Verksamhetsplan 2008-2009

Verksamhetsplan 2008 och
2009
Styrelsen:
Svenska Klätterförbundet (SKF) styrelse är
förbundets styrande organ när förbundsmötet
inte är samlat. Styrelsen har i uppdrag att föra
utvecklingen och utbredningen av klättringen i
Sverige.

Planerade möten 2008 och 2009
Telefonmöten
Fysiska möten

Vb.
4

Övriga möten
Förbundsmöte 2010

förbundsmötet 2008 och planeras fortsätta
fram till 2010.
Även om omorganiseringen är genomförd är
det mycket som inte fungerar optimalt och
organisationen behöver sjunka in för att så
småningom
fungera
tillfredsställande.
Utvärdering och förbättringar kommer styrelsen
att arbeta fortlöpande med under året och det
planeras vara slutfört i slutet av året.
Målsättningen med den nya organisationen är
att få ett mer effektivt förbund där besluten tas
mer långsiktigt. Föreningar
Målsättningen är att förbundet skall ha 10 000
medlemmar anslutna till 2010.

Anställda
Styrelsen uppskattar behovet av anställda till
1-2 anställda fram till 2010.

Förbundstidning
Styrelsen planerar att fortsätta att arbeta efter
förbundets två huvudmål ”de som klättrar skall
vara anslutna till förbundet” och ”säkerställa
tillgången till klättring”. Målsättningen är att
verka för att stärka mervärdet av att vara en
ansluten klubb till förbundet. Även mervärdet
av de individuella medlemskapen behöver
stärkas. För att kunna utge sig för att företräda
klättringen i Sverige är det en nödvändighet att
vi anpassar vår organisation så att majoriteten
av de som klättrar är medlemmar. Genom att
arbeta för fler anslutna klättrare lägger vi en
grund som underlättar access- och säkerhets
arbete, dvs. vårt andra huvudmål. Vi har
mycket större möjlighet att nå våra medlemmar
(klubbar
och
enskilda
klättrare)
med
information om bl.a. access än de som står
utanför.
Styrelsen beräknar att driva tre frågor som
förhoppningsvis leder till ett mer attraktivt
förbund.
Medlemsförsäkringen
behöver
utvärderas och eventuellt omstruktureras. För
2008 har det beslutats att ge året temat sportklättring eftersom styrelsen uppskattar att det
finns många klättrare, både medlemmar och
icke medlemmar, som utövar denna disciplin.
Tema-året sätter sportklättringen i fokus.
Förbundets medlemsformer behöver ses över
för att passa den utveckling av klubbar och
organisationer som finns idag, styrelsen avser
att se över detta och arbetet beräknas kunna
presenteras
på
förbundsmötet
2010.
Förbundet behöver finna former och verktyg för
att stötta klubbarna i sin utveckling och i sitt
accessarbete.
Arbetet
påbörjas
under

Fortsatt utveckling av förbundets tidning
genom dialog med tidningens redaktör och
Zetterkvist förlag
Planerade utgivnings datum
14 mars
16 juni
15 september
15 december
Bergsports redaktion
Eva Olsson (chefsredaktör)
Erik Massih (redaktionsråd)
Roger Pyddoke (redaktionsråd)

Idrottslyftet
Regeringens idrottsattsning kommer att
fortsätta fram till juni 2008. Troligtvis kommer
regeringen att fortsätta satsningen även under
hösten 2008 och hela 2009. Beslutet innebär
stora
utvecklingsmöjligheter
för
klätterklubbarna
och
förbundet.
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Verksamhetsområdet
Expert
Access
Accesskommittéen arbetar med att säkerställa
tillgången för klättring. Kommittén arbetar
främst med förebyggande åtgärder för att
förhindra att klätterområden stängs.

Mål för 2008 och 2009 ”delmål”
Utbilda och sammansvetsa de accessansvariga i klubbarna. En beslutad bultpolicy
som kan användas i dialog med myndigheter,
markägare och inte minst klättrare. Slutföra
allemansprojektet. Skriva om access i
framförallt Bergsport.
Planerade arbeten för 2008
Kommittén planerar att slutföra allemansrättsprojektet under våren 2008. Arbeta med
länkar på olika hemsidor för accessdatabasen.
Öka
dialogen
med
Naturvårdsverket
beträffande reservatsbildningar, samrådsfrågor, se till att SKF blir en remissinstans.
Teckna någon form av avtal med Ingemar
Ahlström
eller
motsvarande
kompetent
rådgivare i allemansrättsliga frågor. Länka in
accessdatabasen på fler ställen. Öka dialogen
direkt med Naturvårdsverket beträffande
reservatsbildningar, samråds-frågor, se till att
SKF blir en remissinstans. Utveckla och föra ut
accessdatabasen ”öka synligheten”.

Planerade arbeten för 2009
Genomföra träff med accessansvariga följa
upp effekterna av bultpolicy, påbörja arbete
med lokala, regionala miljöpolicies (i vilka
lokala
bultpolicies
ingår).
Utveckla
accessdatabasen med mer information och
funktioner. Delta i seminarier, workshops, mm.
Öka dialogen direkt med Naturvårdsverket och
Länsstyrelser beträffande reservatsbildningar,
samrådsfrågor, öka SKF:s deltagande och
betydelse som dialogpart till Naturvårdsverket.
– Att bli ett föregångsförbund vad gäller miljö!
Dialog med andra länders förbund beträffande
access, Tyskland, Frankrike, mfl. Planerade
köp, (ex trycksaker, utrustning för kommitténs
osv)

Planerade arrangemang 2008
Accessansv träff
Delta på ”Almedalsveckan”
Delta på BMC träff Wales

Planerade arrangemang 2009
Accessansv träff
Delta i div workshops
Sammansättning av Access kommittén
Anders Wester (ordf)
Calle Martins (vice ordf)
Ulrika Tiegs
Emma Asplind
Sandra May-Lindfors (kassör)
Mattias Lindholm
John Liungman
Planerade möten 2008 och 2009
Fysiska möten

4

Telefonmöten

8

Säkerhet
Säkerhetskommittén skall verka för att i
görligaste mån minska antalet olyckor och
tillbud vid utövande av klättring och därtill
associerad aktivitet samt öka och sprida
kunskap om risker med sådan verksamhet

Mål för 2008 och 2009 ”delmål”
De delmål som föreslås för att nå långsiktiga
mål som beskrivs under huvudmål ovan:
- SÄK skall skapa en bild av aktuella risker
inom svensk klättring genom att samla
information
(främst
incidentrapporter),
sammanställa/strukturera denna och dra
slutsatser med ledning av materialet.
Sammanställning
skall
göras
genom
upprättande av en årlig rapport.
- SÄK skall presentera och sprida resultat från
egen och andras informationsbearbetning
genom t.ex. föreläsningar, publicering av
artiklar i tidskrifter och distribution av
informationsmaterial till lokala intressenter.
- SÄK skall föreslå rekommendationer till
säkerhetsförbättrande
åtgärder
t.ex.
förändrad utbildning, regelverk, val av
utrustningsdetaljer, tekniskt handhavande
etc.
- SÄK skall marknadsföra sig och sin
verksamhet
(utöver
resultatpublicering)
genom presentationer i förbundsorganet
(Bergsport),
närvaro/presentationer
på
Förbundsmöten samt presentationer för
lokala intressenter t.ex. klubbar och
klätterväggar
- SÄK skall sträva efter att upprätthålla goda
kontakter med UIAA Safety Commision
genom ett aktivt medlemskap
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- Svenska Klätterförbundet skall genom SÄK
samverka
med
Svenska
Bergsguideorganisationen i säkerhetsfrågor
av vikt för bägge organisationer

Planerade arbeten för 2008
- En årsrapport sammanställs för 2007
- Ett mål för året är att sammanställa en
rapport
kallad
De
tio
vanligaste
olycksorsakerna
- Ett mål för året är att färdigställa en
sammanställning av statistik för åren 20002006.
- Presentation av säkerhetsföredrag för lokala
klätterklubbar skall fortsätta under året vid
behov med inriktning på inomhusklättring.
- Kommittén avser ta sig an den nya uppgiften
att fortsätta att utveckla tekniker och metoder
dokumentet samt att löpande publicera
nyheterna.
- Kommittén avser utveckla hemsidan i
enlighet med styrelsens önskemål om säkra
metoder.
- Kommittén avser att delta vid Svenska
Klätterförbundets förbundsmöte
- Kommittén avser delta på minst ett
instruktörsseminarium för att skapa kontakter
med Utbildningskommittén och för att
presentera sig för instruktörerna.
- En ledamot i SÄK Calle Peter Engström
representerar nu SKF i fjällsäkerhetsrådet.
Deltagandet fortsätter under 2008.
- För
närvarande
saknar
Svenska
Klätterförbundet en representant i UIAA:s
Safety Comission under 2007. Det är SÄKs
ambition att under året söka en sådan
representant.

Planerade arbeten för 2009
- En årsrapport sammanställs för 2008
- Ett mål för året är att utveckla rapporten De
tio vanligaste olycksorsakerna
- Ett mål för året är att färdigställa en
sammanställning av statistik för åren 20002008.
- Presentation av säkerhetsföredrag för lokala
klätterklubbar skall fortsätta under året vid
behov med inriktning på inomhusklättring.
- Kommittén fortsätter att utveckla tekniker och
metoder dokumentet samt att löpande
publicera nyheterna.
- Kommittén underhåller hemsidan.
- Kommittén avser delta vid Svenska
Klätterförbundets förbundsmöte
- Kommittén avser delta på minst ett
instruktörsseminarium för att skapa kontakter
med Utbildningskommittén och för att
presentera sig för instruktörerna.

- En ledamot i SÄK Calle Peter Engström
representerar nu SKF i fjällsäkerhetsrådet.
Deltagandet fortsätter under 2009.
- Förhoppningsvis har vi funnit en representant
i UIAA:s Safety Comission under 2008.

Planerade arrangemang 2008
Säkerhetsföredrag
Planerade arrangemang 2009
Säkerhetsföredrag
Sammansättning av kommittéen
Roger Pyddoke (Ordf)
Calle Peter Engström
Rafael Jensen
Charlotte Söderström
Ingemar Gråsjö
Panda Ekvall
Torbjörn Ohlén
Anette Kinde
Planerade möten 2008 och 2009
Fysiska möten

4

Telefonmöten

7-8

Medicinska kommittén (Medkom)
Kommittén har som uppgift att sprida
information och kunskap kring skador och,
rehabilitering
relaterade
till
klättring.
Kommittén startades i början av 2008 och är
ett uppstartningsskede. Målsättningen är att
arbeta fram en struktur och en strategi som
sedan får ligga till grund för kommitténs
fortsatta arbete.

Planerade arrangemang 2008
Inga planerade
Planerade arrangemang 2009
Inga planerade
Sammansättning av kommittéen
Åsa Eliasson, Sjukgymnast
Olof Leander, Sjukgymnast
Erik Nilsson, Läkare
Joakim Johansson, Läkare
Marcus Lindal, Läkare
Planerade möten 2008 och 2009
Fysiska möten

2

Telefonmöten

4
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Verksamhetsområdet Trad,
Is & Alpin
Utbildningskommittén Trad, Is &
Alpin
Utbildningskommittén Trad, Is & Alpin har
styrelsens uppdrag att utbilda och examinera
Klipp- och isklätterinstruktörer. Kommittén
ansvarar för att tillhandahålla normer för utb.
verksamheten.
Mål för 2008 och 2009 ”delmål”
UK trad skall bibehålla den höga kvalitén på
instruktörsutbildning för auktoriserade is och
klippklätterinstruktörer som finns idag samt att
upprätthålla styrdokument för verksamheten
och att ansöka om UIAA-licens även för
isinstruktörer.
Planerade arbeten för 2008 och 2009
- Representant närvarar på förbundsmöte
- Medverka på Mountain Commission
Meeting 2008 i Wales
- Att UIAA certifiera svenska
isklätterinstruktörer
- Tillsammans med DKF examinera danska
isklätterinstruktörer
- Internutbildning av GIKE- klippa
- Förbättra samarbetet med
säkerhetskommittén
- Uppdatera normer och
examinationshandlingar
- Samverka med UK-sport om utveckling av
Sporklättertinstruktör
- Utöka samarbetet med Norska
utbildningssektionen NKF
Planerade arrangemang 2008
Teknisk examination
Pedagogisk examination
Instruktörsseminarium
Instruktörsseminarium

2 (minst)
2 (minst)
2
2

Planerade arrangemang 2009
Teknisk examination
Pedagogisk examination
Instruktörsseminarium
Isinstruktörs examination

2 (minst)
2 (minst)
2
1

Sammansättning av kommittén
Martin Johansson (ordf).
Henrik Jansson (dokumentansv)
Eva Rimnäs (sekreterare)
Bobo Gustafsson (klippsektion)

Peter Almqvist (Issektion)
Peter North (ledamot)
Antal möten 2008 och 2009
Fysiska möten

8

Telefonmöten

24

Expedition (Exp)
Expeditionskommittén arbetar för att vara ett
stöd och inspirationskälla för svensk alpin och
expeditionsklättring.
Mål för 2008 och 2009 ”delmål”
Inom Expeditionskommittén har vi för år 2008
och 2009 följande målsättning med vårt arbete:
Vi vill att svenska Expeditionsklättrare möter
de främmande kulturerna med respekt och
utbyte i enlighet med Tyrol Declaration.Vi
önskar att svenska klättrare successivt
utvecklar svensk expeditionsklättring till
internationell toppnivå. Vi vill fortsätta
ansträngningarna för att kunna presentera
intresserade en kortare korrekt information om
tidigare genomförde expeditioner till aktuella
berg. Aktuella projekt har dock högre prioritet.

Planerade arbeten för 2008 och 2009
I februari 2008 genomför expeditionskommittén
i samarbete med Norges Klatreforbund en träff
i Romsdalen för unga kvinnliga klättrare, med
målsättning öka deras kapacitet möta turer i
berg på egen hand. År 2009 kan det bli en
mixträff. Till hösten 2008 planeras SKFs
medlemmar få en bildvisning/föredrag på ca
sex orter med Marko Prezelj, känd alpinist.
2009 kan det bli Rosie Golden (Leashless
Chicks), Walter Bonatti eller liknande.
Bildvisningarna/föredragen sker i samverkan
med Svenska Fjällklubben. EXP vill fortsätta
försöka förmå svenska alpinister att ge sig i
kast med expeditioner av mer utvecklande
värde.
Kommittén
kommer
fortlöpande
informera om:
- Kathmandu och Tyrol Deklarationerna
- Hur man ansöker om bidrag till expedition
- Allmänna logistikråd
- Säkerhetsåtgärder för expeditioner i
komplement till andra källor.
- Vårt rapportformulär och att det är av stort
värde för framtiden att dessa blir ifyllda.
Som stöd har EK prenumerationer på tidningen
Climb och årsboken American Alpine Journal,
vilka vi avser presentera för SKFs medlemmar
via Bergsport och som därefter arkiveras på
Kansliet.
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Sammansättning av Exp. kommittéen
Rafael Jensen (ordf)
Björn Kihlström
Micke Sundberg

Planerade möten
Fysiska möten
Telefonmöten

2
5-10

Verksamhetsområdet Sport
Utbildningskommittén Sport
Utbildningskommittén Sport har styrelsens
uppdrag att utbilda och examinera inomhusoch
sportklätterinstruktörer.
Kommittén
ansvarar för att tillhandahålla normer för utb.
verksamheten.

Mål för 2008 ”delmål”
Att få fler utbildade examinatorer för inomhusinstruktörer. Att få inomhusinstruktörsnivån
godkänd enligt UIAA. Att utarbeta en norm för
sportklätterinstruktör.
Att
utbilda
5
st
examinatorer för
sportklätterinstruktör. Att
arbeta fram ett utbildningssystem för skolor.
Mål för 2009 ”delmål”
Att få fler utbildade examinatorer för inomhusinstruktörer. Att börja examinera sportklätterinstruktörer. Att utbilda 3-5 examinatorer för
sportklätterinstruktör. Att fortsätta arbetet med
ett utbildningssystem för skolor.
Planerade arbeten för 2008
- Minst en styrelsemedlem kommer att delta
på förbundsmötet
- 5 st nya examinatorer för inomhus kommer
att utbildas.
- Fortsatt arbete med att få
inomhusinstruktörsnivån godkänd av UIAA.
- Normer för sportklätterinstruktör kommer att
tas fram.
- 5 st examinatorer för sportklätterinstruktörer
kommer att utbildas.
- Utbildningssystem för skolor kommer att tas
fram
-

Planerade arbeten för 2009
5 st nya examinatorer för inomhus kommer
att utbildas.
4 st nya examinatorer för
sportklätterinstruktörer kommer att utbildas.

-

Arbete med att få sportklätterinstruktör
godkänd enligt UIAA.
Utbildningssystemet för skolor ska vara
initierat.
Arrangera instruktörsseminarie i samarbete
med UK-Trad.

Planerade arrangemang 2008
Instruktörskurs (öppen)
Examinations instruktör (öppen)
Instruktörskurs (beställda)
Examinations instruktör (beställda)
Instruktösseminarium tillsammans
med UK Trad
Planerade arrangemang 2009
Instruktörskurs (öppen)
Examinations instruktör (öppen)
Instruktörskurs (beställda)
Examinations instruktör (beställda)
Instruktörskurs sport
Examination sport
Instruktösseminarium tillsammans
med UK Trad

2
3
2
3
2

2
3
2
3
2
2
2

Sammansättning av kommittén
Per Gunnarson (ordf.)
Nikki Hammarström (sekreterare)
Erik Olandersson (ansv. sport).
Christian Persson (ansv. skolsattsning)
Planerade möten 2008 och 2009
Fysiska möten

6

Telefonmöten

16

Utbildningskommittén Tränare
Utbildningskommittén Tränare har styrelsens
uppdrag att utbilda och examinera tränare.
Kommittén ansvarar för att tillhandahålla
normer för utbildningsverksamheten.

Mål för året 2008 ”delmål”
Att arbeta vidare med målsättningen att varje
klätterklubb erhåller möjlighet att ha minst en
Nivå 1 utbildning i sin klätterhall; Att varje
klätterklubb skall kunna skicka Nivå 1 - tränare
till regionens Nivå 2 utbildning; Att varje region
skall kunna skicka Nivå 2 – tränare till
nationell
Nivå
3
utbildning

5
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Planerade arbeten för 2008
Färdigställa utbildningen Tränare steg 3
Samarbete med andra länder (österrike, norge,
danmark mfl). Besöka andra länders
tränarutbildningar.
Planerade arbeten för 2009
Former/ utbildningspaket för vidareutbildning
som tränare, alla nivåer.
Planerade arrangemang 2008
Tränarutb steg 1
Tränarutb steg 2
Seminarier för tränare

>8
>2
1

Planerade arrangemang 2009
Tränarutb steg 1
Tränarutb steg 2
Tränarutb steg 3
Seminarier för tränare

>10
>2
1
1

Sammansättning av kommittén
Ordf. vakant.
Torbjörn Olsson (sammankallande)
Petter Ulmert
Robin Dahlberg
Anders Söderlund
Carlos Cabrera
Planerade möten
Fysiska möten

8

Telefonmöten

vb

Barn & Ungdomskommittén
Svenska
Klätterförbundets
Barnoch
ungdomskommitté har som syfte att bistå
klubbarna med att organisera egen BoUverksamhet, att föra ut och informera om
tävlingsregler och etik inom klättringen, att ta
fram vägledning för klubbarna med kontaktytor
inom
styrelse
och
kommittéer,
att
marknadsföra sporten mot ungdomar i Sverige,
att locka fler och behålla och kunna
vidareutveckla dem. Kommittén har som
operativa
uppgifter
att
etablera
en
utvecklingsgrupp med mål att få klättrare att
utvecklas mot Juniorlandslaget samt att
organisera öppna nationella läger för juniorer
som vill vidareutvecklas inom sin sport

Mål för året 2008 ”delmål”
Barn- och ungdomskommittén etablerades
formellt i januari 2008. Kommitténs första mål
är att planera sin egen verksamhet på kort och
lång sikt. Vi har också som mål att under 2008:
- Arrangera ett nationellt läger
- Återstarta Utvecklingsgruppen för lovande
juniorer.
Planerade arbeten för 2008
- Kommittén kommer under 2008 att ta fram
en mer omfattande verksamhetsplan för de
kommande åren. I detta arbete ingår att
lägga fast policy och strategier för
kommitténs arbete och att i större detalj
planera verksamheten under 2009.
- Kommittén
kommer
att
ha
möten
tillsammans
med
tävlingskommittén,
tränargruppen och landslagsledningen för
att så långt det går samverka kring
utvecklingen för svensk ungdomsklättring.
- Mats Engquist och Kristina Ingelin
representerar
Barnoch
ungdomskommittén på förbundsmötet..
- Återstart av den utvecklingsgrupp som
startades 2006 men som inte verkar längre.
- Kommittén ger på förfrågan stöd och råd till
klubbar som vill starta och utveckla egen
juniorverksamhet
- Kommittén gör en liten genomgång av vilka
klubbar som har fungerande barn- och
ungdomsverksamhet och hur den är
organiserad för att genom goda exempel
stimulera andra klubbar att komma igång
- Arbeta fram underlag och regler för
idrottslyftet.
Planerade arbeten för 2009
För 2009 planeras en verksamhet
motsvarande den för 2008 kompletterad med
det vi kommer fram till under årets
planeringsarbete.

Planerade arrangemang 2008
Juniorläger
Nationellt läger

1
1

Planerade arrangemang 2009
Juniorläger
Nationellt läger

1
1

Sammansättning av kommittén
Mats Engquist (ordf.)
Kristina Ingelin (Utvecklingsgrupp)
Ingela Werdelius (juniorverksamhet klubbar).
Michael Skagvik (tränaransvarig)

6

Verksamhetsplan 2008-2009

Planerade möten
Fysiska möten

4

Telefonmöten

0

Verksamhetsområdet
Tävling
Tävlingskommittén
Svenska Klätterförbundets tävlings-kommitté
ansvarar som samordnare för den svenska
tävlingsverksamheten på nationell nivå.
Kommittén verkar för ett positivt tävlingsklimat
med goda möjligheter för både erfarna som
oerfarna utövare att delta i tävlingar av god
omfattning och kvalitet. Kommittén skall
utveckla
och
kvalitetssäkra
Svensk
tävlingsklättring såväl på breddnivå som på
toppnivå. Organisationen ska även vara
behjälplig åt klubbar med lokala arrangemang
Mål för 2008 och 2009 ”delmål"
Inom tävlingskommittén har vi ägnat mycket tid
åt att medverka vid svenska tävlingar för att
lära oss hur arrangörer och tävlande ser på
tävlingsklättringen. Detta arbeta kommer att
fortsätta under 2008 och 2009. Vi vill genom
aktiv handling och stor närvaro visa vilka vi är
och
att
vi
verkligen
vill
utveckla
tävlingsklättringen. Vi tror att aktiv medverkan
och stor öppenhet och lyhördhet är viktiga
komponenter för att vi skall nå våra långsiktiga
mål och göra tävlingsklättring till ett intressant
alternativ för idrottande ungdomar samtidigt
som vi lägger grunden för framtida
internationella framgångar.
För 2008 och 2009 har tävlingskommittén som
mål att:
- Genomföra kompletta tävlingsprogram i de
nationella Boulder- och Leadcuperna.
- Etablera ett ”Hit Team” som kan hjälpa
lokala arrangörer med förbundstävlingar.
- Etablera en nationell ledbyggarutbildning
för att ytterligare höja kvaliteten på våra
tävlingar
- I utbildningssyfte delta med representanter
vid någon internationell tävling som
förberedelse för liknade arrangemang i
Sverige.
- Fortsätta utbilda arrangörer av nationella,
och kommande internationella, tävlingar
- Skapa förutsättningar för att kunna
arrangera en internationell tävling i Sverige.
- Dokumentera, utveckla och förvalta det
svenska regelverket och de nationella

formaten, i samverkan, eller snarare
samklang, med IFCS.
- Ta fram ett uppdaterat nationellt regelverk
med utgångspunkt från de internationella
reglerna.
• Finna alternativa finansieringsformer för
tävlingar för att kunna utveckla formaten
och höja kvaliteten på förbundets tävlingar.
Planerade arbeten för 2008
- Kommittén
kommer
att
ha
möten
tillsammans med landslagsledningen för att
så långt det går samverka kring
utvecklingen för svensk tävlingsklättring.
- Peter Hermansson och Mats Engquist
representerar
Tävlingskommittén
på
förbundsmötet.
- Start av ledbyggarutbildning
- Deltagande vid en internationell tävling
Planerade arbeten för 2009
- Tävlingskommittén kommer att ha samma
mötesfrekvens som under 2008. Vi hoppas
kommitténs medlemmar väljer att fortsätta
så att vi kan fortsätta träffas på de tävlingar
vi arrangerar och lösa många frågor via
informella kontaktvägar snarare än att
samlas till kostsamma möten alltför ofta.
Viktigt att vi hänger med i dokumentationen
så att vi har spårbarhet i vårt arbete.
- Kommittén kommer att fortsätta ha möten
tillsammans med landslagsledningen för att
så långt det går samverka kring
utvecklingen för svensk tävlingsklättring.
- Ledbyggarutbildning
- Ytterligare deltagande vid en internationell
tävling
Planerade tävlingar 2008
Sverigecup lead
junior+senior (4
deltävlingar + SM)
SM och Junior-SM lead, 45 oktober,
Sverigecup boulder (minst
3 deltävlingar + SM)
Junior NM i Lead, 6-7, dec.
SM boulder
Junior-SM Boulder, 20 sept

Kviberg

Eskilstuna
Stockholm

Planerade tävlingar 2009
Sverigecup lead
junior+senior (4
deltävlingar + SM)
SM och Junior-SM lead
Sverigecup boulder (minst
3 deltävlingar + SM)
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SM boulder
Junior-SM Boulder
NM i Lead

-

Sammansättning av kommittéen
Peter Hermannson (ordf.)
Conny Alsén (tävlingsansv)
Tomas Öberg (kassör, domare och regelansv)
Mats Engquist (sekreterare)
Johan Andersson (led och väggansv)
Planerade möten
Fysiska möten
Telefonmöten

4
vb

Landslag
Landslaget skall verka för att tävlande för
Svenska Klätterförbundet som kan hävda sig
internationellt skall få stöd bl.a med
landslagsläger, träningsråd, uppföljning och
även support på de internationella tävlingarna.
Mål för 2008 ”delmål”
Att ha deltagare på alla Youth Series, World
Cup i Bouldring, Lead och is inom Europa.
Finalplatser i alla Youth Series, finalplatser i
lead, bouldring och is för seniorer. Vi arbetar
för att få fler att platsa i landslaget bl.a genom
inbjudningar av lovande tävlingsklättrare till
våra landslagsläger.
Mål för 2009 ”delmål”
Att ha deltagare på alla Youth Series, World
Cup i Bouldring, Lead och is inom Europa.
Deltagare i alla disciplinerna på World
Championship i Grindelwald Schweiz där målet
är att vi skall vara flera klasser bättre än på
senaste VM i Spanien. Finalplatser i alla Youth
Series, finalplatser i lead, bouldring och is för
seniorer och även pallplatser i Youth Series
och World Cup. Fler som gör helsäsong i alla
disciplinerna. Vi fortsätter arbetet med att få
fler att platsa i landslaget bl.a genom
inbjudningar av lovande tävlingsklättrare till
våra landslagsläger. Fortsatt samarbete med
TK
mycket
viktigt
när
det
gäller
uttagningstävlingarna.

-

Deltagare på alla internationella
internationella tävlingar inom Youth Series,
World Cup Bouldring, World Cup Lead och
Ice World Cup inom Europa.
Stor trupp till Nordiska Mästerskapen för
juniorer i Eskilstuna, för seniorer lead i
Danmark och bouldring .i Norge.
Utbildning idrottspsykologi steg 2 Bosön.
Planerade köp, yogamattor.

Planerade arbeten för 2009
- Möte förbundskapten-tränare var 14 dag,
möten
med
representant
från
Förbundsstyrelsen och TK en gång
varannan mån.
- Deltagare
på
alla
internationella
internationella tävlingar inom Youth Series,
World Cup Bouldring, World Cup Lead och
Ice World Cup inom Europa.
- Stor trupp till Nordiska Mästerskapen för
juniorer och seniorer.
- Utbildning idrottspsykologi steg 3 Bosön.
Planerade arrangemang 2008
Större landslagsläger den 16-17 feb
Uttagningstävling i Eskilstuna 5 april
för juniorer och seniorer i lead.
Uttagningstävling i Västervik 26 april
för bouldring.
Landslagsläger i Göteborg i maj
Större landslagsläger under hösten

Planerade arrangemang 2009
Större landslagsläger i feb
Träff med enbart Landslaget i maj
Större landslagsläger under hösten
Uttagningstävlingar för landslaget i
lead och bouldring. Jan-feb
Sammansättning av kommittéen
Lars Högström, Förbundskapten
Magnus Lindstedt, Tränare
Planerade möten
Fysiska möten

Se planerade arbeten

Telefonmöten

vb

Skidalpinism
Planerade arbeten för 2008
- Möte förbundskapten-tränare var 14 dag,
möten med representant från
Förbundsstyrelsen och TK en gång
varannan mån.
- Repr. Förbundsmöte: Lars Högström och
Magnus Lindstedt.

Kommittén har som uppgift att tillvarata
skidalpinsmens intressen.
Nyligen upptagna i förbundet och
verksamheten är under uppstart
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