Formandens beretning 2015

2014
Sæsonen 2014 har været en rigtig fin sæson i Sønderborg Tri klub. Helt frem til de forskellige
ironman konkurrencer blev der af mange af deltagerne trænet mere intensivt og målrettet end
nogensinde før. Flere havde lavet aftale omkring personlige træningsprogrammer hos Jens Isbak.
Og der var rigtig godt gang i træningen på alle tider af døgnet. Det hele kulminerede i juli & august
med en hel masse personlige rekorder.
Full distance fyn
Brian Erichsen

en af de mest stabile konkurrencer jeg til dato har set

Ostseeman
Claus Chr
Claus Sievers
Torben
Frank
Denis
Thomas
Lasse
Michael

gik frisk ud dog døde med støvlerne på.
Der gute alte Bauer hat’s wieder geseikt.
en flot debut på distancen
endelig under 11 timer
En rigtig ironman, trods alvorlige kramper under svømningen
En helt vild flot tid I sin første ironman
Som helt ny I sporten fik Lasse gennemført og er på stregen igen i 2015
Et super disponeret race med en super flot løbetid

Ironman Copenhagen
Kathrine
Peter
Charly
John

Ny PR med X timer & minutter
Fik revanceret det dårlige løb fra 2013 og var en af de hurtigste på cykel
Er det en fugl, nej det er Charly stabil
En god solid diesel motor svigter aldrig.

Klubben er som alle ved jo meget andet end ironman og der var også mange andre en de nævnte der
havde gang i spændende projekter og fik flotte resultater rundt omkring.

På medlemssiden oplever vi også fortsat en fremgang og på den seneste medlemsliste jeg lige har
trukket forud for dette møde er vi 55 medlemmer, så det er super positivt.
Jeg vil også gerne rette en tak til vores 4 svømmetrænere som gennem hele 2014 har stået for vores
mandags svømning samt ofte også med programmer til onsdag eller fredag. Også en tak til alle
andre der har bidraget i klubben. Charly har stået for en del intervaltræning. Katrine & Tina for en
fin julefrokost og til alle der har bidraget til de officielle fælles træninger, der været en del
planlægning og arrangeren til flere af disse.. Samt et utal af invitationer på facebook.
Som i har kunnet læse af indkaldelsen ønsker jeg ikke at stille op som formand længere. Efter
vedtægterne var jeg faktisk først på valg næste år. Jeg har været formand for klubben i mere end 15
år og har gennem tiden været med til rigtig mange fede arrangementer i klubben. Men alting har sin
tid og jeg har de seneste år i stadig stigende grad mistet lysten til at stå med initiativpligten ifht. Det
at drive og bevare en aktiv klub.

Jeg ville ønske at jeg havde fået givet posten videre for et år siden for allerede da burde jeg have
stoppet. Så jeg er ked at at det skal slutte på denne måde. Mit eget 2014 har været 100 % tilrettelagt
efter min ironman i Glüksburg og i den periode var der ikke meget andet end træning på kalenderen.
Arbejdet med klubben var derfor ofte mere en pligt end en glæde og sådan skal det jo ikke være. Da
først min ironman var overstået trængte jeg i den grad til luftforandring at jeg måtte lidt væk fra det
hele, og det var her jeg traf beslutningen om at, nu gik den ikke længere.
Det er også derfor at jeg ikke har været til træning hele efteråret, men det er alligevel dejligt at
komme ud og se jer alle igen, så nu er jeg også ved at være ladet op igen og klar til nye
udfordringer.
Også vores kassere Poul skal forlade os på denne generalforsamling. Poul har efterhånden også
værret kasserer i mange år og der har altid været 100 % styr på tingene mens Poul har siddet ved
roret. Så en stor tak for til dig Poul for vort gode samarbejde i alle årene.
Både Poul og jeg er glade for at vi kan aflevere klubben i god form både på medlemssiden og hvad
angår det økonomiske. Vi har været ude og spørge os lidt for med hensyn til nye kandidater til
bestyrelsen. Og vi syntes vi har fundet nogle yderst kompetente afløsere, så skulle de gå hen om
blive valgt om lidt er vi sikre på at klubben går en fin fremtid i møde.

