Nyhedsbrev for august til TRI2000-folket i Haderslev.
Denne nyhedsbrev skal starte med at ønske alle dem, der har gennemført et
tristævne tillykke, og specielt dem, der har vundet flotte placeringer eller bare
overgået egne forventninger. Og samtidig ønske dem, der skal køre stævne i denne
højsæson i triathlonsporten, held og lykke og fuld gas!
Det har været en fornøjelse at følge en lille fast skare af medlemmer, der været gode
til at indbyde til svømme og cykeltræning på FB i løbet af juli, og som har givet
mulighed for at træne sikkert med andre.
Vejret har vi ikke kunne klage over, så dem, der har villet træne med andre fra
klubben, har kunne se mulighederne.
Midt i august er cykeltræningen også startet op af vores Triathlontræner Daniel Soko
om onsdagen, og den indendørs svømmetræning starter 1. September.
Vi arbejder stadig på at finde bassinvagter til alle vores tider, og op til den 1.
September vil bestyrelsen melde ud hvilke dage og tider klubben vil kunne tilbyde
dig som medlem. Men allerede nu har bestyrelsen vedtaget, at man ikke skal betale
ekstra, hvis man vil deltage i specialtræningen tirsdag og torsdag sammen med
svømmeklubben. Denne udgift er fremover indeholdt i kontingentet.
Vi vil desuden snart melde ud ved hvilke af vores mange svømmetræningstider, der
vil være undervisning og coaching af svømmetrænere.
I fællesskab med HS6100 vil Tri2000 afholde en foredragsaften den 5. Oktober kl
17-19 på Bispen. Nærmere oplysninger kommer men sæt kryds i kalenderen.
Der var ikke søgning til hytteturen i august, men mange vil med på turen den 21.
September-22. September, og der vil komme et opslag, hvor man kan tilmelde sig
septemberturen. Så hvis du ikke har meldt dig endnu er der også plads til dig. Der
kommer et opslag omkring dette.
Desværre var der ikke nok opbakning til stafet for livet, og Sanne skal have tak for at
have gjort forarbejdet og indbudt, og også taget den lidt svære beslutning med at lade
være med at tilmelde et hold fra os.
Løbetræningen har været i fuld gang hele sommeren gennem Jesper Meins, der igen
og igen byder ind til alt fra lange løb til intervalløb tirsdag, torsdag og tidligt i
weekenden. Godt at se hvordan løbere fra flere klubber samarbejder og træner godt
sammen.
Der vil snarest komme en dato ud for den klubaften som vi udskød her midt i august,
og den vil nok komme til at ligge i oktober. Vi har planer om at den skal handle om
cyklen, og gøre os klogere på indkøb og vedligeholdelse af vores dyrebare
“stålramme”. Der vil komme mere om det i oktobers nyhedsbrev.
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en god træning, nogle succesrige konkurrencer,
og trivsel for TRI-folket i Haderslev!
Formand Jesper Bach Dall

