Styregruppemøde
Mandag d. 21. november kl. 19,00 i Bøgelund – Kolding
Afbud: Jette Klogborg, OK HTF; Mogens Bøgh, Faaborg OK, Bjørn Christoffersen, SVOK
Mødte: Terkel Gydesen, OK Melfar, Lars Svarer, OK Esbjerg, Claus Lyngby + K.K. Therkelsen
OK Gorm Jelling, Michael Termansen, OK Syd, Helle Schou, OK SNAB, Hanne Staugaard, KOK,
Pernille Buch, TC Syd Vejle, Anette Lund, TC Syd Vejle og Lars Lindstrøm, DOF.

Referat
1. Velkommen
Terkel
2. Økonomi v. Helle Schou
a. Status på TCs økonomi
Regnskabet bærer præg af, at der er færre løbere i TC Syd Vejle. En weekendtur
koster ca. 9.000 kr. at gennemføre. Vi har midler til gode hos DOF, men det er
af bogføringsmæssig karakter. Der er endnu ikke arbejdet med at lave et
budget, men HS forventer samme udgangspunkt som i år.
b. Elite Vejle støtten
Vi bør i forhold til mødet med evaluering med Vejle Kommune synliggøre den
større omsætning vi har.
3. Ny Sportschef – Lars Lindstrøm
a. Udfordringer i DOFs talentudvikling, konkurrencedeltagelse i Danmark
b. Økonomi 2016: deltagerbetaling, afregning af udlæg m.m. Regnskab 2016 skal
afsluttes.
c. Økonomi 2017: forbundsstøtte til respektive TC’er, forventet antal løbere, status
på trænere.
d. Årsplan 2017 ungdoms/juniorlandshold, udtagelseskriterier, TC-weekender
e. Specifikke udfordringer i respektive TC’er
LL fortalte om sin nye stilling – sportschef. Særligt med fokus på
talentudviklingen, da det var mest relevant i denne sammenhæng.
Talentudviklingen er fødekæden til eliteniveauet. I de kommende år vil der være
mere fokus på juniorlandsholdene, så der sikres kompetence afløsere til vores
seniorlandshold.
Der blev foretaget en runden rundt, hvor klubberne fortalte om status på
ungdomstræning og hvad der rør sig på talentudviklingsniveau. Ikke lige positivt
hele vejen rundt.
Til TC Syd Styregruppemødet i maj 2017 udstak LL en opgave:
A. Hvad gør I i jeres klub for at tage mere ansvar i forhold til at
styrke ungdomsarbejdet?

K.K. nævnte skoleprojekter i Vejle Kommune.
4. Eliteklubforum – møde den 24. november
a. Udkast til DOF's eliteplan 2017-2020
b. Årsplaner og udtagelseskriterier 2017
Materialet kan læses fra DOFs hjemmeside
http://landshold.do-f.dk/elite/information2017.asp
Terkel deltager og repræsenterer TC Syd Vejle på mødet. Ikke andre kunne
deltage!
5. TC Syd Vejle – Evaluering 28/11 med Vejle Kommune. KK orienterer.
K.K. gennemgik historikken, der fremlægges på mødet med Vejle Kommune.
På mødet er det vigtigt at fortælle, at TC Syd Vejle er talentkraftcentret i Region
Syddanmark. Det er her langt den overvejende part at talentmassen mødes. Ofte
udgangspunkt fra OK SNAB og OK Gorm Jellings skove. Men vi træner også i andre
terræntyper, hvorfor det er vigtigt med læringsture til fx Norge.
LL fremsender 3 positive statements til K.K. om TC Syd Vejle vedr. Historik, status og
fremtid, og hvor fedt og fornuftigt af Vejle Kommune, at de støtter TC SYD, og
derigennem også de lokale klubber OK SNAB og OK Gorm Jelling.
6. TC Syd boblere
Erfaring og opfølgning – hvad nu?
Vi har haft 6 løbere med i efterårssæsonen. Har givet et godt udbytte.
Besluttet at det kører i efterårssæsonen, som inspiration til løbere, der vil snuse til TC
Syd Vejle konceptet.
PB fortalt, at når TC Syd er i nærheden af egen klub, må man gerne komme og løbe
bane. Men kontakt Pernille inden samling. Der skal dog være opmærksomhed herom i
forbindelse med ansøgning om skovtilladelse.
7. Forårets træningssamlinger
Tid og Sted
8.januar
Munkebjerg
Middelfart
29.januar
Nymindegab
4.-5. februar
Silkeborg – lørdag
Silkeborg - søndag
3.-5. marts
Pan Våren, Kristianstad
1.april
Bogense
20. maj
Frederikshåb
Randbøl Hede

Postudsættere
OK SNAB
OK MELFAR
OK WEST
Mangler KOK (Silkeborgs klubhus)
SNAB - lørdag
KOK - søndag
Holger – og OK Gorm Jelling
OK MELFAR
OK Gorm Jelling
OK Gorm Jelling

1.april samlingen kan evt. udvikle sig, da det svenske junior landshold er på
træningslejr i Danmark på nævnte tidspunkt.

8. Talentgruppens sammensætning
a. Tidligere løbere.
b. Indstilling af nye løbere. Indstillinger skal snarest stiles til TC Syd Vejle trænerne.
9. Eventuelt
a. Talentcenter samling i august
I 2017 bliver der kun afholdt én talentcentersamling. I forbindelse med JFM 25.27. august i Stenderupskoven.
TC Syd Vejle Styregruppen er teknisk arrangør. Løberne sørger selv for
transport. LL forsikrer, at Jesper Stamp og Jeppe Ruud vil være til stede. Der
forventes ca. 50-60 løbere, som skal have skoleovernatning og bespisning.
b. Løberrepræsentant i TC Syd Vejle. Trænerne bringer det op på en samling og
motiverer evt. en relevant løber om at ville stille op.
c. Vinterløbsserie i Trekantområdet.
Anette Lund gjorde reklame for crossløbs-serie i Trekantområdet. Finder sted
gennem vinteren. https://www.dgi.dk/loeb/arrangementer/201610064016
d. Næste møde
22. maj kl. 19 – 21 i Bøgelund.
LL er allerede nu indbudt :-)

