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     Nyhedsbrev marts/april 2014 

Kære (Tri) – Langgarvere. 

Hermed mit første nyhedsbrev som ny formand for tri-afdelingen i Langgarverne. 

Allerførst vil jeg gerne starte med at undskylde for min lange ”radiotavshed” efter den ekstraordinære GF i 

januar måned, men vi har været ramt af nogle udfordringer på hjemmefronten, der gør, at 

Langgarverarbejdet (desværre) har måttet nedprioriteres. Det beklager jeg meget overfor dem af jer, der 

har følt jer ladt lidt i stikken.  

Dernæst håber jeg, at I alle har holdt formen henover vinteren både i svømmehallen sammen med Clara og 

Jacob, på cyklerne og med løbet, og nu så småt alle er klar til sæsonstarten. 

Jeg er aktiv i bestyrelsen ligeså, hvor vi for nyligt har været på kursus i ansvaret for frivillige foreninger. Det 

gav et godt grundlag for fælles tilgang til arbejdet og var endnu en anledning til at være sociale ift. at vi er 

ny-sammensatte og er i gang med at lære hinanden at kende ligeså.  

 

Behov for fællestræninger og andet…Torsdag den 10. april eller mandag den 14. april inviteres I alle til et 

møde hos mig i privaten på Skansevej 71 ift. at drøfte og komme med input til, hvad det er I ønsker at få ud 

af at være medlem af Langgarverne. Jeg har behov for at høre, hvad der rører sig, hvad vi kan gøre bedre og 

hvad der kunne gøre jer enkelt til et gladere og mere tilfredst medlem af Langgarverne. Derudover tænker 

jeg, at det kunne give god mening at drøfte deltagelse i klubløb, som vi fælles kunne deltage i henover 

sæsonen, og om hvorvidt vi kunne arrangere nogle større fællestræninger i Esrum Sø. 

Tilkendegiv venligst hvilken dag, der passer jer bedst og meld jer til her: 

http://doodle.com/ftwnhzry949xivw2  

Begge dage er med start kl. 20. I hører senest den 4. april hvilken dato, der var flest, der kunne, og denne 

dato afholdes mødet på. Jeg skriver den endelige dato på Facebook og på Forum, og jeg håber meget, at I 

alle vil komme og give bidrag med. Hvis vi ender med overvældende mange tilmeldinger, så finder jeg et 

lokale på Byskolen.  

 

Klubløb…jeg kan forstå på Lars Rex, at Tri på Turen er et klubløb. Der er stadig ledige pladser, så meld dig 

til. Startgebyret refunderes af klubben.  Det er et godt mindre begynderstævne, hvor distancerne er 

overskuelige. Derudover kan vi drøfte hvorvidt DM i sprint i Kalundborg skulle være et fælles arrangement 

og/eller DM i hold omkring 1. sep.   

 

Jeg får en del mails omkring stævner mv., som andre klubber og TRI-forbundet sender til mig. Jeg skal 

forsøge at samle op på det her, men jeg er ikke skarp på hvordan det forholder sig med evt. fælles 

tilmeldinger mv. Det tænker jeg også er noget, som vi kan drøfte på mødet. 

http://doodle.com/ftwnhzry949xivw2
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Her er opremsningen: 

1. Invitation til 2. afdeling af DM Danske Invest Tri serien i Haslev på Sydsjælland 

  

2tri-haslev afholder for anden gang en afdeling af DM Tri serien kort. 

Stævnet afholdes den 25. maj 2014, og vi garanterer masser af intensitet og tilskuere. 

http://2tri.dk/ 

 

 

2. Motionstriatlon i Ballerup Idrætsby 

Grundlovsdag den 5. juni 2014, med start kl. 13.00. Læs mere om løbet og tilmeld dig på: 

http://triatlonballerup.dk 

 

3. Sprintstævne i Roskilde 

Lørdag den 21. juni 2014 – mindre stævne med maks. 150 deltagere:  www.fjordtri.dk  

 

Brug af Facebook vil fremadrettet være, at I alle bedes tilmelde jer gruppen ”Langgarverne Tri”, hvor min 

tanke er, at vi fremadrettet bruger denne gruppe til at dele hurtige opslag blandt tri’erne eller har anden 

dialog om daglige ting. Vær opmærksomme på, at gruppen er åben for alle – også ikke Langgarvere. Men 

de skal dog være hjerteligt velkomne i vores gruppe.  

 

Husk at der er våddragtsprøvning og salg til svømningen på onsdag den 26. marts. 

 

Jeg er ny i tri-verdenen og i Langgarverne (været medlem i et års tid) og kender derfor ikke særligt meget til 

jeres forskellige behov og ønsker til mig. Send mig derfor gerne en mail eller hiv fat i mig, hvis I ser mig. Så 

er jeg mere end villig til at lytte; tri@langgarverne.dk  

 

De allerbedste hilsner og med ønsket om en skadesfri og god sæson til jer alle 

Anne Kyung Nielsen 
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