
Formandsberetning for 2015 HGATM triafdelingen ved triudvalgsformand Anette Østerkjerhuus 

Triatlonsporten er i en rivende udvikling DTriF havde i 2015 mere end 12000 medlemmer og det blev året 

hvor vores triklub rundede de 100 medlemmer.  

Til Triudvalget blev ved klubmødet i januar valgt Janne, Torben, Jesper og Anette. Jesper valgte at forlade 

triudvalget i efteråret men fortsætter i arbejdsgrupperne for vores stævner. Triudvalget har haft et 

møderigt år og der er sket en stor udvikling på flere områder  

Kanaltri fik ambitioner, der arbejdes for et DM i sprint 17. Styregruppen bestående af Janne, Jesper, 

Torben, Bettina, Christian, Jonas S og Jonas J har holdt en del møder bl a med Park & vej samt Kultur & fritid 

fra Næstved kommune som er mundet ud i at Mærk Næstved har givet tilsagn om støtte til Mærk Næstved 

Kanaltriatlon i 16. Vi afventer en afklaring af om det er Citymodellen eller Havnemodellen der skal køres på.  

Familietri blev udvidet med en stafet og det blev et lille men underholdende stævne som også er vokset til 

dette års udgave med en BMI tri og Herlufsholm skoletri 

Hjemmesiden blev shinet op, Bettina har utrætteligt kæmpet med klubmodul og den udgave vi har i dag 

som også kan bruges på mobilen er vi rigtig glade for. Vores medlemmer brugte også FB gruppen flittigt. 

Det blev også året hvor vi fik udarbejdet et nyt koncept for klubtøj med vores helt eget design, også her Har 

Bettina, Janne og Torben arbejdet hårdt for at få dette på plads. Der er bl a udarbejdet retningslinier for 

klubtøj så alle opfordres til at repræsentere klubben for at understøtte fællesskabet. 

Vi har også forsøgt at blive bedre til at modtage nye medlemmer og har lavet en mentorordning og det er 

vist nødvendigt for medlemstilgangen er stor. 

Sponsorarbejdet har udviklet sig og Torben er blevet en del af HGATM s sponsorudvalg. 

Vi fik flere medaljeplaceringer i 15 : Stig Nielsen fik guld, Jakob Knudsen fik sølv, Janne Jensen og Maria 

Knudsen bronze ved DM i deres aldersklasser. Desuden vandt pigeholdet bronze ved hold DM bestående af 

Majbritt, Gudrun og Maria Knudsen. Maria Kring deltog i EU Crosstriatlon og fik sølv i sin aldersklasse. Disse 

medaljetagere fejres ved Mærk Næstved Sports Awards i marts. 

Der blev afholdt klubmesterskaber i Jystup som sædvanlig en hyggelig dage som afsluttes med 

fællespisning og masser af kage 

Ved pokalfesten blev årets triatleter kåret. Klubmestrene blev for damer Maria Knudsen og for herrer Stig 

Nielsen. Årets triatlet blev Lars Fisker for en imponerende stævnerække i 15.  

HGATM’s Klublokale blev renoveret og resultatet kan vi vist alle være tilfredse med. De cykler vi fik 

sponsoreret for nogle år siden er indkøbt og der er lavet retningslinier for udlejning. 

Efter mange års stræben lykkedes det at få startet en ungdomsafdeling i klubben, der er ca 8  unge 

triatleter i klubben og vi forventer at der kommer flere når det nye ungdomstrænerteam får etableret sig. 

Der har været afholdt flere medlemsmøder som er mundet ud i et sæt værdier for vores triatlon afdeling 

som bygger på rummelighed, fleksibilitet og stor vægt på det det sociale aspekt i klubben. Desuden ønske 

om en cheftræner som kan koordinere de mange træningsindsatser og trænerstaben. Vores nye 

cheftræner vil præsentere sig om et øjeblik 

Jeg vil slutte med en stor Tak til alle de frivillige som yder en fantastisk indsat for klubbens medlemmer og 

alle de aktive det er jo jer som bærer hele klubben. 



Jeg ser frem til et fantastisk samarbejde i 16 ikke mindst med vores nye cheftræner. 

 

Anette  

 

 


