Nyhedsbrev for Haderslev Tri 2000 marts 2018:
Vinteren har ikke sluppet os, selvom kalenderen lover forår, men inden længe vil vi
nok kunne smide vintertræningstøjet og træne frem mod sommerens stævner i lettere
tøj.
Den nye bestyrelse har den sidste måned arbejdet benhårdt på at overtage stafetten
fra den tidligere formand, og som I vil kunne se i dette nyhedsbrev har den planlagt
en masse spændende sammen med udvalgene. Der blev afholdt bestyrelsesmøde
den 28. februar og her følger de nyheder som der blev vedtaget på bestyrelsesmødet.
Bike udvalget:
starter op udendørs cykling med basic / interval midt marts hvis vejret tillader det.
Soko melder en dato ud om en skifte zone træning ca 14 dage før stævnet.
Bestyrelsen godkendte planen, samt at vi afvikler klubmesterskab i triathlon i Jels på
den 1/4 og halve distance og det er egenbetaling.
Run udvalget:
Har udsendt mail om Vesterskovsløbet. Løbetræning stadig i samarbejde med HIF
tirsdag, torsdag og søndag morgen.
SOCIALUDVALGET:
Januar - marts vil der fortsat være Vintercross hvor de står for kaffe/kag.
I maj vil der være grillarrangement efter Vesterskovsløbet, og i september vil der igen
blive inviteret til Stafet for livet den 8/9. I år arrangeres der ikke samlet tur til Damp.
Der forsøges med et par overnatninger i f.eks. Skærbæk feriecenter i hytter. I Oktober
vil der være Kona arrangement med livestreaming, og i november vil der blive afholdt
julefrokost.
Svømmeudvalget:
har holdt møde og tilstede var Sofie (træner/bassinvagt), Jonas (træner/bassinvagt),
Jesper BD (tri klubformand) og Ole Kamp, der er ny svømmeudvalgsformand..
Der vil blive set på fremmøde ved de forskellige træninger samt tilbudt
træningsplaner til de medlemmer der spørger til disse. Ellers er trænernes funktion at
rette på teknik samt være bassinvagter.
Der indkøbes 2 alm. stopure samt et par clipboards, samt en selfie stang til vores
kamera. Der vil blive tilbudt medlemmer med små børn at børnene kan modtage
undervisning 30 min. lørdage mellem 11-12 og dette offentliggøres igennem
facebook. Den første gang 10. Marts.
Svømmeudvalget laver et børne-Ol-event med medaljer (ala AquaChamp) den 24/3.
I løbet af foråret vil bestyrelsen se på behovet for at undervise alle dage hvor
svømmehallen er åben, selvom man kan svømme i Dammen eller Vedsted sø. Dog
juni om lørdagen, hvor træning vil være ved Vedsted sø. Opstart Event 2/6 skal
afklare hvordan der kan undervises udendørs..

Svømmeudvalget laver et stafet stævne for voksne og børn 14/4 på korte distancer.
Stævneudvalget:
har holdt to møder og der er allerede 112 tilmeldinger indtil nu. Dette betyder at
stævnet allerede nu kan siges at blive til noget. Der undersøges om der skal være
indløb i gågaden mellem kl. 13-15, da det er det tidspunkt flest løbere er på banen og
ikke allerede om formiddagen ved første duathlon løb.
Nogle klubber skal fordelstilbud, og skal vores egne Tri2000 Medlemmer skal have et
tilbud frem til 1. maj om at være med til den pris der var ved første tilmeldingsdag
Andre klubber skal have tilbuddet om at tilmelde medlemmer, samlet!
Fx 5 medlemmer, 20% inden 1. Maj. 10 medl 30%, 15 medl 35%, 20 medl 40%
Klubben har fået nyt bur til stævnematerialet i søsportscentret, samt en stævnetrailer.
Dette gør det mere overskueligt at komme til vores materiel.
Kluns:
Kluns har udsendt information om sommerkollektionen med en deadline søndag den
11/3. I forbindelse med vinterkollektionen påtænker udvalget, at arbejde videre med
sponsorer på tøj, ud fra det som generalforsamlingen gav dem mandat til.
Udvalg der ønsker at bestille tøj til udvalgsmedlemmer, skal have vendt det enkelte
indkøb med bestyrelsen inden bestilling.
Bestyrelsen har også talt om kommunikation eksternt og internt i bestyrelsen:
og basen for kommunikation/arkiv er: bestyrelse@haderslevtri2000.dk
Dette er bestyrelsens interne arkiv samt det sted hvor vores interne/eksterne
kommunikation finder sted. Styrken er at det bliver en hvidbog for de kommende
bestyrelser. Alt er samlet ET sted. Dvs. alt hvad vi sender til hinanden, SKAL også
sendes til bestyrelse@haderslevtri2000.dk .
Mindre beskeder sker lige desuden gennem messenger og private mails internt i
bestyrelsen og i udvalgene.
Hjemmesiden/klubmodul er vores BASE udadtil, og alt blivende kommunikation skal
den vej. Facebook er vores HER og NU kommunikation indadtil og udadtil.
Men efter 14 dage er alt i princippet svært at finde på FB. Dvs. emner som skal holde
mere en 14 dage skal over modul.
Kontakt til Udvalg, Hvordan/hvem? Hvad er vores gensidige forpligtelser?
• Social | social@haderslevtri2000.dk
Line Strøm, Jørgen Dau, Martin G. Helle Kornum
Kontaktperson fra bestyrelsen: bjørn schmidt

• Bike | bike@hadereslevtri2000.dk
Stefan og Daniel
Kontaktperson fra bestyrelsen: Jens kaa
• Run | run@hadereslevtri2000.dk
Kenneth, Tom, Sanne
Kontaktperson fra bestyrelsen: Michael Østergaard
• Swim | swim@hadereslevtri2000.dk
Kontaktperson på vegne af bestyrelsen: Ole kamp. HD:
• Stævne udvalg | haderslevtriathlon@haderslevtri2000.dk
HD: der er mange med. Ole, Benny, Michael Ø, Tom, Daniel, Jesper BD,
Kontaktperson fra bestyrelsen: Jesper BD
• Kluns| kluns@haderslevtri2000.dk
Claus Witt får hjælp af Mikael Schleidt ift. Sponsorater
Kontaktperson fra bestyrelsen: anders Hansen
• Bestyrelsen| bestyrelse@haderslevtri2000.dk
Jesper Bach Dall, Michael S Østergaard, Jens Kaa, Bjørn Schmidt, Michael
Østergaard.
Bestyrelsen har også lavet rammer for klubmesterskaber. Ud over klubmesterskabet
på ½ og ¼ triathlon ved Jels som Run/bike-udvalget har skrevet ud om, vil
bestyrelsen vil sammen med Run/bike/swim udvalget lave et simpelt Klubmesterskab
den 13/6 i søsportscenteret. 1/10 distance.
Ved fremtidige bestyrelsesmøder vil vi se på om der skal flere til i september i
Vedsted .
Vi vil desuden i samarbejde med bikeudvalget lave en enkeltstart en hverdagsaften
som klubmesterskab. Evt med andre klubber. Fx 15-20 km.
Bestyrelsen har også fastlagt rammerne for tilskud til startgebyrer og mesterskaber:
Tilskudsmodel for Haderslev Tri 2000 (sæson 2018):
Der vil være 100% dækning af startsgebyret ved:
● VUC Vesterskovløbet
torsdag d. 10. maj
(ved tilmelding inden given deadline) Synligt Klublogo påkrævet.

● Sydjysk Crossserie 2018-19
(ved min. gennemførsel af 5 løb) Synlig klublogo påkrævet.
Der vil være 50% dækning af startsgebyret ved:
● WM deltagelse, EM deltagelse eller DM deltagelse, f.eks. TRI SERIEN 2018
(Ved deltagelse i individuel agegroup)
(Stævnegebyr vil dog max være et beløb på 500 kr pr stævne og max
1500 kr totalt sammenlagt for 2018) Racerapport skal laves på FB. Synlig
klublogo påkrævet.
Særlige tilskud:
Hawaii Ironman 2018:
Ved kvalifikation og deltagelse modtages et engangsbeløb på 2000 kr. Beretning
skal laves ved klubaften.
Årskalender: Bestyrelsen kan hermed udsende den foreløbige årskalender for
Haderslev Tri 2000 og indbydelser kommer på mail, hjemmesiden og Facebook i
ugerne op til aktiviteten.
10/2 Kl. 11 Opstart børnesvømning. (Swim)
24/3 Kl. 11 Børne-OL-event (Swim)
8/4 Kl. 10 Paulanerløb (Run)
14/4 Kl. 12 Stafetsvømmestævne for voksne og børn (Swim)
18/4 Kl. 19 Klubaften i Søsportscentret (Bestyr)
10/5 kl. 10 Vesterskovsløb. (Run)
10/5 kl. 13 Grill (Social)
26/5 Kl. 10 Haderslev Triathlon (stævneudvalg)
2/6 Kl. 11 Opstarts event Vedsted sø (swim)
13/6 Kl. 17.30 Klubmesterskab 1/10 triathlon ved Søsportscentret. (Run/Bike/Swim)
13/6 Kl. 19 Klubaften i Søsportscentret. (Bestyr)
17/6 Kl. 10 Klubmesterskab ¼ og ½ triathlon ved Jels Tri. (Run/bike/swim)
9/8 Kl. 17 Dammen rundt. (Run)
15/8 Kl. 19 Klubaften i Søsportscentret. (Bestyr)
24/8 Kl. 16 Hyttetur fredag til lørdag med træning og hygge (Social)
8/9 Kl. 10 Stafet for livet. (Social)
21/9 Kl. 16 Hyttetur fredag til lørdag med træning og hygge (Social)
13/10 Kl. 17 Kona-night (Social)
14/10 Kl.10 Dyrehaveløbet. (Stævneudvalg)
-/11 Julefrokost (social)
24/12 Kl. 10 2412 RUN i Damparken. (Run)
26/12 Kl 9 Julemarathon i Vesterskoven. (Run)

Der er stadig mange ting og forslag som vi vil behandle de næste måneder på vores
møder og I vil løbende høre om vores tiltag, der fortsat skal gøre Haderslev Tri 2000,
til den klub som ingen vil gå glip af at være medlem af. Til slut vil jeg gerne på
bestyrelsens vegne ønske jer alle en god påske, og ser frem til at møde jer i
svømmehallen, ved cykel og løbetræningen.
Formand Jesper Bach Dall

