Nyhedsbrev for Haderslev Tri 2000 oktober 2018.
I disse dage, efter det har været juleaften for triathleter...jeg tænker selvfølgelig på aftenen
hvor vi samles om en varm strålende skærm og, fulde af beundring, kigger med på de
triathleter, der er kommet gennem nåleøjet, og kan starte ironman i Konabugten...i de her
dage er vores sæson også ved at slutte, og de sidste har gennemført halvlange eller
hel-lange distancer. Haderslev Tri 2000 har været repræsenteret i mange spændende løb,
og der er lavet mange flotte præstationer.
Tillykke med dem.
Specielt skal lyde et tillykke til Mia og Mikael, der har kvalificeret sig til Hawaii Ironman i
2019. Flot at I, og dermed også Haderslev Tri 2000, kan være med ved det legendariske løb.
Vi fik sendt en pressemeddelelse til ugeavisen og JV, og de syntes ligeledes, at det var så
fin og stor en præstation, at de bragte vores artikler. I haderslev Tri 2000s klubhus havde
Jørgen og Martin i år samlet syv personer, der holdt Kona-night, og havde en fest, og mon
der ikke kan blive samlet mindst lige så mange næste år, når vi har medlemmer i ild på
Hawaii?
Der har været afholdt en del aktiviteter i de sidste to måneder, hvor vi bl.a. var på hyttetur i
skærbæk, hvor der blev trænet og hygget.
Der var i starten af oktober foredrag på månen, hvilket alle medlemmer var inviteret til da vi
var medarrangør, hvor man kunne høre om en af de lange cykelture.
Cykeludvalget har været flittig med at arrangere cykelture om onsdagen.
Svømmeudvalget fik lavet aftale med to nye bassinvagter, Jonathan og Thomas, som man
kan møde ved træning tirsdag og torsdag i Hjortebrohallen. Der vil desuden blive afholdt
nogle ekstra events som vil blive meldt ud fra svømmeudvalget.
Bestyrelsen er i gang med at arrangere, at nogle medlemmer kan tage bassinprøven i
Haderslevhallen, så vi er flere til at passe vagterne lørdag. Specielt lørdagssvømningen har
været fint besøgt af medlemmer, både ved familiesvømning mellem 11-12, samt ved
svømmetræningen 12-14.
Løbeudvalget har budt ind til masser af spændende løbeture, og har desuden oprettet en
tilmelding til crossløbene hen over vinteren. Vi er medarrangør den 2/2 ved crossløbet, og til
den tid vil vi spørge om du vil bruge en time på at lave det praktiske omkring løbet. Vores
løbere, der har tilmeldt sig crossrunden er fritaget for at hjælpe, og skal bare give den gas på
hjemmebanen.
Haderslev Tri 2000 fik lov igen i år at sponsorere medaljer til vinderne ved Ironkid på Sdr.
Ottingskole, og både Daniel og Leif fik vist fanen, i form af dem selv, men også vores
beachflag. 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.
Reklamen for klubben for at værge nye medlemmer, var en af målene for den nye
bestyrelse, og derfor har bestyrelsen startet en kampagne på Instagram, hvor medlemmer
kommer på med et billede og en kort tekst, der fortæller hvorfor de er medlem af klubben. Vi
håber på at nogen ikke-medlemmer, med en boblende triathlet i maven, ser vores opslag og
får lyst til at være med i vores fællesskab omkring triathlon.
Klunsudvalget, der lige nu har shoppen åben for køb af klubtøj, har, sammen med
bestyrelsen, åbnet mulighed for at alle medlemmer kan få tilskud til klubtøj, mod at stille sig
til rådighed med et billede på Instagram. Hvis nogen senere, efter shoppen er lukket for
denne gang, gerne vil modtage tilskuddet til klubtøj, vil man bare have det tilgode til næste
gang shoppen åbner for klubtøj.

Stævneudvalget har desuden holdt møde og planlægger et triathlonstævne den 26. maj
2019. Lige nu arbejdes der på at få lavet beskrivelse og vi håber på at gå i luften med
tilmelding og hjemmeside 1. nov.
Til slut vil jeg rette fokuset på det næste store arrangement som der sker i klubben. Den 30.
november holder vi julefrokost i Søsportscentret, og inden afholder vi en lille “klubaften” i
Jørgens cykelkælder på Åstrupvej. Han åbner dørene kl 16, hvor han vil fortælle om cykler.
En mere præcis forklaring følger i det opslag Jørgen laver på Facebook. Man kan
selvfølgelig deltage i enten det ene, eller det andet denne dag, men man er så velkommen til
at få det hele med. Klubben er vært for julefrokosten denne aften.
God vind og god træning,
med venlig hilsen Jesper Bach Dall, formand for Haderslev Tri 2000.

