
Bliv medlem af Trekantens Venner 

Det årlige medlemsgebyret er kr. 250 for individuelle 

medlemmer og kr. 400 for familier. 

Beløbet skal indbetales i Ringkjøbing Landbobank 

Bank reg.nr. 7670 kto.nr. 6322221 med angivelse af 

navn. Send venligst mail eller sms med navn, 

medlemstype, mailadresse og mobilnr.  

Bemærk venligst, at du kun kan betale via 

bankoverførsel af ressourcemæssige årsager. 

Spørgsmål eller kommentarer, send venligst en mail 

til: venner@trekanten.org, og bestyrelsen samt 

foreningens vedtægter finder du på fægteklubbens 

hjemmeside her: 

https://trekanten.org/foreningen/trekantens-venner 

 

         B&U træning i klubben; Copyright Morten Juhl Photography 

 

 

Trekantens Venner har brug for din støtte. 

Vil du være medlem?  

Lektion med en træner i klubben; Copyright Morten Juhl Photography 

 

 

Trekantens Venner er en støtteforeningen til 

fægteklubben Trekanten med fokus på at bidrage til 

og afholde sociale arrangementer for klubbens 

børne- og ungefægtere. 

Derudover yder vi gerne tilskud til øvrige B&U 

aktiviteter, som styrker fællesskabet og giver 

mailto:venner@trekanten.org
https://trekanten.org/foreningen/trekantens-venner


børnene og de unge mennesker mulighed for at 

hygge. 

Vi er klar med sjov og fest til f.eks. fastelavn og jul 

og sørger for at automaten er fyldt op i klubben og 

yder tilskud til andet, som klubben søger hjælp til. 

 

Hvem er Trekantens Venner (TV)? 

Forældre og bedsteforældre til fægtere, som gerne 

vil støtte og bidrage til flere muligheder for sociale 

aktiviteter for især B&U gruppen i fægteklubben. 

 

Hvad kan jeg bidrage spørger du måske? 

 Økonomisk som medlem af støtteforeningen 

Trekantens Venner 

 Lave sund mad i portioner (udgifterne betalt) til 

fryseren i klubben, som de unge og lidt ældre 

fægtere kan spise efter eller før lange 

træningspas 

 Hjælpe til, når vi sammen med B&U udvalget 

afholder fastelavn, julestævne og andre aktiviteter 

i klubben. 

 Finde på og udføre, evt. sammen med andre, nye 

aktiviteter i klubben, hvor kun fantasien sætter 

grænser 

 Blive medlem af bestyrelsen (p.t. er vi i gang med 

at sikre foreningens overlevelse, videreførelse og 

har brug for nye kræfter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benarbejde til B&U træning i klubben, Copyright Morten Juhl Photography 

Bliv medlem og støt din 

søn/datter/barnebarns fægteklub, 

så der kan skabes nye 

muligheder/aktiviteter for de unge 

mennesker i alle aldre. 

Vi har brug for din støtte.  

På forhånd tak 


