
 

Vejle IF Triatlon – året 2018 

Triathlon i al almindelighed er i tilbagegang, i DK, fordi mange har prøvet det event som 
der lige skulle på CV’et, men mange opdager at sporten med 3 sportsgrene tager en del 
timer væk fra familien. En tid som mange finder besværligt at indrette sig efter, men 
samtidig også spændende at prøve at få til at gå op i en højere enhed.  

Af klubbens 50 medlemmer, deltager ca. halvdelen i events af forskellig slags, men der er 
stadig for mange som ikke vægter fællesskabet højt. Hvilket er ærgerligt for dem som rent 
faktisk gerne vil lave noget, men det er svært at kæmpe mod karriere og familien. 

I foråret har klubben haft besøg af den professionelle triatlet, Maja Stage, for at lære af 
hendes tilgang til at blive bedre til sporten. Et foredrag som samtidig også var et 
opstartsmøde for nye medlemmer. Det gav 6 nye medlemmer. I 2019 vil foredrag også 
fylde en del, da efterspørgslen for nye input er tiltagende og der hele tiden sker nogen nye 
ting i triatlon sporten, som helhed.  

For næsten alle triatleter, er svømningen en udfordring – for nogen en meget stor 
udfordring, men heldigvis har klubben haft trænere til at hjælpe med at få styr på netop 
den del, i foråret. Både i Vingsted og DGI-Huset, hvor der har været svømmetræner 
tilstede. Det har givet nye og gamle svømmere nye tilgange til teknikken og hvordan man 
kan gøre det nemt for sig selv i det våde element. Åbenvand svømning er noget som alle 
enten elsker eller frygter og det er langt fra anderledes i denne Tri klub. Dog har der været 
god opbakning når der er blevet kaldt til samling i Fårup sø.  

Ikke siden 2002 har Vejle IF Tri, deltaget ved et DM Hold, men i 2018 deltog klubben med 
et hold i 40-50 år og blev danske mestre. Holdet skal bestå af minimum 3 personer og alle 
skal følges ad hele vejen, på distancen 750m svømning, 20km enkeltstart og 5km løb. 

Det at følge andre der dyrker vores sport, fylder en del og for langt de fleste triatleter er 
Hawaii Ironman et højdepunkt vi ser frem til. Det er på højde med Tour de France og giver 
anledning til at samles over lidt pizza, kage, kaffe og hygge.  

I 2018 sæsonen har størstedelen af fleste aktive atleter valgt at kører lange distancer, 
hvilket i de fleste tilfælde er 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 2019 – større 
stævnedeltagelse ved mindre stævner. En tendens som mange efterspørger.  

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 2018 går den til Per Rud Vendelbo, for at komme den 
samme slange i sit dæk igen, efter en punktering.  

Årets Atlet, gives til en person som har gjort noget ekstra ordinært, enten som resultat eller 
for klubben. I 2018 gik den til Thomas Blom, for at kæmpe heroisk for at der stadig er liv i 
Vejle IF Tri og modstå al den modgang han fik, ifbm. den Ironman han deltog i. 

 


