VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Verksamhetsåret 2017 har varit ytterligare ett bra år för Kiruna klätterklubb där föreningen
fortsatt växer. 341 st medlemmar noterades i slutet av december vilket är ännu ett all time high.
Styrelsen har haft fem protokollförda möten och arbetet har riktats mot en samordnande roll där
man strävat efter en stabil organisation och tydlighet i de olika ansvarsområdena. Utöver detta
har också en stor insats gjorts för att få till stånd den nya barn- och kursväggen samt en sidovägg
på de ursprungliga väggarna.
I september instiftades styrelsen en aktivitetsansvarig, som har ansvarat för att arrangera
klubbklätterpass på torsdagskvällar. Syftet med verksamheten har varit att öka klubbens
gemenskap. En viktig tanke bakom det har varit att det finns många medlemmar som tagit grönt
kort men sedan inte känt personer att klättra tillsammans med. Huvudsyftet med
torsdagsklättringen har därför varit att alla ska veta att det finns en fast tidpunkt varje vecka då
det är möjligt att ta sig in i hallen, låna utrustning och hitta någon att klättra med.
Ledbyggandet har flutit på under året. Både en ny vägg och många nya grepp har tillkommit så
greppgruppen har haft mycket att göra. På våren gjordes en stor rensning av leder på rep- och
boulderväggen; greppen tvättades och kom upp som nya leder. Nya väggen kom helt utan
skruvade leder och ansvariga arbetade för att ha alla repen klättringsbara till invigningen den 2
december. I stort har man haft en bra ledfördelning, totalt 17 rep med 3-4 leder på varje rep.
Skidalpina sektionen har anordnat en uppskattad toppturskurs där deltagarna fick lära sig bland
annat vilken utrustning som krävs, riskbedömning och lavinkunskap. Gemensamma toppturer
har också anordnats och klubbresan till Kebnekaise blev en succe där nästan alla tog sig upp på
Sydtoppen i kallt men soligt väder.
Gällande barn- och ungdom är cirka 30-40 st aktiva idag i åldrarna 6-14 år. Organisatoriskt har en
del förändringar skett då några ledare valt att kliva åt sidan och andra har hoppat in för att
verksamheten fortsatt skall fungera bra. En viktig aktivitet som genomfördes under våren var den
av Svenska klätterförbundet anordnade klätterkarnevalen som under tidig sommar hölls i
strålande väder på Åbergsfortet i Boden. Många fick här prova på utomhusklättring för första
gången. En resa till Narvik klätterhall har också genomförts vilken blev väldigt uppskattad och
lyckad.
Gällande väggansvariga så har kostnaderna för året inneburit inköp av mattor till väggen för
9000kr samt en Hitli-borrmaskin, vilket är utlägg utanför den normala budgeten av väggen. I
övrigt har rep köpts in till nya och gamla väggen och bytts ut. Ett mål är att se till att också ha en
viss buffert med rep för att det ska gå att enkelt byta ut de som blir slitna. Årlig kontroll av
klätterväggen genomfördes 2017-01-11 av Fugu Sports. För att uppfylla krav som ställs på
klubben i samband med kursverksamhet, samt för allmänt ökad säkerhet, har utrustning börjat
individmärkas och kontrolleras enligt schema.
Även kursverksamheten har haft fullt upp under året där trots att klubben har fått både nya
topprepsinstruktörer och en ny auktoriserad inomhusinstruktör inte hunnit med det enorma
behovet på klätterkurser. Instruktörerna och kursansvarige har kämpat på och gjort en riktigt bra

insats för att minska behovet. För 2018 planeras både examinering av fler auktoriserade
instruktörer samt att klubben ska anordna ett antal klippklätterkurser till sommaren.
Det har blivit omstrukturering bland ansvariga för Barn och ungdomsverksamheten samt
kursverksamheten. Både Linn Wennberg och John Nilsson har valt att hoppa av sina uppdrag
under året och styrelsen vill därför rikta ett stort tack för deras engagemang. Ersättare för dessa är
Tor Strålberg och Lin Ericsson.
En stor insats har gjorts inom alla ansvarsområden och tack vare er engagerade medlemmar har
föreningen vuxit sig mycket livskraftig samt inneha en kraftfull position nationellt såväl som
regionalt. Vår förhoppning är att efterkommande styrelse tar vid, förvaltar arvet och utvecklar
föreningen ytterligare. Vi välkomnar den nya styrelsen och önskar er lycka till i ert arbete.

