Referat fra TC styregruppemøde den 30-10-2017 i Farum
Tilstede: John Petersen, Masha Semak, John Søndergård, Mikkel Kaae-Nielsen, Dennis Øbro og
Lars Lindstrøm (DOF’s Sportschef)
Afbud: Anne K. Nielsen og Lars V. Jørgensen
Referent: John Søndergård
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt og tilføjet et punkt omkring evaluering af TC weekend ifb JFM
2. Valg af referent
John valgt som referent
3. Godkendelse af beslutningsreferat fra møde i styregruppe den 14. august 2017
Godkendt uden bemærkninger
4. Status fra TC-trænerne (Masha)
Træner giver en kort status om antal aktive løbere, træningsindsats og stemning til træningerne.
Der orienteres endvidere om status for fremmøde og brug af træningsdagbogen sportslyzer.
Der er pt 27 løbere i TC gruppen og det er færre end der var i foråret. Så Masha har følelsen af at
der ikke er så mange til træningerne, selvom der alligevel er mellem 20 og 25 tilstede. MEN det
giver Masha mere tid til at snakke med de enkelte løbere. Løberne er ikke så gode til at tilmelde sig
på TC hjemmeside og konsekvent udfyldelse af sportslyzer træningsdagbog er stadig en udfordring
især når vi ikke holder de små motivationskonkurrencer! Juniorlandsholdsløbere er gode til det,
sammen med et par andre. Måske skal vi finde et godt eksempel (Rolle model) som kan fortælle
hvad det gør at føre træningsdagbog og hvad den kan bruges til. Lars Lindstrøm vil overveje hvad
Junior træner teamet kan støtte op med.
5. Evaluering af TC weekend ifb JFM:
Iflg. Masha var weekenden godt arrangeret og afviklet af forældregruppen i de jyske klubber. Lidt
kaotisk omkring tilmelding og hvordan hold blev lavet og sammensat til stafetten. Masha synes det
ville være meget bedre hvis alle juniortrænerne var tilstede. Jeppe og Rasmus deltog ikke og deres
erfaring var savnet. Astrid og Camila deltog som juniortrænere og holdt oplæg. Meget positiv
tilbagemelding fra løberne på et meget godt oplæg af Maja Alm. Også vigtig at juniortrænerne er
der under hele arrangementet og ikke tager hjem før tid.
6. Status for rekruttering af træner
Mikkel Kaae-Nielsen har søgt og TC styregruppe Sjælland har indstillet til sportschef Lars Lindstrøm
at Mikkel ansættes som trænerassistent til Masha. Det blev på mødet aftalt at en lille

ansættelsesgruppe bestående af Dennis, John P og John S kommer med et oplæg til aflønning af
Mikkel (foredelingsnøgle mellem Mikkel og Masha) for november og december 2017 og for 2018.
John S tager intiativ og tager efterfølgende fat i Lars Lindstrøm som så laver kontrakt til Mikkel.
Masha forventer at være væk fra TC træninger i 6 uger ifb. Fødslen. Men vil stadig lave
træningsoplæg og baner i perioden.
7. Evaluering af ”snus til TC”
Kommende løbere (løbere, der fylder 15 år i 2018) har i eftersommeren haft mulighed for at prøve
TC. 4 piger og 2 drenge har deltaget i 4 træninger og dermed fået snust til TC træning, så de ved
hvad det vil sige at løbe i TC. De har også været med til en spisning. Iflg Masha så var det et godt
tidspunkt at komme med til TC træninger første gang inden den mørke tid sætter ind. Det gør det
lettere at få kontakt til løberne efter træning og vurderingen er at det bliver lettere for de nye at
starte officielt 1/1-2018
8. Orientering fra Lars Lindstrøm
Lars efterspurgte generelt at vi som TC styregruppe og TC trænere giver feedback til Lars og
juniorteamet løbende om hvad som fungerer og ikke fungerer og kan gøres bedre.
Med Kenneths ansættelse som senior træner, så får Lars mere tid som sportschef og vil komme
mere ud til TC’erne. Trænerteams vil fremover bestå af et Junior trænerteam på 4 og 2
seniortrænere som Lars vil være i tættere i dialog med. Lars vil gerne invitere TC trænerne med på
nogle skype møder sammen med juniortrænerteamet. Lars vil initiere og faciliterer i starten 1-1½
times skype møder, med det formål at give status mm. og få tilbagemeldinger fra TC trænere og
juniortrænere.
Junior VM i Midtjylland i 2019 og senior sprint VM i 2020. Det vil betyde at der skal fokus på
fødekæden og indtag af nye løbere og generationsskifter hele vejen fra TC til Junior elite til Senior
elite. Nyt ATK projekt startet op og omdøbt til: DOFs vision for træning af børn og unge, med det
formål at få en rød tråd i træningen fra ude i klubberne til landshold og få flere til at træne
målrettet. Projektet er forankret i hovedbestyrelsen med en styregruppe, hvor Lars har en plads.
I det nye oplæg vil der især være fokus på Løber/træner relation og det fik Lars til at spørge om TC
Sjælland har den rigtige størrelse? Lars kunne se en fordel i at dele gruppen op i to mindre grupper
og fordele træning over to dage, så baner og poster kunne genbruges. Men det ville give trænerne
mere tid til at give den enkelte løber mere feedback. Lars vil snakke TC gruppe størrelser på sin tur
rundt til alle TC’ere her i efteråret.
Hvordan kan det gøres lettere at være træner? Hvad skal styregruppens rolle være? Skal de stå for
udsætte/indsamle poster. Planlægningsopgaver? Ikke noget besluttet men vi havde en god dialog
om emnet.

Lars har lavet et oplæg til et sæt retningslinjer for kørsel i biler og minibusser i landsholds og TC
regi. Disse er til høring i Hovebestyrelsen. Retningslinierne kan ses på DOF’s hjemmeside:
http://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/information
Lars sender info ud omkring optagelse på 3 og 4 årig TC forløb på gymnasier. I den forbindelse vil
Lars tage kontakt til TC-trænerne for at få deres vurdering af potentielle ansøgere. Lars får alle
ansøgere i DOF fra Team Danmark og skal sige ok for at man som orienteringsløber kan komme
ind enten i en TD klasse (få gymansier i DK har denne mulighed) eller på en 3 eller 4 årig TD
ordning.
Alle løbere i den nye juniorlandsholdsgruppe (6 piger og 10 drenge) har fået personlig feedback.
Alle løbere som har søgt og tilkendegivet interesse i at være med i junior teamet har ligeledes fået
besked. Nogle har fået en mail og dem som lå lige på vippen har også fået et opkald. Alle andre får
nyheden den 1/11 kl. 12:00 på DOF’s hjemmeside. Da der var en del som var lige på vippen til at
komme med, så vil der i 2018 blive opereret med wild cards, så løbere mod egenbetaling kan
deltage i diverse arrangementer. Se linket ovenfor for mere ifo.
Lars og juniortræner teamet forventer at der stilles med fuldt hold til EYOC i H18 i 2018
9. TC tur i efteråret
Masha og Mikkel har planalagt en tur den 8-10 december til Gøteborg. Vi har en tur i budgettet for
2017 og rammen for turen er egenbetaling som på forårets tur. Betyder at turen som helhed kan
belaste vores regnskab med en nettoudgift på ca 15.000,- (=Indtægter – udgifter)
10. Status fællesspisning
Der er ikke spisning i november måned. Årets sidste spisning er således i December og John P
finder kokke.
11. Status postindsamling
Lige nu er Mikkel kommet med som hjælpetræner og det gør at der er 2 til at sætte poster ud
(Masha og Mikkel Aaen). Derudover så hjælper Ninna Berglund fra Allerød med at samle poster ind.
12. Udestående: Mail fra Lars Munktved.
Lars har henvendt sig til Masha vedr. transportudgifter til TC-tur. John S udbetaler penge til
dækning af lederes transport/kørsel ifb. TC weekend til JFM.
13. Status økonomi
John S havde forud for mødet sendt opdateret regnskab rundt. Gav ikke anledning til nogen
spørgsmål. Lars Lindstrøm kunne meddele at i DOF tilskud 2018 justeres ned til 60.000,14. Ny mødedato
Mandag den 8/1-2018 kl. 19:00 i Farum (budget 2018 vedtages)

15. Evt.
Intet

Mødet slut 21:0
Således opfattet
John Søndergård

