TC styregruppemøde den 19.11.19.
Tilstede: Rolf, Janni, Masha, Rune, Dennis, Jesper, Anne og Rasmus Folino.
Afbud fra John S. og John T og Lars V. Jørgensen.
1.
2.
3.
4.

Dagsorden godkendt.
Dennis valgt som referent
referat fra styregruppemøde den 20. august godkendt.
Status fra trænerne: de kører i øjeblikket med temaet kompas cup. De yngste er kommet godt ind i
det og er gode til fremmøde, generelt mange til træning 30-35 stykker. Rune er kommet godt ind i
det som træner.
Det kunne blive bedre med tilmeldingen til træning
De nye har problemer med at oprette sig i sportslyzer. Ikke alle er lige flinke til at udfylde
træningsdagbog (gammelt kendt problem). Informere om hvor vigtigt det er mht. udtagelser m.m.
Ellers vil man belønne de gode indsatser.

5. Evaluering af snus til TC: der er gået godt, alle kan klare at blive TC løbere. Falder godt ind i
gruppen, alle 8 nye.
Snus til TC afholdes igen i 2019 efter sommerferien, godt at snuse til TC mens det stadig er lyst.

Rasmus Folino fortæller derefter om sit job som talent ansvarlig i DOF og som juniorlandstræner.
Der er ansøgningsfrist til team Danmark godkendelse til ungdomsuddannelserne den 11.01.2019.
Der er skærpede kriterier i forhold til tidligere år, de nye kriterier kommer til at ligge på DOF
hjemmeside.
Der blev snakket talent miljøer.
Løberne i TC Sjælland har mange tilbud at vælge i mellem, de skal have hjælp til at prioritere. F.eks.
træningerne tirsdag, onsdag og torsdag bør der fokuseres på.
Løberne bør træne mellem 4-7 træninger om ugen.
Og så opfordres der til at bruge Rasmus til ideer og sparring.
Rasmus havde nogle ideer
- Landsdækkende temaer, koordinering ml. tc erne
- Mere tilstede i tc erne blandt andet med skygning
- Effektiv læring.
- At det forpligter at være tc løber, fordi det skaber muligheder.

6. John T. har foreslået at stå for en træning i Roskilde.
Rune og Masha taler med John T.

7. Økonomi.
John Søndergaard har forslået nogle ændringer i budgetter, så egenkapitalen ikke bliver mindre end
den er nu.
Afgiften (kontingentet) øges til 900 kr. halvårligt

At tilskud til læringsture bevares og at egenbetalingen til testløbene øges.
Der var enighed om at støtte forslaget.
Med hensyn til testløbene er grundreglen at klubberne er ansvarlige for transport af egne løbere,
og tilbyder evt. overskydende pladser til de andre, så der også gerne skulle blive plads til den fra
klubber med kun en løber. Ellers kan en minibus blive nødvendig igen i 2019.
Jesper mente at nogle af tingene på testløb turen, kunne gøres lidt billigere end i Johns budget, det
ville Jesper arbejde videre med og regne på.
8. TC-aktiviteter i 2019.
Der er TC weekend på Sjælland til SM den 11-12 maj. Det skal vi have styr på til det næste møde.
Trænerne er i gang med at kigge på træningsplanen for 2019
Der bliver ikke en læringstur til foråret.
9. Status fællesspisninger.
Der kommer en plan for spisninger når træningsplanen er lavet.
10. Status postindsamling.
Rune og Masha vil samle ind, vil bede om hjælp hos styregruppen nå træningerne ligger langt væk.

11. næste møde.
Mandag den 04.02.2019. i Farums klubhus.

