Bjerringbro Atletik og Motion

Beretning 2012

Oplæg - disposition af indhold

Bestyrelsens beretning for 2012 aflagt på generalforsamlingen
20 marts 2013
Klubbens organisering

1. Generalforsamling i marts 2012:
2012 Birgitte trådte ind i bestyrelsen stedet for Susanne Pihl Mortensen.
ind Lene Amdi som suppleant, Jens som suppleanter.
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2. Medlemstal: 285 betalende i 2012. Trænergruppen har beskrevet, at klubbens træning tager
udgangspunkt i, at medlemmerne hovedsageligt tilhører følgende motivations fokus-grupper:

3. Træning:
a. Antal deltagere stabiliseret på 40-100 om mandagen, 70 - 150 onsdag, 20 - 80 lørdag –
b. Løbeskolen oktober: gang 10 uger 20-40, W&T + W&R tirsdag, torsdag
4. Kurser: 10 medlemmer har deltaget i basis- og puls kurser i DGI regi.
5. Allan Zachariasen leverede et heldagskursus i april for ca. 20 medlemmer. Kurset blev godt
modtaget af deltagerne, men vi noterede et lidt skuffende fremmøde af temposættere og trænere.
6. Bestyrelsen har sidst på året besluttet nogle nye initiativer og politikker:
a. Fremover, med ikrafttræden 2013, vil bestyrelsen lægge referater fra bestyrelsesmøderne
ud på hjemmesiden og vedligeholde en liste med vedtagne ”politikker og regler”.
b. I forhold til det vigtige frivillige arbejde blev vedtaget en ny belønningspolitik. Med sigte på
både at reducere omkostningerne og at signalere en ny linje for udbetalingerne gives
belønningerne som gaver – ens for alle.
c. Politik for klubbens involvering i medlemmernes mærkedage: klubben tager generelt IKKE
initiativ til indsamlinger, f.eks. ved opslag eller udsendelse af nyhedsbreve. Klub-kassen
betaler ikke fremover til private mærkedage på klubbens vegne. Opfordringer til gaveindsamlinger osv. må ske på privat initiativ, f.eks. i udvalgene eller på træningsholdene.
Politikken gælder for alle klubbens udvalg, også bestyrelsen.
7. Trænings metode revideret, initiativ fra trænergruppen: Dan, Kim, Jens og Erik
Klubbens træner-gruppe understreger klubbens fokus:
Motionsløbere, de ”blå”, heraf nogle, der max vil løbe 6 km, nogle der vil løbe op til 12 km
(Tangeværket) og endelig nogle, der vil løbe helt op til maraton
Konkurrenceløbere, de ”orange”, der løber mere og ENTEN løber mod ½ og hel-maraton, eller blot
løber stærkt på kortere distancer.
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Hvad trænergruppen enedes om var at forenkle tur-tilbuddene om onsdagen, så konkurrence- og
motionsløbere løber samme distancer på hvert tempo. Variationen eller forskellen mellem de to
grupper udmønter sig i forskellig træning om mandagen og evt. ekstra træning torsdag + lørdag,
dvs stigningen i ugens distance lægges på lørdag og evt. torsdag/fredag
Dette har givet en enklere onsdags-ruteplanlægning, hvor distancerne næsten ikke ændres for de
øvede (både ”blå” og ”orange”), kun de ”blå” begyndere har stigende km om onsdagen.

8. Året 2012 startede som sædvanlig med Nytårsappel den 1. januar med en rolig tur, hvor
nytårsaftens festligheder kunne svedes ud. Derefter en tur i sauna og svømmebad og afslutning ved
baren under parasollerne med udsigt til markedspladsen.
9. Januar: Løbeskolen W&R 26 uger hold, 70 begyndte, ca. 15 var stadig med 26 uger senere
10. BIP 2012 i februar: husstandsindsamling, hvor BAM medlemmerne endnu engang tog ansvar og
lavede en god indsamling. Vi havde fået tildelt vestbyen, ca 350 husstande, og vi besøgte dem alle.
11. Desuden besluttede bestyrelsen i februar at foreslå generalforsamlingen, at overskuddene i 2012
fra både Sportigan-Lions – og Gudenåløbet skulle gå til BIP2012.
12. Gudenåløbet var også i 2012 et stort sats for BAM. Løbsudvalget besluttede at samarbejde med
MotionDanmark. I markedsføringen henvendte vi os til en lang række firmaer, skoler, klubber og
Viborg kommune.
Vi fremhævede familie temaet og den nye ½ maratonrute omkring Kællinghøl. Desuden nævnte vi,
at al overskuddet ville gå til BIP2012.
I forbindelse med markedsføringen blev hjemmesidens funktionalitet med hensyn til udsendelse af
nyhedsbrev og til håndtering af kontaktlister stærkt udbygget, hvilket siden har betydet et løft af
klubbens kommunikation.
13. Sportigan –Lions løbet var en succes med ca. 180 deltagere, heraf mange børn.
14. Igen i 2012 afviklede vi i samarbejde med DGI Gudenåexplorer ved Tangeværket. Løbet stod vi for
og havde som sædvanlig fint styr på den del. Et godt og hyggeligt arrangement, som nok er værd at
fortsætte.
15. Stafet for livet, som bliver afviklet af Kræftens Bekæmpelse, havde sin debut her i Bjerringbro. Efter
en lidt tøvende start på holddannelsen og tilmeldingerne, kom der siden gang i arrangementet,
som blev en stor succes, både afviklingsmæssigt, hvor stort set det hele klappede, og
pengemæssigt, hvor vi overgik målet med 3-4 gange. BAM deltog bredt og satte et fint præg på
arrangementet, især på selve løbsdelen og på sponsoreringen.
16. Sommerfest aflyst! Dette var ikke helt ok efter mange tilmeldtes mening, så vi skal genoverveje
hvilket ”mindste antal” vi vil gennemføre på.
17. Medlemmerne har været flittige til at deltage i løb, både i Danmark og i udlandet…. og har bl.a.
været i:
a. Berlin ½: 16 deltog, Kim 1:15….
b. Lillebælt x deltagere
c. Hamborg ?? deltagere, mange PR
d. Stockholm ? Birgit 4:04…
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København
Viborg Avis ½
DM i ½: Birgit Dansk mester 1:52
Odense: Jørn Pedersen
Berlin: …..
??

18. Gudenåløbet blev flot afviklet (fine tilbagemeldinger, MotionDanmark også godt……): Ros fra DAF
som familie arrangement.
Overskud 42 000 kr. Hovedsponsorer Nordea, Mammen, SuperBrugsen, Sct Jørgen, + tak til
præmiesponsorer og fra byen.
Tak til Sponsorerne:
På trods af den tidligere forberedelse og det måske større netværk, vi kom ud i, samlede løbet
”kun” 550 løbere og 75 gængere. Det var en lille stigning fra året før og skal ses i sammenhæng
med, at mange andre lokal-løb oplevede tilbagegang. Grundfos var stadig det eneste store firma,
selv om flere andre udtrykte interesse. Vi mærkede endnu en gang hård konkurrence fra Marselis
løbet og andre store løb: starten af september er tæt med løb, der appellerer til firmaer og familier.
Vi havde igen succes med selve afviklingen og løbsgruppen modtog mange anerkendende
tilkendegivelser fra løbere og publikum.
MotionDanmark islættet blev også en succes. DAF – Maria Severin – gav hele Gudenåløbet flotte
anmærkninger og ikke mindst familie-konceptet med de mange tilbud og børne-aktiviteter så hun
som ”noget specielt” og noget der kan bygges videre på.
Vi høstede en del gode fordele ved MotionDanmark samarbejdet, bl.a. motions-byen, som blev
godt modtaget af børnene, gratis DAF opmåling af ½ maraton ruten, samt 5 startnumre til VM i ½
maraton 2014, til brug for præmier. Desuden har klubben reserveret yderligere 20 startnumre (som
ikke er solgt endnu), som vi planlægger at sælge til klubbens medlemmer. Vi har tilmed fået de 20
numre til en fordelagtig pris, men sælger internt til fuld pris.

19.
20.
21.
22.

Ved evalueringen efter Gudenåløbet løbet blev det konkluderet, at løbet afviklingsmæssigt var en
succes, men at det desværre forekom for vanskeligt at mobilisere tilstrækkeligt med frivillige til
afviklingen. På dagen mønstrede ca. 80 personer ind.
Herefter besluttede løbsudvalget og bestyrelsen i fællesskab at indstille Gudenåløbet, i hvert fald
for 2013. I stedet vil klubben levere løbsafviklingen i forbindelse med Bjerringbro’s 150 års
jubilæumsfestligheder til august (foreløbig dato er 29 august).
Halloween + fælles spisning: stor tilslutning – igen en bekræftelse på, at de sociale arrangementer
er meget vigtige for klublivet. (Måske er en afløser på vej?)
Egeskovløbet: ca. 200, overvejende BAM, Jyske Bank sponsor,
Efter løbet overrakte Dan Vestergaard en stor check til BIP2012 på 50.000
Suppeløb: 80 deltagere, god dag i bad og til fest.
Juleafslutning gik som altid godt, vi tog en tur rundt i byen og vakte en del opmærksomhed ved at
danse om juletræ på byens torv og slutte af i Sports-caféen, hvor vi traditionen tro havde pakket en
”sæk med julegaver” til de frivillige.
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Følgende ønsker ikke genvalg:
Erik Albrechtsen (bestyrelse)
Kim Ilsvard (bestyrelse)
Lene Jensen (bestyrelse)
Dan Vestergaard (bestyrelsen) modtager genvalg

Slut-beretning
Om Stafet for Livet på generalforsamlingen.
Brochurer omdeles. opfordring til at deltage i gen i 2013
Link til en ny film, som viser billeder fra sidste års stafetter.
http://www.youtube.com/watch?v=G2cbnXmpuiw&feature=youtu.be
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