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Kunskapslyftshelg
Bakgrund och syfte

Under hösten 2019 så fick klubben information, via Narviks Klätterklubbs Facebooksida,
om något som heter ”Den Store Kompetensehelgen”. Syftet är att bredda och sprida
kunskap om klättring och relaterade frågor till idrott. Den hölls i Bodö denna gång och
innehållet var sammanställt av Norska Klätterförbundet. Helgen bestod av workshops,
föreläsningar och gemensamma kvällsaktiviteter. Den var öppen för alla aktiva i
klätterklubbarna i Norge och även för oss. Vi deltog med 5 representanter, en mix av
ledare, ledbyggare och hjälpinstruktörer. Skickade klubbarna 5 eller fler så gavs 20%
rabatt på hela kostnaden. Även vi fick ta del av rabatten fast vi inte är en Norsk Klubb.
Vi tänker oss att denna helg hålls varje år och att den hålls växelvis i förslagsvis
Göteborg, Stockholm och Luleå för att öka tillgängligheten och bredda kännedom om
Sveriges olika klubbar. Att även förlägga klubbträffen mellan förbundsmötena och dessa
helger borde leda till att fler deltar även på klubbträffarna. Vi ser att detta skulle gynna
svensk klättring.
Beskrivning från en av våra deltagare:
Helgen i Bodö bestod av både teoretiska och praktiska moment. Det fanns möjlighet att
välja workshops efter eget intresse. Det var en otrolig möjlighet att få träffa tränare,
instruktörer och ledbyggare från andra klubbar. Lärorikt, socialt, inspirerande, lärande,
erfarenheter. På fredagskvällen var det klättring i Mørkvedhallen för de som önskade.
Middag tillsammans både fredag och lördag. På lördagen och söndagen det fyra korta
föreläsningar innan lunch. Föreläsningar om bland annat; kvalitét i träning med
Sloveniens landslagstränare, parkour eller klättring, sund idrott, skadeförebyggande
träning, näringslära och hur juniorlandslaget tränar? samt hur man får lyckade barn
och ungdomsgrupper? Efter lunchen som var på hotellet var det valfria workshops som
man anmält sig på i förväg. Workshops som till exempel; Yoga för klättrare. Styrka och
mobilitet med Olympiatoppen. Ledbygge. Styrketräning för barn. Paraklättring.
Kiruna Klätterklubb föreslår förbundsmötet
att

lämplig kommitté ges i uppdrag att planera och genomföra
Kunskapslyftshelg i linje med ovan beskrivning

Styrelsens kommentar

De år det inte är förbundsmöte har det de senaste åren anordnats en nationell träff.
Arrangör har varit en medlemsklubb, inte förbundet via ett förbundsmötesbeslut, även
om förbundskansliet i praktiken gjort merparten av arbetet inför träffen. Det är alltså
klubbarna som ägt den ”Nationella träffen” och därmed bestämt vad träffen ska handla

om, men i praktiken har det inneburit att programmet legat i linje med det motionären
efterlyser.
Styrelsen har dessutom gett generalsekreteraren i uppdrag att undersöka om framtidens
förbundsmöten kan genomföras online men att det samtidigt ska undersökas om det i
anslutning till detta möte går att anordna en fysisk träff där till exempel clinics kan
blandas med utbildning och festligheter.
Båda dessa event, ett existerande och ett tilltänkt, möjliggör en årlig träff för
Klättersverige. Detta tillgodoser, som styrelsen ser det, i stort det som motionärerna
efterlyser.
Styrelsen vill dock avslå motionen, inte anse den besvarad. Motionärerna vill att
förbundsmötet ska ge en ”lämplig kommitté” uppdraget att planera och genomföra en
”Kunskapslyftshelg i linje med ovan beskrivning”. Styrelsen vill komma bort från att
förbundsmötet detaljstyr verksamheten i denna omfattning. I stället efterfrågar
styrelsen förbundsmötets beslut kring förbundets vision. Det är sedan upp till styrelsen
och generalsekreteraren att arbeta för att förverkliga denna vision, strategiskt såväl som
operativt.
Inom ramen för visionsförslaget kan mycket väl en helg i motionärens anda vara en
högst rimlig verksamhet, då visionen pekar ut Klätterförbundet som
kunskapsauktoriteten i Klättersverige, men format och program bör styras av aktuella
utmaningar och ekonomiska förutsättningar år från år.
Styrelsen föreslår förbundsmötet
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avslå motionen

