
Bestyrelsesmøde 25/10 2016. 

Agenda: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

Intet ref. 

 

2. Opfølgning på actions: 

a. Billeder på hjemmesiden 

 

3. Juniorhold – status (Rasmus, William, Sofie). Herunder reb, bremser til juniorklatring. 
 

4. Nøglekort 
 

5. Opfølgning på byggeaktiviteter (Christian). 
a. Boulder færdig 
b. Café færdig inde konkurrence 
c. Varme – snart færdig. 

 
6. Møder med DKLAF (7/11) og repræsentantskabsmøde (19/11). 

a. Mads og Heidi ? 
 

7. Konkurrence, grebnedtagning, rutebygning 
 

8. Evt. 

a. Juniorerne har fået reb 

b. Per (ref fra mødet) + Jesper (status fra børne/juniorhold) laver nyhedsbrev 

 

9. Næste møde 

a. 14/12 18.30 hos Per 

 

 

16.45 3-12 år tumlinge – flydende overgang omkring 12. Overgang 1 gang om året. 3-4 år til 6-7 år et hold. 

4 trænere: Christine, Jesper – de store, Jakob/Martin til de små. De 3 er tilmeldt trænerkursus. 

Juniorer: Michael Stampe og Thomas Rosenberg (Sofie, Emil, Michael Rask) 

 

Emil, Sofie og Michael Rask.Børneattester. 



 

Kære Per 
  
Kort melding om juniorholdet 
  
Vi er pt 20 børn og ugen mellem 11-19 år tilmeldt. Der er cirka 

15 fremmødte pr gang, de fleste husker at melde afbud. 
Vi har inddelt holdet i 3 niveauer, begynder, øvede og elite. På 

trænersiden er vi Jakob (hjælper øvede, og også på børneholdet), Thomas 

Rosenberg (som giver sportklatrings indspark), og undertegnede. 
Lidt mere løst tilknyttet er Michael Rask (10 år  i fjeldgruppen ( 
som han var med til at lukke)) Emil (som træner eliten) og Sofie. 
Vi kører et grundprogram som er 1800-1810 opvarmning 1815-1915 

tematræning 1915-1950 fri klatring, 1950-2000 afspænding 2000-2100 

er der mulighed for de ældste at fortsætte træningen på mere selvstændige 

vilkår, og der er mindst én træner tilstede. Temaet fra sommer til uge 42 

har været reb, fra nu og til jul boulder vi. Ventelisten er pt på +15 børn.  
  
Vi har deltaget/deltager i Young Guns i efteråret med 3-4 børn pr stævne, og været 
på én weekendtur til Kjuge, 10 mand i alt. 

 

Rasmus Emil og William: Bedre struktur medfører flere bliver 


