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I dag lørdag er det sidste lørdagssvømning i Haderslev hallen i 2018. Vi har lige nu mange 
svømmetider tirsdag og torsdag, men lørdagssvømningen har alle årene, klubben har 
eksisteret, været et vigtigt og hyggeligt mødested. Her har der altid været lige dele seriøs 
træning, snak ved bassinkanten og leg med familien. Hvis vi ikke have et klubhus, ville det 
være det nærmeste vi kom til et mødested. 
På bestyrelsesmødet i tirsdags fandt vi frem til en præcisering af reglerne ved 
lørdagssvømingens første time mellem 11-12. 
Denne time kan medlemmer tage familiemedlemmer med, der bor i husstanden, uden at 
familiemedlemmerne behøver at være medlemmer af klubben. Man kan bruge bassinet til 
boldspil, udspring, dykning og leg, og skulle nogen ønske at svømmetræne, vil bassinvagten 
lægge banetov ud til bane 1 nærmest vinduet, hvor flere så kan svømme ved at bruge reglen 
om at holde til højre ved passage. 
Der har været en udbytning i bestyrelsen. Bjørn har valgt at træde ud af bestyrelsen af 
arbejdsmæssige grunde, og er blevet erstattet af Jørgen Dau, der var suppleant indtil nu. 
Tak til Bjørn for sin indsats og held og lykke med arbejdet. Jørgen har allerede været aktiv 
ved bestyrelsesmødet i denne uge. 
Julefrokosten i november var igen i år en succes takket været det sociale udvalg, og ikke 
mindst de mange, der mødte festglade op. Cykelværkstedet hos Jørgen blev startet op, og 
vil blive gentaget igen i maj måned. Her skal der nok være nogen, der har fået tricyklen på 
asfalten igen, og har brug for at vide hvordan man reparerer eller justerer noget. 
Generalforsamling bliver i 2019 tirsdag den 22, januar kl. 19. Vi vil evaluere årets 
begivenheder og tiltag sammen på generalforsamlingen, og vælge og lægge planer for 
2019. En nærmere indbydelse kommer i starten af det nye år. 
Til slut vil jeg pege på tre begivenheder der kommer inden for den næste måned. Vi afholder 
vores egen Julemarathon i Vesterskoven som vi plejer den 26. december, og to dage inden 
kan du løbe 2412run i Damparken. Desuden har Daniel arrangeret en Workshop 
styrketræning 16. januar gennem Fysiofab. Her er pladserne dog udsolgt, men mon ikke den 
succes vil blive gentaget, så flere kan blive klogere på styrketræning til triathlon. 
Her op til jul har dem der har bestilt klubtøj fået tilsendt det bestilte, og skulle du være en af 
dem, der har indsendt et billede og en tekst til vores medlemsgalleri på Instagram skal du 
udfylde den refusionsblanket, som der vil blive sendt ud i løbet af de næste dage. Her kan 
du også anføre hvis du er berettiget til at få refunderet de 600 kr som tilmeldingen til 
svømmeklubbens svømning i Hjortebrohallen har kostet, eller hvis du har repræsenteret 
klubben ved DM - EM eller VM-stævner i 2018. Her bliver, som før nævnt, op til 50 % af 
startgebyret dækket af klubben. 
God jul og godt nytår ønskes alle medlemmer og familie i Haderslev tri 2000. 


