Årsrapport 2018

Forord af Dansk Klatreforbunds formand
Efter et par år i Dansk Klatreforbunds bestyrelse opdagede jeg, hvor svært det er at have
følingen med, hvad der sker ud i de enkelte klubber. Det er sølvfølgelig også Lotte, Rune og
Carsten, der skal besøge og arbejde for jer i dagligdagen, men som bestyrelsesmedlem føler
jeg også et stort ansvar for at træffe de beslutninger, der hjælper klubberne fremad.
De sidste to år har vi afviklet regionsdage for klubberne, i henholdsvis Øst- og Vestdanmark
for at komme tættere på jer i klubbestyrelserne. Der er altid stor gejst og glæde, når klubber
fortæller om nye fremskridt i klubberne, og der bliver virkelig skabt mange gode resultater på
tværs af landet. Nogle er blandt andet de mange nye faciliteter, som bliver planlagt. (Se
længere fremme i årsrapporten). Det er også tydeligt, at der er meget stor forskel på
klubberne, og at I derfor selvfølgelig prioriterer forskelligt.
Ét sted bør vi dog være mere ens – nemlig i følelsen af at være ét sportsligt fællesskab på
tværs af klubber og klubfaciliteter. Personligt tror jeg, at sammenholdet er det, der adskiller
os fra de kommercielle idrætter, og der hvor vi har en af vores helt store fordele som
sportsgren.
Sidste år iværksatte Lotte (vores generalsekretær) og Mikkel (næstformand i DKlaF) en stor
juniorsatsning, med træningssamlinger over hele landet for alle unge klatrere. Her mødes alle
på tværs af bopæl og klubstørrelse. Oplevelsen af at være del af et stort fællesskab er godt for
ungerne, men samtidig får trænere og forældre en mulighed for at dele og udveksle
erfaringer.
Mange bruger gæsteordningen, hvor vi kan klatre i hinandens faciliteter og prøve nye vægge
og nogle juniorer træner endda på elitehold hos naboklubben for at få ekstra træning.
Jeg tror, at vi ved at dyrke fællesskabet noget mere kan skabe endnu flere fordele ved at være
klatrere. Vi kan deltage mere i hinandens events og derigennem får flere fede oplevelser,
uanset om man til hverdag er fra en stor eller lille klub. Dansk Klatreforbund vil forsat have
fokus på jer som enkelte klubber, men også arbejde for at udbrede kendskabet til de mange
tilbud, som ligger og venter hos naboerne rundt om i landet. God fornøjelse med at læse om de
mange flotte resultater fra 2018.
På vegne af bestyrelsen
Chr. Nicolai Ørum-Petersen
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Årsrapport 2018
Med denne rapport vil bestyrelsen i Dansk Klatreforbund gerne vise hvad som sker i
forbundet, så klubbestyrelser, ressourcepersoner og interesserede kan få et indblik i
aktiviteterne i forbundets regi. Organiseringen i dansk klatring er ung i forhold til andre
sportsgrene, og vores forbund er vokset støt og roligt gennem årene. Vi har fokus på at
udvikle og gennemføre uddannelser, konkurrencer, kurser, ungdomsmiljøer og viden til
klubberne, så alle vores medlemmer i klubberne kan få gavn af fællesskabet.
Opsamling på visionsmøde
Dansk Klatreforbunds bestyrelse har igangsat en proces med inddragelse af klubberne om
fremtidens forbund. Visionsmødet d. 6. april i år var et godt afsæt for dialog med 12 af
Danmarks klubber, som repræsenterede 60 % af medlemmerne.
Omdrejningspunktet i dialogen er, hvordan vi sikrer en økonomisk stabil fremtid, der kan
skabe de aktiviteter, som klubber og forbund sammen ønsker.
På mødet var alle enige om, at sammenhængskraften mellem klubber og forbund og
klubberne imellem er essentiel for at få de bedste vilkår for klatring i Danmark.
Klubbernes pointer fra mødet:
• Konkrete udspil fra forbundet i forlængelse af liste med forslag (som findes i notat om
Fremtidens Forbund).
• Sammensætning af kontingent – opstilling af forskellige modeller.
• Tydeliggøre pris og medlemstal (prissætning).
• Spørge klubber om TOP 5 prioriteter.
• Dialog med klubber om hvad som efterspørges.
• Struktur er vigtig, så det er gennemsigtigt for klubber, hvad som sker i forbundet.
• Klubmøder på tværs giver meget inspiration.
• Tydeliggøre at det er Dansk Klatreforbund, som vi er med i.
• Synlighed omkring bredde og elite.
• Synlighed omkring eventuelle alliancer med kommercielle klubber.
• Bedre, mere og rettidig kommunikation kan give indsigt.
• Kontingentstigningen vil betyde, at vi undgår flaskehalse.
• Tydeliggøre hvad klubberne får for kontingent.
På baggrund af visionsmøde d. 6. april vil bestyrelsen i Dansk Klatreforbund gå videre i
processen og udsende et spørgeskema, som kan give et bedre indblik i klubbernes konkrete
ønsker. Samtidig vil både sekretariat og bestyrelse drøfte med klubberne om fremtidens
behov og udvikling, og på den baggrund opstille forskellige sammensætninger af kontingent
og indsats, så udvikling kan ske i en tæt dialog mellem bestyrelse og klubber.
Dansk Klatreforbund vil gerne give klubberne et indblik i, hvad som sker i forbundet, og hvad
som klubberne har gavn af og får for pengene. Nedenstående er et indblik i 2018 og afsættet
er de fire strategispor, som er med til at understøtte klubbernes behov, aktiviteter og
udvikling.
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Indsatsen i de fire strategispor
Der sker rigtig meget i klatremiljøet, og der er masser af handlekraft i landets klubber til at
udvikle og forbedre vilkårene for medlemmerne. Dansk Klatreforbund arbejder ud fra fire
strategispor, som understøtter klubbernes udvikling, og som er med til at ting lykkes og
forhold forbedres. De fire strategispor er:
•
•
•
•

SPOR 1: faciliteter – flere og bedre.
SPOR 2: klubudvikling – 8 temaer, som er et værktøj til klubberne til udvikling af
organisering, struktur og aktiviteter.
SPOR 3: flere aktiviteter for voksne motionister.
SPOR 4: miljø og aktiviteter for unge klatrere under 18 år.

SPOR 1: Faciliteter
I 2018 har vi været involverede i over 50 facilitetsprojekter af større eller mindre grad, hvor
vi har rådgivet og været i dialog med klubber, skoler og institutioner.
Faciliteter er en vigtig faktor for bedre vilkår til landets klatrere. Flere klatrehaller giver
naturligt flere medlemmer. Flere projekter er også bedre faciliteter i eksisterende klubber,
som giver bedre vilkår for eksisterende og nye medlemmer. Se skema sidst i årsrapporten på
side 9, som viser igangværende facilitetsprojekter.

Ny boulderfacilitet i Hillerød – GAK Klatreklub

Vi koordinerer sidst i november 2019 en tur til Halls & Walls i Nürnberg – en stor messe
arrangeret af det tyske klatreforbund med fokus på faciliteter, klatrehalsdrift og rutebyg.
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SPOR 2: Klubudvikling
De to konsulenter i sekretariatet har dagligt kontakt med klubber og medlemmer i forbindelse
med aktiviteter og klubudvikling. Der er 54 klubber i Dansk Klatreforbund, og i 2018 har stort
set alle klubber haft besøg af en konsulent, og alle klubber har fået tilsendt et skema med 8
temaer, der tager udgangspunkt i klubbens dagligdag. I skemaet kan klubben indplacere sig
selv på en skala fra 0 til 3. Skema på næste side, viser alle klubbernes svar.

Forklaring til skema: De 8 temaer kan bruges som udgangspunkt i klubbernes bestyrelser, som en
værktøjskasse til deres udviklingsområder.
De 8 temaer ses i de 8 søjler på x-aksen:
- Organisationsudvikling
- Uddannelse af ressourcepersoner
- Frivillighedsstrategi
- Kommunikation
- Rutebyg
- Introforløb for nye medlemmer
- Børn og unge
- Motion og bredde
Klubberne kan indplacere sig selv fra 0 til 3. Forbundet har skrevet indhold på hvad de forskellige
kategorier indeholder fra 0 til 3, så tallene bliver sammenlignelige. De fire søjler i blå under hvert tema
indikerer point fra 0 til 3, og Y-aksen viser, hvor mange klubber som har givet sig selv 0 til 3 point.

I strategiaftalen med DIF, vises hvert år klubbernes udvikling i forhold til de 8 temaer.
Temaerne er derfor tænkt som en mulighed for klubben at arbejde prioriteret, sætte fokus og
være vedholdende med målsætninger.
SPOR 3
SPOR 3 er flere aktiviteter for motionister og bredden i vores klubber. Hvert år bliver vi flere
uddannede og antallet af instruktører er stigende. Der er også et stigende antal klubber, som
uddanner instruktører, og vi kan se en stigning fra 12 klubber i 2017 til 18 klubber i 2018.
INSTRUKTØRUDDANNELSER:
Instruktør 1 2017, 177: 2018, 183 = 10,3 % stigning i antallet af instruktører niveau 1
Instruktør 2 2017, 275: 2018, 286 = 10,4 % stigning i antallet af instruktører niveau 2
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Instruktør 3 2017, 198: 2018, 230 = 11,6 % stigning i antallet af instruktører niveau 3
Sikkerhedshåndbogen publiceret på hjemmesiden i januar 2019, som og siden har vi haft
2687 læsninger.
Vi arbejder på at fordele uddannelsestilbuddene i flere områder af Danmark. I 2019 har vi
afholdt et møde for klubber i Syd, hvor omfang og planlægning af kurser var på dagsordenen.
Det har vist sig at give en højere tilfredshed og bedre service for klubberne i forhold til
fordeling og afvikling af uddannelserne.
Udbuddet på konkurrencesiden er øget i 2018. Derudover har Dansk Klatreforbund haft fokus
på niveauet i rutebygningen i konkurrencerne for både seniorer og juniorer. Desuden
arbejder vi ud fra en niveaudeling i konkurrencerne – Danmarksmesterskaber,
Danmarksserier (Boulder Cup / Lead Cup) med rangliste, klubserie for bredden og aktiviteter
med fokus på samvær. Den endelige struktur vil vi tage fat på i efteråret 2019, så vi kan få de
bedst mulige vilkår for flest mulige medlemmer. Vi har med nuværende budget arbejdet
meget på at optimere udgiftssiden, og gøre aftaler med klubber mere klare for afvikling af
konkurrencer. Antallet af klubber, som har deltagere i konkurrencerne er gået fra 15 klubber i
2017 til 16 i 2018.
KONKURRENCERDELTAGERE:
2017 = 479 unikke deltagere
2018 = 558 unikke deltagere
Stigning på 16,5 %
Vi kan se, at mange klubber er kreative og har aktiviteter, som understøtter klublivet. Dansk
Klatreforbund har understøttet ”Beta og Bobler” i to klubber i 2018. I 2019 har vi udviklet et
oplæg til en holdkonkurrence, hvor hold med 4 klatrere m/k dyster mod andre hold. Vi leder
efter en arrangør til afvikling af første holdkonkurrence.
KALK
Træningsportalen KALK er en stor hjælp i den daglige træningsplanlægning i mange klubber
og siden benyttes i gennemsnit 200 gange hver uge. Det er bestemt mulighed for at udvikle
videre på siden med eksempelvis ugens eller månedens træningsprogram på flere niveauer.
RUTEBYGGERUDDANNELSEN
24 har deltaget i Rutebygger Uddannelsen og Masterclass i 2018
Vi har haft stor succes med rutebyggeruddannelsen, som er opdelt i tre niveauer. Det har vist
sig at være et godt løft i mange klubber, og vi fortsætter udviklingen af uddannelser og
workshops i 2019.
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ClimbBornholm i samarbejde med DBKK
Hvert år udarbejdes et spændende program på ”Bornholm On the Rocks” for alle forbundets
medlemmer. ClimbBornholm er en gruppe af frivillige, som sørger for vedligeholdelse,
ruteudvikling og nye tiltag i Moseløkken. Hver sommer arrangeres også Juniortræf for unge
klatrere og arbejdet støttes af DBKK og Dansk Klatreforbund i et samarbejde.

SPOR 4
Det sidste spor er udvikling af ungemiljøer i klubberne og på landsplan. Det er en indsats som
skal understøtte træningen med unge i klubberne og er uafhængigt af niveau.
Nedenstående skema er baseret på 22 klubber, hvor der er igangsat særlige hold for unge. I
2019 har forbundet fået god vind i sejlene for det landsdækkende juniorprogram, rundt
omkring i landets klubber. Der er lagt vægt på, at det grundlæggende program er for alle, og at
det er her, vi skaber det gode klatremiljø på tværs af niveauer og klubber. Her vil trænerne
kunne få viden, uddannelse og redskaber med hjem til klublivet og træningen. Mange klubber
fortæller, at det er svært at finde trænere og få dem uddannet. Her er forbundet på vej og er i
2019 i gang med ”2.runde” i udbud af træneruddannelsen.

Forklaring på tabel: Ovenstående er 5 områder, som er væsentlige for klubberne at arbejde med i
udviklingen af ungemiljøer. Størrelse, organisering af hold, sociale miljøer, niveau på trænere samt
deltagelse i konkurrencer og events.

Juniorprogrammet 2018-19 er Dansk Klatreforbunds nyeste indsats. Det har kun kunne ladet
sig gøre, fordi et godt hold med Mikkel Højgaard som juniortræner og primusmotor i
samarbejde med seniorlandsholdet + en håndfuld dygtige undervisere og frivillige med
passion for klatring har ydet en kæmpe indsats. Det er fantastisk at se, hvilken betydning det
har for sammenhængen, og hvordan det giver et fundament i Dansk Klatreforbund, hvor alle
får gavn af programmet uanset niveau. Netværket giver et løft i klubberne og skaber et
grundlag for at udvikle videre på netværk i lokalmiljøet mellem klubber eller i egen klub.
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Landshold og elite
I 2018 har fire personer været udtaget til seniorlandsholdet. Alle fire landsholdudøvere har
konkurreret i bouldering. Lasse Dannemann har været landsholdstræner og Mikkel Lima har
været tilknyttet som fysisk træner.
De fire landsholdsudøvere var i 2018:
Katrine Vandet Salling
Theis Elfenbein
Bjørn Arnel Iisager
Elias Edvardsen
Der har været et godt samarbejde mellem atleter, trænere og Dansk Klatreforbund. Sammen
har vi fået opbygget strukturer og indgået aftaler, der betyder ro omkring atleternes træning
og deltagelse. Landsholdet og landsholdstrænere har ydet en stor indsats for udvikling af
juniormiljøet i Danmark. Atleter har en stor egenfinansiering omkring konkurrencer og
træning, men vi har fået sammensat de bedst mulige vilkår med nuværende ressourcer.
Atleterne udpeger hvert år en ”talsperson”, som kan være formidler mellem atleter, træner og
forbund, så vi løbende har en dialog om træning, vilkår, rammer og målsætninger.

Bjørn på væggen v. World Cup i Moskva

Strategien på eliteområdet er, at et stærkt og solidt ungdomsmiljø baseret på deltagelse for
flest mulige klatrere og i gode sociale rammer skaber de bedste forudsætninger for en mulig
elite.
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Dansk Klatreforbund i konsulentrollen
Sekretariatet har to konsulenter, hvis opgave er at understøtte klubberne. Kurser,
uddannelser, konkurrencer og juniorprogram er grundstenen i deres arbejde. Planlægning,
afholdelse, opfølgning og udvikling er vigtig, fordi det er en ydelse til klubberne, som hele
tiden skal være bedst mulig for de ressourcer, som er til rådighed. Sekretariatet står parat ved
et opkald, og det kan eksempelvis være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilitator i svære beslutninger i klubben
Servicetjek
Sikkerhed
Ulykker
Godkendelser
Lejekontrakter
Samarbejde med kommuner
Økonomi, medlemmer og Klubmodul
Deltagelse i netværk, særlige udvalg og politisk arbejde
De fire strategispor

På side 8 og 9 ses en oversigt over tilbud til klubberne. Det er første udspil til en bedre
formidling omkring forbundets ydelser, og som forhåbentlig kan give et overblik og indsigt i
aktiviteterne.

Sara Jensen på Kullen – Foto: Michael Hjorth
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POLITIK - FORBUNDETS BESTYRELSE
Vision & strategi
Repræsentantskabsmøde
Regionsmøder
Kontakt
Internationalt netværk

Indsatsområder årligt og langsigtet
Rapportering og debat om fremtid
Netværk og vidensdeling
Alle klubber har en kontaktperson i bestyrelsen
Samarbejde og inspiration

UDDANNELSE – DIF strategiaftale spor 21
INSTRUKTØR
Instruktør 1
Instruktør 2
Instruktør 3
Klippeinstruktør 1
Klippeinstruktør 2
Klippeinstruktør 3

Basal sikkerhedsuddannelse målrettet pædagoger, skolelærere og
forældre.
For rutinerede klatrere, der vil undervise i sikkerhed i klubregi
Avanceret rebarbejde
Sikkerhed ved sportsklatring
Sikkerhed ved toprebsklatring på traditionelle sikringer
Sikkerhed ved føring på traditionelle sikringer

TRÆNER
Skole Boulder 1
Assistenttræner
Træner 1
Træner 2
Diplomtræner/coach

En dags workshop målrettet pædagoger og skolelærere
En dags workshop med basale trænerværktøjer
Dansk Klatreforbunds grunduddannelse til klubtrænere
Fire dage, hvor erfarne trænere dykker dybere ned i udvalgte emner
DIF - uddannelse på højeste niveau

RUTEBYG
Rutebyg Basis
Rutebygger
Uddannelse
Masterclass
ANDRE
UDDANNELSER
Redning
Bjergmedicin
Egen færdighed
Pointdommer
Overdommer

1

1 dags grunduddannelse i klubben
4 dages grunduddannelse til klubbens ansvarlige rutebyggere
Workshops med inspiration til dygtige rutebyggere

Redning ned fra væggen - både indendørs og på klippe
Behandling af klatreskader når der er langt til hjælp
Flere forskellige klippekurser
Kort introduktion til både rute og boulder
Mesterlære ordning

SPOR 2: Vi vil udvikle og styrke vores klubber
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KONSULENTYDELSER – DIF strategiaftale spor 1 & 22
Sparring til bestyrelsen
Organisering
Aktiviteter
Faciliteter

Dialog om bestyrelsens roller, funktioner og retning
Økonomi, ressourcer, klubmodul, organisation og struktur
Rekruttering, introforløb, rutebyg, træningstilbud, kurser og events
Vision, indretning, vægdesign, finansiering, udbud eller byg selv

SPORT – DIF strategiaftale spor 3 & 43
BØRN & UNGE
Young Guns
Juniorcamps
Træningsdage
Sommer & vintertræf

Hyggelige stævner for de mindste
Træning og inspiration til de 10 – 15-årige
Træning og inspiration til de 16 – 19-årige
Fælleskab og oplevelser

MOTION
Beta & Bobler
Team Battle
Bornholm on the Rocks
KALK

Klatreevent for voksne
Klatrestævne for hold
Klippetræf
Træningsportal m. teknikker og øvelser

KONKURRENCER
Junior Boulder Cup
Boulder Cup
Lead Cup
Danmarksmesterskaber
Nordiske Mesterskaber

Konkurrencer til de 10 – 15-årige
Danmarksserien i Bouldering - fra ca. 16 år
Danmarksserien i Lead - fra ca. 14 år
Boulder & Lead DM i klasserne Youth A, B, Junior & Senior (fra 14 år)
Boulder & Lead - konkurrencerne går på skift blandt de nordiske lande

ELITE
Landshold
Pre-camp

2

Landstræner og team til internationale konkurrencer
Træning og udtagelse af juniorer.
Vejledning og sparring omkring Team Danmark ordning under
uddannelse.

SPOR 1: Vi vil etablere flere boulder- og klatrecentre, SPOR 2: Vi vil styrke og udvikle vores klubber

3 SPOR 3: Vi vil udvikle og afholde flere aktiviteter for voksne motionister, SPOR 4: Vi vil udvikle miljøer for unge
under 18 år
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forklaring til skema: Yderst til venstre ses det endelig mål i 2021 på nye boulder- og klatrecentre. I anden søjle ses antallet af
projekter, som blev afsluttet allerede i 2017. Tredje søjle til venstre viser, hvor langt vi er fra mål. De orange søjler angiver delmål og
imellem orange søjler kan man se projekter, som er i gang eller er afsluttet. Skemaet ændrer sig undervejs, da nogle projekter ikke
kommer i gang, og andre skyder lige pludselig op.

SPOR 1: Faciliteter
I 2018 har vi været involverede i over 50 facilitetsprojekter af større eller mindre grad, hvor vi har rådgivet og været i dialog
med klubber, skoler og institutioner.

I 2018 har vi i sekretariatet prioriteret besøg og møder i forbundets klubber. Det er her idéer
udveksles og samarbejde og gode relationer opstår. Udover klubbesøg har vi møder med
kommuner, fonde og andre samarbejdspartnere samt kursusaktiviteter for institutioner.

Medlemmer i Dansk Klatreforbund
I 2018 er det officielle medlemstal 8146 personer. Det er en fremgang på 3,5 % mod 7,5 %
stigning i 2017.
•
•
•

Vi er gået ca. 550 medlemmer tilbage hos de 19 – 24-årige - fra 1750 til 1200.
Vi er gået 800 medlemmer frem hos de 25 – 60-årige - fra 4200 til 5000.
Vi er gået 130 medlemmer tilbage i grupperne 0 - 12 og 13 - 18 - fra 1830 til 1700.

Bestyrelsen er overbeviste om, at der er meget større potentiale for vækst i vores klubber. Det
skal selvfølgelig ikke være vækst på bekostning af kvalitet, men flere klatrere har en stærkere
stemme. Lad os sammen arbejde for en større fremgang i 2019.
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