
Formandsberetning for 2018 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 Herit, Thomas og Palle valgt. Herit tog en pause undervejs og 

ved klubmødet i efteråret blev Maria K, Nadia og Christian valgt ind i triudvalget. Det nye triudvalg står 

foran et generationsskifte med ny formand og der har været brugt tid på at drøfte den fremtidige strategi 

for triklubben og træningen. Samt hvem der skal sidde som formand. Heldigvis har Christian lyst til opgaven 

og stiller derfor op til valg som den nye triudvalgsformand og jeg ønsker Christian og triudvalget godt 

arbejde fremover. Jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed med viden og erfaring for det nye triudvalg og 

holder nok aldrig op med at være frivillig i HGATM.  

Det har været svært at rekruttere trænere, så lige nu har vi en svømmetræner som gør et kæmpe stykke 

arbejde om torsdagen men som gerne vil have et par hjælpetrænere. Svømmetræning for nybegyndere er 

flyttet til onsdage så Jutta har mulighed for at  undervise, også Jutta skal have tak for det store arbejde. Der 

er stort fremmøde ved funktions træningerne om mandagen med Janne. 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 maratontræning i 

samarbejde med Sparta og jeg ved at der er etableret en løbegruppe med Janne, Daniel og Nadia som har 

mange nye tiltag og gode ideer. Sidste skud på stammen er HT træning med Jan Bo og der er etableret en 

ordning med spinninghold og rabat i Scala.  

Vi arbejder på at få etableret en ungdomsafdeling og Nadia, Jan Bo og Heino står for den faste træning. Det 

har været en udfordring at rekruttere børn og unge men teamet klør på og afholdt bl a ”Kom og prøv en tri” 

for børn og unge som gentages 9/3. 

 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. Ligeledes det store arbejde Janne laver med vores FB side og Simon som 

webmaster. 

Det blev året hvor vi afholdt DM Classic i triatlon med eliten 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) for at afslutte med Eliten. Vi fik stor ros fra forbundet, kommunen og deltagere for et 

særdeles velarrangeret stævne. 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. 

Klubtøjet og leverandøren af dette har ikke levet op til medlemmernes forventninger. Et tøjudvalg 

bestående at Bettina, Herit og Daniel påtog sig opgaven med at saammenligne flere leverandører. 

Bestyrelsen ønsker en tøjleverandør til hele klubben. En leverandør blev udvalgt men desværre levede 

denne ikke op til de ønskede leveringsbetingelse. Dorte og bestyrelsen arbejder nu for at finde en 

leverandør som kan leve op til det hele. Desuden kan alle medlemmer nu finde vores designs på 



hjemmesiden og vælge en leverandør efter eget ønske. Dog skal designet respekteres. Der er fortsat et 

ønske om at medlemmerne kan få klubdragter og repræsentere klubben for at understøtte fællesskabet. 

Vi fik 1 medaljeplaceringer i 17, Claus Krone blev verdensmester i Aquabike,  medaljetagere fejres ved 

Mærk Næstved Sports Awards i marts.  

Ved pokalfesten blev årets triatleter kåret. Klubmestrene blev for damer Nadia Papaya Syhr Meza og for 

herrer Sofus Ludvigsen . Årets triatlet blev Mette Falk for det store arbejde med at lave design til klubtøj 

samt Martin Hansen for gode præstationer i årets løb. 

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 siger mange tak for alle de mange oplevelser jeg har haft som triudvalgsformand i 20 år, alle de dejlige 

mennesker jeg har mødt og for jeres opbakning 
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