Beslutningsreferat fra TC styregruppemøde mandag den 14.
august 2017 i Farum OKs klubhus, kl. 19-20.45
Fremmødte: John Petersen, Allerød, Dennis Øbro, Tisvilde, Masha Semak og
undertegnede
Afbud: John Søndergaard, FIF
1. Dagsordenen blev godkendt
2. Anne skriver beslutningsreferat
3. Referat af møde i styregruppen den 8. maj 2017 blev godkendt
4. Status fra TC-trænerne (Masha)
Masha gav en kort status fra træningerne, som først lige er startet efter sommerferien.
Konkurrence om brug af sportslyzer har kørt over sommerferien og bevirket at en del løbere
også har skrevet træningsdagbod i denne periode. Sara Brink vandt konkurrencen.
5. Status for rekruttering af træner
Masha giver en status på forespørgsler til unge løbere. Styregruppen beslutter i første omgang
at kontakte Søren Olsen.
6. Optagelse af nye løbere i TC
Optagelse af løbere, der ikke fylder 15 år i år diskuteres og det besluttes at henvendelser vedr.
dette må foretages af klubben selv til sportschefen, der må beslutte om der kan dispenseres for
reglerne. Det besluttes endvidere at lave et ”snus til TC-forløb”, hvor kommende løbere (fylder 15
år i 2018) kan prøve TC op til 4 gange i perioden fra den 20.9 til efterårsferien. Grunden til at
denne periode er valgt er at det stadig er muligt at løbe uden lampe. Hvis klubberne har løbere der
kunne være interesserede i ”snus til TC” gives der besked til Masha om navn på pågældende.
7. Tur til JFM
På torsdag er der sidste mulighed for at tilmelde sig JFM. Klubberne sørger selv for transport af
egne løbere. Hvis forældre eller trænere er chauffører skal der sendes en mail til John P med
angivelse af navn. John P vil så tilmelde alle som ledere.
Der er kommet en forespørgsel fra Roskilde OK vedr. en ung løber. John P følger op på denne
henvendelse
Alle klubber skal sende følgende til Masha, HURTIGST MULIGT
• En liste over hvilke TC-løbere fra egen klub, der deltage i JFM
• En liste over hvilke løbere der løber på hvilke egne (egen klub) stafethold

• En liste over hvilke løbere, der ikke løber på egen klubs stafethold
8. TC-tur i efteråret
Der er mange løbeaktiviteter i efteråret og det er Mashas vurdering at der ikke er plads til TCtur før tidligst ind i november. På næste møde drøftes det om TC-turen evt. skal skubbes til det
nye år
9. Skade på Bil
Malthe er kommet til at lave en parkeringsskade på en lånt bil i forbindelse med et TCarrangement. TC beslutter at betale for skaden. Endvidere beslutter TC at behandle evt.
kommende ”episoder” individuelt fra gang til gang
10. Møde i Eliteklubforum
Punkt 2 fra referat fra møde i eliteklubforum den 4.6.17 blev gennemgået og diskuteret
11. Status fællesspisning
Fællesspisninger er planlagt til Allerød, OK Øst og Farum i det kommende halve år
12. Status postindsamling
Masha opfordrer klubberne til at tilbyde hjælp til postindsamling
13. Status økonomi
Punktet udsættes til næste møde
14. Ny mødedato
Ny mødedato fastsættes til den 30.10.17 kl. 19-21 i Farum Oks klubhus
15. Evt.
Intet under evt.
Ref.Anne

