
 
 

 

Nyhedsbrev for tri-afdelingen – juni og juli 2014 

Kære alle. 

OW - svømning  

Som tidligere udmeldt er der OW-svømning fra Snekkersten Havn hver onsdag kl. 17 – ca. 18.30. 

Vi har indtil videre været 3-5 pr. gang, så I skal ikke holde jer tilbage ift. at I måske tror, at Øresund 

er overrendt ☺. Vandet er dejligt, man kan se bunden og fiskene, og det eneste som vi indtil 

videre har kæmpet med er vandmænd (ingen brandmænd endnu). Tro mig – det er køreturen 

værd! Vi holder dog pause i uge 29, da mange af de faste fremmødte er på ferie i den uge. 

Stævner 

Sæsonens stævner er i fuld gang og mange af os/jer har allerede i vælten flere gange. Guillermo 

havde tri-debut på Buresø – stort tillykke – hvor også Peter Reibert (blev nr. 21) og Carina Mørch 

Fabisak deltog. 

Derudover var vi rigtigt mange til årets klubløb – tri på tyren. Kanon godt løb. 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 30. juni. 

Vi har meget få fælles aktiviteter i tri-delen af Langgarverne, da mange finder træningstid, når de 

selv har tid. Min oplevelse er, at fælles træning derfor desværre ikke står højt på ønskelisten i 

Langgarverne – udover svømningen i vinterhalvåret. Dette har jeg taget konsekvensen af ved, at 

vurdere at der ikke er særlig grund til, at et tidligere nedsat tri-udvalg består (vi har aldrig mødtes), 

og at tri-vedtægterne derfor ændres til næste ordinære generalforsamling. Jeg håber, at I er enige 

med mig i den vurdering…  

Der er på ingen måde tanker eller planer om, at tridelen af klubben skal forsvinde. Beklager, hvis 

nogle har misforstået referatet. ☺ 

Som altid – giv mig en mail eller kontakt mig på Facebook, hvis du har spørgsmål eller ønsker, som 

vi skal arbejde på.  

Rigtig god sommer og træning!  

 

Mange hilsner 

Anne 

 


