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Det seneste år har været mere stille end sæsonen 2009/10. 
 
Til trods herfor, har Støtteforeningen også i det forgangne år været med på forskellige 
planer i klubbens arbejde. 
 
Vi gennemførte et pænt salg af træningstøj i slutningen af sidste år. Mange fægtere 
fik fornyet garderoben, eller kom i deres allerførste Trekantensæt. 
 
Vores traditionelle julecafé i forbindelse med juleindledningen, var en succes. Mange 
mødte op, og satsningen på færre æbleskiver, og mere kage fungerede godt. 
 
Ved træningslejren i Århus for kårdefægtere, dækkede vi rejseudgifter for træneren. 
 
I februar måned støttede vi besøget af to ungarske fægtere med køb af flybilletter 
samt udgifter til forplejning. Desuden lagde Miriam hjem til dem. De har tidligere 
trænet under Ferenc i Ungarn, og det var et glædeligt gensyn for dem, samt et 
spændende nyt pust til klubbens større fægtere. 
 
I forbindelse med Trekanten Internationale, stod vi for indkvarteringen af 17 franske 
fægtere fra Cabries. Med stor og velvillig indsats fra mange forældre, gav vi fægtere 
og forældre fra det sydfranske en flot velkomst, og et godt ophold. 
 
Den traditionelle grillaften, gennemførtes kort efter sommerlejren. Til trods for 
massive regnmængder op til aftenens arrangement, kom tørvejret, og mange fægtere 
og forældre mødte op, og gjorde aftenen til en fin oplevelse. 
 
I begyndelsen af denne sæson, har vi i et vist omfang været del af en 
hvervekampagne, som er iværksat for at skabe større kendskab til fægtesporten, samt 
øge klubbens medlemstal. Ved deltagelse i en lang række arrangementer, har vi med 
velvilje fra fægtere og forældre, givet hundredvis af børn og unge en smagsprøve, på 
en mindre kendt sport. 
 
Fægteklubben Trekanten står over for store udfordringer de kommende år, og vi ser 
frem til at være en del heraf, og yde vores til at klubben vil vokse, såvel 
fægtemæssigt som medlemsmæssigt. 
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