
Møde den 30.03.2020 - Skypemøde - TMS Ungdomsudvalg 
 
Deltagere: Anja Wollesen AW, Anne Teglgaard ATP, Jan Rømer JBR, Ole Andersen OA, Brian 
Støvring BS og Karina Kristiansen KK 
 
Næste møde den 04.05.2020 - forhåbentlig et fysisk møde fra kl. 17.00-21.00.  
 
Bordet Rundt:  
 
AW: 
 
Kampsøndag aflyst på grund af Coruna - der er et færdig koncept klar til kampsøndag til efteråret. 
 
Kredsmesterskabet for U13 piger og drenge ligeledes aflyst - vi håber på at få det til næste år. 
 
Afslutningsfest: Hvad gør vi?? Det udskydes til juni - senest i uge 26, hvor vi håber på at gøre det i 
forbindelse med en Herrekamp med oprykningsfest. Pokaler skal indleveres nu og der skal bestilles 
nye til U13, U15 og U17 årgangene. Pokaler fra U14 og U16 indleveres og opbevares i klubben. AW 
skriver på træner/leder facebook-siden omkring kåringer. Hvis det ikke kan lade sig gøre med en 
afslutningsfest må kåringerne foretages på distancen og hver træner laver et skriv om de enkelte, 
der kåres. 
Jeanette Dudek skal gravere i pokalerne som tidligere år. OA sender mail til AW med info om køb 
af nye pokaler. 
 
Ringsted Festival er desværre aflyst. Meget uheldigt, idet vi igen i år stod til at kunne tjene et 
væsentligt beløb til ungdomsafdelingen. 
 
Håndboldskole: Der har kørt en intern facebookgruppe mellem Jeppe Thøgersen, Sundahl, Ole og 
Davis Grandahl, i forbindelse med planlægning. Der er p.t. 90 tilmeldte. Vi må desværre nok 
konstatere, at en aflysning af håndboldskolen er meget sandsynlig. Igen en stor økonomisk lussing 
til ungdomsafdelingen.  
 
Børnefestival er lagt ud til manager på U13 piger og drenge 
 
Konfirmationer er udskudt, men gaverne er klar. Vi melder ud, når vi kender de nye datoer. 
 
Fornis cup håber vi fortsat at få lov til at afholde. Men der er risiko aflysning som følge af Corona. 
OA er på den opgave. 
 
KK - Bredden: Coruna ramt. 
Der forventes et hold 3 på damesiden og der skal være min. 10 tilmeldte til et 4. hold, hvis det skal 
blive til noget i næste sæson. 
 
Der bliver et 3. hold til herrerne eller måske et U19 2. hold 
 



BS. fortalte omkring sponsorarbejdet og hvor langt han er omkring dette i forhold til næste sæson. 
Der skal findes sponsorer til nyt spillertøj, som skal udleveres til næste sæson. 
 
P.t. står arbejdet stille pga. Coruna 
 
Opstartsmøder, hvor vi fortæller om sponsorer til spillertøjet, skal helst afholdes i juni, hvis det 
skal nås inden sæsonstart. Spillertøj skal bestilles senest primo august, hvis det skal være klar til 
niveaustævner ultimo august/primo september. Henvendelse angående sponsorater skal ske til BS 
sponsor@tmsungdom.dk  
 
JBR: Plejer at være i gang med klargøring til sæsonstart, men det ligger p.t. stille pga coruna - det 
er lidt stilhed før storm. Vi forbereder tøjprøvedage evt. den 8/8 - ellers kan man prøve i 
Sportsmaster. 
 
Skrabelodder: vi har haft en spørgeskemaundersøgelse. Vi tænker over et nyt setup, Bedre 
præmier, som evt. kunne skaffes af A/S mod at de modtager færre lodder. 
Hvis alle på holdet sælger deres lodder - kan holdet få en kickback. Prisen kan evt. sættes op og 
der skal sælges mindre lodder pr. person. Det kan måske lades gøre, hvis vi får bedre præmier. 
 
OA: Kontingent for næste år er besluttet på seneste generalforsamling. Hvis vi kommer til at stå 
med for store tab som følge af aflyste arrangementer, kan der blive indført delvis egenbetaling til 
spillertøjet. 
 
Halfordeling påbegyndes forhåbentlig i april. Det må evt. klares uden at mødes. Ole sætter i gang. 
 
Trænere er meldt ud for alle årgange U13-U17. Der mangler lige at få de sidste brikker på plads i 
børnerækkerne. Hvis der er nogle, der kunne tænke sig at træne de mindre årgange kan OA 
kontaktes. 
 
Der arbejdes stærkt på en struktur for udvikling af pigesiden i lighed med drengesiden med 
fællestræning og emnetræning o.l.  
 
Styrke/træningstider er ved at blive fordelt - vi afventer halfordelingen. 
 
Oprydning i skabe udskydes på grund af coruna. 
 
Træneropstartsmøde udskydes til august 
 
Samarbejde med IKA: Vi vil gerne give rabat på kontingent, men det skal evt. indsættes på 
spillerens konto til brug for betaling af ture, tøj o.l.  OA orienterer Dennis Jensen. 
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