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Klubben: 

 Vi er så småt begyndt at være en veletableret klub der er kendt 
for en god og sund klubkultur. Medlemmerne hygger sig når de 
er til træning, og har det rigtig godt med hinanden på tværs af 
både alder og køn. Jeg vil gå så langt som at påstå at vi har en 
speciel ’TAAF-ånd’ 😊

 Vi har fået lækkert klubtøj. Det er så dejligt at se at 
medlemmerne er glade for det, og bruger båd til træning og til 
stævner.  Specielt til stævner er det med til at styrke 
sammenholdet på det lidt mere ’synlige’ niveau 

 Medlemmer og forældre er engagerede i mange af aktiviteterne. 
Men jeg ser gerne lidt mere engagement. Hvis I som 
forældre/pårørende er til stede under træningen kan der altid 
bruges en hjælpende hånd til opsætning af apparater, hjælp til 
at finde tøj mm. Det vil gøre det meget nemmere for trænerne
😊. Desuden må I også meget gerne tænke over om der er 
andet hvor I kan hjælpe, det kunne eksempelvis være at deltage
i de forskellige kommissorier (præsenteres senere) eller  lidt 
hjælp til de forskellige aktiviteter

 Vi er i vækst. P 24 medlemmer vokset fra 11 fra sidste år. 

 Vi har af kommunen fået 4 trådløse apparater , og har fået 
tegnet 6 piste op i fægtesalen. 

 Vi samarbejder også med kommunen om at blive godkendt som 
talentklub i kommunalt-regi. Dette forventes at blive godkendt i 
marts måned. Desuden har fået hjælp til indkøb af nyt udstyr 
(våben og tøj) samt reservedele 

 Vi har fået etableret en god process for at udsende nyhedsbreve.
Mit indtryk er at de bliver læst og er værdsat. Vi prøver så vidt 
muligt at holde alle medlemmer orienteret om hvad der foregår. 

TAAF som talent klub:



 Vi har, som I også har kunnet læse i nyhedsbrevet, og som før 
omtalt, været gennem et talentklub udviklingsforløb med 
kommunen. Bestyrelsen har været igennem 5 workshops med en
konsulent,  hvor vi har fået arbejdet med en udviklingsstrategi, 
handlingsplan og træningsplan. Det er noget vi kommer til at 
arbejde videre med, og I vil løbende blive orienteret herom 😊

Stævner: 

 Mange af klubbens medlemmer har deltaget i stævner, både 
nationalt og internationalt, sommer- og efterårslejr henover året.
Og ja, vores fægtere gør det skide godt, for at sige det som det 
er. Vi var den klub der høstede flest medaljer til DM 2019. Vores 
fægtere gør sig bemærket i kårde men også sabel. De får så 
meget ros for deres fægteteknik og kunnen. En stor ros til 
trænerne skal der lyde her fra!

 I juni deltog vi i Vestegnsmesterskabet i Albertslund, her blev vi 
kåret som årets fairplay klub. En titel vi er meget stolte af! 
Borgmester Michael Ziegler deltog også i politiker dysten mod 
politikere fra de andre to vestegnsklubber

 Traditionen tro afholdt vi klubmesterskab i juni. Vi har indført tre
nye kategorier ud over alderskategorierne: Årets talent, årets 
ven og årets fairplay’er

Træning:

 Vi er en breddeklub, med plads til alle dem, der vil træne ind 
imellem med en sjov og givende sport, og dem der vil træne 
rigtig meget og målrettet mod nationale og internationale 
konkurrencer. Specielt det sidste kommer vi til arbejde meget 
mere med i forbindelse med samarbejdet med kommunen. 

 Michael har i december fuldført DFF/DIF  fægte træner 2. 
 Michael og Laith har fokus på at træningen bliver tilpasset hver 

enkelt fægter, både bredde og konkurrencefægterne
 Talenttræningen fungerer rigtig godt, hvor der arbejdes ekstra 

meget med konkurrencefægterne
 Vi holder fast i træning helt tæt til ferieperioder, der har stort 

ikke været nogle aflysninger 

Rekrutteringsaktiviteter: 

 Vi har haft rigtig mange rekrutteringsaktiviteter det sidste år: 



o Aktiv ferier
o Synlighed ved diverse arrangementer rundt omkring i 

kommunen
o Arrangering af holdturnering i City2
o Samarbejde med kommunens SFO’er gennem kommunen
o Promovering på FB og Instagram
o Artikler i lokalavisen
Alt dette er med til at  give klubben god synlighed og 
opmærksomhed.

 Vi fortsætter ufortrødent i det kommende år 😊

Det nye år: 

 Bevare den gode, rummelige og uformelle ånd, som er TAAF’s 
kultur. Der er plads til alle!  

 Arbejde videre med talentudviklingsprojektet.

 Arbejde på at få sponsorater til klubben

 Klubtur og hygge. Ideer og hænder til sociale arrangementer 
ønskes – særligt til klubbens 5-års fødselsdag.

 Tak til alle for endnu et fantastisk år!


