Referat fra TC styregruppemøde den 04.02.2019 i Farum OK’s klubhus
Tilstede:

Masha Semak, Rune Østergård, Rolf Lund, Lars V. Jørgensen, Finn Bergensø,
Nicolai og Janni Helweg.

Afbud:

John Søndergård, Anne K. Nielsen, Jesper Jensen og John Tripax.

Referent:

Janni Helweg

Indledningsvis
Velkommen til nye medlemmer i styregruppen,
Finn Bregensøe (THOK) barmie3230@outlook.com og Nicolai Kleim(FOK)
nicolai@kliem.dk brydes velkommen til i TC styregruppen.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt og ingen yderligere kommentar.
2. Valg af referent
Janni foreslås som referent.
OK ØST skal fortsat have tilsendt referat. For øvrige klubber henvises til TC hjemmeside,
hvor referatet lægges op efter godkendelse.
3. Godkendelse af referat fra møde i styregruppe den 12. december 2018
Godkendt og ingen yderligere kommentar.
4. Status fra TC-trænerne (Masha og Rune)
Masha og Rune fortæller, at de nye fortsat er meget aktive, motiveret og går op i TCtræningen. Kompas-cuppen har været en succes og nu er de i gang med ”par-øvelser”.
Omkring 30 deltager i gennemsnit i TC-træningen om onsdagen.
Der er fortsat ikke så mange deltagere i alderen 18-20 år og trænerne fortæller, at det ville
være godt for både dem selv og de nye, hvis også de ældre løbere deltog mere. Trænerne
nævner, at det vil være godt for de nye at have nogle ældre løbere at se op til og lære af.
Se punkt 9. eventuelt, hvor det fremgår, at der blev talt om udvikling og tendenser i osporten i forhold til fraværet af de ældre junior- og seniorløbere.
Der er fortsat stor forskel på hvordan træningsdagbøgerne bliver udfyldt, og ikke alle er
lige gode til at udfylde og bruge den. Det er oplevelsen, at ikke alle har forstået, at det er et
værktøj, som de kan bruge og anvende for deres egen skyld.
5. TC aktiviteter i 2019
Overordnet planlægning af aktiviteter i 2019.
• Status for planlægning af deltagelse i testløb i 2019 i Silkeborg den 8.-10. juni (Jesper
og Janni).

Jesper Jensen havde meldt afbud til dagens møde, men havde fremsendt revideret
budget for turen med bemærkninger samt orientering om diverse
konsekvensændringer.
John Søndergård havde ligeledes meldt afbud, men havde tilsendt oplysninger og
bemærkninger angående økonomien. Det fremgår af tilsendte oplysninger, at første
rate til overnatning er betalt, hvilket betyder at kassebeholdningen nu er nede på
18.324,33 kr. Således er der ikke penge nok til at betale for næste rate af
overnatning. John stillede to forslag, enten at deltagernes klubber i god tid betaler
for deres deltagere eller vi beder DOF om at få udbetalt et aconto beløb for året.
Det blev på mødet enstemmigt vedtaget at bede DOF om at få udbetalt et a conto
beløb for året til dækning af udgifter forbundet med deltagelse i testløbene 2019.
Aktion: Opfordring, at enten John eller Anne retter henvendelse til DOF om tilsagn
fra DOF vedr. anmodning om a conto beløb.
Aktion: Jesper og Janni medbringer til næste møde udkast til indbydelse til
testløbene. Trænerne vil gerne tage imod tilmeldinger fra deltagerne til testløbene.
•

TC tur ved SM den 11-12. maj 2019: Kommer formentlig til at foregår i Tisvilde, og
det vil være TC-Sjælland der skal sørge for overnatning til deltagerne – muligheder
i Tisvilde skal undersøges – emne for næste møde, da oplysninger endnu ikke
foreligger.

•

Læringsture i efteråret: Forslag, at der arrangeres én 1-dagstur.

•

Afsluttende blev der talt om økonomien, herunder at det efterhånden er meget dyrt
at arrangere turen i forbindelse med testløbene. Det blev lagt op til overvejelse, om
det i fremtiden burde være klubberne selv der finansierer turen til testløbene, og at
TC’et står for træning og træningsture (og gerne flere).

6. Status fællesspisning (Rolf)
Det kører efter planen:
Farum (Nicolai prøver at finde kokke)
OK Øst (mangler kokke – det er der stemning for at løse)
Roskilde OK (Tjek på det)
7. Status postindsamling
Allerød OK har fra 1. januar 2019 stået for postindsamlingen efter aftale med Masha og
Rune. Allerød OK aftaler med trænerne hvor lang tid denne aftale løber.
8. Ny mødedato
Den 8. april 2019 kl. 19 i Farum OK’s klubhus.
9. Evt.
Efter trænernes status var der en løs snak om ”tilbud” til de ældre løbere, og flere
tilkendegav en vis bekymring for o-sportens udviklingen, idet der er en oplevelse af at det

er svært at fastholde de 17-20 årige i sporten. TC-styregruppen er opmærksom på at
årsagen til fraværet af de unge kan være mange, men der er en generel oplevelse af, at det
har en stor betydning, at der ikke længere er et ”B-landshold” at løbe for, herunder
udtagelse til diverse konkurrencer mv.
Klubberne forsøger med forskellige tiltag at fastholde løberne, hvilket selvfølgelig er et
arbejde der fortsat skal pågå i klubberne.
Der var på mødet enighed om, at TC-styregruppen på næste møde vil udfærdige et brev
adresseret til klubbernes formænd med henblik på at rejse bekymringen i forhold til
fraværet af de unge og bede klubformændene om at tage brevene med videre på
kredsmødet.
Mødet sluttede ca. kl. 20.35
Således opfattet, Janni Helweg

