
 
TRÆNERUDVALGET 

1. oktober 2020 

Trænerudvalget torsdag den 1.oktober 2020 kl. 19.30 – 21.00. 

Deltagere: Karl-Åge Søltoft, Leif Vincentsen, Bodil Hollinger, Gitte Watson,  

Erik Lund Lauridsen (ref.) 

Referat: 

1. Træning generelt 
Bemanding OK, men nogle af holdene kan være udfordret, hvis der er afbud fra 
trænerstaben. Specielt 5.0 og 5.30 mangler back-up. Generelt kun positive 
tilbagemeldinger om træningen i klubben alle dage. 
Mødested rykker ind i forhallen, når det begynder at blive mørkt. Der bliver fordelt i 
grupper så vi ikke står for tæt. 

2. Gratisløb 
Der har kun været afholdt et løb, nemlig frostcup i det tidlige forår. Alle øvrige løb har 
været aflyst. Plan for 2021 vil følge plan for i år. 

3. Testløb – vinterhalvåret 
20 min. løb har været en succes hen over sommeren. Sidste tirsdag i oktober har vi 
skiftet fra sommertid og testløb vil herefter følge 5 km vinterruten fra Gl.Holte.  

4. Styrketræning 
Under ombygningen udføres styrketræning i hal/forhal. Ombygning forventes færdig 
til januar. 

5. Trænertøj – vinter 
Bestillingsliste fremsendes til trænerne nu. 

6. Planlægning af træneruddannelse – en lørdag for alle trænere 
Der planlægges træneruddannelse lørdag den 13. marts kl. 9 – 16. 

7. Træningsweekend – 2021 
Samme koncept som i år med en overnatning. 

8. Træningsplaner for 2021 
Følger samme koncept som i år, men udfordringen er at tilpasning til konkurrencer 
kan blive svær, hvis der fortsat er mange aflysninger. 

9. Hjemmeside 
Der mangler meget på den nye hjemmeside før den er fuldstændig køreklar. Vi mangler 
nogen der kan hjælpe med at få de gamle sider overført. 

10. Næste TU-møde  
Torsdag den 26. oktober 

11. Evt. 
Leif Vincentsen ønsker at slutte i Trænerudvalget. Leif har været med lige fra 
visionsdagen for 10 år siden, hvor arbejdsgruppen besluttede den struktur, som vi har 
i dag med mere end 20 trænere. Udvalget takkede Leif for det store arbejde og altid 
engageret og velforberedt. 


