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Medlemstilgangen fortsætter. Vi er nu næsten 1700 medlemmer af klubben. Faktisk går
det så godt, at vi er ved at ha’ nået smertegrænsen i forhold til hvor mange vi kan være i
Blocs & Walls i de travle timer – især på hverdagsaftener.
Klubbens gæld er betalt tilbage, og det betyder at vi nu kan bruge flere af vore indtægter
på medlemsaktiviteter. Og på vedligehold af faciliteterne. Men der er stadig behov for en
tæt budgetstyring. Og for indtægter ud over medlemskontingenterne. Vi budgetterer for
andet år i træk med et ganske lille overskud.
Events/ Prøv klatring er fortsat en stor aktivitet i hallen. I bestyrelsen har vi drøftet om vi
burde begrænse det for at skabe mere plads på væggene til medlemmerne. Men prøv
klatring er en væsentlig indtægtskilde for klubben, og introducerer mange nye til klatringen.
Så vi har valgt at søge andre løsninger for at skabe mere plads
Vi søger løbende at finde nye kilder til at finansiere medlemsaktiviteter. I 2017 indgik vi en
samarbejdsaftale med Petzl. Aftalen indebar blandt meget andet, at vi afholdt
sikringsworkshops i B&W i forbindelse med Petzls Gri-Gri tour i foråret.
Vi søger også et samarbejde med Team Copenhagen om støtte til talentarbejde i klubben.
Regnskabet udviser et underskud – men det gør det som følge af en ændret praksis i
forhold til periodisering. Realiteten er at vi har haft et økonomisk godt år, hvor vi har holdt
os meget tæt på det budgetterede. Det vender vi tilbage til.
------I 2017 kunne vi indvie vores nye udendørs boulder. Trods en regnfuld sommer har
boulderen været flittigt brugt. Tak til Ida for et kæmpe arbejde med projektering og
forberedelse. I pinsedagene genopbygger vi mobilboulderen og fejrer dens tilbagekomst
med gril, dj og nye problemer i alle niveauer

Rutebyg er blevet styrket med fast ansættelsen af Ulrik Lund som rutebygkoordinator. For
at sikre medlemmernes mulighed til at bygge ruter, samtidig med at vi minimerer af gener
for andre medlemmer, kan rutebyg må finde sted før kl. 16 på hverdage, fredag og søndag
aften, samt i perioder med sektionsbyg.
Der skal være minimum 4 årlige sektionsbyg af en uge. Der skal være 2 årlige rutebygger
kurser for nye rutebyggere. Der er ophængt en kalender og regler for rutebyg på klubbens
opslagstavle.

Som opfølgning på beslutning om kalk på sidste generalforsamling, har vi opsat plakater
med opfordring om at begrænse brug af løs kalk og kalkbolde, samt opsat flydende
kalkdispensere. Vi har ikke endnu evalueret.
-------På aktivitetssiden har B&W cuppen vokset sig til en stærk tradition. I 2017 havde cuppen
stor deltagelse - over 70 deltagere ved begge cups og fantastisk stemning både ved
boulder og lead. Tak til alle involverede i planlægning og afvikling – ikke mindst Mads
Jørgensen - for en kæmpe indsats. Og til Gudjon for musik og speak under finalerne
Midnight boulder vender stærkt tilbage i efterårssemestret.
Vi har også afholdt for tredje år i træk afholdt børnekonkurrence for klubbens holdbørn. Vi
havde deltagelse fra mange glade børn i alderen 3-12 år. En stor tak til Mads Wied.
Flere af vore unge medlemmer klarer sig godt i hallerne og på klipperne, med flotte
placeringer i konkurrencer og fornemme præstationer udendørs. Blandt de mest markante
kan vi nævne:
Thomas Blaabjerg er den første i Danmark som lukker 9a (foråret 18 i Spanien). Og den
første dansker til at bouldre 8b+ (sommeren 17 i Schweiz) Et stort tillykke med begge
præstationer.
Primula lå stabilt i top 20 i junior world cup´en i 2017.
Natacha har gået 8c som den 1. danske kvinde og den 4. dansker nogensinde. Kæmpe
tillykke med præstationen.
---I 2017 havde vi rekorddeltagelse på turene til Bornholm i forsommer og efterår og
velbesøgte ture til Göteborg, samt påske- og sommertræf til Sydeuropa, vinteralpinisme og
isklatring i Norge og meget mere. Diana har overtaget formandskabet for klubturudvalget
og har sammen med udvalget sat alle sejl til. 2018 turprogrammet er overvældende og

kommunikationen omkring klubbens ture har fået et meget stort løft. Peter H. har afholdt
rebkurser i sundholm og på flere af turene har der været workshops som hjælper nye ud
på klippen.

Ved Klubbens julefrokost i Blocs & Walls viste Camilla Hylleberg sin NAFF vinderfilm om
Nordvægge. Klubben var igen vært for REEL ROCK i oktober. Og i vores klublokale i det
optiske tårn har vi blandt andet haft foredrag om bjergbestigning i det nordlige Pakistan,
om klatring på kalksten og filmforevisninger. Det har været nogle gode og velbesøgte
aftener, men vi vil gerne have det ind i en fastere gænge – ideelt så man som medlem
ved, at for eksempel den første torsdag i måneden er der klubaften i DBKK. Hvis nogen
gerne vil tage ansvaret for det, må I gerne gribe fat i en af os fra bestyrelsen.
Og så har vi udsigt til nye naboer, når madmarkedet Reffen rykker ind på Refshaleøen.
Det bliver spændende. I første omgang har det også givet nogle udfordringer i forhold til
nye parkeringsregler. Men vi har landet en fornuftig aftale med udlejer (REDA) med 100
gratis parkeringspladser til medlemmer og gæster. Og med de nye opstillede devices i
hallen til registrering af parkering, håber vi at det kommer til at fungere.
Ikke alt har dog været positivt. I 2017 havde vi en alvorlig faldulykke i hallen. Det er en
påmindelse om at selv om indendørs klatring statistisk set er en sport, hvor der sker
relativt få ulykker, så er risikoen aldrig nul. Og en ulykke kan være alvorlig.
Vi har efterfølgende besluttet at indføre GriGri+ på sikringskurser og begynderhold. Vi
havde i forvejen besluttet det samme for børne og ungdomshold. Det er på linje med
anbefalinger fra klatreforbundene i Tyskland og Schweiz. Vi har også udvidet arealet i
hallen med gummibelægning. Og så har vi igangsat en analyse af erfaringerne med de
tiltag som vi selv løbende har taget for at forbedre sikkerheden og tiltag fra andre klubber
og andre lande. Analysen er ikke færdig.
-------

2017 måtte vi desværre sige farvel til Margrethe som formand for bestyrelsen og Cathrine
som formand for rutebyg. En stor tak til dem begge for et kæmpe arbejde og engagement i
klubben. Deres pladser er overtaget af Martin Harss og Erik Vilen, mens Morten Damkjær
overtog formandsposten.
Noget af det første den ”nye” bestyrelse har kastet sig over har været den udviklingsplan,
som blev påbegyndt i forsommeren. Planen er tænkt som et arbejdsredskab for
bestyrelsen. Til at afklare, hvad vi synes er de vigtigste områder for vores arbejde. Og til
planlægning og opfølgning.

Udover to heldagsseminarer for bestyrelsen, afholdt klubben et medlemsmøde i oktober
2017 for at få input til planen. Tinne har derudover gennemført ”floor walk” interviews af
klatrere i Blocs & Walls.
Planen er tænkt som et levende arbejdsredskab for bestyrelsen. Den hænger på
bagvæggen i multifunktionsrummet, så den er tilgængelig og så vi løbende kan opdatere
den. Vi vil opfordre medlemmerne til at kigge på den, og også gerne sende forslag til
aktiviteter til bestyrelsen. Man er også meget velkommen til at tilbyde at stå for løsningen
af en konkret opgave. Enten en som er nævnt i planen – eller en ny.
(En dokumentversion af udviklingsplanen er også bilagt den skriftlige udgave af denne
beretning.)
Planen identificerer fire hovedtemaer for bestyrelsens arbejde:
•
•
•
•

En stærk klubkultur med et stærkt engagement
Sportslig udfoldelse & Udvikling på alle niveauer
Fremme af udendørs klatring og bjergsport samt adgang til fællesskab om udendørs klatre- og
bjergoplevelser
Faciliteter i top og en sikker styring

Under hvert tema har vi fastlagt en række strategiske mål. Og under de strategiske mål er
der en række aktiviteter, som vi planlægger at gennemføre for at bidrage til målsætningen.
Et af de områder som vi efter planen først har kastet os over er at sikre, at vi har plads på
væggene trods medlemstilgang; og at vi fortsat efter 2023, hvor vores nuværende lejemål
udløber, har adgang til mindst lige så gode klatrefaciliteter som i dag.
Et udvalg med Erik i spidsen har arbejdet med sagen over de sidste måneder. Det har ført
til en beslutning om øget brug af Sundholm, og til det forslag vi senere skal behandle om
bygning af mere væg i B&W. Vi har også været i forhandlinger med REDA og andre
potentielle udlejere. Vi har ikke en konkret aftale, men vi forventer at det vil være muligt at
forlænge lejemålet for Blocs & Walls i foreløbigt 5 år indtil 2028. Vi taler også med REDA
om en eventuel mulighed for at udvide hallen. Hvis det bliver aktuelt vil vi indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling.
Planen tager også fat på et andet udfordret område – nemlig styrkelse af klubkultur og
engagement. Det er en sværere øvelse. Man kan ikke bare beslutte sig for en stærk
klubkultur. Men vi mener, at vi har meget at bygge på. Klubben har allerede gang i gode
aktiviteter, og vi har i planen identificeret flere tiltag, som vi gerne vil sætte i værk. Fra de
store om hjemmeside – og information i det hele taget, hvor vi må indrømme, at vi ikke er
gode nok - til de små om fredagsbar. Derudover har Erik sat sig i spidsen for et
”kulturudvalg”, som skal komme med forslag.

Bestyrelsen ønsker også med planen at sætte større fokus på den sportslige udfoldelse og
udvikling i klubben og på fastholdelsen af vores unge udøvere.
I forhold til træning og hold har der især været fokus på udvikling af træningen og
trænergruppen.
Trænerudvalget har det seneste år revideret klubbens trænermanual, som beskriver
rammerne for trænerarbejdet i klubben og er et redskab til især klubbens nye trænere.
samtidig har vi indført mulighed for en bedre løn for uddannede trænere.
Der er blevet mulighed for to trænere på hold så trænere bedre kan sparre og inspirere
hinanden. Og vi har givet nogle af klubbens unge udøvere mulighed for at undervise
sammen med en voksen træner. Så de kan få undervisningserfaring og samtidig være
rollemodeller for andre unge.
Vi ønsker også et øget fokus på børn og unge. Som led i planen ønsker vi at skabe en
træningskultur, som er sjov og udviklende for børn og unge, så de kan få et godt og langt
klatreliv. Klubben har derfor beskrevet sin første talentpolitik og vil i det kommende år
arbejde bl.a. med udvikling af holdstruktur og holdtilbud, så der opnås bedre
udviklingsmuligheder for alle og desuden have fokus på udvikling af klubbens trænerteam.
De allerførste tiltag er allerede sat i søen, fællestræning om torsdagen på tværs af hold for
gruppen af 10-14 (Mads Wied).
Klubben har netop indleveret en ansøgning om samarbejde og støtte til klubbens
talentarbejde hos team Copenhagen. Tak til trænerudvalget og til Susanne Kähler for et
monstrøst arbejde med ansøgningen.
Som sagt hænger den samlede plan til gennemgang i multifunktionsrummet og vi vil
meget gerne have kommentarer og gode ideer enten her eller på bestyrelsens mail eller
ved at I tager fat i en af os i hallen eller på klipperne.
----Sammenfattende mener bestyrelsen, at 2017 har været et godt år for klubben. Jeg vil
slutte beretningen med at takke de mange frivillige, som vælger, at bruge en stor del af
deres fritid på at gøre klubben til et endnu bedre sted for os alle sammen. Også tak til de
ansatte som udfører et stort – og nogle gange upåagtet – arbejde med at sørge for tingene
fungerer i den daglige drift af vores efterhånden store klub.

