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

august 2012. 

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

Formål: At sikre rekruttering, fastholdelse og udvikling af børne & unge-fægterne i tæt 
samarbejde med trænerne, forældre-gruppen, Trekantens Venner samt DFF’s 
udviklingskonsulent og projektleder for FPT. 
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Mål:  Økonomiske rammer: 
o Evt. klub-udgifter jf. godkendt rejsebudget 
o Evt. projekt-midler fra Kbh. Kommune administreres indenfor godkendt 

projektbudget i samarbejde med Trekantens kasser 

 Kvalitet: 
o At sikre rettidig og økonomisk optimal planlægning af stævneture, og at disse  

løbende udvikles indenfor områderne: stævne-annoncering, afvikling, antal 
deltager, samarbejde med andre danske og svenske klubber, 
stævneberetninger, etc. 

o At stævneturenes kvalitet til stadighed evalueres i forhold sportsligt niveau, 
rejseudgifter og rejsetid, sociale aspekter etc. 

 Kommunikation: 
o Udvalget er ansvarlig for – gennem uddelegering - den interne kommunikation 

omkring danske og udenlandske stævner; dels gennem opslag i klubben dels 
gennem upload af stævneinvitationer på hjemmesiden. 

o Det skal sikres, at der udarbejdes stævnerapporter i forbindelse med alle 
turneringen og at disse uploades på hjemmesiden. 

o Udvalget er ansvarlig for kommunikation og afrapportering til DFF i forhold til 
FTP samt alm. klubudvikling. 

o Til stadighed at søge dialogen med ”nye fægteforældre” med henblik på at 
sikre at disse inkluderes i klubbens sociale liv og forældre-aktiviteter. 

 Sikring af fremtid B&U arbejde og stævneplanlægning: 
o Udvalget er ansvarligt for at sikre at stævneplanlægning afvikles effektivitet og 

indenfor rimelige økonomiske rammer samt at ”nye fægteforældre” til 
stadighed involveres i arbejdet. 

o Udvalget er ligeledes ansvarligt for at rutiner fastholdes, således at de kan 
overtages af ”næste generation”. 

 Målgruppe & tiltag: 
o Trekantens børn og unge, kårde og fleuret fægtere fra miniorer, puslinge, 

dreng/pige til de kadetter der ikke deltager i cadet circuit. 
o Der afholdes halvårlige stævneplanlægningsmøder. 
o I samarbejde med Trekantens Venner afholdes grill-aften og lignende 

arrangementet for at fremme dialogen med nye fægteforældre og at sikre en 
positiv overgang fra DGI-byen til Ryparken for nye fægtere. 

o Fortsat tilgang til B&U kårde-holdet ved enten intern rekruttering eller 
gennemgang 

o Afholdelse af minimum et årligt møde med DFF’s udviklingskonsulent 
o Afholdelse af møder med DFF’s FPT-projektleder samt afrapportering af 

kontrakt 

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

Rapportering: Følgende rapportering skal indgå i udvalgets arbejde: 

 Udvalget afrapporterer til DFF’s FPT-projektleder i henhold til kontrakten og 
fremsender kopi til bestyrelsen til orientering. 

 Udvalget udarbejder halvårlige turplanlægningsoversigter der ophænges i Ryparken 
til almen orientering. 

 For evt. nye udviklingsprojekter støttet af Københavns Kommunes KFF udarbejdes 
projektbeskrivelse inkl. budget til godkendelse af bestyrelsen. 
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Mandat: Agerer på bestyrelsen vegne ift. godkendte oplæg herunder at repræsentere klubben 
overfor 3. part. 
 

Medlemmer: Jesper (formand), Simon, Marlene, Ferenc, Malte og Nick 
 

Virke: Aktiviter i perioden: 

 Trænings- og turneringssæsonen fra medio august til ultimo juni 

 DFF’s FPT-projekt udløber ultimo 2012 

 Turplanlægningsmøder 

 Rekrutterings-arrangementer 

 Arrangementer til velkomst til nye fægtere og deres forældre  
 

 


