Fægteklubben
Trekanten

Nyhedsbrev ‐ april 2019

Kære medlemmer i Trekanten
Forår = mesterskabstid! Den 13.‐14. april er vi selv værter for senior DM, mens kadetterne og juniorerne drager
afsted til VM. Senere på foråret er der NM og til slut tager veteranerne til EM. Held og lykke til alle, der skal i
ilden. Håber I får gode fægteoplevelser og masser af inspiration med hjem!
PS: Husk at reklamere for Trekanten Summer Camp alle steder rundt omkring i Europa, hvor I kommer hen.
Lejrens planlægning er i fuld gang, og den bliver god! Find mere info på vores flotte nye hjemmeside…
God læselyst!
Lene Jensen, formand og nyhedsbrevredaktør

Så er den nye hjemmeside i luften!
Mandag d. 25. marts var klublokalet endnu en gang fuld af glade mennesker, da vi fejrede udgivelsen af
vores splinternye hjemmeside. Men bortset fra at den ser anderledes ud, hvad er så forskellen?
Jo, for det første er det hele meget visuelt med en masse flotte fotos fra klubben. Show it – don’t tell it!
Den anden ændring er hjemmesidens målgruppe. Dem, vi skal have fat i, er nemlig dem, der gerne vil prøve
at fægte. På hjemmesiden præsenterer vi vores klub for omgivelserne og kommunikerer med potentielle
nye medlemmer. Det primære budskab er derfor, hvordan man kommer i gang med at fægte. Dernæst
fortæller vi om alle vores udadvendte arrangementer: Polter, skolefægtning, private arrangementer, Åbent
Hus, sommerlejre, stævner, osv. Til sidst har vi en god stribe nyheder.
Nede i bunden af hjemmesiden ligger de basale oplysninger om medlemsskab under menupunktet
’kontingent og medlemskab’. Alt andet, der kun angår os der allerede er medlemmer, finder du ved at logge
ind på ’Min klub’ øverst til højre i toppen. Det er bl.a. her, du krydser af, hvilke licenser du skal have.
Tag dig en surf‐tur, og se hvad siden byder på. Meld endelig ind til mig på lene.jensen@trekanten.org, hvis
du opdager noget, der ikke fungerer 100 %. Så får jeg det fikset! Hvis du skal have noget lagt på
hjemmesiden, er det derimod Frank (frank.ruzkai@trekanten.org) og Malte (mtm@trekanten.org) , du skal
have fat i.
Til slut en gåde: Hvordan spiser man noget så stort som en elefant?
Løsning: I små bidder – og det tager laaang tid – men alting kan lykkes, når viljen er der!
Præcis sådan er det også, når man skal lave en ny hjemmeside!
1000 tak for indsatsen til Malte, Louise og Jakob, der har taget et kæmpe slæb med af få ideen om en ny
hjemmeside bygget den op og givet kød og blod. Jeres anstrengelser er guld værd! Morten, tak fordi du
stiller dine mange gode fotos til rådighed for os. Og en kæmpe tak til Theis, der med sikker hånd har styret
vores gamle hjemmeside fra dengang den blev skabt, og som nu stadig styrer medlemsdelen af vores
hjemmeside. Uden frivillige som jer var Trekanten ikke den klub, vi er!
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Del Trekanten!
Når man har fået en ny hjemmeside, skal man lige have gjort den digitale omverden opmærksom på sig selv
igen. Det kan I alle hjælpe til med at gøre ved bl.a. at linke, like og dele, hvad der foregår på klubbens
Facebook‐sider. Jo mere ’larm’, vi laver på Facebook, jo mere bliver vores hjemmeside ’ værd’.
Så fyr den endelig af!
Lige nu er vi avanceret fra side 9 til side 5 på Google – men vi skal meget højere op …
Vi gi’r aftensmaden – du giver en hånd på fredag
Klubben giver gratis pizza + drikkevarer til dem, der kommer og hjælper med at lægge piste op fredag d. 12.
april fra kl 17‐20, når vi skal gøre klar til DM her i weekenden.
Du må gerne tage veninden, kæresten, mand, kone og børn med – der er praktiske opgaver til alle, og du
behøver ikke kunne i alle tre timer.
Louise og Simon er stævneledere. Prebook din aftensmad hos ls@trekanten.org eller
simon.jeiner@trekanten.org Så ved vi, at der er nok…
PS:
Også søndag d. 14. april kl. 16‐19 er der brug for frivillige hænder, når der skal ryddes op igen efter DM.
Igen: Du behøver ikke være der alle tre timer.
Sommerlejr! Så er der åbnet for tilmelding…

Der kan simpelthen ikke reklameres nok for vores sommerlejr!
Den traditionsrige lejr finder sted d. 6‐10. august i Sakskøbing og er for alle aldre, alle våben og alle niveauer
af fægteerfaring. Bliv skarp til sæsonstarten og få en international oplevelse med fægtere og trænere fra
mindst ti forskellige nationer! Der er rift om pladserne, så skynd dig at sikre dig en af dem…
Læs mere på https://camp.trekanten.org/
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Generalforsamling i Trekanten d. 21. maj 2019
Bestyrelsen fortæller, hvordan vi vil udvikle klubben i det kommende år og præsenterer regnskab og
budget. Du giver dine input og får indblik i klubbens ’maskinrum’. Vi byder på fællesspisning kl. 17.30, for
dem, der har tid. Tilmelding til fællesspisning sendes til Catharina.winterberg@trekanten.org senest d. 16.
maj. Selve generalforsamlingen starter kl. 18.15 på fægtesalen, så der fægtes ikke denne aften.
Officiel invitation og dagsorden udsendes snart, men allerede nu kan du sende forslag, du ønsker behandlet
på generalforsamlingen, til bestyrelsen på mailen formand@trekanten.org.
Vi glæder os til at se jer…
efter generalforsamlingen byder vi på hygge og lidt til ganen.
Er bestyrelsesarbejde mon noget for dig?
Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen – måske er du det fremtidige bestyrelsesmedlem?
Vi kunne især have brug for nogle med særlig interesse inden for kommunikation, sociale medier, B&U‐
rekruttering og udadvendte arrangementer. Hvis du brænder for disse emner, får du masser af mulighed for
at påvirke klubbens retning på disse felter i de kommende to år.
Selve det at lave bestyrelsesarbejde bliver du lidt efter lidt sat ind i. Du behøver ikke have erfaring på
forhånd. Om arbejdsmængden er det sådan, at dit engagement virkelig er værdsat, men at ingen forpligter
sig til mere, end de kan overkomme med en normal dagligdag. Vi har møder ca. 10 gange om året.
Hvis du vil høre mere om bestyrelsesarbejdet, så grib fat i Lene, Miriam, Frank og Emil til træning eller i Line,
Catharina og Heike, når du møder dem i klubben.
Det sker i den kommende periode
Pisteudlægning til senior DM, d. 12. april kl. 17
Gratis pizza + drikkevarer til dem, der kommer og hjælper! Prebook aftensmaden hos Simon eller Louise.
Senior DM, d. 13.‐14. april
Vi er værter ved årets senior DM. Du kan fægte, hvis du er kadet eller ældre – og skal du ikke være med, så
kom og hep, giv en hånd med ved stævneafviklingen og se en masse god fægtning.
Trekantens Venner, generalforsamling d. 24. april kl. 18
Indkaldelse er udsendt til medlemmerne.
Venlig fægtehilsen
Bestyrelsen i Trekantens Venner, Morten ‐ Annette ‐ Signe – Heike
Infomøde om talentudvikling af B&U‐fægtere i Trekanten, d. 30. april kl. 17.30‐18.30
Et møde for alle forældre til B&U‐fægtere i Trekanten. Louise Seibek, der er formand for klubbens
eliteudvalg, fortæller om klubbens principper på B&U‐området. Kom, spørg løs og få mere at vide, også selv
om det ikke er sikkert, at dit barn vil gå talent/elite‐vejen.
Trekantens Generalforsamling 2019, d. 21. maj
Fællesspisning kl. 17.30. Generalforsamling kl. 18.15‐ca. 19.45. Hygge og lidt til ganen bagefter…
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Det arbejder bestyrelsen med lige nu…
Planlægning af generalforsamling
Vi forbereder generalforsamlingen, bl.a. med præsentation af regnskab, budget og strategier for
klubudviklingen. Beretningerne fra formand og udvalg skrives.
Repræsentantskabsmøde i Dansk FægteForbund
Der er repræsentantskabsmøde d. 28. april.
Trekanten stiller kandidater til bestyrelsen og udvalgene og forholder sig til de nye vedtægtsforslag og
andre punkter, der skal behandles på mødet.
Det vi også er i gang med…
Der arbejdes meget med udvikling af B&U‐afdelingen og rekrutteringen til B&U‐hold via udadvendte
aktiviteter. Desuden har vi et nyt oplæg klar til ’Frivilliggruppen Trekantens Nye Venner’ (ikke særlig
mundret, men det er også kun en arbejdstitel!), der erstatter den hidtidige forening Trekantens Venner, der
efter eget valg nedlægger sig selv ved generalforsamlingen. Vi er også begyndt at kigge nærmere på at
udvikle vores polterarrangementer.
Deadline for næste nyhedsbrev
Har du noget på hjertet, eller er du arrangør af en tur, stævne, event eller andet, så skriv til
lene.jensen@trekanten.org
Deadline er d. 30. april.
Håber I vil være med til at gøre Nyhedsbrevet spændende og informativt!
…
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