Nyhedsbrev august 2020 for Haderslev Tri 2000
Hvor er det skønt at kunne ønske alle dem, der har gennemført et tristævne tillykke,
og specielt dem, der har vundet flotte placeringer, eller bare overgået egne
forventninger. Det havde vi ikke regnet med, da alt lukkede ned i foråret.
Med mundbind, afstand og lavt deltagerantal har nogle stævner holdt stand, og er
blevet gennemført i august, mens vi ingen mulighed havde for at afholde vores
stævne i maj. Vi har dog søgt coronahjælpefonden, og fået kompenseret en del af
det vi ikke tjente. Det var en god økonomisk hjælp.
Det har været en fornøjelse at følge en lille fast skare af medlemmer, der været gode
til at indbyde til svømme-, cykle- og løbetræning på Facebook i løbet af sommeren,
og som har givet mulighed for at træne sikkert med andre.
Den indendørs svømmetræning starter lørdag den 5. September, med tiderne som vi
plejer. Lørdag kl. 11-12 med familiesvømning og 12-13 som egen svømmetræning.
13-14 deler vi bassinet med svømmeklubben.
Det er dog ikke helt som det plejer.
Der må højst være 13 personer samtidig i omklædningen, så alle er forpligtet på at
være hurtige, tælle personer, give besked til både dem, der venter på gangen, og i
selve svømmehallen, om der er plads eller om man må vente i kø. Hurtig
omklædning og bad er vigtigt. Samtale og hygge er altså i svømmehallen, hvor der
må være 40 personer, eller ude på p-pladsen. Saunaen er ikke i drift pga. corona.
Tirsdag aften gælder samme regler i Haderslevhallen mellem 20.55-21.45, hvor vi
også deler svømmetid med svømmeklubben og alle medlemmer er velkomne.
Vi ønsker flere der gerne vil hjælpe med til at være bassinvagter til alle vores tider,
og du bedes overveje om du vil hjælpe 4-6 lørdage indtil sommerferien 2020.
Kontakt mig venligst på 27920315.
Der vil komme et tilbud fra svømmeklubben, hvis man vil deltage i
Tri-sprint-specialtræningen tirsdag og torsdag sammen med svømmeklubben i
Kløvermarkshallen. Tilmeldingen kommer på svømmeklubbens hjemmeside og
betales også her.
Der bliver mulighed for at købe klubtøj både ved Trimtex og ved Sport 24 i
september. Så kan du selv vælge om du ønsker vores kendte kollektion i Trimtex
eller vil prøve Fusion gennem Sport 24. Opslag med kollektion og priser følger.
For 20 år siden sad 20 triathleter på Aktivitetshuset, der dengang lå på Jomfrustien.
Huset blev brugt til koncerter og møder, og den aften i januar blev klubben en
realitet. Det skal fejres så sæt kryds i kalenderen den 25. september hvor vi vil fejre
klubbens 20 års jubilæum. Jubilæumsaftenen vil blive en sjov aften med mad og
underholdning, og en tilmelding vil komme snart.

Er det bedste ikke at mudre sin Mtb godt til og så løbe gennem mudret skovbund?
Det synes mange, og i efteråret vil alle medlemmer blive indbudt til flere MTb/løbetræning ved Michael Østergaard. Michael vil indbyde til disse events og har planer
for at man cykler ud til Pamhule og løber en tur derude. Det vil vi se frem til.
Ole og Morten vil i efteråret indbyde til en ny omgang svømmeundervisning om
mandagen, og det er fantastisk at se hvilke resultater de allerede har fået med flere
medlemmer.
Husk at vi kan løbe med ved Team Meins Running løbetræningen onsdag, hvor du
starter i Starup. Jesper Meins vil slå træninger op på Facebooksiden
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en god træning og trivsel for TRI-folket i
Haderslev!
Mvh Formand Jesper Bach Dall

