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Kære Pløks’er 

 

Det har været endnu et år med stor indflydelse fra frk. 

Corona. Det har også i PLØKS medført en reduceret 

aktivitet, men vi har ikke ligget helt stille og ikke alle 

medlemmer er forsvundet! Det vil jeg gerne uddybe 

med lidt statistik: 

 

Medlems status 1. marts 2021: 366  

Medlems status 22. februar 2022: 362 

 

Antal bestyrelsesmøder i det forgangne år : 7 (og som 

bonusinfo så findes referater på hjemmesiden – som 

regel få minutter efter mødet er afholdt) 

Antal afholdte kurser: 

  

• Multipitch:  2 

• Begynderkursus 1: 5 

• Begynderkursus 2: 5 

• Prøveklatring: 5 

• Inde til ude: 1 

• Instruktør 2 kursus: 1  

 

Og så har Astrid helt sikkert organiseret eller selv 

afholdt nogle ekstra kurser, som ikke lige fremgår af 

kalenderen. 



 

Aktivitetsniveauet kan sikkert også vurderes ud fra 

mængden af kopper kaffe eller kakao brygget på vores 

maskine, men de data har jeg ikke – tror dog at særligt 

mængden af kakao er reduceret, da det plejer at være 

ligefremt proportionalt med antal børne- og junior 

træninger og det har trods alt været reduceret det 

forgangne år i forhold til tidligere.  

 

Apropos børne- og juniorholdene, så har vi på 

juniorholdet haft Michael Stampe og Sune Sporing, som 

vores trænerfyrtårne assisteret i stort omfang af Rasmus 

Emil. Det er én sand fornøjelse at overvære 

juniortræningen, med stor gejst, stor empati for børnene 

og seriøs træning lige fra opvarmningen til den 

afsluttende meditation – og entusiasmen er ikke til at 

tage fejl af, hvilket helt sikkert smitter af på børnene. 

Nu også med juniortræning om torsdagen, 

hyggeaftener, ture m.m. -  tak for en kæmpe indsats! 

 

På børneholdet vidste vi allerede for over et år siden, at 

vores trænerteam ville stoppe efter sommerferien. Vi 

lavede derfor en aftale med dansk klatreforbund om et 

set-up, hvor forbundet ansætter en træner, som vi så 

kunne købe på timebasis – alt sammen i en 

forsøgsordning, for at vurdere om dette koncept kunne 

flyve. Tanken var at denne træner så skulle stå for 

børneholdet, assistere efter behov på juniorholdet og så 

varetage træningen på et hold for voksne. Desværre trak 

denne løsning ud – og det er i realiteten først i sidste 



uge, at denne løsning faldt på plads. Så jeg håber at 

både børn og voksne snart vil se effekten af denne 

løsning. På børneholdet var der ”heldigvis” ikke 

tålmodighed til at vente på denne løsning, så Henrik 

Goldschmidt, en forælder til et barn på holdet, har 

påtaget sig træneropgaven indtil videre – træningen 

startede igen i mandags til glæde for de 6-8 børn der 

stadig gerne vil være en del af holdet.         

 

Det skal også lige nævnes, at vi fra juniorholdet har fået 

Kasper og Vitus på NTG (national talent gruppe) hos 

forbundet. Godt gået til de 2. Så fik Clara og Kasper 

også lige sølv ved DM for ”Youth B”.  

 

Når vi nu er ved talenterne og konkurrencerne, så 

afholdt vi også i Pløks 2 store konkurrencer sidste år – 

vores egen ”PLØKS Open” og vi lagde væg og 

faciliteter til forbundets ”Lead Cup”. Særligt PLØKS 

Open er noget særligt, som vores egen bredde-

konkurrence og dette år med udsolgt af pladserne længe 

før selve konkurrence – det mener jeg ikke vi har prøvet 

før. Selve arrangementet er der, hvor vi som forening 

løfter i flok og det er en fornøjelse at være med og 

opleve fællesskabet i både forberedelserne og 

gennemførslen. Så gør det jo ikke noget at processerne 

med grebsnedtagning, rutebyg, afterparty m.m. 

efterhånden er velkendte og med Dennis som 

ankermand, så er vi sikre på, at hvis vi bare følger hans 

anvisninger, så bliver alt godt – så tak til både Dennis 



og alle andre frivillige som bidrager til denne gode 

tradition. 

 

Vi har i det forgangne år ikke haft store nye projekter, 

men blandt andet brugt noget energi på områderne 

omkring vores udendørs væg med ny terrasse og 

oversejl – noget vi håber for alvor at kunne få gavn her i 

foråret, sommeren og efteråret. Der udestår stadig lidt 

”niceness” i områderne omkring væggen, men det 

kommer nok i år. 

 

Jeg er rigtig glad for alle de frivillige som vil gøre en 

indsats for klubben og vi har ud over de gamle klassiske 

frivillig roller som vægvagter og instruktører også fået 

udvidet med nye roller og dermed øget personkredsen 

af frivillige  – her kan nævnes ansvarlige for vores 

klatresko, ansvarlig for vores udstyr, en skabs ansvarlig, 

køkken ansvarlig, ansvarlig for hhv. bibliotek og 

infoskærm. Alt sammen noget der gør det lidt lettere og 

lidt mere fornøjeligt at komme i klubben.    

 

En anden nyt tiltag, som måske ikke er kendt blandt alle 

er vores indtog på App’en ”Boulder Challenge”, hvor 

en række problemer både hernede på det nye overhæng 

og i boulderne ovenpå er beskrevet. Her tror jeg særligt 

Lukas har gjort en indsats med både at bygge nye 

problemer og beskrive dem i app’en, men jeg er sikker 

på alle ”boulder fyrene” kan hjælpe, hvis nogen gerne 

vil have en introduktion.    

 



Vi har haft et par gode klubaftener med spændende 

foredrag fra hhv. Søren Gudmann og Michal Hjort, og 

vi har haft nogle ture til blandt andet El Chorro i 

efteråret, men desværre har vi hverken haft sommerfest 

eller julefrokost pga. Corona, hvilket er rigtigt øv, da vi 

plejer at være rigtigt glade for en god fest, men det 

skulle meget gerne blive anderledes i 2022.   

 

Afslutningsvis tak for et godt PLØKS-år 2021, tak til 

alle de frivillige og til alle som er med til at skabe den 

gode stemning i klubben.  

 


