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Punkter 
 
1.3 Idrætssystem (infosport.dk) 
DIFs repræsentantskab har besluttet at opkræve brugerbetaling af idrætssystemet, infosport.dk som 
forbundet anvender til registrering af instruktører. Denne brugerbetaling er for omkostningsfuld for 
forbundet.  
 
DIF afkræver svar den 1. august 2010. Dansk Klatreforbund ønsker ikke at benytte idrætssystemet. 
Povl Lund afgiver svar til DIF.  
 
Fremadrettet arbejder Povl Lund og Kent Klein med at udvikle vores eget system.  
 
1.7 Klippekursusudvalg 
Bestyrelsen henstiller til, at S1 for fremtiden skal være basiskursus for at deltage i K1.  
Begrundelsen er, at det skal øge kvaliteten af læringen og sikkerheden på K1. 
Vi forventer at klippeklatreudvalget implementerer dette inden år 2011. 
 
1.9 Kort orientering om nordisk møde i Oslo i maj måned.  
Carsten og Niels har været til nordisk møde i Oslo. Sverige, Norge, Finland og Danmark var 
repræsenteret.  
Niels Staun har modtaget mandat til at repræsentere de nordiske lande i IFSC. 
Niels Staun har været til årsmøde i europæisk council for IFSC, hvor han har opnået valg som 
medlem i bestyrelsen. 
 
 
2.3 Ny hjemmeside 
Bestyrelsen ønsker, at oplyse klatresamfundet omkring lauch af den nye hjemmeside. Povl Lund har 
ansvaret.  
Laila reklamerer på Facebook. 
 
 
2.4 Bogprojekter 
Selfcoached Climber 
Den danske oversættelse er færdig. Den mangler sidste gennemlæsning + reklamer. Forventes 
færdig ultimo september.  
 
Instruktør Håndbogen (VKI håndbog) 
VKU udvalg er afventende på kopi til gennemlæsning.  
Peter Chapman og Carsten tager kontakt til Kettinge Værk.  
 



2.5 Nyt fra kasseren og økonomi 
Kvartalsregnskabet er ikke opdateret. Johannes og Niels kigger på kvartalsregnskabet. 
 
Den nye regnskabsinstruks er ikke implementeret endnu. Det haster med at få den nye 
regnskabsinstruks implementeret, men er afhængig af udgiftsspecifikationen. Povl Lund og 
Johannes sørger for dette. 
 
 
2.6 Koncept og ramme for National workshop.  
Carsten arbejder på at ændre konceptet for national workshop.  
I stedet for én årlig tilbagevendende national workshop, skal der i stedet tilbydes fire regionale 
workshops, hvor en lokal klub indgår i et samarbejde med forbundet. Forbundet arrangerer 
foredragsholdere/undervisere, den lokale klub arrangerer overnatning/forplejning efter ønske og 
lokale muligheder.  
 
Bestyrelsen henstiller at forbundet tilbyder fire regionale workshops, ifølge Carstens skitserede 
model. Forbundet skal fortsat afholde én national workshop. Det vil være en fordel at arrangere den 
nationale workshop i forbindelse med repræsentantskabsmødet. 
 
Carsten arbejder videre efter denne henstilling. Implementering i 2011.  
 
 
2.7 Sommertræf i Ardeche 
FU udarbejder retningslinier for honorering af undervisere. 
 
3.2 Normer og andre dokumenter 
Godkendelse af reviderede VKI-normer m.fl.  
Normerne er gennemgået og bestyrelsen har godkendt ændringerne.  
 
 
3.3 Ønske om forbundsmidler til boltning på Bornholm 
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel fra en selvudnævnt gruppe, der gerne vi udvikle 
sportsklatring på Bornholm.   
Bestyrelsen synes at projektet omkring boltning af gamle brud på Bornholm er yderst interessant og 
en god mulighed for at udvikle sportsklatring i Danmark. Situationen er, at der nu er et grundlag for 
en ad. hoc. arbejdsgruppe, der vil arbejde med projektet.  
 
Bestyrelsen henstiller at Stefan Jacobsen bliver formand for denne ad. hoc. arbejdsgruppe.  
Peter Chapman er bestyrelsens kontaktperson for denne arbejdsgruppe. 
 
Bestyrelsen henstiller at gruppen har fokus på at udvikle et område, som er brugbart i forbindelse 
med undervisning. Et undervisnings/kursus-”crag” vil kræve sportsruter fra grad 4 - 6a.  
Hvilke grader, der ellers kan udvikles i områderne er op til gruppen at vurdere selv.   
 
Bestyrelsen ønsker at støtte projektet med kr. 3000,- indtil videre. Bestyrelsen forsøger at ansøge 
breddemidler i DIF til projektet. 
 
Bestyrelsen henstiller, at de kendte etiske regler for traditionel klatring på Bornholm bliver 
overholdt. Bestyrelsen tillader boltning af brud og støtter dette økonomisk. Bestyrelsen støtter ikke 
boltning af etablerede traditionelle klatreområder.  



 
 
 
4.2 Brev fra de danske UIAGM-guider vedr. forbundets alpin kursus 
Bestyrelsen ønsker at opklare de misforståelser, der er opstået i forbindelse med forbundets alpin 
kursus. Peter Chapman tager kontakt til kursuslederen Rasmus Wesenberg.   
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