
  

 

Verksamhetsberättelse 2018 

Fakta om året som gått 
 
Medlemskap i Riksorganisation: Svenska klätterförbundet 
Antal betalande medlemmar vid årets slut: 185 st. 
Medlemsavgift:  Senior 350 kr 
 Junior (upp till och med 19år) 240: - 
  
 
Kvinnor över 19 år                     40 
Kvinnor under 19 år                  25 
Män över 19 år                         95 
Män under 19 år                        25 

Styrelsen 
Ordförande: Martin Meyerman 
V ordförande: Magnus Röst 
Sekreterare: Elina Petersson 
Kassör:  Björn Östman 
Övriga ledamöter:  Olof Hedberg, Thomasz Ratajzak, Martin Ståhl 
Suppleant: Krister Syrtén, Ulla Gawlik 
 
Under hösten avgick föreningens ordförande Margareta Puu. Vice ordförande Martin 
Meyerman ersatte och Suppleanten Magnus Röst gick in som v orförande. 
 
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 12 st.  

Styrelsens berättelse 
Styrelsen har under året stöttat och jobbat med klubbens verksamhet som exempelvis 
träningsgrupperna och de olika event som vi deltagit i. 
Styrelsen har även varit närvarande vid klubbens öppna träningar som bedrivits (och 
kommer fortsätta) på Klätterlabbet i Partille på söndagar. 
 
Styrelsen var representerad på Svenska klätterförbundets stämma 2018 samt på nationellt 
accessmöte som hölls i Bro i oktober. 
 
Styrelsen har arbetat brett för att öka samarbetet mellan klubbarna i både närområdet och 
regionen. 
 



  

 

EVENT 

Olympic days 
För andra gången var klubben på Liseberg med den mobila boulderväggen och 
representerade klättersporten. Både klubben och sporten fick bra kritik för genomförandet 
där intervju på Lisebergs stora scen ingick. 
Uppskattningsvis provade ca 800 ungdomar och barn på klättring i dagarna tre. 
 

Climb in 
Klubben blev inbjudan av Göteborgs klätterklubb att närvara och arrangera prova-på-
klättring under Climb in. 
Vi höll till på introväggen och omkring 50 nya klättrare gästade oss under dagen. 
 

Tellus Kultur och demokratifestival 
För andra gången var klubben även med på Tellus-festivalen med den mobila väggen. Detta 
gjorde att en stor mängd barn och ungdomar som normalt sett inte har möjlighet att prova 
på klättersporten äntligen fick chansen. 
 

Lysekils Kulturvecka 
Tillsammans med Lysekils klätterklubb användes klätterväggen i samband med kulturveckan. 
På en aktivitetsyta kunde vi erbjuda klättring och berätta om föreningarnas 
ungdomsverksamheter. 
 

Tävlingsarrangemang 
Föreningen deltog som funktionärer när KFUM Skellefteå arrangerade SM lead under SM-
veckan. Ett fantastiskt roligt event med stor uppmärksamhet. 
Kviberg och Halmstads klätterklubbar arrangerade under våren det första 
distriktsmästerskapet för juniorer. Tävlingen genomfördes i olympisk stil med alla tre 
disciplinerna. 
Under hösten arrangerade samma klubbar även JSM Bouldering med rekordstort antal 
tävlande. 
Tack alla funktionärer som ställer upp i klubbens namn! 
 

Utbildningar – Klätterledare 
Kvibergs klätterklubb har under 2018 utbildat i egen regi sina aktiva medlemmar samt 
vidareutbildat sina instruktörer. Fokus låg under våren 2018 på att alla ledare i 
ungdomsverksamheten skulle vara utbildade klätterledare. 

  



  

 

 

Kvibergs klätterklubbs tävlingsverksamhet 
 

INTERNATIONELLT 
JEM lead 
Imst 
Youth A 
14. Olof Morsing 
  
EYC München 
Youth A pojkar 
20. Olof Morsing 
  
NORDEN 
JNM lead 
Århus 
Youth A Killar 
1. Olof Morsing 
  
JNM boulder 
Helsingfors 
Youth A Killar 
6. Olof Morsing 
Youth B Tjejer 
7. FALKESTRÖM Alice 
  
SVERIGE 
SM lead 
Skellefteå 
4. Olof Morsing 
6. Markus Gillberg 
  
JSM boulder 
Halmstad 
Juniorer Pojkar 
5. Theo Örtendahl 
Ungdom A Tjejer 
1. Alexandra Gullberg 
Ungdom A Pojkar 
1 Olof Morsing 
3 Gustaf Sonesson 
Ungdom B Tjejer 
1 Sofie Asterling 
5 Nora Elmberg Ståhl 
  



  

 

JSM lead 
Eskilstuna 
Youth A Killar 
1. Olof Morsing 
3. Gustav Sonesson  
Youth A Tjejer 
1. Alexandra Gullberg  
Youth B Tjejer 
1. Sofie Asterling  
3. Nora Ståhl Elmberg 
Topprep Födda 2005–2007 Tjejer 
2. Meja Gullberg  
3. Linda Asterling  
4. Tuva Lagerstedt  
  
13 maj 
JDM väst 
Halmstad 
Youth B Flickor 
1. Sofie Asterling 
Knattar A Flickor 
1. Linda Asterling 
Knattar A Pojkar 
1. Love Silvmyr 
Knattar B Flickor 
1. Matilda Adler 
 
Tomasz Ratajczak, Tävlingsansvarig 
 

Kvibergs klätterklubbs träningsverksamhet 
Under 2018 har 2 olika tränarutbildningar genomförts för tränare och föräldrar i Kvibergs 
klätterklubb. 1 utbildning av Pablo Scorza med fokus på skadeförebyggande träning för barn 
och ungdomar som gick under 1 heldag i Göteborg. Här deltog 10 tränare och föräldrar från 
Kvibergs klätterklubb. 
4 stycken tränare har också gått Svenska klätterförbundets barn och 
ungdomsledarutbildning (steg 1) som gick i Halmstad i slutet av sommaren. 
4 stycken tränare har avslutat sitt engagemang i Kvibergs klätterklubb under 2018, det har 
dock tillkommit 6 nya tränare/hjälptränare så vakanserna har blivit fyllda utan att träningen 
för våra barn och ungdomar blivit lidande. 
Vi har påbörjat byte av träningsanläggning från Klätterdomen till Klätterlabbet för större 
delen av våra träningsgrupper, ett arbete som kommer vara slutfört i årsskiftet 2018/2019. 
Vi har för närvarande träningsaktiviteter på Klätterlabbet, Klätterfabriken och en liten del på 
Klätterdomen. 
Olof Hedberg 



  

 

Access och bult 
Kvibergs klätterklubb har fortsatt sin aktiva roll som ombesörjande för förenings områden i 
Göteborg med omnejd. Klubben har även varit en stöttepelare till Göteborgs klätterklubb 
som haft problem gällande etablering av nya linjer när både privat aktör samt Partille KK 
utvecklat området vidare utan godkännande. Kvibergs klätterklubb har i samarbete med 
boende i Hyltebergen tagit fram en lösning på pågående accessproblem. 
 
För bult- och accesskommittén 
Olof Hedberg Michael Ingebro Martin Meyerman 

Material 
Under 2018 har viss utrustning kasserats och ersatts av ny. Inga större inversteringar har 
gjorts. 
Uppmaning till medlemmar: Vi har allt som behövs för ett lyckat evenemang eller resa runt 
klättring. Hör av er om ni behöver något. Klubbens tillgångar tillhör medlemmarna! 
 
Magnus Röst, Materialansvarig 
 

Utredning Klubblokal 
Årsmötet 2018 beslutade att utreda möjligheterna för klubben att driva en egen klätterlokal. 
Då klubbens aktiva funktionärer är få och arbetsuppgifterna fler har denna utredning hållits 
på en väldigt slimmad nivå. 
Sammanfattning: 

• Stödet för klubbdriven lokal är stort bland klubbens medlemmar. 

• Intresse finns från andra föreningar att samarbeta. 

• Startkapital för investeringen saknas. 

• Stor eller liten lokal? 
En stor lokal kräver större investering. 
En mindre lokal kan vi bygga själva med egna medel, men kommer den nyttjas och 
bära sig ekonomiskt? 

Mer information och diskussion på årsmötet. 

  



  

 

 

 

Verksamhetsplan för 2019 

Styrelsen har för avsikt att förvalta och utveckla klubben i den riktning medlemmarna vill. 
Förhoppningsvis kan fler medlemmar synas och verka inom föreningens ramar vid 
kommande klubbdagar etc. 

Tränarledd verksamhet 
Verksamhetsplan 2019 
Fortsatt träningsverksamhet för våra barn och ungdomsgrupper. 
Satsning på utomhusklättring 1 dag i veckan (söndagar) från April-September 
Starta upp en liten barngrupp från 5 år (max 5-6 deltagare med obligatorisk föräldranärvaro). 
Tränarsektionen äskar 20 000 kr för materialinköp och kursavgifter i sitt fortsatta arbete. 
under 2019. 

Bult och access 
Under året 2019 kommer klubben att sätta upp fler skyltar och arbeta tätare med Göteborgs 
Klätterklubb gällande access. Ett långsiktigt mål är en gemensam central för alla klubbar i 
området för att underlätta för både klättrare och boende. 

Event 
2019 satsar vi på att det blir ännu fler aktiviteter i klubben och att det dyker upp ännu fler 
deltagare på eventen och även att fler vill vara med och anordna olika aktiviteter för 
klubben. 
 
Alla medlemmar inom föreningen kan lämna förslag på att projektleda/genomföra event. 
Förenignens samlade erfarenheter finns till hands som stöd. 
 

• Klubben kommer medverka på Climb in 2019. Samma upplägg som tidigare år och vi 
söker fler frivilliga funktionärer från klubben. 

• Klubbdagar kommer att arrangeras så som bouldering eller rep ute på närliggande 
klippor. 

Utbildning och säkerhet 
Under 2019 kommer fler medlemmar att utbildas inom ramen av föreningens verksamhet. 
Det kursutbud som Kvibergs klätterklubb i skrivande stund kan erbjuda sina egna 
medlemmar är samtliga utbildningar för inomhusklättring, klätterledare samt 
sportklätterkurs på klippa. 
På agendan för 2019 finns sportklätterkurs på klippa för några av våra utövare samt 
fortbildning för ledarna i ungdomsgrupperna med fokus på säkerhet. 
 
Göteborg 2019-03-17 
 
Martin Meyerman/Ordförande   Björn Östman/Kassör 


