Tri møde d.12/12 2011
Tilmeldt på forhånd:
Nickolai, Kasper, Milo, Lars O., Lars B, Rene, Jesper Schouw, Poul Erik, Carina,
Emmanuel
Afbud på forhånd:
Heino, Ella, Pelle
Dagsorden:
1. Velkommen
2. Gavekort
Det blev af de fremmødte besluttet af indkøbe våddragter i mærket ”nineteen” for vores
gavekort til låns for medlemmer i klubben. Carina tager kontakt og bestiller.
3. Dommeruddannelse d. 4/2 2012, varighed 6 timer i Fredericia. Hvem vil også med?
Nickolai tager til Fredericia og deltager i dommeruddannelsen og lægger desuden et opslag
på hjemmesiden for øvrigt interesserede.
4. Stævner i 2012 herunder klubløb.
Det blev gjort særligt opmærksom på cykelløb i foråret herunder Chrono cuppen der køres i
April og Maj, Ganløse enkeltstart d. 29/4. Det lægges op til at så mange Langgarvere der har
mulighed deltager i disse løb, eventuelt med noget rul til og fra Hillerød.
Der blev foreslået at klubløbet i 2012 bliver et internt arrangeret klubløb, dette arbejder
Nickolai videre på.
Endvidere kommer Trimasters i 2012 til at bestå af følgende afdelinger: DM Duatlon, DM
Sprint, DM Kort, DM Lang, DM Hold, ens bedste resultat på ½ ironmandistancen år 2012 og
vores interne klubløb.
5. Tilmelding til DM‐stævner i fremtiden.
Som følger af indføringen af klubmodul, gøres en fælles koordinerende tilmelding sværere, da
hvert enkelt medlem selv skal melde sig til, ifølge Dtrif. Dette betyder at der fra 2012 kommer
en ny tilmeldingsprocedure. Det er det enkelte medlem selv, der melder sig til de DM stævner
dette ønsker og deltage i. Ved slutningen af sæsonen kan der sendes bilag til refusion hos
kasseren, såfremt de øvrige betingelser er opfyldt for 2012 sæsonen. Dette er bl.a. at deltage
som hjælper til et af klubbens stævner (helst Hillerød tri).
6. Træningstilbud i 2012.
Der lægges i 2012 op til at der vil blive startet en fast cykeltræning op, enten lørdag eller
søndag, hvor der vil blive cyklet fra 5060km og øget gradvist. Lars O. Og Lars B. Ville gerne
stå for dette. Nickolai samler en mailing liste med alle triinteresserede således at alle får
tilbuddet fra dem, når dette går i gang til foråret, når sne, slud, salt og andet har forladt
vejene.
Når temperaturene i vandet kommer over (i hvert fald) 13 grader, vil der blive arrangeret
åbent vands svømning for interesserede medlemmer. Først tænkes der på at svømme i Esrum
Sø, senere rykke til Øresund og Amager Strandpark. Carina, Pelle og Nickolai vil tage initiativ
til dette. Den samlede mailing liste kan bruges i denne sammenhæng.
7. Træningslejr i 2012, samt endags arrangementer.
Der var tilslutning til at planlægge en ny træningslejr i 2012. Dette bliver formentlig i
weekenden den 11, 12 og 13/5. Milo og Nickolai står for planlægningen af program, samt

andre detaljer. Der blev aftalt at holde prisen på omkring 500 kr. Følg med på hjemmesiden
og på mail angående nyt om denne.
8. Tri tøj. Se udleveret billede. Størrelse skal bruges.
Lars O. Og Allan er gået i gang med at undersøge muligheden for at bruge Løberiet som
aftager for vores klubtøj. Nærmere info følger på mail.
Kalender med løb der blev gjort reklame for:
Chrono Cuppen, se Langgarvernes hjemmeside
Playitas i uge 14 og 15. Tri forbundet træningslejr inkl. Startnummer til Challenge
Fuerteventura (1/2 Ironman stævne)
22/4 Køge Forårs duatlon 2‐11,7‐2 el. 4‐23,4‐4
28/4 Ganløse Enkeltstart 10, 20 el. 30km cykelenkeltstart
56/5, DM Duatlon, 10‐40‐5
11,12 og 13/5, Træningslejr
3/6 Tri på Tyren el. DM Sprint 750‐23,2‐5 ved Ganløse
17/6 Challenge Århus, ½ Ironman stævne i Århus
1/7 DM Kort, olympisk distance triatlon i Fredericia 1500‐40‐10
1/7 Challenge Øresunde, ½ Ironman stævne ved Charlottenlund
Juli, Næstved Kanaltriathlon, Olympisk distance stævne 1500‐40‐10
12/8 Challenge København, Ironmanstævne
2/9 DM Hold, 750‐20‐5 i Ringe.

