Nyhedsbrev for Haderslev Tri 2000 november 2019.
Hvor er det stadig forfærdeligt trist at vi mistede Jørgen Dau i dette efterår. Han er savnet,
og lever videre i alle de ting vi laver i klubben. Der blev taget et smukt farvel med Jørgen, og
hans engagement som bestyrelsesmedlem i klubben gør, at vi nu arbejder videre med de
tanker han satte i værk. Jørgens forslag med et ligeværdigt kontingent for alle i klubben
træder i værk i 2020, og Jørgens forslag til afholdelse af jubilæet i 2020 vil indgå i vores
planer.
Morgan E. Winther er indtrådt i bestyrelsen, og var med ved bestyrelsesmødet, der blev
afholdt den 31. oktober. Ved dette møde blev stafet for livet, svømmetræningen ved Ole og
Morten, spinningstimen om onsdagen og Hawaii-aftenen evalueret, og alle disse
arrangementer er et stort plus for klubben, og vil blive gentaget med glæde. Det blev også
besluttet at klubben arrangerer et triathlonstævne den 24. maj 2020. I 2020 vil vi afvikle et
duathlon, samtidig med ¼ ironman, på distancen 5 - 45- 5 km. Lige nu arbejdes der på at få
lavet beskrivelse, og vi håber på at gå i luften med tilmelding og hjemmeside 16. nov.
Klubbens medlemmer deltager selvfølgelig gratis, hvis man hjælper med nogle timer dagen
inden stævnet eller på et andet tidspunkt i 2020, hvor klubben arrangerer noget.
I september måned fik vi en Danmarksmester i triathlon, da Janne Frimodt sikrede sig den
samlede sejr i hendes aldersgruppe i Fredericia. Stort tillykke til hende.
Stort tillykke også til Mia, Tommy og Mikael, der gjorde det så flot ved Hawaii Ironman. Flot
at I, og dermed også Haderslev Tri 2000, kan være med ved det legendariske løb. I
Haderslev Tri 2000s klubhus havde Martin i år samlet 10 personer, der holdt Kona-night, og
havde en fest.
Den 23. november mellem 13-16 vil det være muligt at tage bassinprøven, så vi er flere til at
passe vagterne lørdag. Klubben betaler for dit kursusgebyr. Specielt lørdagssvømningen har
været fint besøgt af medlemmer, både ved familiesvømning mellem 11-12, samt ved
svømmetræningen 12-14.
Løbeudvalget gennem Jesper Meinz har budt ind til masser af spændende løbeture, og har
desuden oprettet en tilmelding til crossløbene hen over vinteren. Vi var arrangør den 5/10
ved crossløbet, og en tak skal lyde til dem der var hjælpere denne dag. Godt at se at en del
løbere fra Haderslev tri 2000 løber med i år og får fine placeringer.
Haderslev Tri 2000 fik lov igen i år at sponsorere medaljer til vinderne ved Ironkid på Sdr.
Ottingskole eller rettere Erlevskole, som den hedder nu, og Leif fik gjort reklame for vores
klub. Forhåbentlig får de tændt en lyst i nogle af de unge mennesker, så de en dag får lyst til
at være med i vores klub og køre triathlon.
Til slut vil jeg rette fokuset på det næste store arrangement som der sker i klubben. Den 23.
november holder vi julefrokost i Søsportscentret. Klubben er vært for julefrokosten denne
aften mod en egenbetaling på symbolske 50 kr.
God vind og god træning,
med venlig hilsen Jesper Bach Dall, formand for Haderslev Tri 2000.

