
 

 

 

MEDLEMSKAB AF DANSK KLATREFORBUND 

 

Som Medlem af Dansk Klatreforbund bliver I “medejer” af 
organisationen”, dvs. I bliver en del af repræsentantskabet, 
som er organisationens øverste myndighed. På det årlige 
repræsentantskabsmøde (november) vælges bl.a. en bestyrelse, som varetager den 
overordnede ledelse af forbundet. 

Som medlem i Dansk Klatreforbund er I derfor med til at bestemme, hvad I får for jeres 
kontingent. Som det ser ud nu får I: 

Et kontor med fastansat personale til at: 
o Sørge for drift og udvikling af klatresporten i overensstemmelse med Dansk 

Klatreforbunds vision 
o Understøtte det frivillige arbejde på forbundsplan 
o Inspirere, rådgive og vejlede klubber/skoler/institutioner 

Mulighed for at jeres ressourcepersoner kan uddanne sig indenfor: 
o Sikkerhed 
o Træning og bevægelse 
o Rutebygning 

Mulighed for at jeres medlemmer kan få oplevelser, socialt fællesskab og netværk: 
o Træf, både i Danmark og udlandet 
o Workshops, hvor du lærer noget nyt 

Mulighed for at jeres medlemmer kan deltage i konkurrencer: 
o Elitekonkurrencer som f.eks. DM 
o Breddekonkurrencer 
o Konkurrencer for børn/unge 

 

Særligt for skolemedlemskaber: 
En klub er tilmeldt og betaler kontingent efter hvor mange individuelle medlemmer 
klubben har, modsat et skolemedlem, som er tilmeldt som en enhed uden angivelse af 
antal elever/børn. Ønsker skolen at deltage i forbundets aktiviteter som en større 
gruppe (over 5 deltagere) skal skolen derfor kontakte forbundets kontor først inden 
tilmelding. I de fleste tilfælde vil tilmeldingen stadig kunne ske som vanligt gennem 
forbundets hjemmeside, men der kan være andre tilfælde, hvor det giver mening at 
udvide aktiviteten først.  

 

 

 



 

 

Dansk Klatreforbunds vision: 
Klatresporten har udviklet fremtidens idrætsmiljø 

Fremtidens idrætsmiljø har: 
 Træningsmuligheder, når udøveren har lyst – alene eller på hold 
 Gode rammer for sociale aktiviteter 
 Gode faciliteter 
 Mulighed for både sportslig udvikling og personlige eventyr 
 Klatring på tværs af niveau, alder og køn. 

 

Forpligtigelser som medlem: 
Som medlem af Dansk Klatreforbund er der nogle få punkter, som klubben/skolen 
/institutionen skal leve op til: 

 Overholdelse af sikkerhedsnormerne 
 Opdatere information om klubbens/skolens/institutionens kontaktpersoner på 

Dansk Klatreforbunds hjemmeside 
 Opdatere information om klubbens/skolens/institutionens kontaktpersoner i 

Centralt Forenings Register. 
 Som klub registrere klubbens medlemstal hvert år i januar via medlemstal.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 


