
 
 

Formandens beretning for 2020 
Af Peter Hartmann, formand 
 
 
Sidste år afholdt vi generalforsamling den 9 marts, 2 dage før at vores Statsminister Mette 
Frederiksen lukkede landet ned. 
Så vores 2020 har stået i coronanes store udfordringer, hvor vi i bestyrelsen hele tiden har forsøgt 
at holde vores fælles træning i gang med de restriktioner at sundhedsmyndighederne har givet os, 
og det har betydet her til sidst at vi ikke har kunnet afholde andet en online træning. 
 
Vi har også set et år hvor at rigtig mange stævner er blevet aflyst, så en god sæson har vi ikke kunne 
sige at der har været. 
 
I 2020 har vi haft et stabilt medlemsantal november 2019 var vi 247 medlemmer og i december 
2020 var vi 243, og her vil jeg gerne sige tak for at i har holdt fast i medlemskabet. Vi kan dog se at i 
januar – februar 2021 at der er et stort frafald. 
 
Da bestyrelsen blev samlet havde vi et ønske om at få afholdt en workshop, med vores medlemmer 
for at få revurderet klubbens formål og hvad medlemmerne gerne vil med vores klub, dette er 
blevet udskudt og udskudt og i dag, kan vi sige at vi stadig har dette som et ønske at vi vil have det 
afholdt. 
 
Så vores bestyrelsesarbejde i 2020 har primært været fokuseret på 2 områder. 
 

- Holde vores træning i gang med de udfordringer der har været. 
- Lave initiativer der støtter vores medlemstilgang og stabilisere vores afgang. 

o Projekt #1: Samarbejde med skolerne, tilbyde skolerne hjælp til at få triatlon på 
skemaet 

o Projekt # 2: Under teamet Triatlon for alle – Start et introhold – opstart med ca. 45 
nye medlemmer – men igen lukket ned. Det er er drevet af Bo Strandmark + Sophi 
Stenderup  

▪ Midlerne til dette er søgt igennem DGI og Tri forbundet. 
o Projekt #3: Samarbejde med omkring liggende svømmeklubber, der tilbyder Tri 

svømning, her har der været udvalgt 5 svømmeklubber og vi har lavet en aftale med 
Hjortshøj Egå. 

o Projekt #4: Rekruttering af nye medlemmer fra universiteterne i Århus. 
 
Der skal også nævnes at der er blevet søgt en del flere midler i år end sidste år, fordi der har været 
flere puljer at søge – det har resulteret i midler til begynderhold, Zwift fælles cykling som er lige 
kommet op og stå i uge 7. 
 
Siden oktober 2019 har vi arbejdet i klubben med TRI-DK for at drøfte hvordan at vi mener at et nyt 
Elite Setup skulle være for TRI-DK, dette arbejde resulterede i at TRI-DK ændrede deres Elite 
strategi fra at køre med 1 Elitecenter til at have 3 regionale centrere. TRI-DK har valgt KTK, SDU og 
Aarhus 1900, som regionale Elite centre for deres fremadrettet Elite-strategi. Så fra oktober 2020 er 
Aarhus 1900 regional Elite center, med denne status, følger der også midler og forpligtelser. Det har 



 
 

betydet at vi nu har, således at vi nu har fået 5 special træninger for vores elitegruppe, det betyder 
også nu at træneren på mandag, onsdag, fredag, lørdag svøm ikke skal deles med AG, det samme 
gælder også for AG løbetræning tirsdag. Så der er skabt en win-win situation for vores klub vi har 
fået mere træner kapacitet til alle vores hold. 
 
I 2020 har vi også sagt farvel til Peter D som ungdomstræner. Peter havde et ønske om at trække 
sig og fokusere på at være løbetræner. Peter afsluttede også sin trænergerning med at blive 
normineret til prisen for bedste ”ungdomstræner” i 2019 og denne pris var Peter og fik den 
overrakt d xx.  
Det satte en proces i gang hos os, og 1 september 2020 tiltrådte Marian Borsinski som 
ungdomscheftræner og siden er træner set-upet også blevet ændret sig på ungdom. 
Vores samarbejde med ESAA er blevet bedre i løbet at 2020. 
 
2020 bød også på en flytning af vores klublokale, hvor vi er gået fra et lokale hvor at vi var tre 
klubber til et lokale hvor at vi har det for os selv. Dette skyldes bla at der var nogle store 
huslejestigninger hvis vi skulle blive i det gamle. 
 
Facebook side udsat for at cyber angreb som har betydet at vi har fået en lavet en nye side. 
 
Andre ting der kan nævnes vi også arbejder med, Moesgaard Vildskov, Kongelunden, udvikling af 
nyt stævnekoncept for ungdom. 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak, til alle i klubben som har bidraget til at vi er kommet igennem 2020 og 
stadig har en klub med mange aktiviteter. 
 
Også glæder jeg mig til et 2021 med en lidt større vished om at vi er på vej ud af Corona tilstande til 
normale tilstande. 
 
Peter Hartmann 
8 marts 2021 


