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Kontingent 

 

Nedenstående overvejelser kan inddrages, når det skal diskuteres, om klubbens kontingent er 

rimeligt, for højt eller i sær for lavt. Prisen for medlemskab af fægteklubber ligger generelt over 

landsgennemsnittet (2004) for medlemskab af en idrætsklub. Dette skal dog ikke i sig selv være 

et argument for at kontingentet holdes lavt, da prisen bør sammenlignes med lignende 

sportsgrene og afspejle klubbens tilbud. 

Det kan være relevant at synliggøre for medlemmerne, hvad medlemmerne får for pengene 

gennem medlemskabet af klubben: Adgang til en sund og spændende fritidsaktivitet, god motion, 

læring, idrætslige færdigheder, underholdning, venskab og oplevelser, et seriøst og sjovt 

pasningstilbud til børnene m.m. Det vil være fornuftigt at sammenligne med andre fritidstilbud og 

motionstilbud, som tilbydes i nærområdet.  

Prisen bør også sættes i rimeligt mål til klubbens medlemstilbud: Træningstider, trænere, 

materiel, aktiviteter m.m. En klub en mange tilbud kan med rimelighed forlange et højere 

kontingent af sine medlemmer, end en klub, hvor der ikke er en vifte af tilbud. 

Endvidere er det værd at sammenligne med kontingentpriser for andre idrætstilbud i kommunen, 

så fægtesporten er konkurrencedygtig. Naturligvis bør det tages med i overvejelserne, at 

fægtesporten også kræver, at medlemmet skal investere i forholdsvist dyrt udstyr sammenlignet 

med andre sportsgrene. Har klubben tilbud, der letter især nye medlemmers muligheder for lån 

eller anskaffelse af udstyr?  

Helt overordnet kan klubben overveje, om den skal være en klub for de få, som har råd, eller de 

mange som gerne vil?  

Man kan også overveje et differentieret kontingent, hvor de stærkeste skuldre bærer det tungeste 

læs, idet de voksne betaler forhøjet kontingent – det er dog værd at bide mærke i, at klubben i 

givet fald bør have et tilbud, som de voksne ønsker at betale for. En anden mulighed er at 

differentiere kontingentet efter, hvor stor en frivillig indsats medlemmet ønsker at lægge i 

klubben, således at medlemmer, der yder en indsats slipper billigere, mens medlemmer, der helst 

er fri for frivilligt arbejde, lægger noget mere. 

I forbindelse med en stigning af kontingentet vil det især være relevant at synliggøre for 

medlemmerne, hvilke muligheder det vil bringe til klubbens medlemmer, hvis alle lægger lidt 

mere i klubkassen. Kontingentstigningen kunne måske muliggøre et trænerkursus, en træner 

mere, mere træningstid, bedre rekvisitter og faciliteter, flere rejser o.s.v. 

 

 


