
Nyhedsbrev november 2021 for Haderslev Tri 2000
En stor tak skal lyde til Christina, og  til Thomas der arrangerede de fine
klubaftener, hvor der var god tilslutning. Man havde mulighed for at hygge sig
sammen og snakke om klubbens fremtid ved første aften, og blive klogere på
bikefit ved 2. klubaften. Næste klubaften er julefrokost den 4. dec. og
socialudvalget har sørget for at vi får en sjov aften i Søsportscentret.
Bestyrelsen har haft flere ansøgninger om støtte ude, efter at vores aktiviteter
har været berørt af pandemien, og vi har modtaget tilskud til
svømmetræningsevent fra idrætssamvirket, og et tilskud for aflyst stævne af
coronahjælpefonden. Nærmere om hvornår event vil ske tilgår senere, og det
bliver en kæmpe oplevelse.
I løbet af efteråret har bassinvagterne sørget for at der kunne inviteres til
svømning lørdag og nogen gange søndag. Det har vist sig at tilmelding på FB
har været en fordel, og speciel familiesvømning med tilmelding er vigtig, så vi
undgår en time hvor bassinvagten sidder forgæves. Husk derfor at tilmelde jer
svømmetrænings- begivenhederne så vi evt. kan gennemføre, omlægge eller
aflyse.
En tak skal lyde til Ole C. for at invitere til mtb onsdag, og en tak til Ole K. for
at starte et nyt crawltræningshold op i Kløvermarkshallen. Samme sted fik
Haderslev Tri 2000 igen i år lov til at sponsorere medaljer til vinderne ved
Ironkid ved Kløversmarkshallen, og tak til Leif for at reklamere for vores klub.
Det vil være muligt at købe Triathlontøj fra Trimtex de næste uger indtil den 5.
december, og en vejledning til brug af webshoppen ligger på FB.
Bestyrelsen har fastlagt den kommende generalforsamling til den 22. februar
2022. I starten af februar kommer der en invitation og en reminder om at
indsende forslag.
Næste års stævne vil ligge en lørdag eftermiddag den 28. maj 2022, da der er
et stort cykelløb ned gennem Jylland om søndagen. Vi håber på at kunne
gennemføre i 2022, efter to år med aflysninger.
Crossafdelingerne er godt i gang, og fortsætter indtil den 26. feb, hvor vi er
medarrangør ved sidste afdeling. Kom ud og hep på din klubkammerat, og
oplev stemningen ved den interne kamp mellem lokalklubberne.
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytår.
Mvh Formand Jesper Bach Dall


