
Nyhedsbrev Haderslev Tri 2000 august 2019 
 
Dette nyhedsbrev kommer ud i den mest intensive måned i vores triathlon-år. Her afvikles de 
fleste stævner, medlemmerne har trænet frem til, men heldigvis er medlemmerne i 
Haderslev Tri 2000 meget forskellige i deres valg af stævner, og vi har kunnet følge med ved 
stævner i månederne før og vil se dem de næste to måneder også. Jeg vil gerne ønsker 
medlemmerne tillykke med deres præstationer ved løbestævnerne i Jels og Dammen rundt, 
ved kortere tristævner i Åbenrå og Thorsminde, ved de store ironman stævner i Norge, 
Sverige og København. Alle præstationer er forskellige, men ens for alle er, at vi ser flotte 
præstationer, og at alle stiller op for vores klub. Og vi skal ikke glemme at takke for dem der 
trofast stiller op og hepper. Det giver et fedt klubmiljø! 
Bestyrelsen har i sidste uge afholdt møder med trænere og udvalgsformænd, og er klar til at 
starte efterårssæsonen. Svømmeudvalget står klar med et tilbud om nybegyndersvømning. 
Det er Ole K og Morten der byder ind med dette gode initiativ. Det skal gerne komme 
nuværende medlemmer til gode, men det er også en måde til, at nye medlemmer tør melde 
sig ind i klubben, og turde håbe på at gennemføre en triathlon næste år. Reklame for dette 
tilbud er vigtig, og du kan hjælpe ved at fortælle det til den løber/cyklist du kender, der har 
tidligere har ytret: “Hvis jeg kunne crawle ville jeg i hvert fald prøve en ¼ eller ½ ironman.” 
De kan med fordel melde sig ind i klubben, og få svømmetræning oveni alle de andre tilbud 
om træninger og social samvær vi har, et helt år frem. 
Svømmetiderne for almindelig svømmetræning indenfor vil ligne de tidligere og meldes ud 
snart, med start fra tirsdag den 3. september.  
Cykeltræningen er startet om onsdagen ved Tom, og Daniel vil lave en plan med 
spændende træning, som I vil kunne læse på mail inden længe.  
Den 5. oktober står Haderslev tri 2000 for afviklingen af første crossafdeling, i samarbejde 
med HIF. Vi betaler igen i år startgebyret og håber rigtig mange vil deltage. Nyt i år er 
muligheden for at vælge den distance (antal omgange) man evner. Man kan altså som mand 
vælge at nøjes med at melde sig til at løbe en eller to omgange hele sæsonen. Man 
konkurrerer så mod dem i sin aldersgruppe, der vælger samme distance. Kvinder kan der 
ved også vælge 1,2 eller 3 runder mod 2 før. Børn har dog faste distancer pga hensynet til 
deres vækst. Der vil være tilbud om crossløbetræning i vinterhalvåret ved Jesper Meinz. 
Desuden håber vi at mange vil bakke op om Stafet for livet. Både ved afvikling og som 
deltager, der løber runder. Tak til Christina for at melde sig som kaptajn. 
Desuden håber jeg også at mange vil benytte tilbuddet om vinterspinning i Moltrup. Tak til 
Christina og Morten for at stable tilbuddet på benene. 
Bestyrelsen har besluttet at skubbe hytteturen til sent oktober, da mange var forhindret på 
først udmeldte dato. Der vil komme en invitation ud senere på mail. 
Og så vil jeg lige til slut pege på at der afholdes Kona-aften den aften Hawaii Ironman køres. 
I år kan vi igen holde øje med nogen vi kender, og heppe på dem og klubfarverne, her fra 
den ene side af kloden, om til den anden side. GO GO GO :-) 
 
God august måned, med venlig hilsen  
Jesper Bach Dall, formand for Haderslev Tri 2000 
 
 
 


