Årsberetning for Dansk Bjergklub 2007
Det har på mange måder været et godt men også dramatisk år for klubben og mange medlemmer
har haft succesfulde oplevelser på væg og i naturen.
Medlemstal
Medlem tallets udvikling fremgår af den viste første figur.
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Bemærk til ÅK-medlemstallet for 2007: Dette angiver ÅK-medlemmer i 2005, der i 2007 fortsat var medlem af
DB.

Det mindre fald der har været må være efterdønningerne fra ÅK’s løsrivelse.
Der har igen været medlemsstop i KK stort set hele året der er fortsat er et nærmest desperat behov
for indendørs klatremuligheder i København, hvad vi jo også har arbejdet meget med i det
forgangne år.
Årets program.
• Torsdag 8.februar DB Generalforsamling
• Uge 7 Isklatre og skialpinisme i Rjukan. Forbundskurset blev aflyst så det endte med en DB
klubtur
• Torsdag 15. marts Randoneefilm fra Berner Oberland + BMC Vinterklatretræffet i Skotland
• 29 marts Foredrag om 3 aktive uger i New Zealand Indhold: Bestigning af Mt. Aspiring
(også kaldt New Zealands Matterhorn), lidt sportsklatring og måske lidt om kajak tur i
Doubtful sound og et par længere vandreture.
• Påsken Klubtur Siurana. Klubtur til Muntanyes de Prades med udgangspunkt i Siurana
• Påsken Påsketræf Buis. Det årlige forårs træf med klatring og hygge udgående fra camping
municipal i Buis i Sydfrankrig
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19. april Solobestigningsteknikker. Solobestigningsteknikker, belyst ved Michael Hjort og
Torben Redder, samt en intro til et nyere stykke hardware.
26. april Info-møde om klubtur til Pitztal. Spørgeaften til sommerens klubtur til Pitztal,
18-31 maj. Klubtur Kalymnos
24. maj. Filmen Higher ambitions om at bestige Mt. Siguniang i Sichuan, Kina.
7. juni. Ekstraordinær generalforsamling omkring B93 halprojekt.
16-17 juni. Midsommertur og midsommerfest på Kullen
21-28 juli. Klubtur til Pitztal Sommerens klubtur går i år til Pitztal, Østrig, med
udgangspunkt i et gasthaus i Mittelberg i bunden af dalen.
16. august. Bjergbestigning i Iran.
18. august. DWS i Kbh. havn
8-9 september. Old boys weekend Kullen
September klubtur vestlige USA
27. september. Kajak i arktisk farvand - Svaldbard set fra vandsiden
4 oktober. Patagonien Jesper Bergmann vil vise billeder og fortælle diverse røverhistorier
fra sit år i Patagonien
11. oktober. Eiger Nordwand. Beretning fra Kristoffer Szilas' og Allan Christensens
bestigning af Eigers nordvæg ad Heckmair-ruten i april 2007
25. oktober. To år ved Slædepatruljen Sirius- Et spor i livet.
29 november. Forsøg på Buni Zom, Hindukush i Pakistan. Carsten Jensen og Morten
Johansen viser billeder og fortæller om deres tur til Hindukush i Pakistan og deres forsøg på
Buni Zom,
6550 m
8-9 december. Juletur Kullen.
13. december. Ski på Grønland
20 december. Juleafslutning med gløgg og Klippeklatring i det vestlige USA. Camilla
Hylleberg viser billeder fra tre måneders klatring på nogle af verdens bedste klatresteder, så
som Chamonix, Verdon, Joshua Tree, Red Rocks og Indian Creek. Incl. klubtur til USA's
ørken.

Det store uddannelsesprogram er overgået til Forbundet så det bliver et tilbud til alle i DK og der er
også et stort kursusudbud i 2007. Vi ser på mulighederne for anderledes kursus- og turtilbud til vore
medlemmer.
Aktiviteterne under KK er fremlagt på deres generalforsamling.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har været meget fokuseret på arbejdet med halbyggeri i København. Der er et meget
konstruktivt samarbejde med KK’s bestyrelse om dette og andre emner.
Drift og personale
Pr 1. april 2007 og foreløbig i hele 2008 har vi ansat Jan Elleby som administrativ medarbejder med
13 timer om ugen og det letter det frivillige arbejde.
Derudover har vi i forbindelse med forhandlingerne omkring halprojektet med B93 fået os en fast
advokat i Thomas Ulrik, fra advokatfirmaet Rønne & Lundgren.

Dansk Klatreforbund
Der har i 2007 ikke været de tidligere gnidninger med forbundet. Internt i forbundet er der dog
mange løse ender og bestyrelsen lever en noget omskiftelig tilværelse. Jan Elleby har lavet og laver
et glimrende stykke arbejde der og var en stor del ar sidste år formand for Dansk Klatreforbund.
UIAA/ IFSC og hytteordningen
Jan Bønding laver et kæmpe stykke arbejde som generalsekretær i UIAA og Jan Elleby er vores
repræsentant ved de officielle UIAA møder. Rapporter herfra findes på klubbens hjemmeside.
Jeg og Peter Harremoës er fortsat aktive medlemmer i andre UIAA kommissioner.
UIAA’s fremtid er dog noget usikker da der er gået politik i det og Østrig og Tyskland (de to største
lande i UIAA) har meldt sig ud i protest.
Der er ikke noget nyt omkring hytteordningen som fungerer efter de retningslinier der tidligere er
vedtaget på en generalforsamling.
Lokalerne
Der er intet nyt omkring lokalerne i Løvstræde og ingen nye klager fra overboer.
Klatrehal i København
Det sjove, konstruktive men også til dels skuffende arbejde i bestyrelsen i år har været omkring at
skaffe nye, større og bedre faciliteter i København, hvor alle vore aktiviteter kan samles under et
tag. Der blev arbejdet meget med et fælles halprojekt med B93 ved Svanemøllen på Østerbro og vi
kom så langt i forhandlingerne, at der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling i juni, hvor
der blev givet mandat til projektet.
Inden sommeren og efter vores generalforsamling blev der sammen med B93 er nedsat et
fagkyndigt udvalg med en advokat og en økonomisk kyndig fra begge klubber som skulle finde en
ejer- og belåningsmodel for hal byggeriet på Østerbro. Da vi taler om mange millioner er der visse
betingelser der skal være opfyldt for at vi kan gå ind i projektet. På foranledning af B93 skete der
ikke meget i sommeren og herefter bliver vi med meget kort varsel informeret og at vi skulle stille
en bankgaranti på 30 års husleje og at de ikke kunne acceptere at vi var medejere. Det var klart
uacceptable krav og de kom frem med dem alt for sent, og konklusionen må være at B93 har holdt
os hen i over ½ år med en amatøragtig adfærd i deres bestyrelse.
Dette har dog ikke fået os til at opgive at få en ordentlig hal i København og vi er nu i forhandling
med Københavns Kommune omkring en 1200 kvm. stor hal beregnet på 1500 udøvere og næste
møde bliver den 12. februar. Vi har fået en positiv tilkendegivelse fra kultur- og fritidsborgmesteren
og planen er at der skal ligge et projekt klar til borgerrepræsentationens budgetforhandlinger efter
sommerferien.
Kullen
Hytteudvalget har været noget underdrejet det sidste år men der er kommet nye kræfter til og de vil
nu gå i gang med de ansøgninger mv. der blev vedtaget sidste år.
Den nye korts ordning på Kullen fungerer og vi tilbyder fortsat årskort til uddeling og salg blandt
medlemmerne. Vi er blevet medlem af Torpar-foreningen. Dette giver især billige færgebilletter,
men også fordele som hus-ejer i Sverige.
Bladet
Der har desværre været store uregelmæssigheder det sidste år og der har været en lang periode uden
blad. Det er en skam da vi har et rigtigt godt blad. Camilla Hyllebjerg har gjort et stort arbejde med
at samle op og vi ser nu fremad. Redaktionen er ved at blive omorganiseret og vi ser frem til en

større stabilitet fremover og der skal igen lyde en opfordring til alle om at overdynge dem med
materiale.
Internet
Der er en ny version på vej og det er besluttet at arbejde hen imod en fælles hjemmeside med KK.
Der er påbegyndt et arbejde med en Internet guidebog til Kullen.
Bogforlag
Der er ikke trykt nye bøge. Vi har i forgangne år solgt det sidste parti af vores Trangia-kogebog,
som helt klart har været vor mest solgte publikation nogensinde, takket være vort udmærkede
samarbejde med AB Camping. Vi forventer ikke at foretage yderligere genoptryk, men hvis nogen i
klubben kunne have mod på at lave en ny kogebog version 2.0 hører både vi og AB Camping gerne
herom.

Henrik Jessen Hansen.

