Verksamhetsberättelse för året 2007

Svenska Klätterförbundet (SKF) förbundsmöte
arrangerades den 25 mars 2007 i Solna,
Stockholm 15 klubbar fanns representerade
med 34 röster.

Under året har förbundet fått förfrågan från ett
par
skidalpina
föreningar
om
önskat
medlemskap i förbundet. Orsaken är främst att
det krävs medlemskap i en UIAA- ansluten
organisation för att få tävla internationellt i
skidalpinism. Styrelsen fann inga hinder för att
skidalpina klubbar skall få söka medlemskap
och önskade dem välkomna in med
ansökningar.

Till ny förbundsstyrelse valdes:
Niklaes Nathén
(ordf., omval)
Anders Linder
(ledamot, omval)
Christian Lund
(ledamot, omval)
Adam Blomberg
(ledamot, omval)
Stina Nilsson
(ledamot, omval)
Anna Hallden
(ledamot, nyval)
Pontus Tengvall
(ledamot, nyval)

Trots flera satsningar att stärka förbundet och
göra det mer attraktivt kan man se en nedgång
i medlemsantalet, förhoppningsvis är det bara
en tillfällig nedgång och för många av de
förändringar som gjorts är det för tidigt att dra
några slutsatser om de kommer att innebära
en positiv medlemsutveckling på sikt. Oavsett
blir det något för styrelsen att följa noggrant.

Styrelse
Under verksamhetsåret har 9 styrelsemöten
hållits:

Förbundet har under året varit representerat
vid Brittiska klätterförbundets vinterklätterträff i
Scottland, Medcoms möte i Scottland och på
Riksidrottstämman
i
Örebro.

Förbundet
Förbundsmöte

17/1
25/2
11/4
16/5
10/6
22/8
11/9
10/11
11/12

Telefonmöte
Edsåsdalen
Stockholm
Telefonmöte
Stockholm
Telefonmöte
Telefonmöte
Stockholm
Telefonmöte

En av de större händelserna för förbundet
under året som varit är införlivandet av en ny
organisation. Omorganisationsarbetet inleddes
i slutet av våren och fortsatte sedan under
större delen av hösten. Det var först i slutet av
året som organisationsförändringen var helt
genomförd. Arbetet har inte varit helt smärtfritt,
men under alla omständigheter har det
fungerat relativt bra. Styrelsen har fortsatt att
arbeta efter förbundets strategiska huvudmål,
”säkerställa tillgången till klättring” och ”de som
klättrar skall vara anslutna till förbundet”. Flera
åtgärder har påbörjats för att öka mervärdet av
att vara medlem i en klubb som är ansluten till
förbundet. Förbundet har som led i det arbetet
fått en ny hemsida och det har startats två nya
kommittéer, Barn och ungdom samt en
medicinsk kommitté. En av de större
satsningarna är införandet av medlemskort
som är ett medlemsbevis och ett kort med
rabatter
i
en
rad
olika
butiker.

Föreningar
Den 31 januari 2007 uppgick antal anslutna
klubbar till SKF till 53 föreningar. Antalet
medlemmar som via klubbar är anslutna till
förbundet uppgick till 5897 st vilket innebär en
minskning med 267 st.
Invalda:
Inga klubbar invaldes 2007
Utträde:
Vara KK, Kungsbacka KK, Hvitfeldtska KK,
Avesta KK, Österåkers KK, Vertikal KK.

Förtroende valda och anställda
Valberedning
Conny Alsen, Jönköping
Fidde Jönsson, Stockholm
Rafael Jensen, Göteborg
Revisorer och revisorssuppleanter
Åke Pettersson
Bengt Bergshem (revisorssuppleant)
Anställda
Anita Rostén, generalsekreterare
Peter North, ansvarig idrottslyftet (avslutade
sin anställning i aug.) Hanna Bromö, ansvarig
idrottslyftet (anställdes i dec).
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Förbundstidning
Tidningen Bergsport har utgivits via Zetterqvist
förlag, där samarbetet har fungerat mycket bra
under året. Redaktionsrådet har fortsatt sitt
arbete med att hitta intressanta artiklar och
uppslag och uppfattningen är att intresset kring
tidningen samt att bidra med artiklar och
material har ökat. Under året har tidningen
tryckts i ca 24000 nummer.
Utgivningsdatum 2007
16 mars
15 juni
14 september
14 december
Bergsports redaktion
Eva Olsson (chefsredaktör)
Erik Massih (redaktionsråd)
Roger Pyddoke (redaktionsråd)
Emma Larsson (redaktionsråd)
Antal möten
Fysiska möten

1

Telefonmöten

0

Idrottslyftet
I juni bytte satsningen från regeringen namn
från att vara Handslaget till nuvarande
Idrottsyftet. Många ansökningar gjordes under
första halvan av 2007. Det var 12 olika
ansökningar som beviljades pengar och
ansökningarna kom från sju olika klubbar.
Under andra halvan av året, alltså första tiden
av idrottslyftet har det tagits emot 13
ansökningar som beviljats pengar och de
ansökningarna kommer från åtta klubbar. Den
totala summan av utbetalningarna under året
var 293 840 kronor.
Många av ansökningarna har gått till utrustning
som varit nödvändig för klubbarna för att starta
eller fortsätta med prova på verksamhet. Det
har handlat om friktionsskor, selar, rep och i
vissa fall grepp som är speciellt anpassade till
barn.
I andra fall har bidragen gått till resor för barn
som varit med och tävlat eller åkt och tränat på
andra orter. Någon klubb har också kunnat
använda idrottslyftet till att göra utgifterna för
barnen lägre då klubben inte har haft egen
klättervägg.

Verksamhetsområdet
Expert
Access
Accesskommittén arbetar med att säkerställa
tillgången för klättring. Kommittén arbetar
främst med förebyggande åtgärder för att
förhindra att klätterområden stängs.
Kommittén har under året bedrivit en rad olika
aktiviteter och arrangemang
- Ett förslag till nationell bultpolicy har
tagits fram och skickats ut på
remissrunda till klubbarna.
- Samtliga accessansvariga har listats
- Accesshandboken har uppdaterats
- Samtliga nummer av Bergsport har
under 2007 innehållit en artikel
kopplad till access.
- Accessdatabasen har uppdaterats
löpande under året.
- Kontakter har tagits med våra nordiska
grannländers
förbund
angående
information om och länkning till
accessdatabasen.
- Accessdatabasen har översatts till
engelska.
- Löpande råd och stöd till klubbarna i
allt från markägarfrågor till skrivningar i
guideböcker.
- Representerat
SKF
i
Svenska
friluftsrådets
seminarier
och
workshops under året.
- Utbetalning av accessbidrag – tyvärr få
ansökningar trots marknadsföring.
Kommittén har i nästan alla avseenden nått de
mål och genomfört de aktiviteter som avsågs i
2007 års verksamhetsplanering. Det mål som
inte till fullo uppnåtts var att slutleverera
samtliga delar i det av Friluftsrådet
finansierade projektet kring allemansrätt och
klättring. Fram till april har kommittén haft Anita
Rostén anställd på 30% som en särskild
accesssatsning. Kommittén upplever att detta
gett ett mycket bra och kompetent stöd för
kommitténs arbete.

Arrangemang
Seminarium allemansrätt
Seminarium allemansrätt

Stockholm
Göteborg

Sammansättning av Access kommittén
Anders Wester (ordf)
Calle Martins (vice ordf)
Ulrika Tiegs
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Emma Asplind
Sandra May-Lindfors (kassör)
Mattias Lindholm

Verksamhetsområdet Trad,
Is & Alpin

Antal möten

Utbildningskommittén Trad, Is &
Alpin

Fysiska möten

2

Telefonmöten

5

Utbildningskommittén Trad, Is & Alpin har
styrelsens uppdrag att utbilda och examinera
Klipp- och Isklätterinstruktörer. Kommittén
ansvarar för att tillhandahålla normer för utb.
verksamheten.

Säkerhet
Säkerhetskommittén ansvarar för att utveckla
och driva arbetet kring säkerhet i förbundet.
Kommittén har under året kraftsamlat för att
göra ny statistik för åren 2000-2005 eftersom
det för flera av dessa år successivt kommit in
nya incidentrapporter. Arbetet fortsätter och
avsikten är att det fullständiga materialet skall
publiceras under 2008. Under året har en del
av incidentrapporterna från 2006 redovisats i
Bergsport. Roger Pyddoke har under året fram
till
hösten
fungerat
som
incidentrapportansvarig. Därefter har Calle Peter
Engström tagit över.
Under
året
har
den
elektroniska
incidentrapporteringsfunktionen troligtvis varit
ur funktion mesta delen av perioden maj till
december. Detta upptäcktes av i augusti och
felet rapporterades till styrelsen. Tyvärr har inte
felet åtgärdats förrän i januari 2008.
Martin Nilsson har varit delegat i UIAA Safety
Commission. Calle Peter Engström har under
året representerat SKF i Fjällsäkerhetsrådet.
Arrangemang
Fjällsäkerhetsrådet
UIAA Safety
Comission

Representerat SKF
Representerat SKF

Sammansättning av kommittén
Roger Pyddoke (Ordf)
Calle Peter Engström
Rafael Jensen
Charlotte Söderström
Ingemar Gråsjö
Panda Ekvall
Torbjörn Ohlén
Anette Kinde
Antal möten
Fysiska möten
Telefonmöten

1
5

Utbildningskommittén har 2007 genomfört
instruktörskurser och instruktörsexaminationer
i klippklättring. Is-sektionen har under gångna
året omarbetat och framtagit nytt material för
kurser och examinationer. Kommittén har
genomfört ett Instruktörsseminarium under året
i Enköping för uppdatering av instruktörer och
deras licenser. I arbetet med arrangemangen
använder kommittén utbildad personal som
ingår i GIKE- Gruppen för Instruktörskurs och
examinationer. För denna grupp har kommittén
anordnat ett utbildningsarrangemang under
året.

Arrangemang
Teknisk examination klippa
Pedagogisk examination klippa
Instruktörsseminarium

2
2
1

Sammansättning av kommittén
Martin Johansson (ordförande)
Stefan Lindblom (issektionen)
Bobo Gustafsson (klippsektion)
Peter North (ledamot)
Panda Ekvall (fd ordförande)
Torbjörn Ollén (fd dokumentansvarig)
Antal möten
Fysiska möten

4

Telefonmöten

8

Expedition (Exp)
Expeditionskommittéen arbetar för att vara ett
stöd och inspirationsklälla för svensk alpin och
exepeditionsklättring.
Kommittén har haft två större arrangemang
under året. I februari hölls alpin klätterträff för
unga kvinnliga klättrare i Romsdalen. Träffen
var ett samarbete med Norska Klätterförbundet
och hade som målsättning att öka intresset för
egna turer i fjäll, och som en möjlig bas för
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framtida nydanande försök i större berg. Jenny
Borgelin och Micke Sundberg från Exp.
representerade
kommittén
vid
träffen.
I november var förbundet tillsammans med Sv.
Fjällklubben
värd
för
Silvo
Karos
föreläsningsturné. Ca 350 människor fick
tillfälle att bäva, inspireras och njuta av en
orgie av teknisk komplicerad världsklättring.
Expeditionsbidrag delats ut till Hanna Melin
och Martin Jakobsson, som klättrade en 15
repors nytur till ca 100m under toppen på ett
av Cat Ear Spires öran, Karakorum. (se
Bergsp.136.s.8). Kommittén har vid ett flertal
tillfällen skrivit notiser m.m i Bergsport.
Arrangemang
Föredrag Silvo
Karo
Alpin träff för unga
kvinnliga klättrare

Gbg, Sth, Umeå,
Östersund
Romsdalen

Sammansättning av Exp. kommittén
Rafael Jensen (ordf)
Björn Kihlström
Micke Sundberg
Antal möten
Fysiska möten

0

Telefonmöten

10

Verksamhetsområdet Sport
Utbildningskommittén Sport
Utbildningskommittén Sport har styrelsens
uppdrag att utbilda och examinera Inomhusoch
sportklätterinstruktörer.
Kommittén
ansvarar för att tillhandahålla normer för utb.
verksamheten.
Utbildningskommittén-Sport blev bildad under
slutet av 2007, efter att förbundsstyrelsen gjort
en stor omstrukturering av kommittéstrukturen i
förbundet. Den gamla Utbildningskommittén
blev kluven i mitten, med en stor slö yxa, och
en av de sargade resterna blev UK-Sport.
Inte förrän till vintern kunde en ny kommitté
sättas ihop. Det blir därför otydligt vad
kommittén gjort och vad Per Gunnarson gjort
självständigt för att kunna rädda den
fortlöpande verksamheten.
Under året har ett flertal instruktörsutbildningar
genomförts och flera examinationer. Det är för

tillfället något för få färdiga examinatorer, vilket
gör att vissa går på knäna för att verksamheten
ska löpa.
Flera examinatorer/aspiranter har varit med i
verksamheten, och två nya är nu färdiga
examinatorer.
Kommittén har även under året genofört en
sista uppdatering av instruktörer från det gamla
systemet till US-2000. Detta var den absolut
sista uppdateringen som kommer att göras
inom UK-Sport. Ett instruktörsseminarium har
anordnats tillsammans med UK-Trad.

Arrangemang
Instruktörskurs
Borås
Examination
Stockholm
Instruktörskurs
Umeå
Instruktörskurs
Göteborg
Instruktörskurs
Göteborg
Uppdatering av
instruktörer
Instruktörskurs
Helsingborg
Instruktörskurs
Jönköping
Examination
Göteborg
Examination
Solna
Examination
Göteborg
Examination
Lund
Examination
Göteborg

14/1
3/3
15/4
28/4
29/4
6/5
13/5
2/9
8/9
22/9
7/10
20/10
4/11

Sammansättning av kommittén
Per Gunnarsson, Ordf, sektionsansv inomhus
Nikki Hammarström, sekreterare
Erik Olandersson, sektionsansv. sport
Christian Persson, ansv skolssatsning
Antal möten
Fysiska möten
Telefonmöten

0
1
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Utbildningskommittén Tränare
Utbildningskommittén Tränare har styrelsens
uppdrag att utbilda tränare. Tränarkommitténs
vision står på tre ben och lyder: Ett väl
organiserat nätverk av utbildade tränare i hela
landet; Alla klättrare skall ha tillgång till en
utbildad tränare; Sverige skall vara ett ledande
land globalt inom tävlingsklättring

2007 har varit ett framgångsrikt år för
utbildning av tränare inom svensk klättring. Vi
har haft premiär för Tränarutbildning steg 2,
vilket hölls under februari och ytterligare en
steg 2 utbildning arrangerades i slutet av
november, båda utbildningarna hölls på
Klättercenter i Solna. Utvärderingarna från
dessa kurser var positiva. Trots detta har ett
aktivt arbete att förbättra kursen ytterligare
genomförts på ideell basis. När det gäller steg
1, barn och ungdomstränare, har vi inte varit
lika aktiva. Då det i dagsläget saknas statistik
på antal kurser kan det inte gås in djupare på
detta område. De bör även nämnas att
projektet att hålla ett tränarseminarium inte
lyckades genomföras. Gällande steg 3
utbildning har detta projekt legat på is under
2007.

Arrangemang
Tränare steg 1 jan
Tränare steg 2
Tränare steg 2

Salweo, feb Boo,
Solna
Solna

Sammansättning av kommittén
Torbjörn Olsson, Ordf, ansv. steg 2.
Peter North, Ansvarig Steg 1
Anders Söderlund, Robin Dahlberg,
Petter Ulmert
Antal möten
Fysiska möten

3

Telefonmöten

0

Verksamhetsområdet
Tävling
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén ansvarar för att driva,
utveckla och kvalitetssäkra den svenska
tävlingsverksamheten på både bredd och
elitnivå.

Svenska Klätterförbundets Tävlingskommitté
(TK) har, efter en tid av lätt tynande tillvaro,
under 2007 tagit nya tag och samlat ett stort
engagemang. Några nya och ett par gamla
kommittémedlemmar har, med ordförande
Peter Hermansson i spetsen, bestämt sig för
att
vända
utvecklingen
för
svensk
tävlingsklättring och har satt upp höga mål för
både bredd som elit.
Kommittén har utgått från det faktum att det på
lokal nivå, kanske främst genom initiativ som
Stockholmscupen och Sydcupen men även
genom välbesökta bouldertävlingar, ser att det
finns ett stort engagemang och ett stort
intresse för tävlingsklättring. Kommittén ser
också, speciellt bland juniorerna, ett växande
intresse för att träna seriöst och att utvecklas
inom klättringen som idrott.
Utvecklingen under 2007 har varit fantastisk,
och kan nog inte helt tillskrivas TK:s arbete,
utan är naturligtvis ett resultat av ett större
intresse och engagemang. Speciellt på
leadsidan har antalet deltagare på förbundets
tävlingar ökat med SM och Leadcupen i
Kviberg, samt JSM i Stockholm som klart
lysande toppar.
Den nya Klätterdomen i Kviberg är ett
efterlängtat tillskott på västkusten och är en
anläggning där det verkligen går att arrangera
fina tävlingar, vilket visades redan första året
vid SM i Lead och Leadcupen i oktober.
Trots en synbarligen framgångsrik säsong har
det funnits en hel del problem att arbeta med,
främst är det att de ekonomiska medlen inte
räcker till, vilket innebär att det inte har gått att
genomföra det antal tävlingar som planerats.
Det har även varit svårt att hitta klubbar som är
intresserade av att arrangera tävlingar. Ett
annat problemområde har varit att många
tävlingar tar för lång tid och att ibland har
upplevts
som
rörigt
på
tävlingarna.
Kommittén har försökt att finna fler som vill
engagera sig och då främst kvinnor för att få
en mer jämlik kommitté, detta har tyvärr inte
lyckats.
Sammanfattningsvis upplever kommittén att
2007 blev en framgångsriksäsong med många
fina tävlingar och många deltagare vid
tävlingarna
Tävlingar
Bouldercupen, Västervik
Bouldercupen Sth
Leadcupen, Solna
Leadcupen, Västervik
Bouldercupen, Malmö

13 januari
17 februari
2 februari
14 april
1 september
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Leadcupen, Norrköp.
SM Lead, Kviberg
Leadcupen, Kviberg
Bouldercupen, Lund
JSM Lead, Sundbyb.
SM Boulder, Västervik
JSM Boulder, (inoff).

8 september
20-21 oktober
20-21 oktober
29 september
10 november
17 november
18 november

Landslagsläger
Göteborg
Utbildning
Idrottspsykologi
steg 1

25-27/5
30-31/8

Sammansättning av kommittén
Lars Högström, Förbundskapten
Magnus Lindstedt, Tränare

Sammansättning av kommittén
Peter Hermannson (ordf)
Tomas Öberg (kassör)
Conny Alsén
Johan Andersson
Under året har Anna Furén, Johan Gross och
Karin Sterky lämnat kommittén.

6

Telefonmöten

8

Projekt
Utvecklingsgruppen

Antal möten
Fysiska möten
Telefonmöten

3
1

Landslag
Kommittén arbetar för att ge elitsatsande
klättrare på junior och senior nivå möjlighet till
en positiv utveckling, med möjlighet att tävla på
både nationell och internationell nivå.
Kommittén har under året arrangerat två
träningsläger ett på Bosön och ett större i
Göteborg med ett 30-tal deltagare från hela
landet, där man har försökt att få med tävlande
från så många klubbar som möjligt för att fler
skall få en inblick i hur landslaget arbetar.
Kommittén har under 2007 uppfyllt uppsatta
mål då de har haft juniorer i final på alla Youth
Series, våra bouldertjejer har ett flertal gånger
varit i final på World Cup i Bouldring. Det har
varit ett stort antal deltagare på internationella
tävlingar under året, bl.a. skickades 7 st
deltagare från 5 olika klubbar till World
Championship Aviles i Spanien, sammanlagt
har landslaget haft ett 40-tal deltagare på
tävlingar utanför Sverige. På Nordiska
Mästerskapet
i
Lead
som
norskarna
arrangerade i Sogndal belade vi två andra
platser genom Malin Holmberg och Magnus
Högström.
Arrangemang
Workshop, Birgit
Hammerer
Träningsläger
bosön

Antal möten
Fysiska möten

7/1
10/2

Utvecklingsgruppen har som uppgift att stödja
juniorer som satsar på elitklättring
Vintern 2007 hölls ett mindre antal träningar
med intresserade juniorer i Stockholm.
Engagemanget har inte räckt att till att utveckla
expandera utvecklingsgruppens tränare till
andra regioner i Sverige som det var tänkt från
början.
Arrangemang
Träning i sth

Ett par tillfällen.

Sammansättning av kommittén
Robin Dahlberg, tränare
Antal möten
Fysiska möten

0
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Tävlings resultat 2007
Nationelt
SM lead Herrar
1. Magnus Högström
2. Erik Carlsson
3. Geir Söderin
SM lead Damer
1. Malin Holmberg
2. Annika Frodi
3. Katarina Ekholm
JSM Lead yngre knattar
1. Audric Treu
2. Max Sjöberg
3. Mattias Benedictsson
JSM Lead Knattar
1. Katrin Amann
2. Ludwig Nyström
3. Matilda Ingelin
JSM Lead Yngre flickor
1. Mathilda Söderlud
2. Caroline Benedictsson
3. Ida Högström
JSM Lead Yngre Pojkar
1. Felix Damski
2. Viktor Wixell
3. Antony Gullsten
JSM Lead Äldre flickor
1. Roosa Huhtikorpi
2. Cecilia Horak
3. Matilda Ljungberg
JSM Lead äldre pojkar
1. Axel Hultqvist
2. Jarkko Linkosuonio

Svenska Lead cupen damer
1. Malin Holmberg
2. Annika Frodi
3. Katarina Ekholm
Bouldercupen Damer
1. Jenny Fröander
2. Jenny Kjellberg
3. Malin Holmberg
Bouldercupen Herrar
1. Carl-Ola Boström
2. Henrik Sennelöv
3. Fredrik Andersson
Svenska junior cupen pojkar
1. Axel Hultqvist
2. Emil Rylander
3. Ludvig Davisson
Svenska junior cupen flickor
1. Matilda Ljungberg
1. 2.Emma Högvall
2. Tina Magnusson
Svenska juniorcupen Yngre pojkar
1. Anton Swahn
2. Viktor Wixell
3. Magnus Sandberg
Svenska juniorcupen Yngre flickor
1. Kataringa Ekholm
2. Caroline Benedictsson
3. Ida Högström
Svenska juniorcupen knattar
1. Katrin Amann
2. Matilda Ingelin
3. Ludwig Nyström

Internationellt
SM Boulder Herrar
1. Daniel Andersson
2. Fredrik Andersson
3. Per Holm
SM Boulder Damer
1. Anja Hodann
2. Jenny Kellberg
3. Kinna Nilsson
Svenska Lead cupen Herrar
1. Erik Carlsson
2. Anders Wilson
3. Geir Söderin

Bästa Svenska Placeringar.
World Cup Bouldring Sofia Bulgarien, April
4. Anja Hodann
5. Angelica Lind
World Cup Bouldring La Reunion Frankrike
4. Mathilda Söderlund
World Cup Bouldring Grindelwald Schweiz
9. Anja Hodann
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European Youth Series Bulgarien
2.Matilda Söderlund
8.Caroline Benedictsson
European Youth Series Leipzig Tyskland
6. Matilda Söderlund
European Youth Series Warsawa Polen
4. Matilda Söderlund
Nordic Championship Sogndal Norge
2. Malin Holmberg
2. Magnus Högström
European Youth Series Linz Österrike
7. Matilda Söderlund
World Cup Bouldring Brno Tjeckien
10. Angelica Lind
European Youth Series Kranj Slovenien
5. Matilda Söderlund
World Ranking 2007
10. Anja Hodann
Youth Series slutställning 2007
5.Matilda Söderlund

