Verksamhetsberättelse för Kalmar Klätterklubb år 2013
Detta är Kalmar Klätterklubbs verksamhetsberättelse för 2013.
Verksamhetsberättelsen presenterades för klubbens medlemmar under årsmötet som
hölls tisdagen den 28 januari 2014.
Styrelsen
Under 2013 har Camilla Mölve varit ordförande, Kristoffer Fredriksson har varit
kassör, Emil Bengtsson har varit sekreterare och Gustav Bern, Oscar Borg, Oskar
Klintrot, Gerrit Schwere samt Nicklas Staag har varit ledamöter.
Medlemmar
Under 2013 har klubben hyrt lokal på Stuvaregatan 1. Lokalen är 65m2 stor. Det finns
sex olika boulderväggar att klättra på. Det finns även möjlighet att prova på lättare
repklättring. I lokalen finns diverse träningsredskap och annan utrustning som
klubbens medlemmar kan använda för träning.
Medlemskap i klubben är giltigt under ett kalenderår och kostar 300 kronor. I
medlemskapet ingår ett medlemskap i Svenska Klätterförbundet. Medlemmar tränar
för 25 kr på klubbens ordinarie öppettider. Medlemmar har även möjlighet att köpa
träningskort för 500 kr som gäller januari-augusti eller juni-december eller ett
träningskort som löper årsvis för 900 kr. Med ett träningskort kan medlemmar
utnyttja lokalen obegränsat.
Under 2013 har klubben haft 63 medlemmar (74 medlemmar 2012), 43 herrar och 20
kvinnor. 17 av medlemmarna är 20 år eller yngre (16 st 2012), av dessa är 11 tjejer
och 6 st killar.
Under året har 42 medlemmar haft någon typ av träningskort. Av dessa är 11
träningskort ”Hjälper till”, 10 har köpt nytt årsträningskort, 10 årsträningskort med
utgång 2013 samt 11 halvårsträningskort.
Verksamheten
Klubben håller lokalen öppen för allmänheten och medlemmar. Under 2013 har vi
haft öppet måndagar och torsdagar klockan 18-20 mellan den 14 januari och 3 juni
samt mellan 19 augusti och 19 december, totalt 73 gånger. Följande av klubbens
medlemmar har varit träningsansvariga: Gustav Bern, Martin Bexell, Oscar Borg,
Magnus Bruun, Carl-Johan Fredriksson, Elsa Lindholm, Joakim Lindvall, Emil
Ohlsén, Gerrit Schwere, Nicklas Staag och Emil Telander. Ett stort tack till alla för
hjälpen!
Under vecka 8 höll vi sportlovsöppet måndag till och med torsdag mellan klockan 1820 för klättersugna barn mellan 7-14 år. Under de fyra dagarna besökte över 134 barn
klubben. Lokalen var överfull och vi fick många frågor om vår barngrupp som tyvärr
redan var fullbokad. Tidningen Barometern var på plats och gjorde ett reportage.

Fortsatte arbetet med den mobila idrottsparken ihop med kommunen, FreeMotion
Parkour och Active0480. Spontanidrottsanläggningen med boulderstenen invigdes
under "Fullt ös! 2013". Arrangemanget är en alkohol- och drogfri ungdomsfestival på
Valborgsmässoafton (2013-04-30) för årskurs 6 till 9 samt gymnasiet. Totalt över
1600 besökare och många kom och provade boulderstenen.
Klubben var även med på invigningen av spontanidrottsplatsen i Tvärskog samt hade
medlemmar på plats då Svampen var placerad centralt i Kalmar i samband med
UEFA Dam-EM 2013. Under året har klubben hjälpt till med flytt av MOBI genom
att plocka bort samt lägga ut fallskyddsmattorna.
Vi har även tagit emot specialarrangemang och privata grupper.
För att lättare nå ut till medlemmar finns ny klubben representerad på Twitter och
Facebook.

Ungdomsverksamhet
Förutom specialarrangemangen riktade till barn och ungdomar har klubben under
2013 haft en barngrupp under hösten samt våren. Gruppen har haft en begränsning på
12 deltagare (från 7 år) och har totalt haft 19 sammankomster med 116
deltagartillfällen. Madeleine Bruun och Lars Ljungdahl har varit ansvariga för
gruppen.

Lokalen
Klubben arrangerade en ”städ- och omskruvningshelg” den 19 och 20 januari. Tio
medlemmar på lördagen och tre på söndagen hjälpte till med att städa lokalen, tvätt
grepp samt att sätta upp nya leder.
Till lokalen har klubben under året köpt in nya grepp från HRT och Bleustone. Vi har
även köpt in elva nya par klätterskor som besökare får låna samt två nya förare: ”5+ 6
Straight Ups in Fontainebleau” och en ny förare över Kjugekull.
Letandet efter ny lokal fortsatte under 2013. Nuvarande lokal är liten samt saknar
omklädningsrum och dusch/toaletter. Detta begränsar vår verksamhet samt påverkar
rekryteringen av nya medlemmar negativt.
Klubben deltog under året i ett projekt där kommunen ville bygga om en lokal för att
inhysa diverse föreningar. Projektet lades tyvärr ner av kommunen på grund av
ekonomiska skäl. I slutet på året påbörjades ett nytt projekt där kommunen
tillsammans med föreningarna FreeMotion Parkour, Active0480 och Kalmar
Klätterklubb försöker hitta ett nytt lokalförslag. Projektet planeras fortgå under 2014.

Klubbresor
Den 27 april arrangerade Gerrit Schwere en klubbresa till boulderområdet Kjugekull.
Det var regn på vägen ner men i Kjuge var stenen torr och runt lunch sken solen.
Totalt sju deltagare, varav några aldrig klättrat ute innan.

Gerrit arrangerade även höstens klubbresa till Kjugekull den 29 augusti. Resan hade
totalt nio deltagare. Redan bjöd på fint väder och fin klättring.

Tävling
Under året har Emil Telander deltagit i Juniorcuptävlingar för klubben.

Övrigt
Inköp av en klubbtröja påbörjades men avbrutet på grund av problem med
distributören.
Förslag på ny logotyp framtagen.
En av klubbens crashpads blev i början på året stulen, polisanmälan gjordes.

