
Formandsberetning for 2022 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 især mærket nedgang i medlemstallet i forbindelse med 

Corona.  Vi havde i 19 120 medlemmer i 20 90 medlemmer i 21 75 og nu kun 65 medlemmer. Det ser ud til 

at trenden er at medlemmerne træner alene eller i små grupper 

Triudvalget som blev valgt ved sidste års klubmøde har bestået af Nikolaj, Henriette og Anette som 

udvalgsformand og dermed medlem af HGATMs bestyrelse. Triudvalget har holdt regelmæssige møder 

hvor vi bl a har arbejdet med svømmetrænerproblematikken, arrangeret skoletri, arrangeret 

klubmesterskaber med meget kort varsel da Suså tri blev aflyst samt forsøgt at lave nogle aktiviteter som 

kan samle medlemmerne i klubben.  

Det har ikke været muligt rekruttere svømmetræner, trods dialog med Næstved Svømmeklub og andre. Der 

er pænt fremmøde ved funktionstræningerne om mandagen med Janne. Løbetræningen er flyttet til tirsdag 

hvor også motionsafdelingen træner og der giver god synergi. Torbens ”hyggeintervaller” er en stor succes. 

Der er fortsat tilbud om fællestræning til CPH maraton i samarbejde med Sparta. Kim og Stig står for 

rulleskitræning lørdag.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle vores frivillige som gør en kæmpe indsats for at udvikle 

og være med til at forstærke det gode klubsammenhold.  

Familietri blev omdøbt til Herlufsholm Triatlon for alle men måtte aflyses pga for lille deltagerantal. Skoletri 

for Herlufsholm skole blev Skoleduatlon men også her var deltagerantallet lille. Skoletri er i øvrigt en del af 

den aftale vi har med Herlufsholm Gods om at benytte skoven til betalingsløb uden beregning. 

Klubmesterskaberne i august blev arrangeret med ultra kort varsel men vi fik alligevel 2 klubmestre Louise 

Klinke Jørgensen og Jason Byskov 

Klubtøjet har skifte leverandør og Dorte motionsudvalgsformand arbejder løbende for at forbedre aftalen. 

Ulempen ved det flotte tøj med vores eget design er leveringstiden og at der skal bestilles 5-10 stk af 

gangen. Der har været problemer med at bestille tridragter men der arbejdes på sagen 

Det blev igen muligt at afholde tristævner og vi havde deltagere til bl a Jels, København Ironman, Helsingør, 

Stevns, Køge, Karrebæk Tri, Kalkgravs tri og Kalvebod tri. Claus Crone vandt sølv til EM 70.3 i Helsingør og 

bliver hædret ved Sports Awards 2/3 23  

Ved pokalfesten blev årets triatleter kåret. Klubmestrene blev for damer Louise og for herrer Jason . Årets 

triatlet blev Torben Klarskov for det store arbejde med ”Hyggeintervaller” for hele klubben. 

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. 

Anette  

 

 


