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For 2018 er for der en gangs skyld ikke nogle store projekter at berette om – ingen nye 

ombygninger eller omstruktureringer af vore måde at drive klubben på, men det betyder på ingen 

måde, at der ikke er sket noget spændende i klubben det sidste års tid! 

Vi har f.eks. fået afholdt en del klubaftener, 4 styk for at være helt præcis og faktisk med 3 af dem 

med emner omkring udendørs klatring lige fra klatring på Bornholm, bjergbestigning og eventyr i 

store bjerge og 1 til inspiration om efterårets klubtur til El Chorro i Spanien. Egentligt interessant 

at det er udendørs klatring der på denne måde har været i fokus, men på den anden side også 

meget godt i overensstemmelse med klubbens DNA, hvor udelivet har en væsentlig plads. Det ser 

vi også af de mange ture, både Pløks ture og ture med bjergklubben, som mange af klubbens 

medlemmer har deltaget i i 2018, her kan nævnes træf i Paklenica i Kroatien i Påsken, hvor mere 

end 10 pløks’ er deltog, klubture til både Kullen og Bornholm samt bjergklubbens sommertræf i 

Schweiz. Desuden har rigtigt mange været på ture i mindre grupper i Spanien, Frankrig, USA og 

sikkert mange flere som jeg ikke kender til.  

På de indre linjer her i Skovlunde har vi fortsat mange de aktiviteter som har vist sig at være 

særdeles velfungerende. Rutebyggerudvalget har fået etableret en rutine omkring løbende 

evaluering af vores ruter, regelmæssig udskiftning af ruter og uddannelse af endnu flere 

rutebyggere – en vigtig instans i klubben og sjovt at observere, hvordan de nye ruter diskuteres 

og bevægelser visualiseres med de traditionelle armbevægelser, som ude af kontekst nok mest 

minder om spasmer hos folk i underlig påklædning og for små sko 😊 Men tak for indsatsen og bliv 

endelig ved!  

Vores børne- og juniorhold har igen i år kørt fint og med stor indsats fra de forskellige trænere, 

som gør en fantastisk indsats. Vi har dog haft frafald af et par trænere på juniorholdet og forsøgt 

at erhverve friske kræfter. Endvidere har vi introduceret en forsøgsordning, hvor vi tilbyder et 

tilskud til nogle af vores unge kræfter for deres indsats. Dette vil vurdere vi i bestyrelsen sammen 

med trænerne og se om vi skal fortsætte. Vi har fortsat en venteliste på over 1 år vist primært på 

juniorholdet, hvilket vi indtil videre har affundet os med, at det er situationen. 

Vi afholdt igen i ”Pløks Open” og traditionen tro, så var det både velorganiseret og vel gennemført. 

Vi prøvede nogle nye ting, som f.eks. speedclimbing, gratis mad i cafeen og musik til finalerne, 

afterparty m.m. og efterfølgende har vi fået en skriftlig evaluering fra flere medlemmer. Generelt 

stor tilfredshed og fine tilbagemeldinger, men også mindre ting der kunne justeres f.eks. bedre 

justering af ruter inden de ”frigives”. En enkelt ting til forbedring tager jeg helt personligt på min 

kappe – jeg fik af Dennis en liste over dem der skulle takkes og det gjorde jeg så, men som det 

beskedne menneske han er, så havde han naturligvis udeladt sig selv med det resultat, at han ikke 

blev nævnt! Den ”bøf” kan stadig ærgre mig big time, så nu er tiden vist til at sige en kæmpe tak 

til Dennis for en monsterindsats i forbindelse med Pløks Open – og nå ja, for en stor indsats i 

øvrigt! 



Som nævnt indledningsvist, så har 2018 ikke budt på større nye projekter. Det skyldes ikke, at vi 

ikke har kræfter til at gøre noget, vi er faktisk rigtigt godt hjulpet med frivillige, der vil gøre en 

indsats. Vi er over 60 i klubben der er registreret med en rolle som vægvagt, instruktør, træner, 

webshopbestyrer m.m. og vi har lige rundet et rekordhøjt antal medlemmer på ca. 390. På den 

baggrund foretog vi i efteråret en rundspørge blandt alle medlemmer om, hvilke nye tiltag der var 

ønske om, så det blev en mere demokratisk proces med involvering af alle som havde lyst til at 

byde ind. Vi fik mange gode forslag, som vi vender tilbage til senere på generalforsamlingen. 

Anerkendelsen af denne frivillighed skal gå til alle der gør en indsats for klubben, det er nu engang 

dem der får foreningen til at fungere. Vi har i øjeblikket ligefrem en venteliste til vores korps af 

vægvagter selvom denne ordning og vores kurser administreres med benhård ”ordnung muss 

sein” af vores allestedsnærværende Astrid, så noget rigtigt må du gøre Astrid – altså ud over altid 

at være tilstede med dit smittende gode humør og store entusiasme. 

Vi har endvidere haft nogle gode initiativer vedr. træning det sidste år. Annette tog initiativ til et 

træningsforløb, hvor core-træning var i fokus, hvilket for nogle af os via ømme og nyopdagede 

mavemuskler havde en positiv indvirkning – blandt andet på evnen til at ligge i planke og sikkert 

også forbedret klatreevner. Også vores unge stærke klatrere tog initiativ til en række workshops 

med fokus på teknik og vi blev belært om emner som ”rock-over”, ”Gaston”, heelhook og meget 

mere. Super godt initiativ og interessant, at det er de unge der har både har de tekniske 

færdigheder og kompetencerne til at lære fra sig. 

Det er også værd at bemærke, at vores sikkerhedsudvalg har haft en gennemgang væggen. 

Betryggende at vide, at de ikke har fundet noget sikkerhedsmæssigt alarmerende, hvilket dog ikke 

skal forveksles med, at der godt kan være behov for renovering af væggen af hensyn til bedre 

anvendelse dvs. evt. udskiftning af plader og/eller isslagsmøtrikker samt ombygning af væggen for 

at forbedre muligheden for rutebygning. 

Som en mere subjektiv vurdering vil jeg også nævne den altid gode stemning jeg oplever i 

klubben. En stemning som netop er det vi gerne vil stå for, hvor alle skal føle sig velkomne og 

hvor alle bidrager med stort som småt, om det så er kagebagning, oprydning i køkkenet eller bare 

hyggesnakken på tværs af alder, køn og klatreerfaring. En klubstemning som er værd at værne 

om og netop er den der differentierer os fra mere kommercielt orienterede klatresteder. 

Til sidst en tak til vores kasserer Christian, som træder ud af bestyrelsen efter 6 år på posten – 

det er ikke ofte at denne post besættes af samme person i så lang tid, da det er post, som kræver 

en del tid – måske er det blevet nemmere efter indførelsen af klubmodul, men alligevel! Ud over et 

vel udført job som kasserer, vil vi komme til at savne både dit gode humør, skarpe betragtninger – 

og ikke mindst dine baconskåle!! 

Tak for endnu et godt år i Pløks. 
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