DET GODE KLUBLIV

Katalog om muligheder
På årets repræsentantskabsmøde i september løftede vi sløret for de ekstra midler fra DIF til
projektet "Det gode klubliv", som Dansk Klatreforbund har modtaget. Derfor bliver 2021 et år,
hvor I får mulighed for at arbejde med udvikling i jeres klub.
Klatresporten er i ivrig vækst i Danmark. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har valgt at satse endnu
mere på udvikling af klatresporten i hele landet og tildelt Dansk Klatreforbund ekstra økonomiske
midler til at yderligere at fremme klublivet. Pengene skal ud til klubberne, og derfor får I mulighed
for at få tilskud til jeres valg af indsats. Det er frivilligt, om I vil deltage.
Rammen for indsatser er meget bred, og I kan vælge at tage fat et af de fire områder, som der er
fokus på i forbundets strategi om klubudvikling. Dermed understøtter projekt ”Det gode klubliv”
de tiltag, som I arbejder med i forvejen. Kvalitet i det gode klubliv vil typisk betyde at flere
medlemmer kommer til. Derfor har DIF også et ønske om, at aktiviteter vil føre til flere
medlemmer i Dansk Klatreforbund.
Vi forestiller os, at klubben tager fat i et område, men har I mod på at sætte gang i flere indsatser,
drøftes dette med jeres udviklingskonsulent. De fire udvalgte områder er:

1.
2.
3.
4.

Klatring for børn og unge
Klatring for voksne
Faciliteter
Rutebyg

Det er op til jer, hvordan I griber indsatsen an, og der er masser af hjælp at hente fra forbundet. I
udarbejder en kort og praksisnær plan, og på baggrund af denne er der mulighed for tilskud til
uddannelse, som i forvejen er en del af forbundets kurser, men der kan også blive mulighed for
skræddersyede tiltag. Vi glæder os til at præsentere projektet på det virtuelle regionsmøde og
hjælpe jer i gang med at tage fat i udfordringer eller bygge videre på succeser.

Virtuelt regionsmøde søndag d. 8. november kl. 14.00 - 15.30
Bestyrelse og sekretariat vil være vært på mødet. Vi håber på, at I har mulighed for at være med,
og tilmelding sker via hjemmesiden. Det er vigtigt, at I tilmelder jer, da I herefter modtager link til
Microsoft Team.
Efter vores virtuelle regionsmøde kan I ringe eller skrive til jeres konsulent i forbundet, og hvis I er
i tvivl om, hvem det er, så skriv på kontor@klatreforbund.dk
Få drøftet om det er noget for jeres klub at deltage og vend jeres idéer med konsulenten om
forløb eller tiltag, som I finder kan give et bedre klubliv for jer.
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Covid19
Vi står i en situation, hvor alt er påvirket af covid-19, så lige nu kan det være svært at forestille sig
iværksættelse af en ekstra indsats i jeres klub. Vi må sammen tage et skridt ad gangen og få det til
at fungere under regeringens retningslinjer og i det tempo, som det er muligt at gennemføre. Der
kan derfor opstå situationer, hvor vi må udskyde kurser og indsatser, men det er jo under de
vilkår, vi har arbejdet siden marts 2020, og det vil med stor sandsynlighed være vilkårene et godt
stykke tid ind i 2021.

DE 4 OMRÅDER
1. KLATRING FOR BØRN & UNGE

Dansk Klatreforbund kan hjælpe flere klubber i gang med at iværksætte aktiviteter for børn og unge. Nogle
af jer har haft hold for børn og unge i mange år, og nogle af jer er ikke kommet i gang endnu. Nu har I
muligheden for at give jeres børne- og ungeaktiviteter et boost med projekt ”Det gode klubliv”.
For at få sat aktiviteter i gang for jeres yngste medlemmer er det nødvendigt at bruge tid på organisering,
finde trænere, aktivere
forældre og få tidspunkter for
Dansk Klatreforbund har flest voksne medlemmer med en fordeling på
børne- og ungehold til at passe
20 % u. 18 år og 80 % voksne.
sammen med øvrige
Til sammenligning:
medlemmers behov. Det er blot
Danmarks Basketball Forbund 65 % af medlemmer u. 18 år
nogle af de vilkår, der kan indgå
Dansk Boldspil-Union 65 % af medlemmer u. 18 år
Bueskydning Danmark 35 % af medlemmer u. 18 år
i overvejelserne.
Volleyball Danmark 20 % af medlemmer u. 18 år
Kilde: CVR-register, DIF
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I 2019 har forbundet i samarbejde med en håndfuld af landets klubber fået stablet et
juniorprogram på benene, som er for alle glade klatrebørn med fokus på fællesskab, sjov og
læring. Juniorprogrammet understøtter jeres aktiviteter for børn og unge – uanset på hvilket
niveau jeres klub har i forhold graden af aktiviteter for denne gruppe.
Det handler også om, hvordan vi træner børn. I Dansk Klatreforbund arbejder vi ud fra
principperne i ATK – aldersrelateret træning for børn, hvor det handler om gode og sunde
træningsmiljøer, skadesforebyggelse og det vigtigste: At børn og unge har det sjovt og trives med
klatring.
Juniorprogrammet er nu forankret i Dansk Klatreforbunds program, og i forbindelse med projekt
”Det gode klubliv” afsættes midler til udendørs klatring med børn. Forhåbentlig kan vi derfor i
2020 tilføje ture til klipper et sted i Europa, som et supplement til juniortræf på Bornholm.
I jeres klub kan I have klatring med reb for børn og unge, og her kan en særlig indsats være at
arbejde mere målrettet med holdaktiviteter for børn på højvægge. I kan også overveje, hvordan I
får uddannet jeres dygtige klatrere til assistenttrænere og får dem inddraget i
instruktør/trænergerningen.
Hvis I vil vide mere om ATK, få hjælp til proces omkring organisering, eller det handler om at gøre
mere af det, I allerede har igangsat, så er der hjælp at hente fra konsulenterne til at gøre en særlig
indsats for børn og unge.

Proces og støtte til klatring for børn og unge
Hvis I som klub har lyst til at arbejde med klatretilbud til børn og unge, så lav en aftale med jeres
udviklingskonsulent. Sammen finder I ud af, hvordan jeres indsats skal være, og I udarbejder en
kort og praksisnær handlingsplan.
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• Skal vi planlægge særlig træning for børn og unge?
• Skal vi have flere juniorhold, og hvornår skal de træne?
• Hvad er forventningen til vores juniorer fra barn til frivillig?
• Hvordan kommer vores juniorhold med til forbundets samlinger?
Eksempel på særlig tilrettelagt forløb for børn og unge
1.
2.
3.

Udvikling af trænerteam og inddragelse af klubbens dygtige unge klatrere.
Skræddersyet kursusdag for klubbens trænere – gerne flere klubber sammen.
Deltagelse i netværk for trænere.

Eksempel på særlig tilrettelagt forløb for børn og unge
1.

2.

Skræddersyet kursusdag for instruktører med særlig fokus på klatring med børn og
sikkerhed med reb, inspiration til holdtræningen og håndtering af børn og sikring på
holdtræningen.
Deltagelse i udendørs ture for børn og unge samt holdinstruktører. Ture planlægges af
Dansk Klatreforbund og Juniorudvalget.

Nedenfor kan I se, hvad som gives støtte til
Netværksmøde
Opstart og organisering af børnetræning
Inspiration til træningsindhold
ATK (Aldersrelateret træning og det gode
træningsmiljø)
Videndeling og dialog

Her møder du andre trænere og instruktører, som
arbejder med klubbernes børn og unge. Vi arbejder
med ATK, organisering og de udfordringer, som I
støder på. Gratis at deltage, dog betales transport
af klub.

Et udvidet program for børn og unge til Norden og
tur til Sydeuropa (afhængig af covid-19-situation)

Dansk Klatreforbund arrangerer i samarbejde med
juniorudvalg mulighed for at deltage i både
juniortræf på Bornholm + et udvidet program.
Forbundet ønsker, at juniorprogrammet styrkes
yderligere og understøtter aktiviteter såvel ude
som inde og for børn på alle niveauer. Forbundet
betaler for 2 ansvarlige – egenbetaling for
deltagere.

Assistenttræner
Træner 1
Træner 2
Instruktør 1
Instruktør 2
Instruktør 3

Send 1-2 medlemmer afsted på forbundets
uddannelser. Stort set alle kommuner giver støtte
til træneruddannelse, som vi kan hjælpe jer med at
søge. Resten af beløbet betales af Dansk
Klatreforbund. For at få tilskud, skal der laves en
plan for, hvilke aktiviteter, I ønsker at
træner/instruktør har ansvar for i klubben.

Særlig tilrettelagte forløb omkring organisering
børne- og ungehold i klubben. Dette kan med
fordel være sammen med andre klubber eller
regioner.

Sammen med udviklingskonsulent aftales rammer
for særligt tilrettelagt forløb. Gratis at deltage for
klubbens udvalgte trænere/instruktører.
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2 KLATRING FOR VOKSNE
Uanset hvilke mål, man har med klatring, er det altid fedt at blive bedre, at mærke flow og mestre
en udfordring, man ikke tidligere mestrede. Udviklingen sker i samspil med andre klatrere og i det
sociale liv i klubben, og den forstærkes i høj grad af kompetente trænere og veltilrettelagt
træning.
God træning er vigtig for den enkelte klatrers udvikling, sammenholdet og den generelle udvikling
af klubben. Der er mange måder klubber kan organisere sig på i forhold til træning, og den bedste
løsning afhænger af, hvad I synes, kunne være godt for jeres medlemmer. På forbundets nye
træneruddannelser er der masser af muligheder for at løfte jeres træning til et sjovere og bedre
niveau. I kan også have fokus på at uddanne flere instruktører for at få fællesaktiviteter med reb.
Så der er mange muligheder for at skabe flere aktiviteter og et godt klubliv i jeres klub.

Jeres udfordring er måske, at I ikke har medlemmer, som vil bruge tid på at tage træner- eller
instruktøruddannelse, eller måske har ingen af jer overskud til at tage trænerrollen på jer, og
derfor går fællestræningen i stå. Det kan også være, at alle frivillige bruger tid på andre praktiske
ting, så fælles aktiviteter bliver nedprioriterede.
Måske overvejer I, at tiden er til, at trænerrollen skal belønnes med en frivillig godtgørelse, gratis
medlemskab, mulighed for en spændende klatretur eller løn.
Det kan også være, at I vil finde bedre måder at tage i mod nye medlemmer, eller det kan være, at
I oplever en stor udskiftning af jeres medlemmer og vil arbejde med fastholdelse af medlemmer.
I kan gribe denne mulighed for at få tilskud til at uddanne jeres medlemmer, og I kan planlægge
hvilke aktiviteter, som skal iværksættes i klubben. Der kan aftales særlige aktiviteter i samarbejde
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med forbundet, som har betydning for jer og den måde, I vil forsøge at få understøttet det gode
klubliv.
Uanset hvad jeres udfordring er, så vil uddannelse løfte jeres niveau og muligheder. Derfor vil det
være et godt udgangspunkt, at et uddannelsesforløb for mindst 1-2 person i jeres klub (alt efter
jeres størrelse) indgår i jeres handlingsplan.
I får selvfølgelig hjælp til, hvordan I griber handlingsplanen an, og hvilke aktiviteter, som I kunne
iværksætte. Forbundets konsulenter har stor indsigt i, hvad der sker rundt omkring i klubberne og
kan derfor støtte jer i jeres udarbejdelse af handlingsplanen.

Proces og støtte til klatring for voksne
Hvis I som klub har lyst til at arbejde med klatretilbud for voksne medlemmer, så lav en aftale med
jeres udviklingskonsulent. Sammen finder I ud af, hvordan jeres indsats skal være, og I udarbejder
en kort og praksisnær handlingsplan. Helt konkret kunne I stille jer selv spørgsmål i retning af:
• Hvordan laver man det bedste introforløb til nye medlemmer?
• Hvorfor er et åbent træningshold en god idé?
• Hvad er bedst for de bedste i klubben; træningshold el. konkurrencer?
• Hvordan gør vi ressourcepersoner aktive i klubben (eksempelvis de bedste klatrere)?
• Hvorfor er det vigtigt at uddanne trænere på alle niveauer, og hvad betyder det for vores

klub?
Eksempler på særlig tilrettelagte forløb
1. Introforløb:
Inspiration til tilrettelægning og afvikling af introhold i jeres klub.
2. Træningsworkshops for voksne:
Hvordan udvikler jeg mig som klatrer?
3. Træningsworkshop for voksne:
Inspiration til voksne trænere, der savner inputs og netværk for at få inspiration til deres
træningshold.

6

Nedenfor kan I se, hvad som gives støtte til
Assistenttræner
Træner 1
Træner 2
Instruktør 1
Instruktør 2
Instruktør 3

Send 1-2 medlemmer afsted på forbundets
uddannelser. Stort set alle kommuner giver
støtte til træneruddannelse, som vi kan
hjælpe jer med at søge. Resten af beløbet
betales af Dansk Klatreforbund. For at få
tilskud, skal der laves en plan for, hvilke
aktiviteter, I ønsker at træner/instruktør har
ansvar for i klubben.

Workshop eller andet særlig tilrettelagt
forløb. Dette kan med fordel være i
samarbejde med andre klubber.

Sammen med udviklingskonsulent aftales
rammer for særligt tilrettelagt forløb. Gratis
mulighed for klubben til at løfte
aktivitetsniveau.

3. FACILITETER
Klatrevægge skyder op i højt tempo, og måske er I klar til at ride med på bølgen? En god klatrefacilitet har
spændende klatrevægge, men skal også fungere som værested. Så hvis din klatreklub savner inspiration til
udvikling af jeres klatrefaciliteter, I trænger til at modernisere eller at få bygget nyt, så er det måske her,
Dansk Klatreforbund kan hjælpe.
Forbundet tilbyder sparring vedrørende overordnede helhedsløsninger samt løsninger til specifikke
områder som f.eks.: Boulder, topreb, lead, træningsområde, hyggeområde, lys, lyd og luft.

7

Proces
Hvis I som klub har lyst til at udvikle faciliteter, skal I kontakte jeres udviklingskonsulent. Sammen
planlægger I et møde, hvor I kan tage hul på visionerne om nye faciliteter. Dansk Klatreforbund
har stor ekspertise og viden om faciliteter – både udvidelser, men også helt nye faciliteter. Det kan
være alt fra materialer, producenter og byggeprocesser. Der tilbydes et aftalt antal timer, hvor
udviklingskonsulenten står til rådighed for jer. Der kan også aftales hjælp til tegninger, som kan
understøtte fundraising, og vi stiller op til møder med jeres kommune.
Eksempel på facilitetsproces
1. Konsulent tilknyttes jeres proces fra ”drøm til virkelighed”.
2. Aftale om at forbund kan deltage i møder med eksempelvis kommune.
3. Sparring til investering, fundraising og økonomi omkring byggeri.

4. RUTEBYG

Rutebygning er i rivende udvikling, og klatrere har hele tiden brug for nye problemer og ruter for
ikke at gå i stå. Alle klatreklubber har et stigende behov for en uendelig strøm af gode og
udfordrende problemer og ruter på relevante niveauer. Det er også tidskrævende og betyder mere
planlægning.
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Det er sjovt at bygge ruter og problemer, og man bliver hurtigt dygtigere. God rutebygning kræver
god struktur, men også gode løsninger til alt det praktiske - nedtagning, vask og sortering.
Hjælp til rutebyg er relevant for din klatreklub, hvis jeres rutebyggere savner sparring og
inspiration, I vil have bygget flere og bedre ruter og problemer eller I mangler at få skabt struktur
på klubbens ruter, værktøj, opbevaring og grebsvask.

Proces
Hvis I som klub har lyst til at arbejde med rutebyg, skal I kontakte jeres udviklingskonsulent.
Sammen koordinerer I et møde, hvor I finder frem til de bedst mulige tiltag og udarbejder en
handlingsplan for projektet.
Eksempel på særlig tilrettelagt forløb for rutebyg
1. Møde med konsulent om organisering af rutebyg i klubben.
2. Sparring omkring eksempelvis greb og indkøbsplaner.
3. Workshop i klubben, som har organiseret sig og som ønsker yderligere
løft i rutebygningen.

Nedenfor kan I se, hvad som gives støtte til.
Workshop for klubbens rutebyggere med en
erfaren rutebygger

Med fokus på læring, sparring og
teamsamarbejde kan I få mulighed for særligt
tilrettelagt forløb. Dette kan også ske i
samarbejde med naboklub.

Konsulentbistand til udarbejdelse af plan for
klubbens rutebyggeri
Uddannelse
Rutebyg 1
Rutebyg 2

Send 1-2 medlemmer afsted på forbundets
uddannelser. Stort set alle kommuner giver
støtte til træneruddannelse, som vi kan hjælpe
jer med at søge. Resten af beløbet betales af
Dansk Klatreforbund. For at få tilskud, skal der
laves en plan for, hvilke aktiviteter, I ønsker, at
rutebyggerne har ansvar for i klubben.
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Organisationsudvikling som grundsten i projekt ”Det gode klubliv”.
DIF ser på os, fordi vi er et forbund med en vækst i medlemmer.
Klubudvikling er en bevægelig størrelse, og klubbens bestyrelse er meget afgørende for, hvor jeres
klub bevæger sig hen, og bestyrelsen er også ofte igangsættere for at øvrige medlemmer bliver
aktive, sådan at det gode klubliv opstår. Dette projekt kan være med til at bestyrelsen mere
overordnet stiller sig selv spørgsmål, som kan understøtte valg af klubindsatser:
• Hvilken klubstruktur har vi i klubben?
• Hvor er vores vækstpotentialer, og hvordan udnytter vi dem?
• Hvordan skabes balance mellem flere medlemmer, og ”passe på dem” vi allerede har?
• Hvordan får lokalsamfundet bedre kendskab til klubben?
• Har vi de rette kompetencer i bestyrelsen?
• Hvordan får vi medlemmerne mere involverede i klubben ?
• Hvordan kan vi bruge projekt ”Det gode klubliv” til at løfte nogle af de indsatser, som vi

gerne vil opnå?
Vi håber, at dialog med udviklingskonsulent kan give jer nogle gode snakke om organisation og
udvikling af jeres klub, og at det munder ud i nogle konkrete og brugbare handlingsplaner i
klubbens hverdag.

Hvad sker der mere i projekt ”Det gode klubliv”?
Der vil blive et forårsprogram, som kommer til at afhænge af, hvad I som klubber har brug for.
På tegnebrættet har vi bl.a. overvejelser om følgende oplæg, som kan understøtte udfordringer, I
står overfor.
-

Fra frivillig bestyrelse til arbejdsgiver. Hvilke ændringer sker der i jeres klub, hvis I går fra
frivilligt arbejde til at have lønnede trænere, betalt rengøring eller andet. Et lynkursus i
grundlæggende vilkår.

-

Fundraising og bedre økonomi. Hvad kan I gøre for at søge flere penge til aktiviteter.

-

Kommunikation. På forårets repræsentantskabsmøde vil vi sætte fokus på kommunikation.
I får mulighed for at høre et spændende oplæg af ekspert Benjamin Elberth, der har
arbejdet med frivillige organisationer og kommunikationsstrategier og indsatser.

Vi arbejder på, at oplæg bliver virtuelle. Dog forventes repræsentantskabsmøde at blive et fysisk
møde. Mere information om workshop-program kommer i 2021.
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I slutningen af 2021 har forbundet til opgave at udarbejde opsamling af erfaringer fra projektet til
DIF. Vi håber, at de klubber som deltager vil stille sig til rådighed ved at besvare evt. spørgeskema
eller deltage i interview.
Vi håber, at kataloget her giver jer inspiration og lyst til at være med I ”Det gode klubliv”, så I kan
få gavn af de ekstra midler og komme et skridt videre med at opfylde de visioner og mål, I har får
jeres klub.
Vi glæder os til at præsentere projektet på det virtuelle regionsmøde.

De bedste hilsner fra bestyrelse og sekretariat

11

