Formandsberetning for 2017 HGATM triafdelingen ved triudvalgsformand Anette Østerkjerhuus
Triatlonsporten ser desværre en nedgang i medlemstallet på landsplan, der dannes dog stadig nye klubber
rundt omkring i landet. Vores egen triklub har ikke mærket nedgang i medlemstallet og vi har omkring 120
medlemmer.
Til Triudvalget ved klubmødet i januar blev Janne genvalgt, Sanne, Thomas og Palle blev valgt ind. Sanne
måtte dog melde fra igen pga tidsnød. Triudvalget har haft et møderigt år og der er sket en stor udvikling
på flere områder
Cheftræner Søren Raunholt har fået opbygget en trænerstab samt færdiggjort årshjulet for medlemmernes
træning. Søren har holdt flere informationsaftner og træningsevents. Triafdelingen har i samråd med vores
cheftræner evalueret cheftrænerordninger og cheftrænerkontrakten forlænges ikke i 18. I stedet vil vi
arbejde med trænerteams for at forsøge at lave et bredere træningstilbud til vores medlemmer.
Den daglige træning kører rigtig godt. Der er stort fremmmøde ved funktions/yoga træningerne om
mandagen med Janne og Gudrun. Løbetræningen er flyttet til tirsdag hvor også motionsafdelingen træner
og der giver god synergi. Janne gør et stort stykke arbejde med at koordinere og kommunikere omkring
løbetræningen. Daniel har også bidraget med lørdagshyggetræning. Christian, Mark og Jutta har fået
opbygget en struktur omkring svømmetræningen med programmer og målrettet svømmetræning. Sidste
skud på stammen er HT træning med Jan Bo og der arbejdes på en ordning med spinning i en lokal fitness
klub. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle vores frivillige trænere som gør en kæmpe
indsats for at udvikle træningen, gøre det sjovt at træne (og også hårdt ind imellem) og være med til at
forstærke det gode klubsammenhold.
Det blev året hvor vi afholdt DM Classic i triatlon i Næstved. Titlen er Mærk Næstved Kanaltriatlon DM
Classic med en motionsdel, DM for børn og aspiranter og et klassisk non draft DM (olympisk distance). Vi fik
stor ros fra forbundet, kommunen og deltagere for et særdeles velarrangeret stævne. Vi afventer lige nu en
tilbagemelding fra kommunen om støtte til et om muligt endnu bedre DM hvor eliten også deltager. Der
har været holdt mange mødre med kommunen, Park & vej, sponsorer, samarbejdspartnere og frem for alt i
styregruppen. Det har været en fornøjelse at samarbejde med styregruppen som har udvist et fantastisk
engagement og har lavet et enormt arbejde.
Familietri blev afholdt med en stafet, BMI tri og Herlufsholm skoletri og det blev et lille men hyggeligt og
underholdende stævne som netop beviser at triatlon er for alle. Stævnet er også med til at fremme vores
gode samarbejde med Herlufsholm gods således at vi ikke skal betale afgift for løb i skoven til vores
betalingsløb.
DTriF skal til næste år afholde VM multisports festival på Fyn, Gudrun har indvilget i at være klubbens
ambassadør for dette, tak til Gudrun
Klubtøjet og leverandøren af dette har ikke levet op til medlemmernes forventninger. 3 engagerede
trimedlemmer Bettina, Herit og Daniel har taget denne problematik op til et medlemsmøde og der arbejdes
nu for at finde andre muligheder, gerne en tøjleverandør til hele klubben. Der er dog bred enighed om at vi
gerne vil have klubdragter og repræsentere klubben for at understøtte fællesskabet.
Vi fik flere medaljeplaceringer i 17
Maria Kring vandt sin alders klasse i EM i cross triatlon i Rumænien.
2 damehold til DM i hold i Aarhus, begge vandt 1’ste plads

Disse medaljetagere fejres ved Mærk Næstved Sports Awards i marts.
Ved pokalfesten blev årets triatleter kåret. Klubmestrene blev for damer Nadia Papya Syhr Meza og for
herrer Jan Bo Petersen. Årets triatlet blev Herit for altid at hjælpe når der er brug for det samt Christian
Schrunk for det store arbejde med træningsprogrammer og planlægning af svømmetræningen.
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 triår i 18.
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