Kære alle
Som I ved, har vi fået midler fra Nordea-fonden til at igangsætte et treårigt projekt, der skal
udbrede triatlonsporten i Danmark. Mange klubber har allerede tilkendegivet deres interesse for at
være med, og det er vi rigtig glade for. Der er endnu plads til et par klubber mere, så hvis I også
har lyst til at være en del af indsatsen, kan I stadig nå det. I skal blot ringe eller skrive til
undertegnede på tlf. 26 71 50 73 eller e-mail: louise.rohr@triatlon.dk – husk også at oplyse,
hvilke(n) målgruppe(r) I ønsker at have fokus på og tiltrække til jeres klub.
Sidste frist for tilmelding er søndag den 17. marts.
Projektet bliver skudt i gang med et start-up-seminar lørdag den 23. marts i Østdanmark og et
tilsvarende seminar søndag den 24. marts i Vestdanmark. Programmet for de to seminarer vil
naturligvis være det samme – den eneste forskel er den geografiske placering.
-

I Østdanmark foregår dagen i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

-

I Vestdanmark skal vi være i Aarhus Svømmestadion, F. Vestergaards Gade 5, 8000
Aarhus C.

Tidsrummet forventes begge steder at være fra cirka kl. 9 til 15. Der vil blive fremsendt et mere
detaljeret program, herunder de præcise mødetider, til de deltagende klubber i ugen op til
seminaret. Hver klub skal stille med minimum en repræsentant fra bestyrelsen samt de personer,
der tiltænkes at skulle stå for holdene/træningstilbuddene omfattende de nye medlemmer.
Hvad angår midler til den lokale indsats, vil det ikke være muligt at søge forbundet om støtte, men
vi hjælper og vejleder gerne med at søge fx Nordea-fondens lokalpuljer om midler.
Vi håber, at I har lyst til at være med, så vi sammen kan få endnu flere glade mennesker til at dele
vores passion for triatlonsporten.
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