
Trænermøde torsdag d 28 april 2022

Deltager: Lars, Kim, Helle, Lizette, Margreta, Linda

Afbud: Gurli, Dorit

● Opsamling- fungere gruppen:

o Gruppe 5 oplyser at de er meget selvkørende og det fungerer stadig godt.

o Gruppe 4 oplyser at det fungerer godt, men kunne delvist godt bruge en træner mere.

o Gruppe 3 oplyser at det fungerer, men kunne evt. også bruge en træner mere, da gruppen

ikke kan ruterne og Helle, Lizette ikke kan være der altid.

o Gruppe 2 der var ingen repræsentanter og har nok heller ikke en træner, da Gurli nok ikke

forventer at komme tilbage.

● Nye trænere:

o Der er ikke umiddelbart nogen der har et ønske om det, der er et par stykker fra gr. 3 og 4

der har overvejet, så vi afventer nærmere.

o Vi talte også om at det var ok at det kører som det gør og alle er indforstået med, at hvis

man ikke kan komme til træning, så er det helt ok. Det er bare vigtigt at man skriver ud på

FB, så gruppen ved, hvis der ikke er en træner samt hvilken rute eller opgave der er til

aftenens træning.

● Træning på tværs af grupperne:

o Alle synes det kunne være en god ide. Det skal være Socialt og sjovt, var vi enige om.

o Vi har en sommer afslutning d 28 juni, hvor bestyrelsen netop har planlagt en aften med

sjov på tværs af grupperne, så i har aftalt at vi holder et møde d 30 juni kl. 18 inden løb,

hvor vi aftaler nærmere om træning på tværs af grupperne.

o Vi har talt om, at det skulle være en gang hver anden -tredje måned, hvor vi eks. skal lave

”løbelege” på atletikbanen, eller fælles løbeture, måske i Svanninge bakker osv.

● Træner tøj:

o Vi arbejder i bestyrelsen på at få et tilbud på trænertøj samt mulighed for at købe klubtøj.

o Vi aftalte at på Træner tøjet skal der stå Instruktør, navn og klub logo.

Træner overblik:

Gruppe 2: Gurli (er i tvivl om Gurli fortsætter)

Gruppe 3: Helle, Lizette, Dorit (er i tvivl om Dorit fortsætter)

Gruppe 4: Lars, Linda

Gruppe 5: Margreta, Kim


