere til de mange stævner har flere gange været vanskeligt at skaffe og har
dermed været en stor udfordring for stævneudvalget. En gruppe bestående af Helle,
Dorthe og Jørgen fra bestyrelsen har foreløbigt konkluderet at samtaler med
forældre og andre med tilhørsforhold til klubben skal være vejen frem til at udvide
frivillighedslisten. Hjælperne skal se en mening med at hjælpe i klart defineret
opgaver i tidsbegrænsede forløb nogle gange om året. Hertil er vi ved at udvikle et
system til registrering af opgaverne for 2019. En udfordring er at få personer fra
klubben som har lyst til og evner at tale med forældrene om opgaverne.

Et væsentligt mål for 2019/20 i relation til frivillighedsområdet er også at kunne
etablere en fuldstændig bestyrelse med 7 medlemmer og 4 suppleanter, hvor
opgaverne kan fordeles efter de enkelte medlemmers ønsker ved førstkommende
bestyrelsesmøde. Det skal gerne være sjovt og udbytterigt at gøre en indsats i BAK.
En meget stor tid i vores samtaler om klubudvikling blev brugt på at definere målene
for den sportslige strategi for grupperne: Bredde, talent/elite og motion herunder
+60 gruppen.
Da bredden skaber basis for en talent/elitegruppe må arbejdet med breddegruppen
prioriteres højt. BAK har i året 2018 mistet en del i denne gruppe uden dog at kunne
pege på enkeltårsager. Her er det et ønske at få flere medlemmer og tilbyde træning
som udvikler den enkelte og tilbyde 1 – 2 sociale arrangementer på et år. De ideelle
vil være at få trænere, som er gennemgående ved begge ugentlige træninger og
også kan deltage ved stævner. Et ønske er også at få etableret en holdlederfunktion,
som kan være et samlende led for børn og forældre.
På nuværende tidspunkt udgør talent/elitegruppe 13 atleter og vil i året 2019/20
løbende kunne optage flere efter indstilling fra trænerne. Flere som ikke opfylder
kravet om at blive 15 år i 2019 er allerede tæt på at klare det sportslige krav.
Klubbens håb er at kunne fastholde atleter i denne gruppe ved veluddannede
trænere og et godt socialt miljø. De specifikke mål kan læses i ansøgningen 2019 til
Team Ballerup (klubbens hjemmeside).
Motionsafdelingen har i udviklingsplanerne satte sig fornemme mål. Et overordnet
mål er at blive flere udøvere – derfor forslag om ændring af klubnavn. En
promovering skal bl.a ske ved en øget annoncering gennem forskellige medie og
flittig brug af facebook. 4 motionsløb og et træningsforløb for interesserede til
Cph.Half marathon skal tilbydes sammen med andre motionsaktiviteter. Bestyrelsen
ser gerne at motionsafdelingen får ejerskab af Søndersø Løbet, som nu er klubbens
eneste eget motionsløb med en god indtjeningsmulighed. Der er også planer om
afvikling af op til 4 sociale arrangementer.
For at uddanne og nye trænere og udvikle på erfarne trænere skal løbetrænerkurser
udbydes.
+60 gruppen, som udgør motionsgruppen i dagtimerne vil gerne gøre gruppe lidt
større og vil søge om muligt et samarbejde med Ældre Idrætten i Ballerup.

Et vigtigt udviklingsmål for BAK er rekruttering af trænere og videreuddannelse af
nuværende trænere. Nye trænere skal findes til vores trænergruppe, hvor der
kontinuerligt sker en udskiftning. I den forbindelse vil klubben i 2019 udarbejde den
røde tråd i træningen på de forskellige alderstrin, så det bliver tydeliggjort ved
konkret øvelsesbeskrivelser, hvad der er målet i aldersgrupperne. Dette vil skabe
overskuelighed, tryghed og progressivitet. Klubben vil fortsat tilbyde alle med
interesse trænerkurser i Dansk Atletik positivt støttet af Ballerup kommune.
Klubben har sat sig realistiske mål, hvis vi kan fortsætte den positive udvikling som
har præget klubben i 2018 blandt trænere og ledere.
En stor tak skal der lyde fra bestyrelse til alle som har bidraget til klubbens
dagligdag.

Vores vision er:
Gennem fælles virke og engagement er vi en atletik- og motionsklub for bredde og
talent i alle aldre.
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