
Hej alla TSKare! 

Nu när våren äntligen är här, och det är strax dags för en av årets höjdpunkter; 10mila. 

Tullinge ställer upp med 3 ungdomslag, 3 herrlag och 5 damlag, och vi i 

informationskommittén önskar alla lycka till i markerna kring Nynäshamn!  

 

Men förutom 10mila, vad händer mer i klubben? Det är säkert en fråga många ställer sig, 

och vi har svaret! 

 

Breddkommittén arrangerar under våren en rad olika aktiviteter; natt KM gick av 

stapeln den 28 mars och nu är det dags för nybörjarkurs för vuxna. Kursen körs på nivå 

grön (start 14/4), gul (start 17/4) och vit (start 24/4), och avslutas med sprint DM den 

1/5. Vidare är Bredd ansvariga för Naturpasset (1/5) och för lång KM den 20/5 (troligtvis 

vid Brosjön), båda mycket uppskattade arrangemang! 

 

Elitkommittén har under våren 

arbetat hårt med att ersätta alla 

inställda tävlingar med 

högkvalitativa träningspass och 

läger i samarbete med SNO och OK 

Hällen. På flertalet löparträffar med 

tema ”Hur gör vi varandra bättre” 

har det blandats diskussioner och 

intressanta träningar. Framöver 

står 10 mila och resor till JVM-tester 

och sprint SM på agendan. 

Vårsäsongen avslutas sedan med 

Venla och Jukola i finska Lahtis. I 

augusti är det dessutom dags för 

SM-läger med StOF.  

 

Stugkommittén och Marknadskommittén fortsätter ta hand om vår fina klubbstuga och 

att sköta kontakten med sponsorer, och har inga särskilda aktiviteter planerade under 

våren utöver det löpande arbetet.  

 

Styrelsen fortsätter även de med sina löpande uppgifter, men vill också passa på att 

informera om det senaste som är på gång: GDPR. Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya 

dataskyddsförordning (GDPR). Den innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga 

integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. En grundregel 

är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar 

dem. Styrelsen har börjat jobba med en checklista för att se hur vi ska kunna jobba med 
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GDPR i vår förening. Till att börja med kommer vi att kartlägga var vi hanterar 

personuppgifter, digitalt eller på papper. Och några personer i styrelsen kommer gå 

Riksidrottsförbundets webb-utbildning. Styrelsen återkommer med mer information 

under maj månad. Gå gärna in och läs på http://www.rf.se/Personuppgifter/ Hör av dig 

till Katarina Berggren som är ansvarig i styrelsen för detta om du har frågor 

katarina.berggren@kommunal.se 

 

Ungdomskommittén inledde säsongen startade redan den 10 Mars med en upptaktsträff 

för alla ungdomar. För många blev det tävlingspremiär på Kringelträffen i Södertälje den 

2/4 eller Mälarhöjdens Medeldistans den 8/4, och flera ungdomslag deltog även i 

Stigtomta-kaveln. Traditionsenligt 

har Ungdom nu också startat med 

OL-skolorna på torsdagar, något som 

är mycket uppskattat. Det första 

tillfället var på en tisdag och var ett 

samarrangemang med grupp 4 där 

en vuxen följde upp en ungdom på en 

ganska klurig korridor-OL övning. 

Nästa stora begivenhet är 

ungdomsklassen på 10mila i 

Nynäshamn. TSK kommer delta med 

3 ungdomslag, och det ska bli 

spännande att se hur det går! 

Fortsatt under våren är det fullt 

program med sprint-DM, flera UP-

tävlingar och två ungdomsserie-tävlingar. TSK satsar i år på att ta tillbaka förstaplatsen i 

ungdomsserien genom högt deltagande och bra resultat. Under Kristihimmelfärdshelgen 

deltar TSKs ungdomar i klubbens gemensamma resa till Sundsvall. Det blir tre tävlingar 

och en träningsdag under denna intensiva helg som är tänkt som en uppladdning inför 

sommarens O-ringen i Ö-vik samt Ungdoms-SM i Norrbotten. Ungdom kommer även vara 

med på sommar-lägret i slutet av maj, Rikslägret efter midsommar samt Domarudden-

läger. Sammanfattningsvis ser vi fram emot en intensiv OL-vår tillsammans med våra 

ungdomar i TSK! 

 

Informationskommitténs har under våren arbetat på med sitt löpande precis som flera 

av de andra kommittéerna. Men har du något du vill att vi ska informera om? Kanske sitter 

du på världens scoop som du gärna vill dela med dig av till resten av klubben? Hör då 

gärna av dig till Elin Sundqvist, Åsa Flodmark eller Malin Dahlström.  

Vi passar på att tacka för den här våren, och ser framemot det fortsatta verksamhetsåret! 

 

/Elin, Malin & Åsa 
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