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Vi kan se tilbage på et forrygende klatreår. Flere end nogensinde før har
fundet vej til klubbens klatrehal, hvor året har været spækket med medlemsaktiviteter, hvor rutebyg og indkøb af greb fik en økonomisk saltvandsindsprøjtning, hvor vi fik et nyt træningsområde og hvor systemvæggen blev rettet ud.
November bød på både NM Lead i Malmö og DM lead i Skælskør med
stor deltagelse fra DBKK. Både juniorer og seniorer kæmpede med om
medaljerne og det blev til NM guldmedaljer til Primula Aalund i dame senior og Nikoline Öhrström i dame junior samt bronze til Thomas Blaabjerg i herre senior og bronze til Magnus Sierslev i drenge youth B.
Ved DM Lead vandt Thomas Blaabjerg og Primula Aalund senior guldet,
mens Katrine Vandet Salling tog sølv og Natacha Jagd Bronze alle i Seniorrækken. Blandt juniorerne vandt Nikoline Öhrström guld i Dame Junior mens Daniel Rowold vandt guld i herre Youth B og Magnus Sierslev
bronze i samme række. Endelig vandt Laura Nørgaard Hansen sølv i
Dame Youth B.
Udover de åbenlyst flotte resultater, - både blandt medaljevindere og øvrige deltagere, - er det en enorm glæde for klubben at opleve opbakningen til konkurrencerne og at så mange udøvere er med til at præge den
danske og nordiske konkurrencescene med både stærk repræsentation
og energi. Med klubbens satsning på børne og juniorområdet har vi
blandt andet ønsket at understøtte en kultur, hvor mange deltager i konkurrencer og får udviklende og fede oplevelser derude. Stor tak til alle jer
der stiller op og til trænere og forældre, der støtter op om arbejdet.
Udendørs er der forrygende energi om klatringen på Bornholm. Klubbens åbne ture til Bornholm er tilløbsstykker og årets Bornholm on the
Rocks sprængte alle rammer. Annette Vilen blev fortjent udnævnt af
klatreforbundet til ”årets ildsjæl” for hendes og Bornholmsudvalgets indsats. 2019 var også året, hvor klubben genoptog isklatretræf og -kursus,
alpinkursus, kilekurser og redningskurser – og hvor op mod 100 af os

tog multi-pitch kursus. Nu kan vi næsten ikke vente til klatrevæggen på
Amager Bakke efter planen åbner til forsommeren…
Ekstraordinær Generalforsamling om ny væg i Blocs & Walls mandag den 16. december klokken 19 – 21
Bestyrelsen og halledelsen foreslår at bygge væg med stort overhæng
udenfor multirummet, en ny højvæg med plads til topreb og autobelay
ved den nuværende børneboulder, en ny afskærmet etage over cafeboulderen til børneklatring, og en ny etage over fitnessområdet med
plads til moonboad(s), opvarming og udstrækning. Planen er at bygge til
sommer 2020.
Projektet vil give os flere ruter og nogle fede klatremuligheder, som ikke
findes i hallen idag. Samtidig er det klart, at vi ikke kan ikke udbygge
med så mange nye muligheder uden, at det kan ses og føles i hallen. Vi
opfordrer derfor alle til at møde op den 16. december for at få præsenteret projektet og være med til at beslutte, om klubben skal gennemføre
planerne.
Du kan se skitserne og 3D model til projektet på klubbens hjemmeside:

http://dbkk.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=1
Julefrokost - summer edition - i Blocs & Walls lørdag den 1. februar
klokken 18 Reserver datoen!!!
Her er en hilsen fra festarrangørerne, mere info om tilmelding og betaling er på vej:
”Har du allerede fået nok af 'WHAM!', snaps og tung julemad?
Bare rolig, det har vi heller ikke!
Lørdag den 1. februar holder vi derfor julefrokost i Blocs & Walls.
Her siger vi so last year til 'Last Christmas' og vær velkommen Herrens

år til 'Club Tropicana'. Temaet er nemlig en hot-hot-hot sommerfest.
Så iklæd dig din veltannede sharma-habit eller din solfalmede Deep Water Solo-top, når vi sammen skruer temperaturen i Blocs & Walls op på
max, mens hallens nylige vandskade sørger for en luftfugtighed på
100 %. Med andre ord: Det bliver tropisk, det bliver episk, og det bliver
varm leverpostej, der aldrig bliver kold igen.
Kom i humør til årets - altså 2020's - største fest her:
https://www.youtube.com/watch?v=WYX0sjP6Za8
Frivillige søges: Vil du være med til at sikre et brag af en fest? Skriv til
Cathrine Howitz howitzc@gmail.com eller Peter Maul petermaul@hotmail.com ”
Rids klatring i Sundholmhallen efter nytår
Så er der bygget med Wideboyz makroer i Sundholmhallen, så du kan
træne rids klatring og afpudse dine jam-teknikker.
Fra årsskiftet åbner sundholmudvalget derfor igen for sportsklatring i hallen tirsdag aftener. Husk også, at sundholmhallen er åben for dry-tooling
hver onsdag klokken 18-21.
Følg med på sundholmudvalgets facebookgruppe:
https://www.facebook.com/groups/161088921350808/
Klatring i Sundholmhallen er et supplement til dit halmedlemskab i
DBKK. Du skal have betalt for klatring i Blocs & Walls for at også bruge
mulighederne på Sundholm

Arbejde i Blocs & Walls efter vandskade
Vi havde en stor vandskade i Blocs & Walls d. 30. oktober. Reparationsarbejdet efter vandskaden går i gang fra i dag den 9. december. Halledelsen har lavet en aftale med vores forsikringsselskab om, at de udfører det meste arbejde om natten. Det betyder,
at vi kan klatre i hallen nogenlunde, som vi plejer.
Halledelsen vil løbende lægge information på FB og sætte opslag i
hallen om, hvor der arbejdes hvornår og om hvordan vi klatrere bliver berørt af arbejdet. Halledelsen håber at holde generne på et
minimum, men vi må forvente, at køkkenet kommer til at køre med
nedsat drift i en periode
Det er tale om en voldsom skade. Tak til hallens dygtige ansatte,
som har stået på hovedet både i og udenfor deres arbejdstid, så vi
som medlemmer og brugere af hallen indtil nu næsten ikke har oplevet gener i forbindelse med skaden!
Morgenklatring i Blocs & Walls fra februar 2020
Vi er efterhånden mange, der klatrer i Blocs & Walls på hverdagsaftener. Det er fedt; men vi vil også gerne give medlemmerne mulighed for at træne med mere ro i hallen om morgenen, inden arbejde og studier.
I første omgang åbner vi hallen klokken 7 én gang om ugen fra 1.
februar 2020. Lige nu kan det lade sig gøre enten onsdag eller fredag. Vi lægger en afstemningsseddel i cafeen, hvor du indtil 15. januar kan skrive, hvilken af de to dage du foretrækker.
Vi arbejder også på at åbne tidligt yderligere én gang om ugen
med en tilknyttet træner. Hvis der er stor tilslutning de to morgener,
vil vi gerne udvide morgenåbningen til flere dage.
--------Bestyrelsen og halledelsen har samtidigt set på klubbens eksisterende retningslinjer for, at medlemmer kan få en nøgle til hallen
mhp. adgang til hallen uden for åbningstid. Det følger af et forståeligt ønske fra flere medlemmer om klare og ensartede betingelser
for alle, konkrete anmodninger om at få udleveret nøgle til hallen,

og opfordringer til at vi udleverer nøgle til alle klubbens 1700 medlemmer.
Ifølge retningslinjerne, kan bestyrelsen tildele medlemmer af DBKK
en nøgle til klatrehallen i B&W under følgende forudsætninger,
som alle skal være opfyldt:
•

•
•

"Der er en konkret årsag til ønsket om nøglemedlemsskab,
fx at medlemmet har brug for at kunne åbne/lukke til hallen
uden for hallens normale åbningstider, fx ifm. konkurrencen, fester, foredrag, fredagsøl eller andre arrangementer
Bestyrelsen og B&W’s ledelse anser nøglemedlemmet som
pålidelig og har tillid til, at nøglemedlemmet kan varetage
ansvar for klatrehallen
Efter godkendelse skal medlemmet have en grundig introduktion i hallens åbne/lukke procedurer."

Derudover har klubbens ansatte og rengøringsselskab nøgler til
hallen.
Halledelsen har gennemgået oversigten over udleverede nøgler,
og kan se, at klubben har nøgler ude hos medlemmer (og tidligere
medlemmer), som ikke længere falder ind under retningslinjerne,
eller ikke længere er ansat. Vi vil derfor i den kommende tid bede
om at få nøgler tilbage fra de, som har nøgler, men ikke længere er
ansat eller ikke længere falder ind under retningslinjerne for medlemsnøgle. Samtidig vil vi understrege for de tilbageværende, at
nøglen er udleveret til brug for det konkrete formål, som den er udleveret til, og, at den ikke må videregives eller udlånes.
Vi ved godt, at nogle få af vore medlemmer, som har nøgle, bruger
den til egen klatring om morgenen før hallens åbningstid, og at
disse medlemmer kan opfatte præciseringen ovenfor, som en indskrænkning af deres muligheder. Men vi synes ikke, at vi kan fortsætte en uigennemsigtig og ulige praksis, når vi er blevet gjort opmærksom på den.
Vi har overvejet, om vi kunne imødekomme ønsket om at give alle
1700 medlemmer egen nøgle eller etablere en nøglevagtordning i
lighed med den, der findes i mange mindre klubber. Men vi kan

ikke overskue at drive en hal med 8.000 besøg om måneden og
samtidig åbne for generel adgang uden for åbningstid, med de udfordringer som det giver.
Med den nye morgenåbning ønsker vi at give en lige og gennemsigtig mulighed for alle medlemmer og brugere til at klatre om morgenen. Vi håber at rigtig mange af jer vil gøre brug af muligheden.

Glædelig jul og godt nytår til alle,
Morten Damkjær

