
Bestyrelsesmøde 26/10 -2002 

Referat af bestyrelsesmøde 26/10 -2002 hos Bugge 
 

Referent: Peter 
 

Sheila havde foreslået at Sportsklatreforbundet betaler deltagergebyrer for deltagelse i NM, hvilket giver en budgetoverskridelse på ca. 2000 
kroner. Forslaget blev vedtaget idet 4 for og en undlod at stemme. Sheila udarbejder et forslag til fremtidig betaling af deltagergebyrer, samt 

forslag til budget for næste år. 
 

Som det er nu er der ingen der har en uddannelse som sportsklatretræner i Danmark. Der var enighed om det er et emne vi skal arbejde videre 
med og der var flere forslag til hvad der kunne gøres. Bugge og Niels danner en arbejdsgruppe. Gode initiativer på dette punkt kan støttes 

økonomisk inden for vort nuværende budget. 
 

Herefter var der en lang diskussion om uddannelse og diverse niveauer. Et forslag fra Mads lagde op til en workshop om sportsklatring på 
klipper. Der kom ingen klar konklusion, men Mette har udarbejdet et forslag til svar til Mads. 

 
Abekatten har tilbudt at sponsere et antal trøjer til forbundet. Vi er interesserede i trøjer til censorer og bestyrelsesmedlemmer, men ikke til 

dommere. Niels kontakter DIF angående denne type sponsering. 
 

Abekatten afholder en bouldercup med 4 konkurrencer. Vi er interesseret i at samarbejde med Abekatten om dette. Det er ikke oplagt om 
Abekattens boulderkonkurrencer skal tælle med i Danmarkscuppen. 

 
Sheila indkalder til et møde om strukturering af landshold. 

 
DIF efterlyser aktivitetskalender. Blandt andet derfor er det vigtigt at vi snarest får fastsat datoer for næste års konkurrencer. En meget løs 

konkurrencekalender ser således ud: 
 

jan. Odense 
 

feb. Skovlunde 
 

mar. DM 
 

apr. 
 

maj NM boulder i Aalborg 
 

juni boulder i Århus 
 

juli 
 

aug. boulder i Odense 
 

sep. Århus Open boulder København 
 

okt. Skovlunde 
 

nov. NJK 
 

dec. 
 

Vi vil gøre en indsats for at få flere medlemmer. Nogle af de potentielle klubber blev delt ud på enkelte bestyrelsesmedlemmer: 
 

Niels: Århus Åbne Klatreklub, Herkules, Thy Klatreklub, Silkeborg Klatreklub, Rønbjerg Feriecenter. 
 

Peter: Polyteknisk Klatreklub, Trane & Trane Klatreklub, Gjern Klatreklub. 
 

Sheila: Roskilde klatreklub. 
 

Bugge: DGI-byen. 
 

Vi skal i det kommende år gøre en indsats for at holde en god kontakt med DIF. Niels holder kontakt med Jan Nielsen, og Peter holder 
kontakt med Morten Mølgaard. 

 
Bugge orienterede at vores nuværende Worldcup-planer hænger i en tynd tråd. 

 
Nogle skåninge er interesseret i dommerkursuset som derfor med fordel kan foregå i Københavnsområdet. Niels holder kontakt med Åke.



 
Bugge arbejder videre med breddepolitik m.m. 

 
Referater vil fremover blive uploadet til hjemmesiden 3 dage efter de er blevet udsendt til bestyrelsesmedlemmerne. Herved skulle der være 

tid til at komme med kommentarer og rettelser. 

 


