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Verksamhetsberättelse för Kalmar Klätterklubb 2021. Presenterades för medlemmarna på årsmötet 31 
mars 2022.

Styrelsen

Föreningens årsmöte sköts upp p.g.a. rådande COID-19 restriktioner och hölls 2 november 2021. Vid 
årsmötet valdes följande styrelse:

Ordförande Kristoffer Fredriksson
Sekreterare Emil Ohlsén 
Kassör Carl-Johan Fredriksson
Ledamöter Rasmus Arréhn, Tomas Jerlmark, Magnus Lagerström & Marianna Strzelecka

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 2021 har klubben haft 126 medlemmar (162 medlemmar 2020), varav 37 kvinnor och 89 män. 
39 st av medlemmarna var 20 år eller yngre, av dessa var 19 flickor och 20 pojkar.

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

Lokal och öppettider

Under året har klubben drivit verksamhet i vår lokal i Spelefanten, Torsåsgatan 7 i Kalmar.

På grund av rådande COVID-19 restriktioner hölls hallen stängd från 10 november 2020 t.o.m. 7 juni 
2021.

Då restriktionerna möjliggjorde öppettider tog styrelsen fram procedurer och dokumentation för att 
uppfylla de krav som ställdes på verksamheten för att kunna hålla öppet. Öppettider med begränsat 
antal deltagare och krav på föranmälan hölls kvällstid vardagar mellan 8 juni och 1 juli.

Efter sommaruppehåll hölls ordinarie öppettider mellan 16 augusti och 22 december på måndagar 
18:00–20:00, tisdagar 18:30–21:00, onsdagar 19:00–21:00, torsdagar 18:30–21:00 samt 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.

Fortsatta 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). PPE inspektion av utrustning och väggarna utfördes.

Lokalen certifierades under året enligt Klätterförbundets riktlinjer för klätteranläggningar. 

Det har arrangerats omskruvningsdag samt städ- och fixardag. Hyllor har satts upp bakom 
boulderväggen för att ge mer förvaringsutrymme. För att underlätta åtkomst till utrymmet påbörjades 
ett projekt (pausat tillsvidare) med att installera en dörr från FMIKs hall – tillåtelse beviljat av 
kommunen samt FMIK och offert togs in.

Under året har det mottagits grupper, bland annat besöktes hallen av gymnasiesärskolan (september) 
samt av elever från Linnéuniversitetet.

Utbildningar

Klätterförbundet arrangerade en tränarutbildning (nivå 1) 29-30 oktober med deltagare från Kalmar, 
Öland och Växjö.

Säkerhetsutbildningar och introduktion har hållits för nya hallvärdar.

Ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsgrupperna startade under våren men efter ett fåtal träffar pausades de på grund av 
COVID-19. Under hösten startade grupperna upp igen och det var totalt fyra grupper som träffades 
regelbundet – en grupp för barn 7-9 år, en för 10-12 år, en för 13-15 år samt en ungdomsgrupp för 
gymnasieungdomar. Grupperna träffades regelbundet på söndagar samt söndagar och onsdagar för de 
två äldre åldersgrupperna. Deltagaravgiften för en grupp under höstterminen var 450 kr och då ingick 
medlemskap för deltagaren samt en förälder som hjälpte till under träffarna.

Totalt registrerades 66 st sammankomster med 607 st deltagartillfällen (2020: 24 st sammankomster 
med 238 st deltagartillfällen). 275 st av deltagartillfällena var flickor (122 st 7-12 år och 133 st 13-16 
år) och 332 st tillfällen var pojkar (204 st 7-12 år och 128 st 13-16 år).

Smålands Klätterförbund

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

Övrigt

Sponsoravtal slöts med Petzl.

Boulder och repklättringen runt Kalmar med omnejd har fortsatt att utvecklas av klubbmedlemmar, 
bland annat hjälpte medlemmar Conny Pålsson att bulta Prästberget utanför Blomstermåla.

Klubben delade med sig av sina erfarenheter av att designa och bygga ny klätterlokal med Härnösands  
Klätterklubb.


