Styregruppemøde
Mandag d. 22. maj kl. 19,00 – 21,00 i Bøgelund – Kolding
Fremmødte: Lars Svarer, OK Esbjerg, Claus Lyngby OK Gorm Jelling, Helle Schou, OK SNAB,
Hanne Staugaard, KOK, Pernille Buch, TC Syd Vejle, Anette Lund, TC Syd Vejle, Jette
Klogborg, OK HTF;, Terkel Gydesen, OK Melfar
Afbud: Michael Termansen, Lars Lindstrøm
Ikke mødt: Mogens Bøgh, Faaborg OK, Bjørn Christoffersen, SVOK

Referat.
1. Velkommen v. Terkel
Og undskyld fra Terkel til KK vedr. indbydelse. Terkel kom til at sende til en anden KK
fra sin outlook 
2. Økonomi v. Helle Schou
a. Status på TCs økonomi
Økonomien har det godt. Vi har stadig DOF-tilskud og klubkontingent til gode.
Disse indtægter dækker godt og vel vores udgift til trænergodtgørelser sidst på
året.
b. Elite Vejle støtten
Vi mangler stadig samarbejdsaftale med Elite Vejle. Og en tilbagemelding /
aktion fra Lars Lindstrøm, jf. evalueringsmødet mellem TC Syd Vejle og Elite
Vejle d. 28/11 2016. Her blev det aftalt, at LL ville sende et forslag til
samarbejdsaftale, bl.a. indeholdende fremtidige indsatsområder, til Elite Vejle.
c. Økonomi omkring deltagelse af andre TC løbere end TC syds løbere på
samlinger og ture
Hvis gæster udefra til TC Syd-arrangementer: Costpris og tilskud bliver prisen.
TC trænerne drøfter emnet med de andre tc trænere ved given anledning.
3.

Nyt fra sportschef – Lars Lindstrøm (som havde meldt afbud)
a. Elite Vejle-støtten (og -samarbejdsaftale)
AL: Flere tilbud er trukket tilbage fra Elite Vejle, inkl. kostvejledning og
fysioterapi.
HS: Der er sket nogle ændringer i Elite Vejles tilbud vedr. fysioterapi og
ernæring. Da en samarbejdsaftale mellem TC Syd Vejle og Elite Vejle stadig
afventer oplæg fra LL, er Anette og Pernille ikke orienteret om disse ændringer.
Referatet kan LL også forstå som en reminder vedr. henvendelsen til Elite Vejle.
b. Andre forhold
Lars Lindstrøm spurgte pr. sms efter hvordan vi (Eliteudvalget) kan give
Talentcentrene mere prestige?
i. JK. Kan DOF skabe mere synlighed omkring TC’erne
ii. TG. Artikelserie hvor TC er omdrejningspunktet (Orientering – Henrik
Knudsen)
iii. JK. TC styregruppemedlemmet skal være mere offensiv hjemme i forhold
til TC. Bakke op.
iv. Skabe en kultur og forståelse af, at det faktisk gavner at være med i TC

v. Ved at DOF tager os seriøst og giver os den opmærksomhed – som
fødekæde til fremtiden eliteløbere.
vi. DOF’s pressemeddelelser skriver kun om DH21elite og junior. Gå et skridt
dybere og tag DH16 med også. Det vil harmonere med DOFs politik om
at der er sket et øget fokus på TC og ikke bare juniorgruppen.
4. TC Syd Vejle – Evaluering v. TC trænerne
a. Foreløbig evaluering af forårets træningssamlinger 2017
i. PB: Vi har pt. en god homogen gruppe, der skaber en positiv stemning.
Hygger sig, men kan også være alvorlige og fokuserede, når det gælder.
ii. Gode samlinger, både enkeltdags og med overnatning.
iii. Stort fremmøde
iv. De lytter gerne og er en fysisk homogen gruppe.
v. De fleste er blevet gode til at føre dagbog.
vi. Alle har en personlig træner
vii. Efterhånden også større opbakning til banetest.
5. Fælles TC Samling 25-27. august i Sønder Bjert
a. Jeppe Rud er DOFs kontakt til TC samlingen.
b. Kent, Lotte og Hanne fra KOK, Helle Schou OK Snab og Terkel (med et lille
forbehold) har indvilget i at være ressource på Sdr. Bjert skole, der er booket.
Opgaven bliver primært mad og oprydning.
c. Jeppe Rud. Hvordan er økonomien i samlingen? Brugerbetaling etc. TG kontakter
JR.
6. TC Syd - optagelse
a. Hvad skal der til for at blive optaget i TC Syd Vejle?". V. TC trænerne
i. Alder, føre træningsdagbog, vise motivation, turde løbe svære baner
ii. Skal vurderes af TC trænerne
iii. AL. Vi følger løbende med i de potentielle kandidaters præstationer. Vis
gerne, at der kan løbes svære baner
iv. Det er ikke et krav, at man deltager i bobler-træning, men det giver jo
trænerne et bedre kendskab.
v. Fysiske forhold kan også spille ind.
b. Skal vi gentage sidste efterårs boblerkoncept?
i. Ja, det gør vi. TK laver oplæg.
c. Selve optagelsesproceduren. Tilsagn / afslag.
i. HS. Der skal være en dialog omkring optagelsen mellem den aktives TC
repræsentant og TC trænerne. PÅ den måde får vi ivet samme svar /
historie på optagelse og/eller afslag (som gerne må være motiverende)
ii. Tilsagn / afslag skal gives samtidig, og gerne på e-mails.
iii. Debat om hvordan vi forholder os med de medlemmer, som tager på
efterskole. Hvordan skal tilknytningen være?
7. Talentgruppens sammensætning og efterårssprogram
a. Nuværende løbere
Faaborg OK: Oliver Thorsing Christensen, Peter Modler Hedemann
OK Snab: Rikke Rasmussen, Morten Ørnhagen Jørgensen (Efterskole),
Rasmus Rasmussen, Felix Isaksen, Jeppe Liengård Caspersen
Kolding OK: Søren Eg Staugaard (Efterskole), Gustav Winter Østermark Jensen
OK HTF: Lise Termansen
OK Melfar: Hedvig Gydesen (Efterskole), Jonas Gabs

OK Gorm: Josefine Lind, Hans V. Petersen, Jens Kristian Petersen, Esben Ø.
Pedersen
b. Indstilling af nye løbere.
Vi drøftede forskellige scenarier for optagelse til TC Syd. Vi er enige om at man
skal kunne; løbe svære baner, have en personlig træner, føre træningsdagbog
og være motiveret for at udvikle sig. Her ud fra skal der være en konkret
vurdering fra TC
En tilbagevendende problematik er tilknytningen for de løbere som tager på
efterskole, og hvor meget de skal / kan kommitte sig til TC-træningen. Set i
forhold Jf. pkt. 6.c.iii.
Terkel: Næste år vil mange af vores mandlige løbere være på efterskole fra
sommeren 2018. Måske op til 6 løbere. Derfor kan et medlemskab i TC Syd,
mens man er på efterskole, også få karakter af en fastholdelse til et elitemiljø,
som TC er.
Nogle scenarier blev bragt i spil.
i. Deltager på bobler niveau
ii. Som medlem af TC Syd med efterskole-status (dvs. at man deltager, når
der ikke er obligatorisk weekends på efterskolen).
iii. ?
c. Efterårets TC Syd program
Poster
25-27. august: Fællessamling Kolding
ingen
2. september: Stensbæk
KOK
20. september: Banetest Århus
ingen
23. september: Esbjerg/Marbæk
EAF (mangler indsamling)
28. oktober: Gråsten
mangler
4-5. november: Svinkløv/Kollerup
OK SNAB
26. november: Marselisborg Aarhus
??
8. Eventuelt
a. Løberrepræsentant i TC Syd Vejle. Trænerne bringer det op på en samling og
motiverer evt. en relevant løber om at ville stille op.
i. Udsat til næste møde
b. Næste møde
20/11 kl. 19 – 21 i Bøgelund.
c. Vi savner deltagelsen af Bjørn og Mogens. Og Odense, en af de store klubber.
Bjørn har efterfølgende meddelt, at SVOK dukker op igen, når de har én eller
flere løbere i TC Syd Vejle – gruppen.

