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Dansk Klatreforbunds Repræsentantskabsmøde 2017 
Hotel Park, Middelfart – lørdag d. 25. november 

 
10.15 Velkomst  
Christian Nicolai Ørum-Petersen, Formand: 
Byder velkommen med dagens program som består af formelt Repræsentantskabsmøde om formiddagen og 
workshop/debat om eftermiddagen.  
Årsmødet er en god dag til at få snakket sammen – forbund/klub og klub/klub.  
Opfordring til at tage fat i naboklubberne og få dem med næste gang. Jo flere vi er ved årsmødet jo mere værdi 
får mødet. 
 
Valg af dirigent: Margrethe Thuesen 
Referent:   Carsten Lau Isaksen 
Stemmetæller:  Asger Eller / Erling Strauss 
 
Årsberetning v. Christian Nicolai Ørum-Petersen, Formand for Dansk Klatreforbund 
Se årsberetningen på Dansk Klatreforbunds hjemmeside. 
 
Beretningens emner var:  
Nationalt 
Bestyrelsesseminar med planlægning af året 
Frikøb af bestyrelsesmedlemmer ved ekstraordinære opgaver 
Kommercialisering af klatring i Danmark 
 
Internationalt 
IFSC Konkurrence til Danmark 
Plenary assemply til Danmark 

Ny generalsekretær 

Forbundethed er et tema bestyrelsen har arbejdet med i løbet af året. 
Intensiv bestyrelsestur til Junior VM i Innsbruck. 

Spørgsmål til årsberetningen 
Michael Noe , Østjysk Klatreklub 
God idé med intensiv rejse/bestyrelsestur. 
 
Lilian Andersen , Crux Klatreklub 
Samarbejder eller konkurrerer vi med/mod de andre forbund i DIF?  
Nicolai, Formand svarer 
Både og - Vi samarbejder ved at dele viden, og vi konkurrerer om finansiering.  
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Præsentation af Dansk Klatreforbunds nyansatte Generalsekretær, Lotte Molsing 
Lotte takker for at få lov at være med på mødet. 
Erfaring fra Dansk Sportsdykker Forbund og Lokale- og Anlægsfonden. Flere år som chef i det 
offentlige indenfor unge og beskæftigelsesområdet og de sidste tre år som leder af Kirkens Korshær 
i København, hvor erfaring med frivillige, kommunikation og fundraising har været en væsentlig del 
af arbejdet.  
 
Glæder sig til at være med i udviklingen af klatresporten i vækst og vil arbejde for både bredde og 
elite. Ser frem til at kunne løfte forbundet til en ny version. 
 
Privat: mand og 4 børn – Eliteforælder, Aktiv i Lyngby Svømmeklub og Virum-Sorgenfri Boldklub. 
Gerlev Idrætshøjskole har været en vigtig del og har 25 år været i bestyrelsen. Har spillet 
undervandsrugby i mange år på landsholdet. Foråret vil stå i klubbernes tegn, og Lotte vil besøge 
flere af jeres klubber rundt om i landet.  
 

Andre beretninger  
Juniorudvalg – se skriftlig beretning på forbundets hjemmeside 
Erling – godt samarbejde mellem udvalg og kontor. 
Sommertræf og vintertræf + Nordic Youth Camp. 
 
Ca. 50 samlet i Aarhus til vintertræf. – super godt arrangement 
 
Sommertræf var i Bohuslæn – næste års sommertræf er på Bornholm. 
Der var lidt pres på økonomien, men det endte med at gå fint. 
 
Jan tog 7 unge med på Nordic Youth Camp på Island – Erling valgte også at tage med. 
Forbundet støttede 3 klubber i deltagelse. 
 
Jan, Asbjørn, Michael er stoppet i udvalget men næste års træf er på plads. 
Der er brug for nye kræfter så kig jer omkring. 
DK skal være vært i NYC 2019. 
 
Konkurrenceudvalg 
Povl Lund, Crux   
3 DM afviklet – desværre med nedadgående deltagerantal. 
Boulder Cup – nyt navn som flere kan forstå og flere afdelinger. 
Junior Boulder Cup kører godt m. 6 afdelinger fordelt i hele landet. 
Young Guns for de mindste kører i lokale i klub-samarbejdsgrupper. 
Konkurrenceklatring er grundlæggende udfordret med for lavt deltagerantal. 
 
Spørgsmål: 
Anders Andersen, Crux 
Kan det være prisen, som gør at der er få deltagere? 
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Carsten Lau Isaksen, Forbund:  Vi ved det ikke – Klatrekonkurrencer er sammenlignet med andre 
halv- og heldagsarrangementer forholdsvis billigt. Vi har forsøgt mange forskellige tiltag, men vi 
vurderer efterhånden, at det som for alvor kan få flere i gang er bedre struktur og fælles 
organisering ude i klubberne. Hvis klubberne tager ansvar for at organisere og motivere vil mange 
flere deltage i konkurrencerne som er både sjove, hyggelige og lærerige. 
 
Lillian Andersen, Crux:  
Hvorfor er der flere til bouldering end til lead? 
Mikkel Højgaard Larsen, Bestyrelsen 
Der er mange flere som dyrker bouldering. Rutebyggerne bygger til det felt som deltager. Hvis der 
kommer deltagere med lavt niveau sørger rutebyggerne for, at der også er noget til dem.  
 
Povl Lund, Crux:   
Vi skal satse mere på at få børn i gang med sjove konkurrencer. 

Carsten Lau Isaksen, Forbund:  
Vi skal ikke spørge børnene fra vores børnehold om de kunne tænke sig at deltage i en 
konkurrence! Det skal som i enhver anden sport være en selvfølge, at børn og unge prøver kræfter 
med sjove klatrekonkurrencer. Børnenes deltagelse skal selvfølgelig organiseres af træneren og 
klubben og være en helt naturlig del af at dyrke klatresport. Det bør være klubberne/trænerne som 
tilmelder i stedet for det enkelte barn, og vi må se om vi kan finde vej i klub-modul, så der åbnes op 
for holdtilmelding.  
 
Sikkerhedsudvalg 
Carsten Lau Isaksen, Forbund orienterer: 
Udvalget har behandlet nogle få spørgsmål om merit – ellers har der mig bekendt ikke været 
aktivitet. 
 
Ordensudvalg   
Just Larsen, Næstved orienterer:   
Ingen aktivitet og det er jo godt. - Vi samles kun når nogen klager over noget. 

Regnskab 2016  
Susanne Irvang, Kasserer, Fremlægger det afsluttede Regnskab for 2016 
Regnskabet bliver GODKENDT 
 
Status - regnskab 2017  
Susanne Irvang, Kasserer orienterer om 2017 Regnskabet frem til oktober  
 
Indkomne forslag  
Der er ingen indkomne forslag 
 
Budget 2018  
Susanne Irvang, Kasserer orienterer om Budget 2018  
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Fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår samme kontingent som i år. 
35 kr. pr. medlem pr. år. 
Skole = 1.000 kr. pr. år 
 
Kontingentet godkendes. Det besluttes, at Forbundets sekretariat kommer med forslag i 2018 om 
fastsættelse af kontingentets prisniveau gældende fra 2019. 
 
Valg til bestyrelsen  
3 fra den nuværende bestyrelse er på valg: 
- Johannes Madsen  
- Mikkel Højgaard Larsen 
- Lise Usinger 
Alle genopstiller, og da der ikke er andre som stiller op bliver alle genvalgt. 
  
Valg til ordensudvalg 
Just Larsen og Ole Brudsø er på valg: 
Just Larsen ønsker ikke genvalg og træder ud. 
Ingen har været i kontakt med Ole Brudsø 
 
Rene L Christensen fra Næstved stiller op 
Niels Staun er nuværende suppleant men stiller op til en udvalgspost 
Rene L Christensen og Niels Staun vælges. 
 
Jan Bønding stiller op til suppleant og vælges 
 
Eventuelt. 
Hanne Olesen, Odense Klatreklub: 
Uddannelse af instruktører bør være mere fleksibel sådan at klubben selv kan uddanne og tilkøbe 
en censor. 

Morten Nielsen, Haderslev Klatreklub: 
Enig med Hanne – Det vil være godt hvis vi selv kan uddanne Instruktører og få udsendt en censor 
fra Forbundet. 

Carsten Lau Isaksen, Forbund:  
KlatreInstruktør uddannelserne er i det nye system har ikke længere en særlig eksamen. Det er i 
stedet en sammenhængende uddannelse, så det er ikke muligt i det nye system at sende en censor. 
En af de største årsager til at systemet blev ændret var netop, at det var svært for de fleste klubber 
selv at uddanne Instruktører. Der var selvfølgelig nogle få klubber som kunne, men vi valgte at 
ændre til et system, som hjælper de mange. 
Det nye system gør det for de fleste klubber mere simpelt at blive Instruktør – Vi har haft et ønske 
om at skabe flere uddannelsestrin på lavere niveau – til gengæld vil vi gerne sikre at uddannelserne  
er forholdsvis ens og på et højt niveau, og det mener vi, at vi kan gøre med den nuværende gruppe 
af dygtige uddannere. Hvis der er flere interesserede i uddannerjobbet, er de velkomne til at 
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henvende sig til Forbundets sekretariat, men for at sikre armslængdeprincippet kan man ikke 
uddanne i sin egen klub. 

Niels Staun, Aalborg Klatreklub 
Der er behov for opstramning på sikkerhedsudvalget og instruktør uddannelserne. 
 
Carsten Lau Isaksen, Forbund: 
Uddannelserne har nu kørt i nogle år og det er vores oplevelse i sekretariatet, at det fungerer rigtig 
godt for langt de fleste klubber og for deltagerne på kurserne. Det er sikkert et meget godt 
tidspunkt at stoppe op og evaluere uddannelserne. Det kunne være fint at få gjort i foråret.   
 

Repræsentantskabsmødet afsluttes 
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Deltagere: 

Erling Strauss CRUX 

Hanne .Olesen Odense Klatreklub 

Hanne Lindegren Roskilde Klatreklub 

Jesper Mougaard Silkeborg Klatreklub 

Just Larsen Næstved Klatreklub 

Lars Backer Køge Klatreklub 

Lillian Andersen CRUX 

Mikael Noe Østjysk Klatreklub 

Mikkel Grothe Silkeborg Klatreklub 

Jan Bønding Dansk Bjerg og Klatreklub (B&W) 

Morten Nielsen Haderslev klatreklub 

Niels Staun Aalborg Klatreklub 

Peter Thulstrup Roskilde Klatreklub 

Povl Lund Nielsen CRUX 

René L. Christensen Næstved Klatreklub 

Stefan Nauschütt Ribe Klatreklub 

Anders Andersen Ribe Klatreklub 

Asger Eller Århus Klatreklub 

Christian Nicolaj Ørum-Petersen Aarhus Klatreklub 

Mikkel Højgaard Larsen Dansk Bjerg og Klatreklub (B&W) 

Susanne Irvang Dansk Bjerg og Klatreklub (B&W) 

Lise Usinger Dansk Bjerg og Klatreklub (B&W) 

Bent Johansen Ribe Klatreklub 

Primula Aalund Dansk Bjerg og Klatreklub (B&W) 

Margrethe Thuesen Århus Klatreklub 

Carsten Lau Isaksen Dansk Klatreforbund 

Lotte Molsing Dansk Klatreforbund 

Susanne Vestergaard Dansk Klatreforbund 

 


