
Beretning fra Triafdelingen 2017 
 
Triafdelingen består pr 1/11 af 48 medlemme - hvilket er en lille tilbagegang i forhold til sidste 
år ved samme tid.  
 
Triafdelingen har I år forsøgt at lave nogle tiltag for at skabe et nyt miljø for nye triatleter. Et 
hold med henblik på Vejle Fjord Tri blev startet op i februar og til informationsmødet var der 
stor opbakning og mere end 20 fremmødte.  
Træningen gik i gang og flere af de fremmødte var glade for træningen. Desværre blev Vejle 
Fjord Tri aflyst og hvis vi kigger indad som tovholdere på træningsgruppen, var vores 
forberedelse og udførelse også udsat for flere kritikpunkter, hvoraf flere af dem var helt 
korrekte.  
 
2017 var også året hvor Vejle IF og dermed tri afdelingen afholdte Powerman. Desværre 
meldte en af tovholderne på stævnet fra 3 uger før afholdelsen, hvilket gav udfordringer i 
styregruppen, da erfaringerne med stævneafholdelse ikke var ret stor blandt de 
tilbageværende. Heldigvis trådte flere fra triafdelingen til og hjalp til på dagen og vi fik afviklet 
stævnet. Powerman havde selvsagt flere punkter med plads til forbedring, men Vejle har fået 
værtskabet for EM i duatlon 6 maj 2018, hvor vi meget håber at medlemmerne i triafdelingen 
vil bakke op og hjælpe.  
 
Strukturen i Triafdelingen har i en årrække haft en styregruppe bestående af frivillige 
medlemmer fra afdelingen og en fra denne styregruppe har haft plads i bestyrelsen. Det er 
måske tid til at kigge på denne løsning og om der kunne være nye kræfter der er interesseret 
i at hjælpe til.  
 
Igen i år har Vejle If triatlon været flot repræsenteret til diverse stævner rundt omkring i DK og 
verden. Specielt Ironman Cph og Barcelona var Vejle IF stævner dette år. Når det så er sagt 
er det ikke mange resultater og beretninger der kommer fra sprint serien og korte tristævner, 
så klubbens rygte som en IM klub er nok berettiget.  
 
 
 
	


