Referat fra TC styregruppemøde den 08-05-2017 i Farum
Tilstede: Anne K. Nielsen, John Petersen, Masha Semak, John Søndergård, John Tripax, Malthe
Gaarsdal, Dennis Øbro og Lars V. Jørgensen
Referent: John Søndergård
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt og tilføjet 2 punkter:


Fælles frugt og telt til testløb (under pkt. 12)



STC og TC spisninger (under pkt. 6)

2. Valg af referent
John Søndergård valgt.
3. Godkendelse af referat fra møde i styregruppe den 20. februar 2017
Godkendt
4. Status fra trænerne (Masha og Malthe)
Det går godt i den store gruppe med ca. 30 løbere hver gang til træning. Langt de fleste kommer
hver gang. Giver kontinuitet og godt miljø med god sammenhængskraft løberne imellem.
Har trænet et par gange sammen med STC og det har fungeret godt. Der har været 5-10 fra STC.
Giver god mening at STC løberne kan presse især de unge drenge når der skal løbes hurtigt med ointervaller. Så samarbejdet har indtil nu fungeret godt. STC løberne har fungeret som forbilleder
for TC løberne.
Løberne er blevet bedre til at give besked omkring skader. Der er en god dialog mellem løberne og
trænerne. Masha og Malthe har en god fornemmelse af løberne og hvad de laver. Der er en god
gruppe omkring juniorpigerne, men der mangler nogle yngre piger.
5. Opfølgning på krav til fremmøde og træningsdagbog
Det er blevet markant bedre med løbernes tilmeldingerne. De fleste tilmelder sig på forhånd, så
trænerne ser ikke dette som en udfordring længere.
Alle TC løbere har fået notes bøger til personlig brug og introduceret brugen for løberne. Målet er
at få skabt en kultur med hensyn til at få taget noter om skader, træning og løbsresultater.
Opfølgning på brug af træningsdagbog. Det kørte godt under konkurrencen, men er gået lidt ned
siden. Men bedre nu end før jul. Der er stadig plads til forbedring. Vi besluttede at lave en ny
konkurrence op til sommerferien, for igen at få flere til at føre dagbog. Masha sætter i værk og
kommunikerer.

6. Samarbejde med STC
Se ovenfor under pkt. 4
Vi besluttede at STC løbere kan spise med for 30,- ved fællesspisningerne. Beløbet betales til
Masha når der er spisning. Husk at der skal ske tilmelding, så kokkene ved hvor mange der skal
laves mad til.
Klubberne må selv gøre deres løbere opmærksom på STC tilbuddet.
7. Tur til JFM
John P arrangerer turen for TC Sjælland til Kolding området. Mangler en tilbagemelding fra
Juniortræner Jeppe omkring hvad tid der er planlagt løb fredag aften. Det er en udfordring at nå
pga. at det tidligste vi nok kan komme af sted er ca. 16:00 fra eks. Hillerød.
Der planlægges fra DOF’s side med 60 TC løbere ud af de 90 mulige. TC syd står for alt det
praktiske, så TC Sjælland skal bare selv arrangere transport frem og tilbage. Vi har et tilbud med
afgang lørdag morgen og retur søndag på 16.000,- Vi skal nok regne med 20.000,- med afgang
fredag. Giver 500,- for hver med et antal på 40 med bussen
En dyr løsning synes styregruppen. Så vi besluttede at hver TC styregruppe medlem går hjem og
spørger TC klubberne og forældrene hvor stor behovet er for transport og om vi kan dække det
med privat biler. En hurtig kalkule siger 500 km a ca. 2,- og dertil bro på 500. Total 1500 for en bil
med 5 passagerer i alt. Dvs. en ca. pris på 300,- Alle melder tilbage til John P som vil med på en
TC tur. Deadline 1/6 for tilbagemelding.
8. TC-tur til efteråret
Der er ikke pt. arbejdet med turen. Men det idéelle vil være at finde en weekend uden
konkurrencer og så planlægge en ren træningstur. Det er en udfordring at finde datoen som ikke
kolliderer med andre ting. Masha og Malthe går i planlægningsmode. Der er afsat 20.000 i budget
til udgifter og indtægter på 350,- pr. deltager.
9. Status fællesspisning
John P. koordinerer. Hillerød laver mad ifb. banetest den 17/5 i Hillerød. Derefter laver Tisvilde
den 21/6
Masha og Malthe kommer med et bud på efterårsplan for spisninger, så John P kan hverve kokke.
10. Status postindsamling
Masha og Malthe samler nu selv poster ind! I vinterhalvåret er der stadig en aftale med Nina om at
hun samler poster ind. Dennis vil forsøge at finde en postindsamler til løbet i Tisvilde.

Oversigt over TC træninger findes på TC hjemmesiden. TC styregruppemedlemmer får til opgave at
gå hjem i klubberne se om de kan finde hjælp til at samle ind en gang imellem. Det ville være en
stor hjælp til Masha og Malthe. Hvis vi finder nogen så melder vi tilbage til Masha og Malthe
11. Ny mødedato
Mandag den 14. august kl. 19:00. Farums Klubhus.
John giver status på økonomi på mødet den 14/8.
12. Evt.
Vi snakkede om Mashas forslag om at der skal være frugt og telt til de kommende testløb. Dette
var der ikke opbakning til.

Mødet slut 20:10
Således opfattet
John Søndergård

