Styregruppemøde
Mandag d. 20. november kl. 19,00 – 21,00 i Bøgelund – Kolding
Fremmødte: Claus Lyngby OK Gorm Jelling, Helle Schou, OK SNAB, Hanne Staugaard, KOK,
Pernille Buch, TC Syd Vejle, Anette Lund, TC Syd Vejle; Michael Termansen, Lars Lindstrøm,
Terkel Gydesen, OK Melfar
Afbud: Jette Klogborg, OK HTF
Ikke mødt: Mogens Bøgh, Faaborg OK

Referat – version 31. maj.
1. Velkommen
Velkommen til alle fra Terkel.
2. Økonomi v. Helle Schou.
Økonomien er fornuftig. Vores læringsture skalhvile i sig selv incl. Team Vejle tilskud.
LL: Midlerne må meget gerne komme ud og virke.
Bilag om regnskab vedlagt.
3. Nyt fra sportschefen
a. TBU konceptet ved LL.
TBU står for Træning af børn og unge. Erstatter ATK, som træningsprincip. LL
fremlagde tankerne bag. TBU bliver præsenteret på klubledermødet i
Sydkredsen den 5. februar.
b. Kontrakter med TC trænere laves fremover af sportschefen, da TC arbejdet
chefens ansvarsområde.
4. Udvikling af TC-arbejdet i 2018
LL opfatter TC som et træningsmiljø hvor talentfulde unge har lyst til og vil udvikle sig
og udfordres i orienteringssporten. Det er også her muligheden for at lære at træne er
til stede.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle, der er inde over TC har gode intentioner
med henblik på at gøre de aktive til bedre o-løbere. Der bliver stillet krav til løberne, vi
har forventninger, men samtidig ønsker man ikke at skræmme folk væk fra O-sporten.
(Se endvidere pkt. 8.)
5. TC-samlingen i Sønder Bjert i august.
God samling med positiv stemning. 55 løbere deltog. Maja Alm lavede et godt oplæg,
men vi vil gerne se ”girafferne” i form af landstrænere til samlingen. Særligt når nu
”DOF-eliten” har taget TC ind i elitekonceptet.

6. Samarbejdsaftalen mellem DOF og Elite Vejle
Det er ikke noget kardinalpunkt, at der skal være en stafet i en weekendsamling for at
kunne modtage støtte til weekenden, iflg. LL.
Alt er på plads for de næste fire år.
7. Løberrepræsentant i TC Syd
Det blev drøftet værdien i at sidde med i TC Syd styregruppen for en repræsentant for
de aktive. Det vil måske være mere rimeligt at indtænke repræsentanten som en slags
anfører ( a la fodbold / håndbold) som kan tanke en dialog med trænere / styregruppe
om mere generelle spørgsmål (eller konkrete hændelser). Det vil nok give mere
mening.
8. Oplæg om optagelse i TC ved AL.
Hvornår og hvordan skal man optages i TC? Blev drøftet.
Tankerne er
a. Bobler-ordning fortsætter, men kun i efteråret.
b. Klubbernes trænere og TC-trænerne skal have dialogen med hinanden inden
man taler med løberen.
c. Man udtages til TC. Det øger TC’s status
d. Udtagelsen foregår til januar.
Konkret have vi et par emner i kikkerten.
9. Forårets program
7. januar, Sdr. Stenderup – KOK
14. januar, Sikkert Frederikshåb, Gorm
28. januar, Nordskoven Silkeborg, SNAB
4. februar, Marselisborg, Gorm
4. marts, Stagsrode, Horsens, SNAB
14. april, Nørlund, KOK / Melfar
9-13 maj, Halden
1-3 juni Testløb, Herning
Banetest i Aarhus, endnu ikke fastlagt.

10. TC situationen efteråret 2018.
7 løbere vil være på efterskole.2 kommer hjem fra efterskole.
11. Næste møde.
Mandag d. 28. maj kl. 19-21 på Bøgelund.

