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Bestyrelsens beretning for 2011 aflagt på generalforsamlingen 

14 marts 2012 
 

Året 2011 startede som sædvanlig med Nytårsappel. 

I januars første uger inviterede vi  nye løbere til at komme til ”Træningsstart januar 2011: Bjerringbro løber 

igen”.  

Derefter kørte træningen på rutinen: de store træningsaftener trak på onsdage op til 140 deltagere og vi 

talte op over 100 på de ”største mandage”. Også traditionen tro aftager deltager antallet gradvist i løbet af 

årets første måneder, dels sker der et mindre frafald og dels fordeler de nye sig på andre træningstider og 

vi ser stadig en del medlemmer, som ikke løber på de store tidspunkter. Det er vel netop karakteristisk for 

løbe-sporten, at den enkelte kan være fleksibel i forhold til arbejde, børneopdragelse osv. 

Generalforsamling 2011 holdtes den 11 marts her på samme sted.  

Ud af bestyrelsen trådte Helle Bach og Jan Møller efter 2 års god indsats i bestyrelsen. For begge var det 

begrundet med andre opgaver, især at arbejdet kaldte, men både Helle og Jan deltager stadig i 

aktionsudvalgene for især træning og løbsarrangementer. Ind trådte tidligere suppleant Lene, og Kim trådte 

direkte ind i bestyrelsen. Jens modtog genvalg som suppleant. Som ny suppleant valgtes Birgitte. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Erik som formand, Dan som næstformand og Werner som 

kasserer. 

Bestyrelsens arbejdsform 

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde 1. torsdag i måneden, med mindre andet væsentligt kommer i vejen. 

De ”faste” punkter på dagsordenen er: 

1. Set og sket siden sidst: Idrætsparken, kommunen, DGI, DAF 

2. Status på aktioner fra udvalgene, herunder træning. 

3. ”Kalenderen”, den løbende plan over årets aktiviteter, som er vores overordnede drejebog for året, 

justeres. 

4. Økonomi. 

5. Indkomne forslag eller forespørgsler fra medlemmerne. 

6. Evt. 

7. Desuden tager vi jævnligt op det langsigtede: Strategi/planer for næste periode: 1-2 år frem (dvs 

næste års kalender, nye målgrupper, trænings-faciliteter og lignende). 
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Aktioner initieret af bestyrelsen 

1. Startmøder: Bjerringbro løber igen 

2. Generalforsamling 

3. Allan Zachariasen møde 

4. DGI – træner kursus i Bjerringbro 

5. Sportigan-Lions løbet 

6. Grundfos Legene: løbsarrangør 

7. Thorsø Sommerafslutning 

8. Gudenåløbet 

9. Halloween 

10. Egeskovløbet 

11. Foredrag om skader: Fysioterapi 

12. Suppeløbet  + festen 

13. Juleafslutning 

 

Igangsat af udvalgene og medlemmerne:  

BAM medlemmers deltagelse i ikke-BAM løb i ind – og udland  

1. Barcelona hel maraton 6 marts  

2. Hamburg hel  

3. Tange Sø 

4. Tækker stafetten, Aarhus 1900 

5. Lillebælt ½   

6. Storebælt ½   

7. København hel – Klubtur  

8. Gudenå explorer ved Tangeværket  

9. Viborg Avis 

10. Øresund ½?   

11. 24 timers Viborg  

12. DM i halvmaraton, AUDI – Aarhus 1900  

13. Viborg City Maraton 

14. Berlin hel   

15. Odense 

16. Amsterdam hel  

17. Himmelbjergløbet 

 

Vi havde et godt besøgt medlemsmøde i april med foredrag af Allan Zachariasen. Ca. 50 var mødt op. (slide 

7)  
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Forårets to store aktioner var Sportigan-Lions løbet (slide 9) og Grundfos legene. Sportigan – Lions løbet var 

med stor deltagelse – ca 200.  

Grundfos legene havde spurgt, om BAM ville arrangere løbe-konkurrencerne. Det blev en stor indsats med 

30-35 BAM’ere på benene i to dage. Vejret var helt fantastisk, varmt og solrigt, men det stillede store krav 

til løberne og forsyningerne. 

Der blev konkurreret på 5 og 10 km cross, ½ maraton og stafet, 3x 2.2 km. Vores tidtagnings system, 

udviklet af Finn, byggende på streg-kode læsning med resulterende brutto-tid, løste opgaven glimrende, 

resultaterne blev hurtigt leveret til konkurrence-ledelsen.  

BAM leverede også tidtagning til cykle-race, MB og duoathlon, og alt klappede også her. Igen takket være 

en godt organiseret klub-indsats og et godt system. 

Overordnet set fik vi ros for arrangementet fra Grundfos. 

Næsten samtidig (et par dage før Grundfos legene) blev vi involveret i DGI’s Gudenå Explorer, der forløb 

ved Tangeværket og plantagen. Det blev et godt arrangement, åbent for alle, men BAM var klart den 

største løbeklub. Vi vedtog siden at gentage deltagelsen i 2012, og forberedelsen er godt i gang.  

BAM løbere deltog som sædvanligt i mange forårsløb: Tækkerstafet, Lillebælt, Storebælt, Mønsted 

Kalkmineløb, Viborg ½ maraton med flere.  

Som sædvanlig sluttede vi 1. halvår af med en hyggelig familie-aften ved Tungelundbadets bredder. Et godt 

stafet løb holdt pulsen oppe og gav lyst til at vælte i bølgerne og gav appetit til grillen.   

2. halvår lægges der altid hårdt fra land med mange arrangementer. 

I 24 timers løbet i Viborg var BAM igen repræsenteret med et stort hold, et godt arrangement, som Steen 

Lundgaard stod for.  

Mange deltog for deres arbejdspladser i DHL-stafet og lignende i løbet af august, og vores eget 

arrangements højdepunkt kom den 3. september med et perfekt arrangeret Gudenåløb med 500 deltagere.  

I august tog vi Kællinghøl-broen i brug, det var en milepæl i vores muligheder for at lave varierede ruter  

langs Åen og en stor bedrift.  

Stor tak til Bro-udvalget med Palle Winther i spidsen for at drive projektet igennem. BAM har støttet med 

34000 kr. ca 3 % af anlægsprisen.  

Også i september deltog mange BAM’ere i Marselis-løbet, Viborg City Maraton, Odense hel- og Berlin hel + 

det løse.  

I 2011 deltog Kims hurtige ”4:30” + et par af vi andre ældre, som havde været officials ved Gudenåløbet, 

dagen efter, den 4. september, i DM i halvmaraton i Århus.  Birgit Bamberg blev dansk mester i sin 

aldersgruppe og Kim Ilsvard vandt sølv i sin klasse. Flotte resultater, som vi skal forstå at fremhæve de 

rigtige steder.  



Bjerringbro Atletik og Motion Beretning 2011 

4 
 

Siden tog eliteholdet til Amsterdam og lavede flotte P.R på stribe. 

En nyskabelse i efteråret var Halloween løbet i mørke på udkig efter ”den store græskarmand”, efterfulgt af 

fælles spisning i caféen. Lene og hendes team sørgede for uhyggen.  

Egeskov-løbet trak igen flot 250 deltagere. Igen sad arrangementet lige i skabet. 

Suppeløbet trak ca 100 deltagere og den efterfølgende badetur og festen er et hit, et arrangement, som 

alle i klubben kan deltage i.  

Årets sidste klubarrangement var også i 2011 juleafslutningen, som samtidig er den aften, hvor W&R’erne 

for første gang løber 6 km. Igen afsluttede de med at løbe gennem æresport under pressens bevågenhed. 

Under det afsluttende ”gløgg- og æbleskiver” sagde klubben igen tak til de frivillige for årets indsats med 

kontante julegave kort til byens handlende. 

I årets løb er Web-siden løbende blevet opdateret og styrket. Jens har lagt en stor indsats i at forbedre en 

allerede god kommunikations-kanal. 

Vi har igen i 2011 haft god opbakning fra sponsorerne, som det også fremgår af hjemmesiden.  

 

Helt generelt kan vi sige, at alle de mange aktiviteter og al den megen organiserede træning, som klubben 

tilbyder kun er muligt, fordi vi kan trække på manges frivillige indsats i udvalgene som trænere, 

temposættere og arrangører.  Derfor er det meget vigtigt, at vi forstår at påskønne indsatsen både med tak 

og med håndgribelige påskønnelser, når vi har råd til det. 

Bestyrelsen vurderer løbende vores påskønnelses procedure og vil også fremover overveje form og  

omfang. 

Slut på beretning for 2011 

 

Erik Albrechtsen 

Formand  

 


