Referat fra TC styregruppemøde den 25. november 2019 i Farum OK’s klubhus
.
Tilstede:
Masha Semak, Nicolai Kliem, John Tripax, Lars Munktved, Anne K. Nielsen,
Rolf Lund, Bo Simonsen, Rasmus Folino Nielsen (DOF), Lars Lindstrøm
(DOF) og John Søndergård
Afbud:

Jesper Jensen, Finn Bregensøe og Rune Østergård,

Referent:

Bo Simonsen & John Søndergård

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Valg af referent
Bo Simonsen og John Søndergård valgt som referent.
3. Godkendelse af referat fra møde i styregruppe den 26.8.19
Godkendt og ingen kommentarer
4. Status fra TC-trænerne (Masha og Rune)
Planlagt workshop for personlige trænere 4/12 er endnu ikke sendt officielt rundt. Flere
klubber havde ikke formidlet budskabet videre til deres personlige trænere. Rasmus F,
Masha er klar til at gennemføre workshop, men kun Allerød (Lars M) havde formidlet det
videre. Det blev slutteligt aftalt at workshoppen udskydes til det ny TC set up er oppe at
køre.
Status fra Masha:
Fremmødet er ok, minimum 20 løbere til hver træning, men de ældste (19-20) er ofte
fraværende. Gruppens yngste møder meget flittigt op.
Klubberne opfordres til at følge op på kravet om 75% fremmøde. Masha laver en oversigt
og sender til TC styregruppen.
Input fra Lars Lindstrøm: Måske vi som er ældre 40+ skal forstå de unge mennesker og
hvad det er der driver dem.
Rasmus F: Det bør diskuteres hvad de forskellige grupper af løbere har behov for. En
forståelse for at de ældste måske ikke får samme udbytte af endnu en teknisk træning i
kendt terræn.
Lars M: Det må være op til klubberne af håndhæve forventning om 75% deltagelse og tage
dialog med deres løbere.
Lars L: Vi skal huske at reflektere over om vi har dette rette tilbud.
Debat om hvor vidt vi skal arbejde som i andre kredse, eksempelvis lave flere
weekendaktiviteter. Flere indvender at weekenderne for løberne fra de større klubber er
mere end fyldt op og vil være det i endnu højere grad i fremtiden med aktivitet for den ny
U18 gruppe.

5. Kommende TC-aktiviteter
• Læringstur til Gøteborg: Der er søgt og imødekommet ansøgning om kr. 11.000 til
TC-turen fra DOFs venners bestyrelse. Der er styr på træningerne nu (svært pga.
jagt mm.) 3 træninger er planlagt. Der er styr på bustransport. 27 tilmeldte incl 3
ledere: Mattias, Rune og Masha. Deltagerbetaling fastsættes senere
6. Status økonomi
John gav en status på økonomien pr. 11/11 Foreløbigt regnskab var sendt ud på forhånd.
Regnskabet er pt. bedre end budget og det blev besluttet ikke at opkræve for lidt opkrævet
deltagerbetaling (der er opkrævet 1500,- og ikke 1800,- pr løbere pga. fejl fra kassererens
side) da det der er flere TC-løbere end budgetteret og dette udligner forskellen.
Der skal vælges en kasserer, der kan overtage hvervet fra John pr. 1.1.2020 da John
udtræder af TC styregruppen. Det blev besluttet at tage imod Lars Lindstrøms tilbud om
at DOF overtager betaling af bilag mm. fra og med 1. januar 2020. TC skal dog fortsat have
en person til at lave selv økonomistyring og budget.
Vi flytter konto til DOF. John laver aftale med Lars Lindstøm omkring praktik. John har
tilbudt at lave et første oplæg til budget 2020.
7. TEMA: Strukturændringer i landsholdsstrukturen og i TC-regi.
Sportschef Lars Lindstrøm og juniorlandsholdstræner Rasmus Folino Nielsen gennemgik
oplæg til ny landsholdsstruktur. Se oplæg på link:
https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/information
Lars Lindstrøm indledte:
Hovedmål med ny landsholdsstuktur er at vinde medaljer til VM i DK 2020. Struktur
ændret siden første oplæg, hvor der nu er tilføjet en udviklingsgruppe. Primær mål med
udviklingsgruppen er at få udviklet løbere til landsholdsniveau (unge) og for de lidt ældre
at fastholde dem til landsholdet.
Der er et nyt tiltag med U18 (15,5 år til 18 års alderen) for at få de unge tilknyttet
landsholdene og givet dem en viden om hvad der skal til for at forfølge ambitionerne om
at dyrke orientering på elitært niveau. (ambitionen er at komme i kontakt med 30 – 50
løbere)
Årsprogrammer ligger allerede nu på DOF’s hjemmeside.
TC oplæg.
Lars Lindstrøm indledte med info om proces og tilblivelse af TC-oplæg.
John gav feedback på at det var skuffende at TC-styregruppen ikke havde været med i
loopet og var blevet hørt før oplægget var blevet til.

Rasmus præsenterede forventninger om at der skal være nogle fælles temaer i
træningerne i de enkelte TC’ere så løberne får mere ensartede kompetencer på tværs af
TC’erne.
Der planlægges 5 årlige U18 samlinger med deltagere indstillet af TC trænerne. 2 årlige
indstillinger.
Banetester skal evalueres. Der er to banetest i 2020. Den 11/3 og 23/9 er der
landsdækkende banetester med DOF-trænere tilstede ved de enkelte test (Aarhus stadion
og Skovang Stadion i Allerød) Der vil være mere fokus på den halvårlige udvikling frem
for det enkelte testresultat på dagen.
U18 priser: Lars Munktved synes det virker dyrt at en tur skal koste meget over 1000,- incl
transport, mad. Skal der tjenes penge på turene? Nej siger Lars Lindstrøm, der skal ikke
tjenes på turene. En tur skal ikke dække andre omkostninger. Deltagerbetalingen dækker
ikke den fulde udgift, der er også et mindre bidrag fra elite-budgettet. Opgivne tur priser
er worst case.
Anne: Hvordan er klubberne tænkt ind i det nye TC og TBU-oplæg. Hvordan bliver de
informeret og inddraget? Er der tænkt på aktiviteter? Hvordan får jeg som klubtræner
info? Lars: Der kommer til at være nogle klub-implementeringsprojekter af TBU i nogle
udvalgte klubber.
Det andet spor er at alle klubber vil få mulighed for at få trænere med på nogle nye kurser
udviklet af Tue Lassen DOF og Anders Bachausen DOF til træning/oplæring i TBUprojektet.
Der er afsat to weekender 17-19/1 2020 og 24-26/1 2020 med træner udd. omkring ny
TBU-koncept indarbejdet i trænerkurserne.
DOF opfordrer til at man i klubberne får etableret nogle geografisk velplacerede TC centre
så de dækker bredt.
Vi opfordres i Nordsjælland til at se på om vi skal dele TC op i 2, så der kommer mere
trænerkontakt (Mere tid til den enkelte løber)
Inden jul kommer der en udmelding fra DOF omkring ny struktur for TC’ere og opdeling
i Styregruppe og arbejdsgruppe.
Der er enighed i den nuværende styregruppe om at holde sammen indtil der ligger et nyt
oplæg fra DOF.
10. Ny mødedato
Mandag den 13/1 kl. 19:00 i Farum OK’s klubhus, Ryttergårdsvej
11. Evt.
Anne træder ud af TC styregruppen, men erstattes af et andet medlem fra Søllerød OK.
John træder ud af TC styregruppen og pladsen overtages af Bo Simonsen FIF

