
 
 
 
INBJUDAN TILL REGIONAL ACCESSTRÄFF I KALMAR 18 FEBRUARI 2012 
 
Till accessansvariga och styrelseledamöter  
 
Som vi tidigare annonserat om så kommer vi att arrangera regionala accessträffar runt om i landet 
under 2011 och 2012. Den 18 februari kommer vi att hålla en träff i Kalmar och vi hoppas att någon 
eller några representanter från er klubb kan delta.  
 
Plats: Västerportkyrkans församlingssal, Strömgatan 4 i Kalmar 
Datum: 18 februari 
Tid: 10:00 – 16:00, lunch och fika ingår 
 
Meningen med träffen är diskutera vad vi tillsammans kan göra för att utveckla det regionala 
accessarbetet och vad vi från Svenska klätterförbundets håll kan göra för att hjälpa er med detta.  
Se det bifogade programmet för mer information. Givetvis kommer vi också att ge utrymme åt att 
diskutera aktuella accessfrågor i regionen. 
 
Till träffen är klubbens accessansvariga och styrelse inbjudna, men självklart är också andra 
klubbmedlemmar, som är intresserade av att engagera sig i accessfrågor, välkomna till träffen. 
Vi har bjudit in de klubbar som vi bedömer har gemensamma geografiska intressen och där vi ser en 
möjlighet till och kanske ett behov för ett utvecklat samarbete.  
 
Klubbarna som är inbjudna till den här träffen är: 

 Kalmar kk 

 Ölands kk 

 Slottsskolans kk 

 Karlskrona Bergsport 

 KK Granit 

 Visby kk 

 Värnamo kk 
 
För att få en överblick av hur många som kommer så vill vi att ni anmäler er i förväg. Skicka därför 
anmälan till jonas.paulsson@klatterforbundet.se och ange namn, kontaktuppgifter (e-postadress 
och/eller mobilnummer) och klubbtillhörighet.  
 
Senaste anmälningsdag: 14 februari 
 
Det är vår önskan och förhoppning att åtminstone en deltagare från varje inbjuden klubb kan delta i 
träffen. Om du som får den här inbjudan inte har möjlighet att delta själv, se till att prata med de andra 
i klubben och försäkra dig om att minst en representant från klubben deltar. Innan träffen kan det vara 
värt att fräscha upp accesshjärnan lite genom att läsa den accessdokumentation som finns tillgänglig. 
På klatterforbundet.se finns ett antal dokument som är nyttiga att läsa igenom. Gå in under rubriken 
”Om Förbundet” och sedan till ”Dokument”. Under Access hittar du en del läsvärt. Jag kommer att 
skicka ut viss dokumentation också när träffen närmar sig, men gå gärna in redan nu och läs på lite. 
 

Om du har några frågor kring träffen eller accessarbete generellt, så går det naturligtvis bra att höra av 
sig till mig på 08-699 65 21. 
 

Jonas Paulsson 
Accessamordnare Svenska klätterförbundet 


