Årsberetning for Dansk Bjergklub 2008
Jeg vil indlede beretningen med at glæde mig over nogle at de ture og præstationer som medlemmer
har lavet det seneste år hvad enten det er i på væg, i Europa eller i Patagonien, Cassin-ryggen på
Denali eller G2 ekspeditionen. Specielt glædeligt var sommerens træf, der var en stor succes. Der er
røre i dansk klatring.
Medlemstal
Medlem tallets udvikling fremgår af den viste første figur.
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Det bemærkes at der har været en samlet nedgang på ca. 50 medlemmer, udelukkende Amedlemmer, hvorimod der har været en lille fremgang af J-medlemmer. Det er primært tilgangen
som svigter, mens afgangen stort set er uændret. I dag rekrutterer man medlemmer via vægtilbud og
da vi stort set hele tiden har medlemsstop i KK har vi ikke nogen ordentlig ”fødekæde” og dette
understreger igen behovet foren stor hal. Antallet af ”gamle ÅK’er” er nu stort set konstant og
derfor spiller det ikke længere nogen rolle for det totale medlemstal.
Årets program.
• 10.1.08 Løvstræde. Skitur på Svalbard. Peter Olsen, Frederiks Rostrup, Ingrid Sørensen og
Niels Frederiksen.
• 17.01.08 Løvstræde Film "Higher Ground”
• 7.02.08 Ordinær generalforsamlingen 2008.
• Påsken Det årlige træf i Buis. Præget af at påsken lå meget tidligt i 2008.
• April/Maj. Klubtur til Peak Distrikt i England – desværre kun to deltagere. To deltog
ligeledes på BMS sommermeet i Wales.
• Kr. Himmelfart. Klubtur til Bohuslen ved Lars Thorslund.
• 8.05.08 Løvstræde Isklatring i Nordamerika, Line Antoft, Martin Plough, David Brauner og
Hans Bräuner-Osborne.
• 22.05.08 Løvstræde. Compressor-ruten på Cerro Torre. Kristoffer Szilas og Kasper
Berkowicz.
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7-8.06.08 Arbejdsweekend hytten ved Kullen
13-19.07.08 Succesfuldt sommertræf i Ailefroide/Frankrig med ca. 60 deltagere og
workshop i fler-reblængders klatring.
04.09.08 Løvstræde Cerro San Lorenzo – Patagoniens glemte bjerg. Hans Bräuner-Osborne.
11.09.08 Løvstræde. Klatring på Island
Oktober. Thomas Østby repræsenterede klubben ved AAC træffet i Indian Creek.
23.10.08 Løvstræde. Sabalan 4811m og kvindlige klatrere i Iran. Mohammad Babakhani
viser billeder fra sin bestigning af Sabalan (4811 m.) i den nordvestlige del af Iran, og
derefter et par billeder, og fortælle om hvordan kvindernes klatring/bestigning foregår i Iran.
13.11.08 Løvstræde. Film: The endless knot
17.11.08 Riget. Foredrag Carlos Buhler. Super-alpinisten Carlos Buhler holder foredrag i
auditorium 2 på Rigshospitalet.
27.11.08 Løvstræde. Kazbek, Georgien. Mette Høgh-Petersen, Thomas Boesgaard og
Anders Hedeager Pedersen viser billeder fra deres UIAA global youth summit tur til
Georgien, med bestigning af Kazbek.
13-14.12.08 Succesfuld juletur til Kullen
18.12.08 Løvstræde. Jule afslutning med gløgg og æbleskiver. Årets sidste aften i
Løvstræde.

KK’s program blev fremlagt på deres generalforsamling.
Det store uddannelsesprogram foregår i Forbunds regi og mange medlemmer udnytter det og DB er
involveret i det på de fleste.
Aktiviteterne under KK er fremlagt på deres generalforsamling.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har været meget fokuseret på arbejdet med hal byggeri i København. Der er et meget
konstruktivt samarbejde med KK’s bestyrelse om dette og andre emner.
Drift og personale
Hele året har Jan Elleby været delvist ansat som administrativ medarbejder og det letter det
frivillige arbejde. Denne kontrakt fortsætter indtil videre. Ligeledes har vi også i år benyttet os af
advokat Thomas Ulrik, fra advokatfirmaet Rønne & Lundgren til hal sonderingerne.
Dansk Klatreforbund
Der er ikke store nyheder her og der er et fornuftigt samarbejde omkring mange praktiske gøremål
og indtil flere DB medlemmer sidder i bestyrelse og udvalg i forbundsregi.
UIAA/ IFSC og hytteordningen
Jan Bønding laver et kæmpe stykke arbejde som generalsekretær i UIAA og er blevet genvalgt for
en ny periode. Jan Elleby er vores repræsentant ved de officielle UIAA møder. Rapporter herfra
findes på klubbens hjemmeside.
Peter Harremoës er trådt ud af UIAA’s sikkerhedskommission, mens jeg har fået følgeskab af
Christian Wied i den medicinske kommission.
Vi planlægger at melde DB ud af IFSC da dette arbejde foregår i forbundsregi.

Skibjergbestigning har løsrevet sig fra UIAA og det er bestyrelsens holdning at vi også melder os
ud der da selve konkurrence deles som er det nye forbunds fokusområde ikke er vores primære
interesse.
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. De bruges godt
ved annoncerede klubaftner med indhold og ved møder men er en stor post på regnskabet
Klatrehal i København
Der er lagt mange kræfter i dette arbejde det forgagne år og et kan umiddelbart virke som om der
ikke sker ret meget på dette område. Det er både rigtigt og forkert, da der ikke er kommet det store
gennembrud, men der arbejdes intenst på flere fronter.
Københavns Kommune er meget tung og danse med både som en politisk og administrativ enhed og
igennem hele sidste vinter og forår havde vi en stribe møder med kultur og fritidsforvaltningen som
mundede ud i et internt arbejdsdokument fra kultur- og fritidsforvaltningen der cirkulerer i
kommunalt regi og til politikerne. Peter Richter, Peter Walbum og undertegnede har været rundt i
København og se på muligheder og lavet et notat til forvaltningen om dette og ligeledes har vi været
i kontakt med Københavns Stift omkring kirke nedlukninger og brug at et kirkerum.
Før sommerferien var jeg til møde med kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev og vi har været i
kontakt med hele kultur- og fritidsudvalget i Københavns Kommune samt overborgmester Ritt
Bjerregaard og borgmester Klaus Bondam. Det udløser masser af pæne ord men desværre intet
konkret dog er vores projekt med i det idræts politiske oplæg fra Venstre i København. Vi kan håbe
på at valgåret kan udløse noget men det kræver at vi kommer meget mere offensivt i medierne og
det vil igen sige at vi skal have en medlemsindsats, hvad jeg også har efterlyst flere gange.
I efteråret er vi begyndt at sondere mere private muligheder og der burde være muligheder men der
er endnu ikke noget konkret.
Kullen
Hytteudvalget er efter bestyrelsens opfattelse underdrejet og der sker ikke noget. Der er behov for
en revitalisering af udvalget og at nogle træder ind som projektledere og vil styre processen og
lægge energi heri.
Den nye korts ordning på Kullen fungerer og vi tilbyder fortsat årskort til uddeling og salg blandt
medlemmerne. Vi er fortsat medlem af Torpar-foreningen. Dette giver især billige færgebilletter,
men også fordele som hus-ejer i Sverige.
Bladet, internet og bogforlag
Der har desværre igen været uregelmæssigheder i udgivelsestidspunkterne men det skyldes primært
trykkeriet. Der er en stærk redaktion som vi gerne vil takke og jeg ser med fortrøstning på fremtiden
for et yderst interessant blad.
Der er en ny version af vores hjemmeside på trapperne. Debatforummet er fortsat det vigtigste
virtuelle mødested for danske klatrere, med ca. 30.000 besøg om måneden.
Der er ikke trykt nye bøger og intet nyt herfra.
Henrik Jessen Hansen.

