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Formandens beretning for året 2020-2021 – ved Christian Secher 
 

Coronasituationen 
Kort efter årsmødet sidste år, lukkede hele Danmark mere eller mindre ned pga. Corvid-19. Det kom 

selvfølgeligt også til at ramme HG ATM, og Tri-afd. Hen over året har vi alle måttet tilpasse vores 

hverdag, til de til enhver tid gældende restriktioner. For Triatlon sporten betød det at næsten ALLE 

arrangementer har været aflyst i det forløbne år, og kun for ganske nyligt er der åbnet op igen. 

Fælles-træninger har været hårdt ramt, og nogle typer træning har ikke kunnet gennemføres. 

Heldigvis har medlemmerne været RIGTIG gode til selv at få trænet, både solo og sammen i 

selvbestaltede små-grupper, som det nu har været muligt, og lovligt. 

Vi håber at den nylige opblødning af restriktionerne er varig og at vi går en tid i møde hvor vi igen 

kan mødes til træning og konkurrence. 

Medlemssituationen 
Der har altid været en konstant gennemstrømning af medlemmer i Tri-afd. Ved sidste årsmøde 

havde vi 120 medlemmer. Nu har vi 90. Vi ved jo ikke rigtigt hvorfor medlemmerne ikke fornyer 

deres medlemskab, men vi formoder at årsagen til at vi IKKE har fået så mange nye medlemmer er 

Corona-nedlukningerne. Vi håber det retter sig i takt med at restriktionerne fjernes. 

Trænersituationen 
Siden sidste årsmøde er Daniel Bundgaard stoppet som træner. Hans nye arbejdssituation gjorde at 

han valgte at stoppe. Vi siger endnu en gang tak for hans store engagement og det arbejde han har 

lagt i klubben. 

En af de opgaver, det nye Tri-udvalg kommer til at stå overfor er at gen-starte klubben efter Corvid-

19. I det indgår også at få styr på træner besætningen. 

Arrangementer 
Som antydet ovenfor har der INGEN arrangementer været siden sidst. Alt har været aflyst, familie-

Tri, klubmesterskaber, pokal-fest, julefrokost - kort sagt alt. 

Vi glæder os til at næste år bliver anderledes. 

Fremtid 
Selvom der har været masser af træningsaktiviteter gennem det sidste års tid, kan man ikke lade 

være med at få fornemmelsen af at klubben i en eller anden grad skal genstartes efter Corvid-19. 

Jeg håber vi får valgt et stærkt Tri-udvalg, og ønsker dem al mulig held og lykke med den opgave. 

 

Tak for denne gang! 
 


