Verksamhetsberättelse 2018
Klätterklubben lämnar ännu ett fantastiskt klätterår bakom sig, följande har hänt:
Klubben har under året arbetat för att vara en del av det nya aktivitetshus som i samarbete med
kommunen planeras byggas i Undersåker, processen är tidskrävande och projektet är ännu i
startgroparna. Styrelsen har via bygårdsföreningen lämnat in en kravspecifikation, den
arbetsgrupp som tillsatts för att arbeta med frågan om ny framtida hall har inte riktigt hittat sin
arbetsform men inför 2019 tar styrelsen med sig frågan om att säkra en kvalitativ framtida
klätterlokal.
Klubben har under året arbetat för mer hållbara och långsiktiga arbetssätt där vi ser till att det
finns kompetensförsörjning och relativt tydliga riktlinjer. Vi har breddat kompetensen kring
ledbyggande genom en anordnad kurs i samarbete med Svenska klätterförbundet och vi arbetar
nu för att hitta formen för hur vi på bästa sätt förvaltar gammal och nyvunnen kunskap på bästa
sätt för en variationsrik vägg. Vi har arbetat för att kommunicera kontinuerligt med medlemmar
samt försökt hitta ett hållbart arbetssätt med hemsidan och också försökt låta den mesta
informationen finnas där eftersom det forum som finns på facebook inte enbart riktar sig till
medlemar utan mer till alla som har intresse av klättring i åredalen.
Intresset för att klättra inomhus har under året varit stort och vi utökade från hösten därför till
klättertid alla dagar i veckan! Vi har en fast tid för tjejklättring vilken varit väldigt uppskattad och
bland annat fått fler att vilja prova på klättring.
Åredalens KK barn och ungdom består av två grupper med nio barn/ungdomar vardera. Året med
barn och ungdomsklättringen har bestått av träning en gång i veckan med övning på teknik,
styrka och att ha skoj. Barnen och ungdomarna har utvecklats mycket under året. Vårterminen
avslutades med en härlig kväll ute på Välaberget med klättring och korvgrillning. Stora
klättergruppen startade upp höstterminen med att åka till Trondheim för klä tterpepp på
Trondheims klättercenter och övernattning med obligatoriska charader. Linda har gått inte mindre
än två kurser detta år, SISU:s grundutbildning för tränare och klätterförbundets
ledbyggarutbildning nivå 1. Under året har det gjorts försök till att driva ytterligare en barngrupp,
men det har varit svårt att få det att fungera från ledarsidan och därför är det osäkert hur/om den
gruppen forsätter.
Micke B har varit på distirktstränarutbildning samt tränarutbildning i klätterförbundets regi samt
har coachat tävlande medlemmar på NM och JSM där fina resultat levererats.
Det har under verksamhetsåret 2018 kommit många bra initiativ från medlemmar som blivit
verklighet, många av dessa projekt rullar i hamn först under 2019. Exempel på sådana är till
exempel alpinkurs för tjejer och biovisningar i Östersund (Dawn wall i januari, och Free solo
21/2).
Vi körde en Kick off på Väla i maj! Vi har försökt att hålla liv i tisdagkvällar på Väla under
sommaren! Vi körde i samband med den årliga ombyggnationen/renoveringen av inomhusväggen
på bygårn en uppskattad opretentiös tävling med många tillresta!
Som vanligt har våra medlemmar varit och levt highlife ute i vida världen och klättrat ibland annat:
Sverige, Norge, Spanien, Frankrike och kanske fler ställen?

