Triatlon afdelingens beretning v. Brian Sigsgaard
KVIK TRI TEAM´S vokseværk fortsætter og vi er nu oppe på ca. 200 medlemmer hvilket vil sige en
stigning på 120 % på de sidste 4 år. Hertil skal det dog siges at ca 40 medlemmer er duatleter og
derfor ikke indgår i svømmedelen.
Ventelisten er nu udryddet og fremover vil nye medlemmer blive lukket ind efter først til mølle
princippet i et givent vindue.
Vi har været repræsenteret i de fleste store stævner herhjemme og med mange rigtig flotte
resultater
Størst er det vel at bemærke at vi har haft 3 medlemmer på Hawaii Søren Jørgensen som kvallede i
Kalmar, Rene Nielsen og Gitte Jakobsen som kvallede i Kbh. De klarede sig alle 3 igennem Kona,
Hawaii hvilket mig bekendt er første gang vi har medlemmer som gennemfører.
Kent Wieslander er allerede nu kvalificeret til Hawaii 2015
Jeg er sikker på at vi i 2015 opnår endnu flere top præstationer både hos gamle som nye og det er
vigtigt at alle andre kan se at KVIK TRI TEAM er med når det gælder.
Cykeltræningen og Lars Brian Nielsen er en fortsat succes og efter vores omstrukturering i
efteråret forventes det at boome med deltagerer til foråret . Vinter spinningen blev/bliver kørt af
Dennis Christensen som virkelig har fået fyldt salen hver gang
Der er blevet løbet både tirsdag og torsdage til stor tilfredshed for de deltagende og her har
deltager antallet vokset stødt herover året og den tendens håber vi fortsætter
På svømmefronten har vi fået ansat Fredrik Seistrup som chef svømmetræner hvilket indtil videre
har betydet et par ændringer som ikke alle har været helt tilfredse med men alle er vist nu, set i
bakspejlet enige om at det har været det helt rigtige og at Fredrik leverer et super stykke arbejde.
Vi har endnu en gang skiftet tøj leverandør og det virker nu endelig som om vi har fundet den
rette og vores tøj ligner en million
Igen i år afholdte vi pinsetri og hvor er det fedt at se så mange deltagere også pårørende,
svømmere og poloafdelingen var repræsenteret SUPER !!!
Vores årlige Bornholmer tur var også fuldt booket og alle havde et super engagement som altid,
som gjorde, at turen blev sjovere og bragte et tættere sammenhold mellem medlemmerne.

Igen var der vores Mallorca tur i maj, hvor der blev cyklet mange kilometer i mange forskellige
højder. Samt var der flere der lavede en halv ironman. Mallorca turen blev igen et stort hit og det
virkede rigtig godt at klubben afholdte den med trænere
2 Duathloner blev det også til i klubregi og her manglede ikke noget skal det siges, Vi er blevet
rigtig gode til at lave kage bord
2014 blev afsluttet i et brag af en pokal fest i de vilde gallaomgivelser hvor vi fik kåret de nye
klubmestre.
Søren Andersen Klubmester herre
Charlotte Hvid Olavsgaard klubmester damer
Jan Rasmussen Årets Flid
Henrik Sommer Årets Talent
Kent Wieslander Årets præstation
Det bliver jo så min sidste optræden i bestyrelsen for denne gang, og jeg vil gerne benytte
lejligheden til at sige tak for 4 gode og til tider turbulente år, men det har været det hele værd, og
jeg syntes virkelig, at vi som klub har udviklet os helt enormt. Fremad rettet kræver det høje
niveau vi ligger på dog flere frivillige således at det ikke er bestyrelsen alene der skal leverer alle
de aktiviteter vi har, for det er årsagen til at vores bestyrelse har så stor udskiftning hvert år
Hvilket ikke er optimalt.
Kæmpe tak til alle de bestyrelsesmedlemmer, der har været igennem møllen i de 4 år - ikke mindst
Michelle Sandberg, som det sidste år virkelig har taget en del fra min skuldre, og til Malene Dissing
som jo er bestyrelsens forlængede arm.

