
  

 

Verksamhetsberättelse 2021 

Fakta om året som gått 
 

Medlemskap i Riksorganisation: Svenska klätterförbundet 
Antal betalande medlemmar vid årets slut: 149 st. 

Medlemsavgift:  Senior 370 kr 
 Junior (upp till och med 19år) 260: - 

  
 

Kvinnor över 19 år                     22 
Kvinnor under 19 år                  41 
Män över 19 år                          61 
Män under 19 år                        25 
 
Föreningen har under pandemin tappat ca en fjärdedel (50 st) av medlemmarna. Några har 
försvunnit från vår ungdomsverksamhet men framförallt är det män över 19 år vi tappat. 

Styrelsen 
Ordförande: Magnus Röst 

V ordförande: Johan Käller 
Sekreterare: Elina Petersson 

Kassör:  Mikaela Rustén 
Övriga ledamöter:  Pernilla Hedberg, Martin Meyerman, Fredrik Alfredsson 

Suppleant: Cecilia Sonesson, Michael Ingebro 
 

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 4 st.  

Styrelsens berättelse 
Under 2021 har klubben och därmed även styrelsen haft reducerad verksamhet på grund av 
Covid-19-pandemin. Styrelsen har i samråd med tränarna och föräldrar anpassat träningar 
efter regionala råd. 

EVENT 
Planerade event såsom Climb-in och Olympiadagan på Liseberg uteblev på grund av Covid-
19-pandemin. 

Tävlingsarrangemang 
Föreningen var inte inblandad i några större tävlingar. Några medlemmar har däremot ställt 
upp som funktionärer på de tävlingar som arrangerats av andra klubbar. 

För att fira föreningens första 15 år arrangerades ett klubbmästerskap i samarbete med 
Backa Boulder. Av 54 deltagare fick 44 medalj i de totalt 19 klasserna. 

Utbildningar  
Verksamhetsåret har trots pandemin lyckats med att genomföra ett fåtal utbildningar . Ett 
antal aktiva atleter i träningsverksamheten inklusive några föräldrar har utbildats för säkring 



  

 

av topprep och ledklättring. I december hade klubben 8 deltagare på tränarutbildning nivå 1 
inom Svenska klätterförbundet. 

Kvibergs klätterklubbs tävlingsverksamhet 
Klubben har varit representerad på samtliga tävlingar med SM-status samt på JNM Boulder 
under 2021. 

Följande medaljer kan summeras: 

J-NM boulder (Köpenhamn) 
Ungdom A dam 3. Thea Novak 

J-SM boulder (Stockholm) 18 deltagare 
Junior dam 3. Sofia Cellini 
Ungdom A dam 1. Linda Asterling 2. Thea Novak 

Ungdom B dam 2. Astrid Muth 

SM combined (Luleå) 2 deltagare 

Dam 3. Alexandra Gullberg 

J-SM led (Lerum) 18 deltagare 
Junior dam 1. Sofia Cellini 2. Jenny Leandersson 
Ungdom A dam 1. Thea Novak 3. Linda Asterling 
Ungdom B dam 3. Astrid Muth 

 
/Tomasz Ratajczak, Tävlingssamordnare 

Kvibergs klätterklubbs träningsverksamhet 
Året började med ett mindre antal träningar och då klubben inte kunde bedriva ordinarie 

verksamhet beslutade styrelsen att inte fakturera någon träningsavgift under 2021. 

Efter sommaren har däremot träningen återgått till något som kan likna det normala och 
planeringen av ny grupp påbörjades. Resultatet blev inte riktigt vad vi planerade men det 
blev bra ändå. Vår yngsta grupp med klättrare har nu formats till en grupp med nya ledare. 

Det roliga är att ledarna kommer från vår egen ungdomsverksamhet i Mellangruppen. 

Verksamheten i siffror: 
Ninjagruppen (6-10 år) 6 atleter och 2 ledare som tränar 1 gång per vecka. 

Grupp 1 (12-16 år) 10 atleter och 3 ledare som tränar 3 gånger per vecka. 

Mellangruppen (15-17 år) 11 atleter och 4 ledare som tränar 4 gånger per vecka. 
Äldregruppen, en grupp av äldre atleter som tränar tillsammans med Henrik Sennelöv 
varannan vecka. 
  



  

 

 
 

Verksamhetsplan för 2022  

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 
Klubben planerar att fortsätta med den verksamhet som nu bedrivs. 

Vi får då och då förfrågningar om 10-12-åringar så om vi hittar engagerade föräldrar och 
andra ledare finns det en lucka att fylla. 

Event 
Inga planerade event under året. Dock vet vi att förbundet söker arrangörer av tävlingar. Vi 
håller dialogen med de kommersiella gymmen i Göteborg levande för att se vad vi kan göra 

tillsammans. 

Utbildning och säkerhet 
Under 2021 planeras för ytterligare en klippklätterinstruktör. Detta genom förbundets 

återstartstöd. 

 

Budget 
Styrelsens förslag till budget summeras till ett underskott på knappt 30.000 kr. 

Detta motiveras med att föreningen har pengar i kassan. 
 

 
Göteborg 2022-04-16 

 
 

Magnus Röst/Ordförande   Mikaela Rustén/Kassör 


