
Verksamhetsberättelse Kalmar Klätterklubb 2020
Verksamhetsberättelse för Kalmar Klätterklubb 2020. Presenterades för medlemmarna på årsmötet 2 
november 2021.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande Alex Palm
Sekreterare Emil Ohlsén 
Kassör Carl-Johan Fredrikson
Ledamöter Jenny Forsberg, Kristoffer Fredriksson, Tomas Jerlmark & Magnus Lagerström

Medlemmar

Medlemskap i klubben är giltigt under ett kalenderår och har kostat 300 kr. Medlemmar tränade för 50 
kr/gång under klubbens öppettider. Kostnaden för barn upp till och med 15 år var 40 kr. Medlemmar 
har haft möjlighet att köpa träningskort ”halvår” för 700 kr eller ”helår” för 1000 kr och har då tränat 
utan engångskostnad.

Under 2020 har klubben haft 165 medlemmar (195 medlemmar 2019), varav 56 kvinnor och 109 män. 
43 st av medlemmarna var 20 år eller yngre, av dessa var 22 flickor och 21 pojkar.

Medlemmar har även haft möjlighet att klättra för medlemspris i Öland Klätterklubbs hall i Borgholm.

Ideellt engagemang

Under året har ett stort antal medlemmar engagerat sig ideellt i klubben. Ett stort tack till styrelsen, 
barngruppsledare, ungdomsledare, tränare, utbildare, hallvärdar, alla som hjälpt till med förberedelser 
inför och under tävlingar och resor samt alla som hjälpt till med fix- och omskruvnings-dagar.

Lokal och öppettider

Klubben har bedrivit verksamhet i Spelefanten, Torsåsgatan 7 i Kalmar. Ordinarie öppettider för 
lokalen har varit söndagar-torsdagar.

Måndagar 18:00 – 20:00
Tisdagar 18:30 – 21:00
Onsdagar 19:00 – 21:00
Torsdagar 18:30 – 21:00
Söndagar 13:00 – 15:00

Under öppettiderna har en hallansvarig klubbmedlem funnits tillgänglig med uppgift att kontrollera 
lokalens säkerhet, informera nya klättrare samt ge råd och tips. 

Den första öppettiden för året var 13 januari. På grund av COVID-19 och resulterande brist på 
hallvärdar togs beslut att pausa ordinarie öppettider fr.o.m. 1 april.



Styrelsen tog fram procedurer och dokumentation för att uppfylla de krav som ställdes på verksamheten
i.o.m. COVID-19 och efter sommaren återtogs ordinarie öppettider mellan 17 augusti och 9 november. 
Den 10 november stängdes åter igen hallen på grund av de då gällande särskilda råd och 
rekommendationer för Kalmar län. Hallen hölls stängd under återstående del av året.

Medlemmar har haft möjlighet under året att få medlemskap och träningskort återbetalade på grund av 
det begränsade öppethållandet.

Diskussioner hölls med Kalmar Kommun rörande deras roll och befogenheter som hyresvärd i 
samband med de restriktioner och råd som olika instanser instiftade p.g.a. COVID-19.

Inspektion av hallen har gjorts enligt de krav som ligger på föreningen. Hallvärdarna gör en 
övergripande tillsyn vid varje öppethållande och det görs regelbundna operativa kontroller samt en 
årlig extern kontroll (huvudinspektion).

Lokalen certifierades under året enligt Klätterförbundets riktlinjer för klätteranläggningar. 

PPE inspektion av utrustning och väggarna utfördes i augusti.

Under året köptes det in nya grepp från Euroholds och IBEX och lokalen har utrustats med ny 
förstärkare samt ny dammsugare.

Det har arrangerats omskruvningsdagar samt städ- och fixardagar. För att främja nybyggandet av leder 
valdes medlemmar under årsmötet till att starta en ledbyggargrupp.

Utöver ordinarie öppettider har hallvärdar hållit spontanöppet och den 31 oktober arrangerades en 
öppettid med Halloween-tema.

Under året har det mottagits grupper, bland annat besöktes hallen av gymnasiesärskolan i oktober.

Klubben anmälde sig till Kompiskortet - innehavare som besöker vår lokal får ta med 
kompis/stödperson gratis.

Tävlingar

Den 12 januari arrangerade klubben den första deltävlingen i Smålandscupen för 2020.

Under årsmötet valdes medlemmar som skulle starta en tävlingssektion.

Utbildningar

Under året arrangerades två topprepskurser och en ledkurs och det hölls ett antal uppklättringar.

Säkerhetsutbildningar och introduktion har hållits för nya hallvärdar.

Deltagare från styrelsen skickades under våren till utbildning om barnkonventionen.



Ungdomsverksamhet

Under våren och hösten hade vi tre stycken barngrupper. Två för barn 7-9 år och en för barn 10-15 år. 
Deltagaravgiften för en grupp var 450 kr/termin och då ingick medlemskap för deltagaren samt en 
förälder som hjälpte till under träffarna.

På grund av COVID-19 blev antalet träffar under året begränsat. Totalt registrerades 24 st 
sammankomster med 238 st deltagartillfällen (2019: 111 st sammankomster med 927 st 
deltagartillfällen). 122 st av deltagartillfällena var flickor (55 st 7-12 år och 67 st 13-16 år) och 116 st 
tillfällen pojkar (85 st 7-12 år och 28 st 13-16 år).

Under året åkte barngrupperna till repklippan i Runtorp samt till Kanaberg.

Procedurer för att hantera kraven på registerutdrag för tränare togs fram och säkerhetsplanen för hallen 
uppdaterades.

Svenska Klätterförbundet

Representant för klubben deltog på Klätterförbundets förbundsmöte som hölls digitalt p.g.a. rådande 
COVID-19-restriktioner.

Ordförande intervjuades i början på året för bergsports artikelserier om att öppna och driva 
klätterhallar.

Smålands Klätterförbund

Under året har klubben fortsatt sitt medlemskap och engagemang i Smålands Klätterförbund.


