
T r e k a n t e n  –  k o n c e p t e t

1. Frivilligt arbejde er grundstenen i Trekanten
Det betyder, at alle, instruktører, ledere og forældre 
ikke får løn for det arbejde, der udføres.
Klubben kan dog påskønne indsatsen økonomisk, 
såfremt økonomien tillader det, ved at give kontingent-
frihed til instruktører og særlige rejsetilskud til de 
instruktører, der også er konkurrencefægtere.

2. Dedikation er værdifuldt
Det betyder, at alle arbejder seriøst med de opgaver, 
som de har påtaget sig. 
Den enkelte yder hvad der er muligt, og klubben 
respekterer den enkeltes måde at være til nytte på 
i Trekanten.

3. Vi både dyrker og værdsætter positiv energi
Det betyder, at der skal være sjovt i Trekanten med 
plads til spas og fester.
Forslag til forandringer modtages positivt, og den 
enkelte får anerkendelse for sin indsats.
Det er rart at komme i klubben, og alle har en 
motiverende adfærd på sig selv og andre.

4. Vi tager ansvar og respekterer hinanden
Det betyder at man viser respekt for hinanden og 
opfører sig ordentligt.
Man tager ansvar for hinanden og hjælper hinanden. 
Dette kan kun opnås ved, at man har tillid til 
hinanden og etablerer venskaber. Der er sammenhold 
i klubben, hvor ikke alle er ens, men alle er lige. 
Endelig bruger vi energi på at sætte os i andres sted.

5. Vi finder uddannelse vigtig
Det betyder, at vi til stadighed oplærer hinanden i 
en klubs mange funktioner. En ældre fægter vil altid 
tage sig af en yngre, en rutineret af en begynder.
Alle påtager sig de opgaver, som de magter, og har 
lyst til at lære nyt.
Desuden har vi til stadighed en professionel 
instruktøruddannelse i gang.

6. Alle bliver støttet i at nå så langt som lysten rækker
Det betyder at der gives lige muligheder for alle, 
og at fægtere, instruktører og forældre støtter fægteren 
i at nå så langt, som den enkelte har lyst til.

7. Forældreengagement er uundværlig for klubbens drift
Det betyder, at forældre opfordres til at deltage i 
klubbens mange aktiviteter i den udstrækning, som de 
har tid og lyst hertil. Desuden påskønnes 
forældrearbejdet som ligeværdigt med alt andet 
klubarbejde.

8. Klubben tager de konflikter en klubkultur i 
verdensklasse indbyder til
Det betyder at vi lytter til hinanden og er lydhør for 
andres tilkendegivelser. Vi tager konflikterne tidligt og 
er glade for konstruktiv kritik. Ligeledes giver vi 
konstruktiv kritik og begge parter går i dialog, for at 
medvirke til udvikling.
Klubbens arbejde, og beslutningstagen er synlig.

Klubbens motto kunne være:
- Vi har ikke gjort nok, 
  hvis vi ikke har forsøgt at gøre mere.
- Vi vil til enhver tid forsøge at gøre det, 
  som vi mener, er det bedste.
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