Klubbens økonomi

Klubben er en helt almindelig dansk sportsklub, hvis økonomi alene baserer sig på medlemmernes kontingentindbetalinger, et mindre økonomisk tilskud fra kommunen, tilskud efter ansøgning fra særlige kommunale puljer samt de penge vi på anden vis kan
fremskaffe. Det betyder at vi har brug for personer der har tid og mulighed for at søge
sponsorer og fonde om midler, samt personer der vil hjælpe med at arrangere og afvikle
fx stævner, lejre eller bankospil som kan give et sportsligt, men også gerne økonomisk
resultat.

Praktiske hænder

Frivillig i

Klubbens og medlemmernes udstyr slides og til det er der behov for personer med med
håndværksmæssige erfaring eller fingersnilde. Spidshoveder og ledninger i våben skal
skiftes. Våben skal samles, ledningsoprullere skal vedligeholdes, melde-apparater skal
tilses. Og i forbindelse med stævner skal hallen klargøres og efterfølgende pakkes sammen. Ligeledes skal klubbens fægtetøjet både vaskes og repareres.

Transport

I forbindelse med eksterne stævner og træningslejre har vi brug for at vores fægtere bliver
transporteret til og fra. Så har du en lille chauffør i maven og/eller har du adgang til et
transportmiddel som kan tage en større gruppe, har vi brug for dig.

Passivt medlemskab

Ved at melde sig ind i Fægteklubben Aramis Dragør som passivt medlem bidrager man
økonomisk til klubbens drift og man er tættere på klubben og dens aktiviteter. Man får fx
klubbens nyhedsbreve og er derved tættere på informationerne, så man hurtigt kan springe på, hvis der er en opgave, der har ens interesse. Indmeldelse kan ske via klubbens
hjemmeside www.aramis-faegtning.dk

Fægteklubben Aramis Dragør takker følgende virksomheder for
deres støtte

www.aramis-faegtning.dk
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Frivillig i Fægteklubben Aramis Dragør

Fægteklubben Aramis Dragør er som andre klubber i Danmark afhængig af frivilligt arbejde.
Klubbens økonomi er baseret på kontingent fra medlemmerne, et begrænset tilskud fra
kommunen og fra bidrag fra lokale erhvervsdrivende. Det betyder at det arbejde forskellige
frivillige yder for klubben, har meget stor værdi for klubbens virke.
For at være frivillig i Fægteklubben Aramis Dragør er det ikke noget krav, at man har kendskab til fægtning eller at man deltager i træningen.
Frivilligt arbejde er i sagens natur ulønnet, mens udgifter til materialer og transport dækkes
af klubben. Udgifterne skal dog være godkendt af bestyrelsen inden indkøbet foretages.
Vi har brug for frivillige til mange forskellige ting som fx:


Kagebagning



Planlægning og afvikling af sociale arrangementer



Kørsel til stævner med fægterne - i samarbejde med træner



Planlægning og afvikling af stævner - i samarbejde med bestyrelse og træner



Vask og reparation af tøj



Reparation af våben og andet udstyr



Sponsoransøgning



Fotoopgaver



At skrive indlæg til Dragør Nyt og andre lokale medier



At lave mad til ture, lejre eller sociale arrangementer



Deltagelse ved medlemsværgning



At arrangere og afholde bankospil

Både lokalt i Fægteklubben Aramis Dragør og i Dansk Fægteforbund er der brug for dine
evner til at yde et stykke frivilligt arbejde til gavn for mange. Frivilligt arbejde pynter i øvrigt
rigtig godt på et CV.

Træning

Klubben træner i Hollænderhallen i lokaler Dragør Kommune har stillet til rådighed. Lokalerne deles med andre. Derfor skal alt materiel og udstyr frem og tilbage hver
gang der er træning. Det betyder at det er et hårdt arbejde at gøre klar til træning og at
pakke sammen bagefter og at udstyret slides ekstra. Så bare her har vi brug for din indsats,

Stævner

Enten skal vores fægtere ud til stævner i landet eller klubben skal være vært for andre fægtere til et stævne i Dragør. Alt dette kræver planlægning og koordinering. Hertil kan din
indsats også gavne klubbens medlemmer.

På klubbens hjemmeside www.aramis-faegtning.dk kan du finde flere oplysninger om
fægteklubben. Her kan du også finde kontaktoplysninger på klubben. Du er også altid velkommen til at kontakte klubbens formand Lars Olsen på formand@aramis-faegtning.dk
eller på telefon 22 24 16 85

Fægteklubben Aramis Dragør og det internationale samarbejde

Fægteklubben Aramis Dragør er en af omkring 30 fægteklubber i Danmark, men den eneste på Amager. Klubben er optaget i Dansk Fægteforbund og derved også en del af både
Danmarks Idrætsforbund, DIF og af Team Danmark. Dansk Fægteforbund er ligeledes en
del af både det europæiske og det internationale fægteforbund. Således deltager danske
fægtere ved NM, EM, VM og OL
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Sociale arrangementer

For at skabe en god og velfungerende klub må de sociale rammer også være på plads. Det
kræver at nogen har lyst og evne til at skabe et socialt sammenhold i klubben. Så er der en
lille kok eller festarrangør gemt i dig, så meld dig under fanerne.
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