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Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde juni 

2012. 

Gyldighed: Dette kommissorium er gyldigt frem til og med generelforsamlingen 2013 
 

Formål: Sikre afviklingen af Trekantens egne stævner og lejre samt løbende udvikling af disse. 
 

Mål:  Økonomiske rammer: 
o At skabe en årlig indkomst på mindst 40.000 kr. til Trekanten i budgetåret 

2012-2013 

 Kvalitet: 
o At TI og TO stævnerne afvikles professionelle og veltilrettelagt, f.eks. uden 

påtale fra FIE 
o At der sker en løbende udvikling på Trekantens stævner og lejre, det kan være 

indenfor områder som: Afvikling, bespisning, pressedækning, sportslige, antal 
deltager, tekniske, etc. 

o At sommerlejren på det sportslige område ligger på et højt internationalt 
niveau – eksempelvis gennem deltagelse af mange udenlandske fægtere og 
trænere. 

 Kommunikation: 
o Udvalget er ansvarlig for den eksterne kommunikation omkring stævner og 

lejrene. 
o Udvalget er ligeledes ansvarlig for den interne kommunikation til Trekantens 

medlemmer og øvrige interessenter – herunder eksempelvis hjemmesiden, 
nyhedsbreve og lignende. 

 Effektivisering og sikring af fremtid afvikling: 
o Udvalget er ansvarligt for at sikre at stævner og lejrene afvikles med en 

stigende effektivitet. 
o Udvalget er ligeledes ansvarligt for at rutiner og processer er fastholdt, således 

at de kan overtages eller uddelegeres til tredjepart. 

 Målgrupper og deltagere: 
o Trekanten Internationale, Trekanten Open, sommerlejren samt træningslejrene 

op til TI og TO er internationale begivenheder, hvorfor et minimum af 
internationale deltagere (fægtere og nationer) bør være repræsenteret samt 
flest mulig nationale fægtere. 

o Der afvikles nationale og/eller lokale fastholdelsesarrangementer på såvel 
klubniveau som fægtegruppeniveau (eksempelvis kvindelige fægtere / 
tøsetræf) - tøsetræf, juleafslut og lignende 

 Målopfyldelse: 
o Udvalget opstiller mål for ovenstående målsætninger og følger op på disse. 

 

Rapportering: Følgende rapportering til bestyrelsen skal indgå i udvalgets arbejde: 

 Udvalget fremsender oplæg til bestyrelsens kommentering og godkendelse i 
forbindelse opstart af planlægning af alle stævner og lejre. 

 Udvalget udarbejder evaluering af alle stævner og lejre til bestyrelsen. 
Begge dele indeholder økonomisk budgetlægning og rapportering samt opfølgning på 
opstillede mål. 
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Mandat: Agerer på bestyrelsen vegne ift. godkendte oplæg herunder at repræsentere klubben 
overfor 3. part. 
 

Medlemmer: Simon (formand), Allan, Signe, Malte og Ferenc 
 

Virke: Stævner og lejre i perioden: 

 Trekanten Internationale – Satellit stævne Senior, dansk fleuret stævne, NM når 
relevant 

 Trekanten Open – Satellit stævne Senior, dansk kårde stævne 

 Julestævne 

 Sommerlejr 2012 og 2013 

 Tøsetræf  

 Træningslejr i forbindelse med TI og TO 
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Trekanten Internationale 

Succeskriterier for Trekanten internationale 

Seneste 3 måneder før afviklingsdatoen afholdes et møde hvor: 

 Væsentlige aktiviteter og hvem der har ansvar for disse, herunder succeskriterier 

Løbende planlægningsmøder op til afholdelse 

Klar presse og informationsstrategi 

Umiddelbart efter afvikling afholdes der et evalueringsmøde 

 Findes der en skabelon 

 Er det på årshjulet 

 Hvornår begynder planlægningen 

 Hvor mange deltagere skal vi op på i 2013 

At afviklingen af stævnet sker gennem en bred forankring i Trekantens medlemmer 

Ambitioner for udvikling af Trekanten Internatinale 

 Bedre pressedækning 

 Kan princippet fra USA hvor der opdeles i 4 sammenhængende piste anvendes 

 Hvad kan vi gøre for at øge indtægterne – mad, T-shirt… 

 Kan Valby Hallen indrettes på en anden måde 

 Hoved sponsor 

 Hvad gør vi for at øge viden om turneringerne 
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Trekanten Open 

Succeskriterier for Trekanten Open 

 

Ambitioner for udvikling af Trekanten Open 

 Kan TO afvikles i samarbejde med Hellerup eller andre klubber i KBH 

 Afvikle et Cadet cirket stævne 
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Sommerlejr 

Succeskriterier for sommerlejr 

 

Ambitioner for udvikling af sommerlejren 

 Kan der ske en udvikling af de eksisterende 

 Kan der komme nye stævner til 

 Kan vi udvide økonomien 

 Kan vi gøre mere for privat indlogering 
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Nationale eller lokale stævner og lejre 

Succeskriterier for nationale eller lokale stævner og lejre 

 

 

 

 

Ambitioner for nationale og lokale stævner og lejre 
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Tidsplan 
 Påbegynde 

planlægningen 
Påbegynde 
reklamering 

Afholdelse Evaluering 

TI     

TO     

Træningslejre     

Julestævne     

Sommerlejer     

Tøsetræf     

 


