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Velkommen tilbage fra sommerferien
Blocs & Walls har summet af aktivitet - med workshops i klatreteknik og
multi-pitch og med klatrecamps, hvor knap 100 glade børn og unge har
klatret og hygget sig under kyndig instruktion af klubbens instruktører.
Udendørs samledes knap 50 af klubbens medlemmer til sommertræf i
Ailefroide. Og ”Bornholm on the Rocks” sprængte alle rammer med et
enormt flot og velafviklet program og med ikke mindre end 150 deltagere!!! Sommeren over har også budt på klubture, alpinkursus (bjergbestigning) udendørs klatrekurser og multi-pitch kurser på Sundholm.
Når World Youth Championships skydes i gang i Arco, Italien i denne
uge er det med dansk repræsentation af en gruppe stærke unge konkurrenceklatrere som klatrer i Blocs & Walls. Vi ønsker god konkurrence til
Daniel Massimo Rowold, Magnus Hjort Sierslev, Malthe Sorvad Rønnenfelt, Frederik Viberg Christiansen og Isabella Prehn Nyhuus både i Arco,
og senere ved European Youth Championships i Brixen, Italien 20.-22.
september.
Klubben er, som mange af jer ved, i gang med en ambitiøs indsats med
at udvikle vores trænings- og holdtilbud. Det kræver en stærk træningsfaglig ledelse for at komme i mål. Vi har ansat Mads Winsløv Wied som
leder af klubbens træningstilbud. Vi har også ansat Susanne Kähler i en
tidsbegrænset stilling som projektmedarbejder til talent- og eliteudvikling
i DBKK. Mads og Susanne refererer til Chef for Blocs & Walls, Camilla
Reinbothe, og arbejder sammen med klubbens frivillige trænerudvalg.

Mange nye træningshold – stadig enkelte ledige pladser
på voksen begynder hold, på voksen let-øvet hold, og på
hold for 15-19årige
Den nye holdstruktur byder på flere træningsmuligheder end tidligere for
både børn, unge og voksne. Holdene har forskudt holdstart, så trængslen på væggene ikke bliver for massiv.
Tak til alle klubbens trænere og halledelsen, der har gjort et kæmpe
stykke arbejde for at planlægge træningen og gøre det muligt at tage
imod alle de nye holddeltagere.
Der er stadig enkelte ledige pladser i aldersgruppen 15-19år samt på
voksen begynder- og letøvet hold. Kontakt tilmeld@blocs-walls.dk for
mere info eller se hjemmesiden – www.blocs-walls.dk/hold

Vi skal alle sammen rette os efter personalets anvisninger, når vi klatrer i Blocs & Walls
Vi har desværre haft episoder, hvor personalet i Blocs & Walls under udførelsen af deres arbejde med at håndhæve sikkerheden i hallen er blevet overfuset af klatrere, der er uenige i personalets anvisninger. Det går
simpelthen ikke. Det er ikke rimeligt over for de ansatte, og det udgør en
væsentlig svækkelse af sikkerheden i hallen, hvis personalet bliver intimideret under udførelsen af deres arbejde.
Bestyrelsen vil derfor indskærpe regler og husorden for klatring i Blocs &
Walls – herunder, at man skal rette sig efter personalet. Det gælder uanset om man er enig eller ej. Vi har på Bestyrelsesmøde den 14. juni bekræftet overfor halledelsen, at den kan (og bør) bortvise klatrere, som
gentagne gange overtræder hallens regler, som opfører sig truende eller
intimiderende overfor personalet, eller som ikke vil rette sig efter personalets anvisninger.

Vi ved godt, at der hverken herhjemme eller internationalt er enighed om samtlige aspekter af sikkerhedsregler, praksis og teknikker. Det
er vigtigt, at vi forsat drøfter og udfordrer vores holdninger og viden, så
regler og praksis kan blive så gennemtænkte som muligt og så de afspejler den bedste tilgængelige viden. Hvis du som klatrer og medlem af
DBKK er uenig med en regel eller med personalets anvisninger, er du
derfor altid velkommen til efterfølgende at henvende dig til chefen for
Blocs & Walls - Camilla Reinbothe på halledelse@blocs-walls.dk
Sikkerhedsudvalget vil også meget gerne modtage dine spørgsmål og
forslag til ændringer og forbedringer. Men det må være slut med at stille
spørgsmål ved personalets autoritet i hallen, og med overfusning af vore
ansatte medarbejdere.
Se Blocs & Walls Ordens- og Sikkerhedsregler på www.blocswalls.dk/ordens-ogsikkerhedsregler

Træning på sundholm
Vores gamle klatrehal på Sundholm er genoplivet som en frivilligt drevet
hal. Blandt andet som ramme for drytooling, multi-pitch-træning, rebteknik og lignende aktiviteter som bedre kan udfolde sig på Sundholm end i
Blocs & Walls.
Bestyrelsen og klubbens trænerudvalg har besluttet at nogle af klubbens
træningshold fremover lægger nogle træningspas på Sundholm. Det giver mulighed for at træne stærkt overhængende klatring og åbner samtidig for en bedre samlet udnyttelse af vore to klatrehaller. Vi har indkøbt
fede greb og volumes til brug i Sundholm, og afsat budget til rutebyg.
Hvis du gerne vil klatre på Sundholm eller vide mere om aktiviteterne dér
så kontakt Sundholmsudvalget på niels@dbkk.dk.

Sæsonens sidste udendørs klubture
Klubben arrangerer ture til Bornholm 7-8/ september (sportsklatring) og
21-22/ september (kileklatring), til Nissedal i Norge den 23-25/ august
(multi-pitch), Val Claret i Frankrig 9-15/ september (tur for begyndere/letøvede) og til Tyrkiet 28. oktober - 3. november (mulighed for det hele).
Derudover er der uformelt træf i Buis-les-Baronnies i Frankrig i efterårsferien.
Det er gratis at deltage bortset fra din andel af transporten og eventuel
udgift til overnatning på campingplads.
Tjek klubbens turkalender http://www.blocs-walls.dk/wp-content/uploads/dbkk-turkalender-2019.jpg og https://www.facebook.com/groups/11710080647/events/

Vil du klatre på Amager Bakke….
SÅ skal du enten bestå en test (den tager cirka en time, og er for dig,
der allerede har god erfaring med multi-pitch klatring) eller gennemføre
et kursus i multi-pitch klatring på klatrevæg. Hvis du er aktiv klippeklatreinstruktør 1 eller højere eller har taget flerrebslængers workshop i Blocs
& Walls, behøver du ikke test eller kursus.
Vi afholder test og kurser i klubbens gamle klatrehal på Sundholm. Du
kan få mere information og tilmelde dig kurser og test på
http://www.blocs-walls.dk/multi-pitch-sundholm/
Vi håber at væggen kan stå klar engang i løbet af oktober.

Nyt fra sikkerhedsudvalget
Klubben har i starten af 2019 relanceret sikkerhedsudvalget med nye
kræfter hentet både fra Dansk Bjerg- og Klatreklub og fra Blocs & Walls
personalegruppe. På indstilling fra udvalget har bestyrelsen (den 14/8
2019) blandt andet bekræftet Ordens- og Sikkerhedsreglerne for Blocs &

Walls og at der ikke må klatres topreb fra ankerne på en del af hallens
overhængende vægge (se skiltning på væg) det skyldes risiko for personsammenstød ved uforudsete sving ud i hallen eller ved afhopning fra
væggen. Overalt i hallen gælder, at topreb kun må finde sted fra hallens
ankre. Til gengæld må der klatres i bagreb fra alle hallens topankre, med
alle mellemsikringer og topanker indklippet, som vist på opslag ved ruterne.
Sikkerhedsudvalget har også vurderet, at der er et behov for en tydelig
markering af gang-/afslapningsområder i Blocs & Walls. Det bliver gjort i
den kommende tid med gul markeringstape på de sorte gummimåtter.

Autobelays bliver genopsat i uge 34
Vore autobelays er blevet serviceret og godkendt til brug igen!!! Opsætning og træktest af FORCE sker efter planen i uge 34. De bliver samtidig
flyttet til linje 76 og 77 (3. og 4. linje i slabhjørnet talt fra arêten).

Flydende Kalk – gratis tilbud
Klubben ønsker at begrænse mængden af kalk i luften i Blocs & Walls.
Det er af hensyn til de ansattes arbejdsmiljø og af hensyn til klatrere
med luftsvejslidelser. Vi opfordrer medlemmerne til at vise hensyn og begrænse brugen af løst kalk og kalkbolde.
Vi har de sidste 2 år haft dispensere stående med gratis flydende kalk –
men de stopper til og går i stykker. Derfor er de taget ned, og der er nu
opstillet små flasker i stedet med flydende kalk, som medlemmer og gæster kan bruge som supplement til egen medbragte. Husk at ryste flasken inden brug.

Om-forsåling af klatresko
Outdoor Equipment Service v /Fleur ophører med at sende sko til omforsåling. Stor tak til Fleur for hendes indsats i de forgangne år! Klubben
har i stedet lavet en aftale med det slovenske firma ShoeDoctor. ShoeDoctor er La Sportiva Authorized Resoler - og mange har gode erfaringer med firmaet. Vi forventer at kunne sende nye sko af sted ca. hver
14. dag, og håber ventetiden ikke bliver længere end den, vi har været
vant til – en måned. Cafeen starter med at tage imod sko til om-forsåling
igen mandag den 26. august.

Udendørs boulderen
I forbindelse med DKLAFs Junior Boulder Cup lørdag den 31. august bliver der bygget et fuldt nyt sæt på udendørs boulderen. På dagen er sættet reserveret til konkurrencen. I uge 43, siger vi tak for i år og lukker
væggen ned for vinteren.

Sæt kryds i kalenderen - efterårets aktiviteter i Blocs &
Walls:
DKLAFs Junior Boulder Cup på udendørs boulderen – lørdag den
31. august
Dansk Klatreforbund og Dansk Bjerg- & Klatreklub holder en afdeling af
Junior Boulder Cup på Blocs & Walls udendørs boulder lørdag den 31.
august. Junior Boulder Cup er en sjov og seriøs boulderkonkurrence for
børn fra 10 - 15år (årgang 2004 - 2009) – find mere info og tilmelding på
Dansk Klatreforbunds hjemmeside eller HER
B&W CUP #3 LEAD – lørdag den 21. september - frist for tilmelding
15. september
Så er det blevet tid til årets tredje afdeling af B&W Cup 2019!
Denne afdeling er en totalrute konkurrence med efterfølgende finale. Rutebyggerne sætter 15+ ruter i 4 kategorier, så der er sørget for klatring i
niveauer fra 5c+ - 8a.

På grund af den store interesse for B&W Cup har vi indført en deltagerbegrænsning på 100 deltagere. Deadline for tilmelding er søndag den
15. sept. på Dansk Klatreforbunds hjemmeside eller TILMELD DIG HER.
Du skal være opmærksom på at det ikke er muligt at tilmelde sig på dagen.
After hours – hyggesæt til klubbens medlemmer – lørdag den 26.
oktober
After Hours med Halloween tema i Blocs & Walls.
Arrangementet foregår på mezzaninen, hvor rutebyggerne sætter en
masse nye toprebsruter.
Find dit bedste halloweenkostume frem fra skabet. Vi kårer nemlig aftenens flotteste og mest uhyggelige kostume.
Reel Rock 14 klatrefilmfestival – fredag den 1. november
Blocs & Walls åbner igen i år dørene op for en filmfremvisning af årets
Reel Rock. Reel Rock 14 er en samling af årets bedste klatrefilm. Læs
mere om filmene på https://reel-rock.eu/en
La Sportiva 'Climb in Gym Tour' i samarbejde med Friluftsland –
9-10. november
Blocs & Walls lægger i samarbejde med Friluftsland hus til
eventet La Sportiva ”Climb in Gym Tour”. Dagen vil byde på
et testcenter med klatresko, gode tilbud, giveaways og meget mere.
B&W CUP #4 boulder – lørdag den 16. november
Årets fjerde og sidste afdeling af B&W Cup 2019!
Denne afdeling er en totalboulder konkurrence med efterfølgende finale.
Rutebyggerne sætter 25+ problemer i sværhedsgrader fra gul til sort, så
der er sørget for klatring til næsten alle niveauer.

Juleklip for klubbens børn – torsdag den 28. november
Vores traditionsrige klippe-klister med klubbens børn ligger i år i slutningen af november – kom og vær med til at producere en masse fin julestads. Vi pynter klatrehallens juletræ og årets første (børne)gløgg og
æbleskiver kan købes i caféen.
Klubbens julefrokost – lørdag den 7. december
Julefrokost igen i år i Blocs & Walls. Sæt et stort X i kalenderen lørdag
den 7. december. Det bliver en fantastisk DANSE fest med lækker mad
og god musik.
B&Ws børnekonkurrence – søndag den 15. december
En rebkonkurrence for Dansk Bjerg- og Klatreklubs yngste medlemmer
(3 – 11årige) med fokus på deltagelse, sjov og glæden ved klatring.
Mvh
Morten Damkjær
(Formand)

