
Nyhedsbrev for Haderslev Tri 2000 juni 2018 
 
Nyhedsbrevet for juni måned vil bære præg af at vi går ind i skolernes sommerferie, der får 
indflydelse på vores indendørs træning i svømmehallen, og en stævnetid, der kræver 
masser af aftaler om intensiv træning mellem ligesindede. Og specielt Facebook får sin 
anvendelse når vi skal have lavet aftaler de næste to måneder, inden vores almindelige 
træningsprogram starter op igen. Allerede nu er folk flittige til at tilbyde fællesskab ved 
åbenvandsvømning, og det er ikke svært at koble sig på en træning, for der er altid plads til 
een til. 
 
Stævneudvalget i klubben lavede igen i år et stort arbejde for at afvikle et flot stævne sidst i 
maj, der oven i købet var heldige med vejret. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var meget 
positive og forhåbentlig går de ud og fortæller om verdens bedste lille lokale sæsonstartende 
træningsstævne. Der skal lyde en stor tak til alle dem der frivilligt kom og hjalp med til at 
skabe rammerne for stævnet. 
 
Midt i juni blev der afviklet klubmesterskaber på flere forskellige distancer. Onsdag den 13. 
juni blev der dystet på 1/10 jernmanddistancen ved Søsportscentret, og afviklingen gik godt, 
der blev givet gas og alle kom godt i mål. Weekenden efter var det så ved Jels Triathlon der 
blev dystet på ¼ og ½ jernmandsdistancen, hvor der også blev lavet nogle flotte 
præstationer. Tak for hjælpen til dem der hjalp ved søsportscentret, og dem der heppede i 
Haderslev og Jels. Tillykke til alle deltagende og til dem der var de første i de forskellige 
aldersgrupper. 
Klubmestre: 
½ jernmand: 
M20-39 Stefan Fugl Hansen 
M40-49 Mikael Schleidt 
¼ jernmand: 
M20-39 Thomas Paulsen 
M40-49 Carsten Anker 
M50-59 Anders Hansen 
1/10 jernmand: 
K40-49 Ulla Spiele 
M40-49 Jesper Bach Dall 
M50-59 Leslie J Husband 
Klubben vil desuden arrangere klubmesterskaber i duathlon (2-20-4) onsdag den 15. august 
inden klubaftenen. 
 
Der blev afholdt klubaften den 13. juni, hvor man først fik fejret klubmestrene på 1/10 
distancen (¼ og ½ distancevinderne må vente til klubaftenen den 15. august med at få 
hædren og en lille chokoladepræmie). Der blev serveret grillmad, og hyggesnakket i 
klubhuset.  
Bestyrelsen spurgte ind til det nye tiltag med at afvikle to hytteture i august og september. 
Der blev fremlagt forslag om at man selv stod for transport fredag eftermiddag henholdsvis 
den 24/8 og den 21/9 til hytterne. Skærbæk feriecenter er booket til september men stedet 
for augustturen ligger endnu ikke fast. Man skulle indkvarteres 6 personer i hver hytte, og 



kunne for 100 kr per ikkemedlem have familien med. Der var enighed om at der skulle 
tilbydes forskellige træningsmuligheder (f.eks. 16-18 fredag og 10-12 lørdag) og ellers 
fællesspisning og social samvær fredag aften. Klubbens bliver vært for aftensmad og 
morgenmad. For at vi kunne få reserveret det rigtige antal hytter blev man enige om at lave 
en (næsten) bindende tilmelding allerede start juli. Den vil komme ud på mail til alle 
medlemmer. Dette ville hjælpe arrangørerne til at der var plads til alle. 
 
Efter dette punkt på klubaftenen holdt Leif et underholdende foredrag om at være en aktiv 
seniortriathlet. Både om starten i 90’erne, om ironman i 00’erne og 10’erne og om planerne 
for de næste år, hvor stævnerne helst skal ligge en lørdag. Inspirende og vedkommende, og 
vi takker Leif for at bidrage til en god klubaften. 
 
Vores to dygtige svømmetrænere har desværre meldt ud at de stopper som trænere her til 
sommerferien. Vores første opgave bliver at besætte bassinvagterne, som er et krav fra 
starten i september, men vi vil i august melde ud omkring hvem den/de nye 
svømmetrænere bliver, og hvilke muligheder man som medlem får for at få undervisning og 
vejledning. Vi vil gerne takke Sofie og Jonas for deres indsats og ønsker dem held og lykke 
med det fremtidige arbejde og studie. 
 
Svømmehallerne for træningsmulighederne ved skolernes start på somereferien og er lukket 
indtil september, og derfor vil træningstilbudene i juli og august komme på mail fra run, bike 
og swimudvalgene, samt især på Facebook gennem alle de opslag som vores aktive 
medlemmer sender ud. Tak for at I tilbyder svømme-, cykel- og løbetræning, at I får så 
mange med, at nye medlemmer føler sig indbudt, og at vi får forberedt os bedst muligt til at 
repræsentere Haderslev Tri 2000 ved de mange stævner i ind- og udland. Held og lykke til 
trifolket i Haderslev! 
Med venlig hilsen Formand Jesper Bach Dall 
 


