Referat af TC styregruppemøde, mandag den 19. marts 2018 i Farum OKs klubhus
Til stede:

Anne K. Nielsen (SOK), Dennis Øbro (THOK), Lars V. Jørgensen (FOK), Lars Munktved
(AOK), Masha Semak og Lars Lindstrøm.

Afbud:

John Søndergård (FIF), Janni Helweg (AOK)

Kopi til:

OK Øst, OK Roskilde, HSOK

Referent:

Lars M.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
Lars M. valgt som referent.
3. Godkendelse af referat fra møde i styregruppe den 8. januar 2018
Referatet godkendt.
4. Status fra TC-trænerne (Masha/Mikkel)
Efter det oplyste har der været ca. 20 løbere de sidste par gange, dog lidt flere til sprinttræningen i
Birkerød By. Der er god stemning til træningerne. De nye yngste løbere er faldet godt til.
Træningsdagbøger i SportLyzer halter fortsat med at blive udfyldt og dermed anvendt. I perioden
med motivation i form af præmier var indsatsen højere, men er nu faldet tilbage igen.
Styregruppen spurgte til landsholdsledelsens ønske til brug af træningsdagbogen og Lars L.
oplyste, at man i 2018 vil begynde at håndhæve kravene til brug af træningsdagbøger. I forhold til
udtagelser vil det således komme til at indgå som skærpet krav, og dette vil også blive
kommunikeret ud fra landsholdsledelsen. Styregruppen lagde ansvaret på opfølgning over for
løberne ud til klubberne via TC-repræsentanten i stedet for hos Masha.
Styregruppen efterlyste uddannelse i hvorledes løberne og deres personlige trænere aktivt skal
anvende de mange data i SportLyzer. Lars L. foreslog at afholde en ”kursusaften/erfaringsaften”
med Tue Lassen. Både løbere og personlige trænere skal deltage. Der sigtes på en onsdag i 2. del
af maj. Masha forestår kontakten til Tue og planlægning af dagen.
Snus til TC i efteråret 2018 (4 onsdage) vil have opstart enten 12.09.18 eller 19.09.18 afhængig
af Mashas plan for efteråret. TC-repræsentanten skal sende klubbens indstilling af nye løbere til
Masha senest 01.09.18. Klubberne skal kommunikere rammerne til løberne, så de er bevidste om,
at ”Snus til TC” ikke automatisk er en billet til start førstkommende januar. TC-trænerne kan i
samarbejde med klubtrænerne vurdere anderledes.

5. TEMA: Fremtidigt TC-setup på Sjælland
Vi havde drøftelse om fordele og ulemper ved at styrke talentudviklingen i TC kontra at styrke
talentudviklingen i klubberne. Endvidere blev der drøftet evt. opdeling af TC, hvis der fremadrettet
skabes grobund for udvidelse af TC for de 20-23 årige. Der blev ikke draget nogle egentlige
konklusioner, men der var enighed om, at det er vigtigt at fastholde et stærk TC fremfor at lukke
TC ned og lægge træningen ud i klubberne.
Lars L. ønsker at holde et inspirationsmøde med TC-klubber på Sjælland for at drøfte hvorledes vi
skaber bedst mulige rammer for de unges træning. Fødekæden til landsholdene skal udvikles.
Træning med henblik på løbsfart skal udvikles. Mødet vil nok få titlen: ”Udvikling af Nordsjællands
talentudvikling”. Som deltagere ønskes relevante klubmedlemmer som arbejder med
ungdomstræning og elitetræning samt klubmedlemmer der arbejder for talentudvikling. TCrepræsentanterne sender mulige deltagernavne og mailadresser fra hver klub til Lars L. senest
tirsdag den 03.04.2018. Målet er et møde en mandag aften i april måned med start kl. 19:30.
Lars L. oplyste i øvrigt, at Juniorlandstrænerne har som mål at blive mere synlige på Sjælland, så
samarbejdet mellem TC og Juniorlandstrænerne kan styrkes og således at løbere i Øst ikke føler, at
de bliver ”overset” ved diverse udtagelser.
6. Tur til testløb
Alle klubber havde forud for mødet meldt ind, at der var ønske om en fælles TC-tur til Testløbene.
Til trods for dette ønskede ingen TC-repræsentanter at forpligte deres klubber til at stå for turen.
AOK har efter det oplyste i flere omgange stået som arrangør af turene til Testløbene.
I stedet for at lave separate klubture i modstrid med de indkomne ønsker valgt Lars M. at forpligte
AOK til at løfte opgaven igen for så vidt angår overnatning/forplejning. Transportkoordinering løses
af klubberne selv. Der var enighed i styregruppen om, at fælles TC-ture forover uddeles til
klubberne på skift. Der laves en plan for dette ved et kommende møde.
7. Økonomi
Punktet udsat pga. afbud fra John S.
8. Status fællesspisning
11.04.18: AOK efter banetest
XX.05.18: SOK (dato måske under flytning så det rammer kursus med Tue Lassen, jf. ovenfor)
9. Status postindsamling
AOK har stået for postindsamling igennem vinteren, men holder pause ved overgangen til
sommertid. I sommertiden løses postindsamling af trænerne, men ved fællesspisning skal opgaven
løses af den klub som afholder fællesspisningen. Hvis trænerne i særlige tilfælde har brug for

postindsamling vil trænerne meddele dette straks det bliver erkendt og indsamlingen løses da af
den klub som ejer kortet fra træningen.
10. Ny mødedato
Mandag den 14.05.2018 kl. 19:00 hos Farum OK.
11. Evt.
Lars L. orienterede om, at der netop er vedtaget nye regler for kørsel i DOF-regi, gældende for
Landshold, TC, U-ture og junior-ture, dvs. ture hvor der er DOF-penge involveret. Reglerne
medfører bl.a. at chauffører skal være min. 21 år ligesom der er regler for hvor lang distance man
må køre med kun en chauffør. Se reglerne på DOF’s hjemmeside.
Som følge af dette skal der til TC-turen til Testløbene stilles med chauffører der opfylder disse krav.

