
	

	

1	

 

Kære klubber. 

Dansk Klatreforbund indgår strategiaftale hvert fjerde år med DIF, og aftalen er grundlæggende for 
forbundets indsatser i perioden. Vi er midt i processen for næste strategiaftale 2022 - 2025, hvor 
Dansk Klatreforbunds bestyrelse håber, at I rundt omkring i klubberne vil være med til at give inputs 
til de fire spor. I marts måned afvikler vi fire virtuelle møder – et for hvert spor, hvor I er velkomne 
til at deltage. Nedenstående er en kort gennemgang af de fire spors visioner. De fire spor er: 

SPOR 1: faciliteter 

SPOR 2: klubudvikling 

SPOR 3: motion og fællesskab 

SPOR 4: en sammenhængende indsats for børn og unge 

 
SPOR 1: Klatrefaciliteter 

 

Dansk Klatreforbund ønsker at stifte flere klubber i Danmark og hjælpe eksisterende klubber til at 
udvide og modernisere klatrevægge og haller. 

Der er stadig et stort og uudnyttet potentiale for at få flere i gang med klatresporten i Danmark, og 
én af de største forhindringer er mangel på moderne faciliteter.  

Dansk Klatreforbund er førende indenfor rådgivning og vejledning af klatrefaciliteter, og vi vil 
fremover gerne være endnu mere proaktive og facilitere gennemførelsen af flere klatrevægge. Vi vil 
arbejde med alle facetter i processen; fra placering, økonomi, materialer, vægge og godkendelser i 
dialog med samarbejdspartnere. Vi vil inddrage flest mulige aspekter om miljørigtige valg i byggeri 
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af nye faciliteter. Vi vil udvikle skriftligt materiale, som understøtter vores rådgivning og vejledning 
af klatrefaciliteter til brug for vores klubber og andre samarbejdspartnere. Rådgivning og vejledning 
sker ved både telefoniske- og fysiske møder. Ved nye byggesager, står vi til rådighed for klub eller 
institution, hvis vi kan se potentialet. 

Vi ser samarbejdspartnere i et bredt perspektiv og vil styrke dialog med kommuner, skoler, 
uddannelsesinstitutioner, efterskoler, fonde, kommercielle klatrefaciliteter og andre potentielle 
samarbejdspartnere for at opnå flere nye faciliteter. Flere faciliteter er vejen frem, hvis vi ønsker at 
imødekomme den store interesse for klatring og hermed et stigende antal medlemmer.  

Ved at sætte fokus på flere faciliteter kan vi samtidig imødekomme stigningen af medlemmer. Vi 
har allerede nu stor erfaring med, at et tæt samarbejde mellem klub og forbund gør proces og 
etablering nemmere. Vi ser et øget samspil mellem foreningsliv, skoler, kommuner og kommercielle 
udbydere, hvor samarbejde om faciliteter lykkes, og det bedste fra fleres verdener kommer i spil. 
Dansk Klatreforbund ønsker at imødekomme den øgede efterspørgsel og bevare klatresporten til 
primært at være en foreningssport.  

 

 

SPOR 2 – Vi vil styrke og udvikle vores klubber 
Dansk Klatreforbunds vision er, at landets klubber arbejder målrettet med klubudvikling ud fra otte 
temaer, som kan være med til at skabe mere velorganiserede klubber, der kan leve op til klubberne 
og medlemmernes forventninger og ønsker. Dansk Klatreforbund vil fortsat gerne opfattes som en 
meningsfuld samarbejdspartner og et naturligt valg for landets klubber. Med klubudvikling kan vi 
understøtte udviklingen af kompetente klubber, som bliver gode medspillere og en ressource i 
lokalområdet.  

Dansk Klatreforbund er med til at sætte klubledelsens opgaver og udfordringer på dagsordenen. 
Gennem dialog og videndeling løfter vi niveauet for de øgede ambitioner, som vi oplever klubberne 
har. De otte temaer er særlig relevante, fordi det er grundlæggende indsatser, som kan være med 
til at skabe en veldrevet klub.  

De otte temaer er: 

ORGANISERING – 4 temaer AKTIVITETER – 4 temaer 

1 Ledelses- og organisationsudvikling 1 Rutebygning 

2 Frivilligstrategi 2 Træning for børn og unge 

3 Uddannelsesniveau og ressourcepersoner 3 Introforløb 

4 Kommunikation 4 Træning for voksne 

 
Vi har erfaring med, at ved kontakt mellem klubber og forbund kommer vi længere. Ved at arbejde 
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tæt sammen med vores klubber opnår Dansk Klatreforbund og klubber mere idræt for pengene, og 
vi understøtter klubbernes potentialer langt bedre.  

Fremtidens medlemmer forventer mere og ønsker tilbud med højere service og niveau samt 
nemmere adgang til fællesskab og motion.  

Landets klubber skaber idrætten og er rammen for al udvikling og aktivitet. Dette spor har til 
formål, at klubberne rustes til at kunne følge med medlemmernes ønsker og behov. Veldrevne 
klubber er konkurrencedygtige og højner kvaliteten for danske klatrere.  
 

 

 
 
SPOR 3: Motion og fællesskab 
Voksne medlemmer er klatreforbundets største medlemsgruppe. I dette spor vil vi have særlig 
fokus på medlemmer over 25 år. Vi har set en stor medlemsvækst for denne gruppe; dog oplever vi 
også, at en del af de nye medlemmer hurtigt stopper igen. Vi vil arbejde med at skabe et miljø og 
nogle tilbud, der er med til, at klubberne kan fastholde denne gruppe. Voksne udøvere er en 
kæmpe ressource for klubberne, og dette spor skal understøtte mulighederne for aktiviteter for 
voksne motionister.  
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Dansk Klatreforbund ser et øget behov hos motionister, som eksempelvis at kunne komme hurtigt 
og nemt til klatring, have mål med træningen og at dygtiggøre sig og forbedre egne færdigheder.  

Ambitionen er, at Dansk Klatreforbund sammensætter aktiviteter på tværs af landet, som 
understøtter klubbernes aktiviteter og er med til at klubberne kan fastholde voksne medlemmer. 
Klatring er eminent til voksne nybegyndere, og vi vil med dette spor flytte nye medlemmer til at 
være faste medlemmer i foreningslivet. Dette spor skal inspirere klubberne til at få flere tilbud for 
voksne entusiaster i deres egen klub og sætte skub i muligheder for at samles på tværs af landets 
klubber med socialt samvær og forbedring af egne kompetencer i centrum. 

Det vil vi gøre ved: 

• kurser udbudt af forbundet  
• 2 årlige events for motionister 
• kompetenceløft af frivillige hjælpere til konkurrencer og events 

 

Kurser 

Vi vil yderligere understøtte gode tilbud til voksne medlemmer ved at arbejde for flere 
egenfærdighedskurser og workshops med træningsboost i klubberne, som understøtter 
struktureret træning. Vores kursusudbud for motionister er på nuværende tidspunkt mest rettet 
mod udendørs reb-klatring, og derfor vil vi også udarbejde kurser, som er målrettet motionister i 
bouldering og indendørs klatring. Det kan eksempelvis ske ved, at Dansk Klatreforbund kommer ud 
til udvalgte klubber med et program, der kan booste træningen og give klubben redskaber, som de 
kan arbejde videre med.  
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Konkurrencer som fællesskab 

I nuværende strategiperiode har vi haft et mål om at øge antallet af deltagere i vores konkurrencer. 
Det er lykkedes over al forventning, og det har betydet, at vi nu har bedre økonomi til afholdelse af 
vores konkurrencer. For at fastholde den gode udvikling vil vi gå skridtet videre. Vi vil forbedre 
vores set-up i forbindelse med afholdelse af konkurrencer. Vi vil uddanne klubbernes mange 
frivillige, og ved at se på alle facetter i forbindelse med afholdelsen kan vi lade konkurrencerne 
være samlingspunkt for gode oplevelser med klatring. Vi vil udvikle uddannelse af dommere og 
officials og lade live-streaming være et fast element, og vi skal holde fast i, at frivillighed er et 
bærende element i vores konkurrence set-up. Vi vil inddrage de klubber, som åbner dørene for 
Dansk Klatreforbunds konkurrencer, og sammen vil vi sætte fælles mål for nye standarder.  

 

Events 

Dansk Klatreforbund vil iværksætte to årlige events, som henvender sig til motionister. Vi vil 
samarbejde med klubber og frivillige, sponsorer og kommuner. Vi har succes med vores årlige 
sommerevent på Bornholm ”On the rocks”, som afvikles i samarbejde med frivillig gruppe, og det vil 
vi fortsætte med. Her deltager 150 klatrere (dog ikke i 2020, hvor færre deltog pga. corona), og der 
er forskellige kurser for deltagere, som løbende udvikles og tilpasses. Vi vil yderligere afholde en 
årlig event, som kan danne ramme om fællesskab og klatring, hvor vi inviterer lokalområdet med, så 
vi kan kombinere klatring med lokalt tema og få idrætten ud i bylivet. Vi vil søge fondsmidler og 
sponsorater til afvikling af vores 2 årlige events. Med afholdelse af to årlige event vil vi skabe 
mulighed for, at motionister kan mødes om klatring. Her er socialt samvær i højsædet, og 
målgruppen er klatrere, som ønsker andet end at klatre konkurrencer, men bare gerne vil holde sig 
i form, få mere viden om klatring og samtidig også gerne vil blive bedre eller bevare 
klatrefærdigheder.  

 
 

SPOR 4 – En sammenhængende indsats for børn og unge 
Vi vil udvikle fremtidens idrætstilbud til og sammen med unge. Det handler om at inddrage og give 
medbestemmelse. Det handler om at have det sjovt med fokus på inklusion, leg og fællesskab – om 
at skabe et frirum og at kunne dygtiggøre sig sammen med andre. Der skal være mulighed for at gå 
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talent- og elitevejen, men der skal også være mulighed for at fastholde unge, som vil flere ting i 
deres ungdomsår end klatring. Der skal ikke kun være en vej, men flere veje for unge i dansk 
klatring. 

Vi ønsker en sammenhængende indsats for børn og unge i dansk klatring, og vi vil sikre trygge og 
udviklende miljøer i klubberne for alle under 25 år. Vi vil udarbejde en strategi for en 
sammenhængende indsats for børn og unge, som skal føres ud i klublivet, hvor opbygning af 
træningsmiljøer for børn og unge er i fuld gang.  

 

Vi vil arbejde tæt sammen med landets klubber og støtte op om organiserede træningsmiljøer for 
børn og unge – Dansk Klatreforbund er et ungt forbund, og det er først indenfor de seneste par år, 
at klubberne har oprettet klatring for børn og unge. Den udvikling skal vi understøtte i dette spor. 
Strategien skal italesættes og bruges aktivt i samarbejde med klubberne, så vi kan få grundlagt en 
kultur, hvor børn og unge trygt kan være. Vi vil afprøve dialogbaserede metoder, som kan give os 
indikatorer på, om vi har trygge og udviklende miljøer i vores klubber; eksempelvis ved 
spørgeskemaer, evalueringer, dialogmøder eller ved talspersoner, som deltager på vegne af de 
unge.   

Ambitionen i dette spor er, at vi bliver flere unge, fordi flere unge giver flere muligheder for 
fællesskaber og er med til at vi i fremtiden også vil være entusiastiske klatrere i Danmark. 

Dansk Klatreforbund har haft stor succes med juniorprogrammet, som binder landet sammen. 
Dansk Klatreforbund sikrer, at der er mulighed for at møde andre klatrere og skabe udvikling for 
børn på alle niveauer. Vi ønsker, at fællesskab og bredde er i fokus i forbundets juniorprogram. Vi vil 
arbejde for at både store og små klubber kan deltage og få ”noget med tilbage i klubberne”.  
 
Juniorprogrammet er nu så veludbygget, at vi kan opdele det i tre regioner, og samtidig kan vi 
inddrage udendørs klatring for børn og unge, så juniorprogrammet løfter både udendørs- og 
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indendørs klatring. Juniorprogrammet er samlingspunkt for både forbund, klubber, udøvere, 
trænere og forældre og er central for dialog om et sundt træningsmiljø.  

På toppen af juniorprogrammet vil vi udarbejde et program for de unge, som ønsker at dyrke 
konkurrencer på højt niveau og i internationalt regi. Klatring er nu på OL-programmet, og med 
dette tiltag kan vi imødekomme de unge, som vil mere. 

Vi skaber sammenhæng i indsatsen for børn og unge ved at inddrage en ny gruppe med 
ungdomsmiljøer, da vi ser en stigende interesse for klatring fra uddannelsesinstitutioner. I 2019 og 
2020 er antallet af efterskoler, gymnasier og andre uddannelsessteder, som ønsker klatring på 
skemaet øget drastisk. Vi vil udarbejde undervisningsmateriale til brug for introduktion til klatring. 
Ligeledes vil vi inddrage efterskoler og arrangere efterskole-battle, som har til formål at understøtte 
og udvikle de nye ungdomsmiljøer.  

I forlængelse heraf arbejder vi med aktiviteter for unge på tværs af klubber – det er for alle unge, 
hvor medbestemmelse er i højsædet, og vi tager til både ind- og udland for at klatre nye steder. 
Målgruppen for denne gruppe er 16 – 25 år og henvender sig til de unge, som sætter fælleskab og 
oplevelser højt. 

 

 

 

Metode og målsætninger 

Vi ønsker at inddrage dygtige unge i klubberne og få etableret organiserede træningsmiljøer, hvor 
de unge får indflydelse og støtte til at etablere selvstændig træning. Her er et samarbejde med 
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landets klubber vigtig, fordi klubberne er omdrejningspunktet for at de gode træningsmiljøer kan 
skabes, for det er her de dygtige unge skal inddrages. Inddragelse er i bred forstand lige fra indhold 
i netværk og rutebygning og viden om træning. 

Vi vil danne trænernetværk og lade juniorprogrammet være samlingssted for udvikling og 
fællesskab for trænere med workshops med fokus på ATK.  

Træneruddannelsen er et vigtigt parameter for at få iværksat gode- og sunde træningsmiljøer for 
børn og unge. Vi har i denne strategiperiode tilpasset vores træneruddannelse DIF’s uddannelser og 
træning af børn og unge har nu en større vægtning i uddannelsen. Næste skridt er at få 
uddannelsen implementeret i klubberne og skabt interesse for trænerrollen.  

Dansk Klatreforbunds ambition er, at flere klubber arbejder med organisering af klatring for børn og 
unge. Vi har set en stigning af klubber med ungemiljø i denne strategiperiode og ønsker at denne 
udvikling fortsætter.  
 

 

 


