Referat fra TC styregruppemøde den 04-06-2018 i Farum
Tilstede: Masha Semak, John Søndergård, Mikkel Kaae-Nielsen, Anne K. Nielsen, Janni
Helweg,
Afbud: Dennis Øbro, Lars Lindstrøm, Lars V. Jørgensen
Referent: John Søndergård
1. Godkendelse af dagsorden
Ekstra punkt omkring sammensætning af styregruppen
Indkøb af skærme
Ny træner
2. Velkommen til ny repræsentant fra Allerød OK
Janni Helweg (jahelweg@mail.tele.dk)
3. Valg af referent
John foreslås som referent. HSOK, BOK, OK ØST og OK Roskilde skal også have tilsendt
referat. For øvrige klubber henvises til TC hjemmeside, hvor referatet lægges op efter
godkendelse.
4. Godkendelse af referat fra møde i styregruppe den 19. marts 2018
Godkendt og ingen yderligere kommentarer ud over kommentaren fra John Tripax
omkring talentudvikling ikke kun er i Nordsjælland men for hele Sjælland.
5. Sammensætning af TC Sjælland styregruppe
Styregruppen drøftede om repræsentanter i styregruppen afspejler løbere i TC og
kommunikation til klubber, der ikke har løbere i TC.
Vi tager kontakt til Ballerup og HSOK og hører om de vil have en plads i TCstyregruppen. Anne spørger Jimmy Hoen i BOK og formanden i HSOK.
6. Status fra TC-trænerne (Masha/Mikkel)
Masha er tilbage fra Barsel :-)
God tur til testløbene i Herning. De unge og nye kom godt ud af det med hinanden. Der
var hygge men også seriøsitet. Resultatmæssigt løb Østkreds-løberne godt og det er
forventet at kredsen vil blive godt repræsenteret på landsholdene.
En del er skadet og møder ikke op til træning. De unge løbere og de nye er meget aktive
til træning og møder stort set hver gang. De nye er godt integreret i gruppen.
Med hensyn til træningsdag, så har Masha forsøgt at få Tue Lassen på besøg, til en snak
om vigtigheden af at føre træningsdag, men det lykkedes ikke. Vi må igen tilbage til de
personlige trænere. I den forbindelse har TC styregruppen behov for at vide hvem der er
personlig træner for hver enkelt løber.
Beslutning: Klubberne skal melde tilbage til Masha/Mikkel, hvem der er den enkeltes
personlige træner. Skal på plads efter sommerferien.
7. Snus til TC i efteråret
Styregruppen planlægger snus til TC-forløbet i efteråret, samt kommunikation om dette.
TC-styregruppe medlemmerne spørger i deres respektive klubber og for klubber som ikke
er repræsenteret i TC bedes reagere på opfordringen i dette referat, som vil komme på
TC hjemmesiden. Vi tager mulige kandidater op på mødet den 20. august. Dette er
derfor fristen for input fra klubberne. På styregruppemødet fastlægges hvem som skal
med i snus til TC, så Masha kan invitere inden nye kandidater inden 1/9.

8. Opfølgning på temadiskussion med sportschef Lars Lindstrøm om fremtidigt
TC-setup på Sjælland
Det planlagte møde omkring talentudvikling på Sjælland er ikke blevet til noget! Søllerød
og FIF havde meldt deltagere ind til Lars, men har ikke modtaget en invitation. Anne
rykker Lars.
9. TC-aktiviteter i efteråret
Styregruppen var enige om at vi satser på en én dages Sveriges til efteråret. Det vil givet
være lettere at få passet ind i efterårsprogrammet, når det er en ud og hjem tur samme
dag. Masha går i planlægningsmode og finder en mulig dato til næste møde i august.
10. Økonomi
Status på økonomi 2018. Tur til testløb bliver ca. 8000,- over budget.
John sender TC deltagerliste til DOF-direktøren og beder om opkrævning af deltagergebyr
for foråret 2018.
Der er stadig økonomi til en tur til Sverige, men vi planlægger en endagstur for at spare
en overnatning og for at få flere med. Vi sætter egenbetaling til 250,- for TC-løberne.
Masha og Mikkel går i gang med planlægning.
Styregruppen siger ok til at der købes ind for 3000,- af diverse: 40 skærme er på
ønskelisten a 49,- A4 plastlomme 1000 stk til 700, farvet crepe papir til engangsposter,
11. Status fællesspisning
Plan for spisninger i det kommende halve år/år gennemgået. Der er afsat 1000,- pr
spisning til 4 spisninger i efteråret
Planlægges når træningsplanen kendes. Masha laver liste over træninger og deler med
Janni. Janni meddeler efterfølgende styregruppens repræsentant hvilken dato der skal
laves mad. Styregruppens repræsentant finder lokale og kokke.
Næste spisning er i Tisvilde den 20/6
12. Status postindsamling
Ninna Fabrin vil gerne samle poster ind igen.
13. Ny mødedato
Næste møde er mandag den 20. August kl. 19:00 i Farum OK´s klubhus.
14. Evt.
Vi skal have fundet en afløser for Mikkel som TC træner, da han stopper 1/7. Mulige
kandidater er: Malthe Gårdsdahl, Rasmus Møller Jess og Julius Molsen. Masha tager
kontakt til dem og hører om de har interesse. Masha mailer rundt til Styregruppen med
status så vi før ferien kan beslutte hvad vi gør og hvordan vi får en træner ansat.
Janni efterspurgte en plan for TC-turene fremover (inkl. opgaven når TC Sjælland skal
være vært for samling ifb. Med SM/JFM) Vi sætter punktet på agendaen til
august/september måned, så Tisvilde og Farum repræsentanter også kan være med i
snakken.
Kriterier for at være med i TC følger retningslinjerne beskrevet i DOF´s
talentudviklingsprogram og kan ses på TC hjemmesiden.
Mødet sluttede 20:25
Således opfattet, John Søndergård

