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De nye svømmetider som klubben er blevet tildelt i Børkop og DGI-Huset, er desværre blevet en udfordring for 

klubbens medlemmer. Mange fravælger at svømme i Børkop og tilslutningen i DGI-Huset søndag eftermiddag er 

heller ikke prangende. 

Årsagerne er mange, men mest handler det om tiderne.. Aftentræning, er for nogen, ikke noget som umiddelbart er 

tiltrækkende og selvom der er god plads i Børkop svømmehal og generelt en god svømmehal, så er det for sent!  

I DGI-Huset søndag eftermiddag, er manglen på plads eller baner, blevet så stort et problem at der næsten ikke er 

nogen deltagere!    

Generelt er det begrænset, hvor mange der ønsker at benyttes sig af de tilbud der tilbydes af klubben. For langt de 

fleste medlemmer klares svømme, cykel og løbetræningen, når hverdagen tillader det og sjældent passer det sammen 

med de tider som klubben tilbyder!  

Derfor skal der tænkes i en ny medlemsform, for stadig at kan fastholde medlemmerne i Vejle. Forslag er fremlagt for 

VIF bestyrelsen og det forventes at det kan implementeres i 2020, så vi kan tiltrække de medlemmer som ikke 

benytter klubbens faciliteter og træningstilbud, men stadig skal have et licens nr. og gerne vil repræsentere Vejle.  

 

I 2019 har triklubben haft 3 foredrag –  

1. den professionelle triatlet, Helle Frederiksen, for at lære af hendes tilgang til at blive bedre til sporten.  

2. AimHighTraing, om at vælge udstyr og nørde på de rigtige ting og tilgå træning efter ens niveau.   

3. i Børkop Svømmehal, har Bjarne Jacobsen 5 gange besøgt os og undervist i svømmeteknik.  

Om foredrag vil fylde det samme i 2020, kommer i høj grad an på om medlemmerne kan fastholdes og selvfølgelig 

hvilke ønsker medlemmerne har.  

 

Mange vælger stadig at satse på Ironman som deres primær mål og tager nogen valg som følge af det, men det kan 

godt ændre sig i løbet af 2020.  Ved OL i 2020 vil der blive præsenteret nye distancer, som er spændende, hurtige og 

forhåbentligt kan gøre op med at vores sport ikke kun er for langdistance atleter. 

I 2019 sæsonen har størstedelen af de aktive atleter valgt at kører lange distancer, ½Ironman eller Ironman. Men der er 

også en del som er begyndt at tage ud til mindre stævner, for at opleve stemning og sammenholdet ved at være flere 

sammen. Det vil helt sikkert komme til at fylde en del i 2020, for Vejle IF Tri er ikke kun for dem der vil kører 

IRONMAM.  

10 atleter har i 2019 kørt Ironman, med forskellige resultater og tilgang til målet. 3 debutanter og én atlet som valgte at 

kører hele 3 Ironman stævner indenfor 4 mdr.. ! 

Tidsmæssigt har Christian ”Krelle” Jensen, vist hvor meget han har fået ud af træne efter struktur og i et miljø, hvor 

kan udvikler sig som atlet. I Florida, d. 2 november 2019, kørte han i tiden 8:59timer inklusiv en 5min straf. Målet var 

at kvalificeres sig til VM på Hawaii, men tidsstraffen kostede lige den placering som gav adgang hertil. 

 

Ved klubbens årsmøde, i november mdr., er der 2 priser der skal uddeles – Årets Atlet og Årets Elefant.  

Elefanten gives til den person som er kommet ”uheldigt” afsted på en sjov måde og til stor grin for alle andre. I 2019 

går den til Allan Konradsen, :”Ifbm. en cykeltur skulle vi mødtes ved Billund bageren. Allan nåede bare aldrig ud på 

cyklen da han havde brugt alle slanger og patroner inden vi kørte. Om det var rent uheld, eller en fejl 40 vides ikke! 

Det sjove kom vel egentlig først dagen derpå, da Allan nu ville sælge cyklen og måske vælge at køre sin fulde Ironman 

i Italien på den gamle cykel, pga disse punkteringer. Med lidt overtalelse og nye dæk, kørte han alligevel på sin nye 

cykel.”   

 

Årets Atlet, gives til en person som har gjort noget ekstra ordinært, enten som resultat eller for klubben. I 2019 går den 

til Anja Seppa :  

1. Hun er den første kvinde i klubben i flere år, der har kørt den fulde distance. 

2. Vejen til København har bestemt ikke været en super nem vej, med 3 børn hvoraf den ene skulle starte på efterskole, 

et fuldtidsjob og 2 medlemmer i familien der skulle køre Fuld distance. Igennem foråret har hun kæmpet lidt med 

skader undervejs. (Det gør de fleste vist) 

3. Ca. 3-4 mdr før dagen blev hendes mor og store støtte, ramt af kræft, hvilket bestemt var en hård omgang ved Anja. 

4. Anja har som den eneste kvinde været med på fælles turene om søndagen. Alene dette at køre med os mænd kræver 

"guts"... 

5. Efter mange år som fast heppekor for alle Vejles atleter i Kbh og alle andre steder vi har været, var det endelig 

Anja der var "på den store scene” 
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