Referat fra TC styregruppemøde den 20.08.2018 i Farum OK’s klubhus
Tilstede: Masha Semak, Rune Østergård, Anne K. Nielsen, Jesper Jensen, Rolf Lund, Janni
Helweg.
Afbud: John Søndergård, Dennis Øbro, Lars V. Jørgensen, John Tripax
Referent: Janni Helweg
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Ekstra under eventuelt vedr. deltagelse af senior i TC-træning
2. Valg af referent
Janni foreslås som referent.
OK ØST og OK Roskilde 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 4. juni 2018
Godkendt og ingen yderligere kommentar.
4. Velkommen til nye medlemmer i styregruppen
Jesper Jensen for Ballerup OK( thebest@privat.dk) og Rolf Lund fra HSOK
(rolflund@stofanet.dk).
John Tripax fra OK Roskilde genindtræder, men havde meldt afbud til mødet.
Der blev kort orienteret om TC /TC styregruppen, kriterierne for at have løbere med i TC,
herunder brug af træningsdagbog, personlig træner mv.
Kriterier for at være med i TC følger retningslinjerne beskrevet i DOF´s
talentudviklingsprogram og kan ses på Øst kredsens hjemmeside - TC Sjælland.
5. Velkommen til Rune Østergård, der er ny træner i TC
Medlemmerne i styregruppen er meget glade for at Rune er tiltrådt som træner.
6. Status fra TC-trænerne (Masha)
Onsdags træningen er næsten lige gået i gang efter sommerferien, men der er fin
deltagelse. Der er dog fortsat mange der ikke får tilmeldt/afmeldt sig til træning på
hjemmesiden.
7. Evaluering af TC tur til JFM
En rigtig god TC-samling ved JFM og en oplevelse af, at disse samlinger bliver bedre og
bedre.

Der var imidlertid kun 18 deltager fra TC-Sjælland, hvilket formentlig hænger sammen
med at indbydelsen blev sendt ud i sommerferien – i fremtiden vil det være ønskeligt at
modtage indbydelsen i god tid og evt. inden en sommerferie.
Ved SM er det TC-Sjælland der står for arrangementet og der bør vi være obs. på at få
indbydelsen ud i god tid.
8. Snus til TC – Startdato den 19. september 2018
Følgende løbere er inviteret til snus til TC:
Allerød OK: Hedda
Farum OK: Marius og Filip
Hillerød: Gustav og Sigrid
OK Roskilde: Adam
Tisvilde: Tobias
Masha vil sende TC- deltagerliste ud til repræsentanter i styregruppen.
9. TC aktiviteter i efteråret og forår 2019
• Tiomila fortræning i Sverige: 1 dagstur, sidste weekend i september (formentlig den
29.09.2018).
• Testløb i 2019: Molsbjerge den 8.-10. juni (Pinsen) Begrænsede overnatningsmuligheder, så dette skal vi snart have på plads.
• Evt. et løb i tidlig forår.
10. Tema: Arbejdsfordeling i TC styregruppen
Med nye repræsentanter i TC styregruppen er der foreslået en temadiskussion af fordeling
af opgaver i TC styregruppen.
Hovedopgaven: Består i at støtte op om TC-trænerne og deres arbejde.
Overordnede arbejdsopgaver til fordeling i TC styregruppen: Kasserer, Mødeleder og
udsendelse af dagsorden, Referent, Orientering til klubber om TC-spisning samt TC-ture.
•

Det foreslås, at John Søndergård fortsætter med at varetage opgaven som Kasserer
og referent (mangler tilsagn fra John).

•

Anne K. Nielsen påtager at fortsætte som mødeleder og udsendelse af dagsorden.

•

Rolf Lund vil gerne varetage kontakt/orientering om TC-Sjællands fælles
spisninger.

Derudover blev der talt om planlægning/varetagelse af TC-ture. Der var enighed om, at
det var en god idé at opgaven kunne varetages af to medlemmer.

•

TC-Sjællands tur til testløb i Pinsen 2019 varetages af Jesper Jensen og Janni
Helweg. Vedrørende turen blev der talt om, at der er behov for 2 overnatninger til
ca. 35 personer, bespisning og tilrettelæggelse af transport. Der rettes henvendelse
til John S. angående et estimeret budget for en sådan tur og der rettes snarest
henvendelse til Ebeltoft vandrehjem med henblik på tilbud.

•

Øvrige løb/ture i TC-regi: Vil blive taget op når relevant og når der er
repræsentanter med fra de øvrige klubber.

11. Status fællesspisning
Der er kun to fællesspisninger i efteråret og der er rettet henvendelse til de to klubber.
FIF den 19. september 2018 (start dato for snus til TC) og Søllerød OK der står for
juleafslutningen den 19. december 2018.
Til foråret når træningsplanen kendes vil det være Rolf Lund der modtager liste over
træninger fra Masha. Rolf meddeler efterfølgende styregruppens klub repræsentant
hvilken dato der skal laves mad, hvorefter denne finder lokale/klubhus og kokke (typisk
forældre til TC’er) - der er afsat 1000,- pr. spisning i tilskud fra TC.
12. Status postindsamling
Det er som udgangspunkt trænerne der indsamler poster, men der samarbejdes også om
dette med de klubber, hvor træningen foregår.
13. Status økonomi
John orienterer om relevant vedr. økonomi på næste møde.
14 Ny mødedato
Mandag fastholdes og næste mødedato er mandag den 19. november 2018 kl. 19.00 i
Farum OK’s klubhus. Dagsorden udsendes ca. en uge før mødet.
15. Evt.
Deltagelse af senior ved TC-træning
Der er enighed om, at senior gerne må deltage i træningen. Pt. er der kun en der kommer
jævnligt.
Mødet sluttede ca. 20.40.
Således opfattet, Janni Helweg

