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Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. 

august 2012. 

Gyldighed: Dette kommissorium er gyldigt til og med generelforsamlingen 2013 

Formål: At fastholde og videreudvikle et sundt, bæredygtigt og resultatgivende miljø med 
træningsmuligheder som understøtter klubbens elitefægtere i at nå internationalt 
eliteniveau med topresultater, for aldersgrupperne senior, junior og kadet. 

Mål:  Kvalitet: 
o At skabe et rummeligt miljø, hvor det er muligt for den enkelte fægter at 

opnå ønskede resultater og samtidig at udvikle fægteren til det hele 
menneske. 

o At fastholde fægtere i klubben og give struktureret støtte i perioder med 
sociale skift, samt i perioder med ønsker om nedtoning i den aktive karriere. 

o At skabe holdånd til opnåelse af deltagere til OL i 2016 og 2020. 
o Kontinuerligt at optimere træningsstrukturen, både gennem den 

fægtefaglige, fysiske og mentale del. 

 Kommunikation: 
o Udvalget er ansvarlig for at kommunikere målrettet vedr. eliteprojektets 

eksistens, formål og succeskriterier via klubbens hjemmeside 
o Udvalget er ansvarlig for den interne kommunikation til elitefægtere vedr. 

møder, særlige samlinger, stævner og lejre, via eksempelvis hjemmesiden, 
nyhedsbreve og sociale medier. 

 Målgrupper og deltagere: 
o De af fægtemesteren og B&U ansvarlige udpegede senior-, junior- og kadet- 

elitefægtere på alle tre våben. 

 Økonomiske rammer: 
o At igangsætte tiltag for forbedring af de økonomiske rammer for klubben og 

eliteudvalget. 

 Plan for målopfyldelse: 
o Målenes gennemførelse er opdelt i kort- og langsigtede mål opstillet i 

handlingsplaner og støtteansøgninger, herunder særligt i forhold til Team 
Copenhagen og DFF. 

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

 Udvalget fremsender oplæg til bestyrelsens kommentering og godkendelse i 
forbindelse med opstart af planlægning af igangsættelse af nye projekter, som 
efterfølgende tilføjes udvalgets kommissorium. 

 Udvalget udarbejder evaluering af alle resultater og projekter. 
Rapportering indeholder opfølgning på opstillede mål. 

Mandat: Udvalget agerer på bestyrelsen vegne ift. godkendte oplæg, herunder 
repræsentation af klubben overfor 3. part. 

Medlemmer: Pia Bøgeskov (formand), Christina Løkkegaard, Malte Trier Mørch og Ferenc Toth 
(der tilgår endnu et medlem primo september) 

Virke/aktiviteter: Projekter i perioden: 

 Senior eliteprojekt 

 Kårdeudvikling 

 Fastholdelse 

 Finansieringsopgaver 

 Administrative opgaver 
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Senior eliteprojekt 
 
Et projekt for elitefægtere på senior, junior og kadet, med det formål at fremdyrke præmisserne for den 
optimale støtte og træning for seniorfægtemiljøet frem mod et sundt, bæredygtigt og resultatgivende 
seniorliv på internationalt eliteniveau. Det foreløbige ultimative resultatmål er dansk deltagelse på senior 
fleuret-hold ved OL i 2016. Der er i projektet fastsat delmål frem mod 2016 for både individuelle og hold 
resultater. Disse resultatmål evalueres årligt ved sæsonafslutning. 
 
Projektet indeholder en række udviklingstrin med bl.a. udvikling af lifeskills som én af de essentielle 
faktorer i projektet.  

Succeskriterier for Senior eliteprojekt 

Resultatmål: 
o Opfyldelse af resultatmål som beskrevet i projektbeskrivelsen af januar 2012. 

 
Procesmål er udarbejdet i overensstemmelse med handlingsplanen i projektbeskrivelsen af januar 2012:  

o Gennemførelse af individuelle samtaler, jf. frekvens i handlingsplan 
o Oprettelse af system for mentoring og lifeskills samtaler for senior og sidste års juniorer 
o Afholdelse af 2 årlige fælles temamøder 
o Afholdelse af årligt teambuildingarrangement for junior og senior fægtere 
o Min. 7 fægtere optages på Team Copenhagens eliteidrætsakademi i aug. 2012 
o Min. 4 fægtere optages på Team Copenhagens eliteidrætsakademi i aug. 2013 
o Nuværende seniorfægtere og sidste års juniorfægtere som grundet alder og uddannelse ikke kan 

indgå i akademiet, tilbydes samme kurser og screenings.  
  

Ambitioner for Senior eliteprojektet 

o Årlig tilgang af 6 fægtere til projektet 
o Min. 4 fægtere optages årligt på Team Copenhagens eliteidrætsakademi 
o Oprettelse af sportscheffunktion 
o Tilknytning af fysiologisk sparringspartner for trænere 
o Tilknytning af fysioterapeut/massør uden brugerbetaling 
o Tilknytning af mental coach til individuelle samtaler uden brugerbetaling 
o Kontinuerlig videreuddannelse af klubbens trænere 
o Én årlig studietur med fægtefaglig indhold for klubbens hovedtrænere 
o Selvstændig målsætning for også elite kårde- og sabelresultater på allerhøjeste internationale 

senior niveau og deltagelse af kårde ved OL i henholdsvis 2020 og 2024. 
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Kårdeudvikling 
 
For at udbygge antallet af elitekårdefægtere i Trekanten, og som en naturlig overgang for fægtere som har 
været en del af børnekårdeprojektet, igangsættes tiltag for på denne måde at opnå en gruppe af 
kårdefægtere med potentiale til et kontinuerligt internationalt niveau på lige fod med klubbens øvrige 
fægtere. Klubbens nuværende kårdefægtere på senior, junior og kadet, som er udtaget af klubbens 
fægtemester, B&U ansvarlige og kårdetræneren indgår i eliteprojektet under samme vilkår som øvrige 
elitefægtere.  

Succeskriterier kårdeudvikling 

Resultatmål: 
o Opfyldelse af resultatmål som beskrevet i projektbeskrivelsen af januar 2012. 

 
Procesmål: 

o Afholdelse af 2 årlige forældremøder for bedre integration i elitegruppen 
o Tilretning af træningstider for kårdefægterne, således at de imødekommer elitefægteres behov 
o Deltagelse af alle kårdefægtere i fysiske træninger for skadesforebyggelse 
o Der foretages kontinuerlige screeninger af potentielle børne- og ungdomsfægtere for inddragelse i 

elitegruppen 
o Kårde elitegruppen skal vokse med 50 % i 2013  

Ambitioner for kårdeudvikling 

o Der fastsættes separate resultatmål for kårdefægtere 
o Tilgangen af kårdefægtere skal vokse med yderligere 50 % i 2014, målt ud fra 4 elitefægtere i 2012 

 
  



Eliteudvalg 
 

 
Version 0.3  Side 4 af 7 
 

Fastholdelse af elitefægtere 
 
Der er i alle sportsgrene et naturligt frafald op gennem teenageårene og som senior, og ligeledes 
forekommer dette også indenfor fægtning. I særlig grad har det været svært for Trekanten at fastholde 
seniorfægtere, og derfor igangsættes initiativer for at styrke denne fastholdelse. 
 
Bl.a. er senior eliteprojektet en del af denne fastholdelse, men også mindre initiativer vil kunne styrke 
fastholdelsen af fægtere.  
 

Succeskriterier for fastholdelse af elitefægtere 

o Udarbejdelse af procedurer for kontakt på flere niveauer til fægtere som er frafaldet eller som 
ønsker pause 

o Besøg af 1-2 udenlandske elitefægtere 3 gange årligt udenfor lejre.  
o Der afholdes årligt 8 træninger for kun junior og senior for at skabe et gruppemiljø blandt disse 
o Udarbejdelse af kriterier for hvornår fægterne er elite og subelite 
o Videreudvikling af skema for individuelle samtaler med skema til årsplanlægning 
o Frafaldsprocent under 5 % i 2012 
o Frafaldsprocent på 0 i 2013. 

 

Ambitioner for udvikling af fastholdelses tiltag 

o Oprettelse af fægtekollegium eller integration på lignende i samarbejde med Team Copenhagen 
o Fortsat støtte og involvering fra Team Copenhagen og DFF med sigte på Team Danmark støtte 
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Finansiering 
 
Der arbejdes særskilt i udvalget med at skaffe yderligere finansielle ressourcer til klubben og til 
elitearbejdet, udover den støtte som årligt søges via Team Copenhagen og udover de 
finanisieringsaktiviteter som foretages af Forretningsudvalget og Det Pengeskabende Udvalg. 
 

Succeskriterier for yderligere finansiering 

o Gennemgang af fonde og legater for mulige ansøgninger 
o Udarbejdelse af min. 2 ansøgninger i 2012 og 4 i 2013 
o Alle ansøgninger sendes til Det Pengeskabende Udvalg inden ansøgning 
o Årlig dialog med DFF udviklingskonsulent for initiativ muligheder for igangsættelse af projekter med 

økonomisk støtte fra DFF, DIF el. TD 
o Udarbejdelse af idékatalog til brug for Det Pengeskabende Udvalg 
o Mindst at tilføre klubben kr. 20.000 i 2012-2013. 

 

Ambitioner for yderligere finansiering 

o Årligt at kunne finansiere fysiologisk behandling, mental coaching for elite projektfægtere 
o At kunne yde tilskud til mesterskaber i det omfang som DFF ikke har mulighed 
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Kommunikation og administrative opgaver 
 
I eliteudvalget ligger en række administrative opgaver, herunder kommunikation, da klubben ikke råder 
over en administrativ medarbejder eller en sportschef på nuværende tidspunkt.  
 

Succeskriterier for kommunikation og administrative opgaver 

o Udarbejdelse og opdatering af tekst til elitedelen på Trekantens hjemmeside 
o Udarbejdelse af eliteprofiler til hjemmesiden 
o 8 årlige nyhedsbreve 
o Nyheder og stævnerapporter fra alle stævner med deltagelse af fægtere fra eliteprojektet til 

klubbens hjemmeside, Team Copenhagen og Min Sport – samme nyhed sendes til 
kommunikationsudvalget til brug for øvrig presse 

o Årlig brugertilfredshedsundersøgelse 
o Min. 1 gang månedligt nyheder på elite facebookgruppe 
o Vedligeholdelse og elektronisk udfyldelse af individuelle samtaleskemaer 
o Indkaldelse og afholdelse af kårde forældremøder, temamøder, turplanlægningsmøder etc. 
o 2 årlige møder med DFF eliteudvalg 
o Stævnetilmelding og kvittering fra DFF 
o Koordinering af tilmeldelse til Eliteidrætsakademi kurser 
o Rapportering af tal til KK regnskab som hidrører elite 
o Skrivning af diverse ansøgninger 
o Vedligeholdelse af kommissorium 
o Evaluering af mål 

Ambitioner for udvikling af kommunikation og administrative opgaver 

o Årlig udarbejdelse af kommunikationsplan for koordinering med kommunikationsudvalg 
o Afdækning af mulighederne for en sabel elite 
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Tidsplan 
 

Udover projekttidsplaner og handlingsplaner er der fastsat følgende for evaluering af mål indfrielse. 

 Påbegynde 
indsats 

 Evaluering Mål 
indfrielse 

Senior eliteprojekt Er påbegyndt  Sæsonafslutning 2016 

Kårdeudvikling Er påbegyndt  Halvårlig 2013 

Fastholdelse September 2012  Halvårlig 2013 

Finansiering Juni 2012  Halvårlig 2013 

Administrative opgaver Er påbegyndt  Årligt Løbende 

Kommunikation September 2012  Årligt Løbende 

 


