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Bestyrelsens forslag til kontingent 2020 

Dansk Klatreforbund finansieres først og fremmest af midler opnået via strategiaftale med Dansk 

Idrætsforbund (DIF). Derudover ved egenbetaling for aktiviteter og kontingent fra 

medlemsklubberne. Midlerne fra DIF er bundet til at løfte de dele af forbundets aktiviteter, som 

fremgår af aftalen (se de fire strategispor på hjemmesiden). Forbundets øvrige aktiviteter skal 

således finansieres næsten udelukkende af de penge, klubberne ligger via deres kontingent. Da det 

nuværende kontingent på 35 kr. pr. medlem stærkt begrænser mulighederne for at skabe nye 

meningsfulde aktiviteter for klubberne, foreslås det, at kontingentet hæves, således at det danske 

klatremiljø kan styrkes yderligere. De ekstra midler ønskes til at udvide det igangværende 

juniorprogram. 

 

Om juniorprogrammet 

I 2019 har Dansk Klatreforbund arbejdet seriøst med et juniorprogram til glæde for vores unge 

klatrere. Juniorprogrammet er blevet godt modtaget over hele landet, og vi har undervejs fået tilrettet 

og udviklet til børnene og de unges behov. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer, og ikke 

mindst er vi stolte af den samstemmende anerkendelse og opbakning, vi har fået fra unge, forældre, 

trænere og klubber.  

Juniorprogrammet har til hensigt at udvikle den enkelte klatres potentialer og skabe et rum for 

vidensdeling, læring og venskaber. Unge danske klatrere kan mødes i et sjovt, alsidigt og 

engagerende klatremiljø, hvor børn og unge bliver klædt på til et langt liv med klatring, uanset om 

de er til konkurrence, klippeklatring eller god motion. Juniorprogrammet styrker således fundamentet 

for dansk klatring af høj kvalitet, og vi vurderer derfor også, at det er en vigtig indsats at bevare og 

udvide.   

Dansk Klatreforbund har afviklet 21 aktiviteter under juniorprogrammet i 2019 rundt om i landet – 

lige så mange er i støbeskeen i juniorprogrammet i 2020. Ved en bedre økonomistyring, 

egenbetaling fra atleter samt frivillige kræfter blandt forældre og landets klubber kan Dansk 

Klatreforbund indenfor nuværende økonomiske ramme fortsat afvikle juniorprogrammets aktiviteter.  

 

Udvidelse af juniorprogrammet 

Nogle af Danmarks unge atleter har i 2019 deltaget i udenlandske konkurrencer og to træningsture. 

Det har været båret af frivillige forældre, velvillige konkurrenceerfarne unge trænere og koordineret 

fra sekretariatet i Dansk Klatreforbund. Denne gruppe af unge atleter fra hele landet har i løbet af 

2019 intensiveret deres træning og har opnået erfaringer med at konkurrere. De unge er kommet 

hjem med ny indsigt til deres respektive klubber.  
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Blandt forældre, trænere og atleter er der en fælles opfattelse af, at der er brug for flere ressourcer 

for at arbejde professionelt med de unge atleters aktiviteter, således at den daglige træning i 

klubberne kan følge med de unges behov for at træne. Derfor forslås en central koordinerende rolle, 

samt mere viden om intensiveret træning i hverdagen. 

Til dette søges derfor om kontingentforhøjelse på 15 kr. pr. medlem, for at styrke samarbejdet med 

klubbernes juniortrænere og udvikle og støtte de unge klatrermiljøer i Danmark.  

De ekstra midler skal benyttes til en sportslig og faglig koordinering fra Dansk Klatreforbund. Uanset 

på hvilket niveau en klub har organiseret træningen for unge, så har alle klubber brug for et 

samarbejde med forbundet omkring træning, konkurrenceplaner, kriterier for udtagelser og 

opbygning af en struktur og daglig træning. De ekstra midler skal tage afsæt i at understøtte korrekt 

træning for de unge (aldersrelateret træning), så vi bevarer sunde ungdomsmiljøer med trivsel og 

motivation for at lære og blive bedre. Det styrkede samarbejde med trænere er altafgørende og 

centralt for de unge atleters udvikling og det fremtidige klatreniveau i Danmark.  

Nedenstående klubber er de klubber (i alfabetisk rækkefølge) som har haft flest deltagere i 

juniorprogrammet, og disse 14 klubber forslås med i et udvidet samarbejde omkring juniorers daglige 

træning. Øvrige klubber kan indgå i samarbejder med nedenstående klubber: 

 

1. Aarhus Klatreklub 
2. Aalborg Klatreklub 
3. CRUX - Skælskør 
4. DBKK - København 
5. Holbæk Klatreklub 
6. Kolding Klatreklub 
7. Køge Klatreklub 
8. Næstved Klatreklub 
9. Odense (OSKK, OKK) 
10. PLØKS - Ballerup 
11. ROKK - Roskilde 
12. Sønderborg Klatreklub 
13. Viborg Klatreklub 
14. Østjysk Klatreklub 

 

Der er stor forskel på, hvor langt klubberne er med organisering af juniorarbejdet. Dansk 

Klatreforbund er klar til at håndtere og differentiere klubbernes behov, men der tages udgangspunkt 

i nedenstående udviklingsområder, som iværksættes fra Dansk Klatreforbund:  

 

• Indsigt i de enkelte klubbers organisering og målsætninger.  

• Vidensdeling, sparring om træning med klubbens udvalgte træner/trænere. 

• Stabilitet og grundtræning for de unge.  

• Skadesforebyggelse.  

• Periodiseret træning og specifikke træningselementer. 

• Dialog vedr. unge atleters konkurrencekalender. 

• Kriterier for udvælgelse – kontakt til klubtrænere i denne sammenhæng. 
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• Samarbejde med frivillige holdledere fra klubberne i forbindelse med planlægning af 
konkurrencer i udlandet. 

• Samarbejde med ungdomstrænere som repræsenterer Danmark til internationale stævner. 

• Dialog med trænere om workshops mm. i forbindelse med juniorprogram. 

• Opbygge et netværk blandt juniorprogrammets klubtrænere, som har interesse i at deltage 
som trænere til udenlandske konkurrencer. 

 

Vi håber, I vil støtte forslaget.   

 

KinKontingentstigning på 15 kr. pr. medlem, således at kontingentet fastsættes til 50 kr. pr 

medlem.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Dansk Klatreforbund 

November 2019 

 

 

 

  

Forslag til kontingent 2020  

Med en stigning på 15 kr. pr. medlem fastsættes kontingent 2020 til 50 kr. pr. medlem 


