
Nyhedsbrev september 2021 for Haderslev Tri 2000
Stort tillykke og godt kæmpet til alle dem der har gennemført et tristævne her i
sommers, og specielt tillykke til dem, der har vundet flotte placeringer i deres
aldersgrupper. Det er blevet til flere førstepladser i Jels, Åbenrå, Bording og
Sønderborg.

Igen i år fik vi ingen mulighed for at afholde vores stævne i maj, og jeg har igen søgt
coronahjælpefonden, og venter på svar.

Den indendørs svømmetræning startede lørdag den 4. September, med tiderne som
vi plejer. Lørdag kl. 11-12 med familiesvømning og 12-13 som egen svømmetræning.
For nogle af os var det første gang i 1 ½ år vi var en tur i sauna efter
svømmetræningen. Der er stadig mange medlemmer, der træner i Vedsted sø, og
har været gode til at indbyde til svømme-, cykle- og løbetræning på Facebook i løbet
af sommeren.
Bemærk at der på tirsdag 14/9 er indbudt til svømlangt fyraftenstræning i Vedsted
sø.
Tirsdag aften er der også svømmetræning i Haderslevhallen mellem 20.55-21.45,
hvor vi også deler svømmetid med svømmeklubben og alle medlemmer er
velkomne.

Der mangler stadig folk, der vil hjælpe klubben med at være bassinvagter. Vi ønsker
flere der gerne vil hjælpe med til at være bassinvagter til alle vores tider, og du
bedes overveje om du vil hjælpe 4-6 lørdage indtil sommerferien 2022. Se opslaget
på facebook, hvor du kan melde dig til.

Der vil komme et tilbud fra svømmeklubben, hvis man vil deltage i
Tri-sprint-specialtræningen tirsdag og torsdag sammen med svømmeklubben i
Kløvermarkshallen. Tilmeldingen kommer på svømmeklubbens hjemmeside og
betales også her.

Husk at tilmelde dig klubaften tirsdag den 21. september. Det bliver en fed aften med
hygge, mad og spændende indhold. Der vil også komme et oplæg til hvordan vi kan
starte et samarbejde med Triathlon Danmark. Vi holder det i vores klublokaler i
søsportscentret. Hvis du ønsker en nøglebrik, så du selv kan låse dig ind, kan du få
en ved at henvende dig til formanden på 27920315.

Vi vil i efteråret indbyde til en ny omgang svømmeundervisning om mandagen, og
der vil komme en tilmelding du kan bruge, hvis du gerne vil lære eller forfine din
crawlteknik.



Vi skal ud og løbe til vinter, og det ville være et fedt syn at se en masse løbere fra
Haderslev Tri 2000 ved denne sæsons crossløb. De syv afdelinger giver mulighed
for at løbe op til 10 km crossløb hver gang, og der vil komme en indbydelse, hvor du
kan tilmelde dig. Klubben betaler startgebyret.

Der vil ikke blive lavet Konaaften i oktober, hvor vi ser Ironman fra Hawaii, men først
til februar, da de har skubbet afviklingen.

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer et god efterår.
Mvh Formand Jesper Bach Dall


