
Nyhedsbrev for Haderslev Tri 2000 April 2019 
Det er nu til at tage og føle på, at foråret, og dermed også Triathlon-sæsonen 2019, er gået i 
gang. I løbet af vinteren har der været almindelig træning, samt flere fællestræninger i 
Haderslev Tri 2000, og desuden styrkeseminarer, forløb med styrketræning, samt 
begyndersvømning og svømmetræning for øvede. Samtidig med, at dette nyhedsbrev fra 
bestyrelsen udkommer, vil I også kunne se årskalenderen for 2019, samt planen for 
triathlontræning i foråret. Denne træningsplan er lavet af vores triathlontræner Daniel, der 
samtidig er ved at læse DIFs diplomtræneruddannelse, og i vinterhalvåret har arrangeret en 
masse for klubbens medlemmer . 
Efter generalforsamlingen i januar, som igen i år bar præg af masser af gode ideer, har de 
forskellige udvalg og bestyrelsen holdt en del møder, og lavet planer for året. Jeg vil gerne 
udtrykke min tilfredshed med, at så mange arbejder frivilligt for at vores klub kan tilbyde 
gode træningsforhold, og et godt socialt fællesskab. Og det er både dem, der laver arbejde 
og aftaler på klubbens vegne i baggrunden, og ikke umiddelbart er synlige, og så dem, der 
står ved bassinkanten, eller i træningslokalet som instruktører, mens der trænes. 
Allerede ved svømmetræningen lørdag den 30. marts løber første punkt på årskalenderen af 
stablen, når man kan få målt en tid på 1000 m svømning, som gentages den 11. maj. Dette 
er Ole og Michaels arrangement, og man møder bare op. 
Mandag den 8. april foregår næste tilbud for medlemmerne, hvor man i idrætscentret kan 
høre et foredrag om langdistanceløb, som Runudvalget ved Michael og Kenneth har 
arrangeret. Se opslaget på Facebook i gruppen. Bemærk at hvis du er nyt medlem skal du 
søge om at blive optaget af gruppen på facebook, for at få denne ekstra mulighed for at 
følge med i forslag til ekstra træninger og andet.  
1. maj vil vi holde årets første klubaften i Søsportscentret, hvor man kan spise sammen, 
høre foredrag, og generelt hygge sig med andre medlemmer. 
Der er nu mindre end to måneder til vores stævne, og jeg ved at vi igen i år får en god dag, 
og at deltagerne efterfølgende vil kunne sige, at vi møder dem med et smil og en hjælpende 
hånd, og at man i Haderslev kan få årets første fede triathlonoplevelse. Du vil blive opfordret 
til at melde dig som hjælper, i de 4 timer stævnet varer, søndag den 26. maj, i et andet 
opslag. 
Bestyrelsen har også fastlagt rammerne for tilskud til startgebyrer og mesterskaber: 
Tilskudsmodel for Haderslev Tri 2000 i sæson 2019:  
Der vil være 100% dækning af startsgebyret ved:  
● VUC Vesterskovløbet torsdag d. 30. maj (ved tilmelding inden given deadline) Synligt 
Klublogo påkrævet.  
● Dammen rundt d. 8. august (ved tilmelding inden given deadline) Synligt Klublogo 
påkrævet.  
● Sydjysk Crossserie 2019-20 (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 2019 (Ved 
deltagelse i individuel agegroup) (Stævnegebyrstilskud vil dog max være et beløb på 500 kr 
pr stævne og max 1500 kr totalt sammenlagt for 2019) Man skal lave et opslag med 
racerapport på FB. Synlig klublogo påkrævet.  
Særlige tilskud: Hawaii Ironman 2019: Ved kvalifikation og deltagelse modtages et 
engangsbeløb på 2000 kr. Et foredrag om oplevelsen skal laves ved en efterfølgende 
klubaften. 



Alle disse refusioner tildeles, som i 2018, i december 2019, ved udfyldelse af en blanket. 
Til slut vil jeg ønske alle en god start på april måned og glæde mig til at se jer ved vores 
fællestræninger og arrangementer. 
 
Med venlig hilsen  
Formand for Haderslev Tri 2000 
Jesper Bach Dall 
 

Årskalender 19:  

Bestyrelsen kan hermed udsende den foreløbige årskalender for Haderslev Tri 
2000 og indbydelser kommer på mail, hjemmesiden og Facebook i ugerne op 
til aktiviteten. 

30/3 Kl. 12 1000 m test i Haderslev svømmehallen. (Swim) 

3/ 4 17.30  Opstart cykeltræning ved søsportscentret (bike) 

8/4 kl 19.30  Foredrag i Idrætscentret.. Gratis for medlemmer. (Run) 

/4 Kl. 10 Paulanerløb (Run) 

12/4 Træningslejr på Mallorca (Daniel) 

22/4 Jesper Meins løbet i Starup 

1/5 Kl. 19 Klubaften i Søsportscentret (Bestyr) 

2/5 Kl. 18 Opstarts event Vedsted sø (Daniel) 

11/5 kl.12 1000 m test i Haderslev svømmehallen. (Swim) 

12/5 kl. 10.30 Kombitræning ved Kløvermarken 2 (Daniel) 

26/5 Kl. 10 Haderslev Triathlon (stævneudvalg) 

30/5 kl. 10 Vesterskovsløb. Klubben betaler startgebyr. (Run) 

30/5 kl. 13 Grill (Social) 

12/6 Kl. 17.30 Klubmesterskab 1/10 triathlon ved Søsportscentret.  



12/6 Kl. 19 Klubaften i Søsportscentret. (Bestyr) 

8/8 Kl. 19 Dammen rundt. . Klubben betaler startgebyr. (Run) 

13/9 Kl. 16 Hyttetur fredag til lørdag 14/9 med træning og hygge (Social) 

12/10 Kl. 17 Kona-night (Social) 

/10 Cross sæson 19-20. Klubben betaler startgebyr. (Run) 

/11 Julefrokost (social) 

26/12 Kl 9 Julemarathon i Vesterskoven. (Run) 


