Nyhedsbrev for Haderslev Tri 2000 marts 2020.
Jeg vil gerne starte med at takke for en god aften ved generalforsamlingen. Mange
nye blev valgt til bestyrelsen og udvalg, og gode ideer blev vedtaget og er under
opbygning. Bestyrelsen har haft det første møde, hvor bestyrelsen blev konstitueret,
og der blev taget beslutning om vores nye Facebook-profil, om hvilke stævner vi vil
yde tilskud til, samt lavet aftaler om klubaftner og kalenderen for events i foråret og
sommeren. I slutningen af dette nyhedsbrev er der en oversigt over dette. Næste
bestyrelsesmøde er 17. marts.
Der har været en god aktivitet hen over vinteren, og Daniels styrkehold har trænet
hårdt, og endda udvidet deres forløb helt til påske. Husk, at du som medlem kan
komme på det næste hold, og træne grundlaget for sommerens triathlonstævner.
Morten og Ole Ks svømmehold har trænet i Hjortebrohallen, og under trænernes
kyndige blik, ligger de grundlaget for god effektiv svømning fremover.
Spinningsholdet har cyklet og løbet hver onsdag, og skiftende instruktørere har valgt
musik og vist vejen.
Jesper Meins har indbudt til løbetræning om onsdagen fra Starup skole, og her kan
man finde personer, der har samme tempo og niveau, og træne løb i fællesskab.
Over vinteren har en del fra klubben løbet crossløbene rundt i Sønderjylland, og det
har fedt at mødes med nummer på maven og give den gas.
Der har været tilbud om MTB-cykling, og Ole C har budt ind flere sjove træninger på
skiftende dage over vores gruppe på Facebook.
Jeg er stolt over, at vi har så mange i vores klub, der afsætter tid til at træne andre,
eller indbyde til at træne sammen med andre medlemmer. Det gør vores, lidt
individuelle sport, til et stærkt træningsfællesskab, der rækker ind i de kommende
stævner, hvor vi følger og hepper på hinanden.
Tak til disse frivillige kræfter. I betyder alt.
15. april vil vi holde årets første klubaften i Søsportscentret, hvor man kan spise
sammen, høre foredrag, og generelt hygge sig med andre medlemmer. Vi tager igen
i år en runde og hører hvad hver enkelt har planlagt, for at inspirere, og måske skabe
aftaler om følgeskab.
Tilmelding er på klubmodulsiden under events.
Der er kommet en del tilmeldinger til vores stævne 24. maj, 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. I år vil der være fødselsdagskagemand ved mållinien, da vi jo har
jubilæumsår. Du kan tilmelde dig som hjælper, og måske også som deltager, ved
stævnet under et event på klubmodulsiden, og deltage gratis på ¼ ironman. Vi ser
frem til solskin og glade deltagere.
Vi er nogen der mener, at verden var bedre inden Facebook. Nogen vil påstå at det
skaber kunstighed, tager tid fra nærvær og giver usikkerhed med den overfladiske
profilering af individet, det har medført. Før snakkede vi sammen. Nu skriver vi til

hinanden med risiko for misforståelse af intentionen. Nogen vil påstå at Facebook
kun er for personer over 35 år, og de unge bruger snapchat m.m. Der er mange
meninger, men næsten alle bruger Facebook dagligt. Og nu da Facebook findes,
kan vi lige så godt hver især som person, og som klub, finde ud af, hvordan
Facebook kan gøre noget godt for os.
Bestyrelsen har besluttet at oprette en offentlig profil på Facebook, som Daniel er
administrator af. Den skal ikke afløse vores lukkede gruppe, hvor alle små og store
tilkendegivelser, indbydelser og indforståede samtaler er velkomne. I den lukkede
gruppe kommer vi også ud over de skrappe regler persondatalovgivningen
foreskriver, og som vi i bestyrelsen skal stå til regnskab for, på den åbne profil.
Daniel får et par medadministratorer, som vil hjælpe ham lave gode opslag nogle
gange i måneden, der skal vise nogle af vores aktiviteter, og virke indbydende til
kommende medlemmer. Den kan også bruges når vi vil fremhæve præstationer som
medlemmer har deltaget i, og som allerede findes offentligt på Facebook. Vi vil ikke
forlange, at man sender billeder til Daniel, der skal på den offentlige profil. Vi vil ikke
forlange, at man liker eller deler opslag på den åbne profil. Men vi vil opfordre til, at
bidrage mest muligt, sende historier og billeder, og like og dele, da det sender vores
gode historier rundt på Facebook, og måske rammer opslaget din kommende
ukendte gode træningsmakker, der vælger vores klub til.
Vi arbejder stadig på at lave nogle gode tilbud på lækkert Fusions tri-tøj, og inden
længe vil du se et opslag af vores Klunsudvalg. Ekspeditionstiden er heldigvis meget
kort, da vi handler lokalt i Sport24, så der går ikke mange dage fra du har bestilt, til
tøjet er klart.
Til slut vil jeg gerne ønske jer god træning i de næste par forårsmåneder.
Med venlig hilsen
Formand Jesper Bach Dall
Regler for tilskud i 2020: (tilbagebetales i december gennem refusionsskemaet)
Der vil være 100% dækning af startsgebyret ved:
● VUC Vesterskovløbet torsdag d. 21. maj (ved tilmelding inden given deadline)
Synligt Klublogo påkrævet.
● Dammen Rundt i august (ved tilmelding inden given deadline) Synligt Klublogo
påkrævet.
● Sydjysk Crossserie 2020-21 (ved min. gennemførsel af 5 løb) Synlig klublogo
påkrævet.
● ¼ ironman i Haderslev 24. maj (ved tilmelding som hjælper) Synligt Klublogo
påkrævet.
Der vil være 50% dækning af startsgebyret ved:
● WM deltagelse, EM deltagelse eller DM deltagelse, f.eks. TRI SERIEN 2020 (Ved
deltagelse i individuel agegroup) (Stævnegebyrstilskud vil dog max være et beløb på
500 kr pr stævne og max 1500 kr totalt sammenlagt for 2020) Man skal lave et
opslag med racerapport på FB. Synlig klublogo påkrævet.

Særlige tilskud: Hawaii Ironman 2020: Ved kvalifikation og deltagelse modtages et
engangsbeløb på 2000 kr. Et foredrag om oplevelsen skal laves ved en
efterfølgende klubaften.
Årskalender 2020:
Bestyrelsen kan hermed udsende den foreløbige årskalender for Haderslev Tri 2000
og indbydelser kommer på mail og Facebook i ugerne op til aktiviteten.
15/4 Kl. 19 Klubaften i Søsportscentret (Bestyrelse)
21/5 kl. 10 Vesterskovsløb. (Run)
21/5 kl. 13 Grill (Social)
24/5 Kl. 10 Haderslev Triathlon (stævneudvalg)
26/5 Genforeningsløbet (Run)
17/6 Kl. 17.30 Klubmesterskab 1/10 triathlon ved Søsportscentret. (Run/Bike/Swim)
17/6 Kl. 19 Klubaften i Søsportscentret. (Bestyrelse)
-/8 Kl. 17 Dammen rundt. (Run)
19/9 Kl. 16 Hyttetur fredag til lørdag med træning og hygge (Social)
-/10 Kl. 17 Kona-night (Social)
-/11 Kl. 16 Klubaften
-/11 Julefrokost 18.30 (social)
24/12 Kl. 10 RUN i Damparken. (Run)
26/12 Kl 9 Julemarathon i Vesterskoven. (Run)

