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Formandens beretning for året 2019 – ved formand for tri-udvalget Christian Secher 

Medlemssituationen 
Medlemssituationen er nogenlunde uændret. Det har den været i nogle år – vi er knap 120 medlemmer. 

Der er kommet ca. 10 til – og derfor også ca. 10, som har forladt os. Der er kommet en del medlemmer 

fra fitness-klubbernes Tri-hold. Det er vores indtryk at det er vores svømmetræning der har trukket. 

Tri-udvalget (7 møder i årets løb) 
I Tri-udvalget har vi brugt en del tid på at finde ud af hvad vi vil være for en klub. Vi er nået frem til at 

vores primære mål må være at stille kvalitets-træninger og -trænere til rådighed for medlemmerne. Vi 

vil primært være noget, for dem der deltager aktivt i klubbens træninger. Derudover vil vi arbejde på at 

skabe aktiviteter og events, der kan ”krydre” medlemmernes oplevelse af klubben. Vi har 2 medlemmer, 

der forlader Tri-udvalget. Vi siger tak for indsatsen til Maria og Herit. Der er behov for ”nyt blod”. Hvis 

man melder sig har man rig mulighed for at være med til at præge klubbens udvikling. 

Træner- og trænings-situationen 
På trænersiden er vi været rimeligt godt besat på løb og svømning. Janne og Daniel har dækket løb, 

Christian, Palle og Stig har dækket svømning. Cykeltræningen har været ikke eksisterende i store dele af 

året der er gået. Jan Bo er stoppet, og vi har ikke fundet en erstatning. Stig har været tovholder på 

søndagscykleturen, men stoppede da der var manglende tilslutning. Det er et mål for Tri-udvalget at alle 

3 discipliner er lige godt dækket på trænersiden. 

Vores svømmetræning har i nogen grad været generet af lukningen af Fladså svømmehal. Vi har i en 

periode haft ekstra mange svømmetider i Herlufsholm svømmehal. Vi vil inden længe evaluere 

svømmehalstiderne, og forventer ikke at have lige så mange næste sæson. Vi vil arbejde på at bedre 

tider, men altså sandsynligvis færre. 

Sidst men ikke mindst et stort tak til de afgående trænere – Jutta, begynder-svømning og Jan Bo, cykling. 

Ungdom 
Nadja og Herit har i en årrække forsøgt at stable en ungdomsgruppe på benene. Da en del af disse unge 

er flyttet fra byen, ligger dette arbejde mere eller mindre underdrejet. Tri-afdelingens gennemsnits alder 

ligger lige omkring de 45 år. De medlemmer, der kommet til klubben er typisk i den aldersgruppe. 

Tak til de frivillige 
Ingen klub uden frivillige, det gælder både trænere og de hjælpere/medlemmer, der stiller op når 

klubben har brug for det. Vi er i høj grad afhængig af frivilligt arbejde og tager imod det med kyshånd – 

uanset om man kan hjælpe hver gang, eller kun engang imellem. Al hjælp er værdsat!  

Kanal-Tri 
I 2019 har vi ikke holdt nogen Kanal-Tri. Primært fordi arrangementet med DM, i forbindelse med Kanal-

Tri, i 2018 - virkeligt trak tænder ud. Det nye Tri-udvalg skal bl.a. kigge på om vi skal gøre noget ved 

Kanal-Tri i 2020. 



Familie-Tri 
Vi afholdt Familie-Tri den 5. maj 2019 Det var godt besøgt, særligt med mange BMI’er. Stævnet har flere 

formål. Bl.a. at vise at triatlon er for alle, men også at give Herlufsholm Skole mulighed for at afholde 

skole-Tri. Det er med til at sikre et godt samarbejde med skolen, så vi har mulighed for at benytte 

skoven til vores løb. Både træninger, serieløb og andre betalings-løb. Et planlægnings-ups gjorde at 

skolen ikke deltog i 2019. Det gør de i 2020!!! 

Klubtøj 
Sagaen om klubtøj fandt i 2019 en foreløbig afslutning. Et design og en leverandør blev valgt og der har 

flere muligheder for at se på tøjet og prøve det, ved forskellige events. Se på yderligere info på klubbens 

hjemmeside. 

Resultater 2019 
Massiv deltagelse i Karrebæk Tri 2019 (Knap 50). Flotte præstationer ved Copenhagen Ironman (5-6) – 

Både de hurtige, og dem der brugte rigtigt lang tid. De fleste ved nok at Søren, ved CPH Ironman, 

kvalificerede sig til Kona. Dermed gik en stor drøm i opfyldelse for Søren – Tillykke med det! 

Klubmester/Årets Triatlet 
Vores klubmesterskab blev afgjort ved Suså Tri – Søndag den 25. august 2019. Der var begrænset 

deltagelse, men vi kårede følgende klub-mestre 2019: 

For kvinder: Louise Klinke Jørgensen 1:06:25 

For mænd: Tommy Kjær-Madsen 1:06:39 

Ved pokalfesten kåredes Nadia Papaya Suhr Mesa som “Årets Triatlet 2019”. Nadja blev valgt både for 

hendes indsats som ungdomstræner, og for hendes flotte resultater i Karrebæk Tri og Copenhagen 

Ironman 

Tak! 
Til sidst vil vi i Tri-udvalget gerne sige tak til alle medlemmer for at støtte op om Klubben. Tak til alle 

frivillige for at hjælpe når vi har brug for det. Tak til alle trænere for at stille op, til gavn for alle de øvrige 

medlemmer. 

 

/Christian Secher 

 


