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Närvarande 
Henrik Wåhlin (TK) 

Alexander Jansson (Visby Klätterklubb) 
Mikael Larsson ( Visby Klätterklubb) 

Dan Bramsäter ( KFUM Skellefteå idrott ) 
Benedikt Neyses ( KFUM Skellefteå idrott ) 

Jim Wasmuth ( Västervik Klätterklubb ) 
Åsa Engström ( Solna Klätterklubb ) 

Mikaela Serlachius ( Solna Klätterklubb ) 
Lidia Strömsten ( Kvibergs Klätterklubb ) 

 
 

Dagordning 
Organistaion 

• Rutiner – Vilka styrdokument behövs för en klar och rättvis fördelning av TK’s budget 
• Mandat – Vad anser arrangörsklubbar att TK’s mandat skall vara. Vad skall regleras och vad 

skall lämnas fritt. Vilka krav skall ställas för att hålla ett mästerskap cup etc. Krav har en 
direkt koppling till fördelning av medel. 

• Hur kan vi stärka TK resursmässigt vad gäller engagemang och medel.  
 
Tävlingskalender 

• Tanken är att arrangörsträffen skall vara ett årligt event tidig höst där huvudsyftet är att sätta 
ramarna för den svenska tävlingskalendern för nästkommande år. Vi detta tillfälle kan denna 
dock ej fastställas i sin helhet då vi inte har IFSC’s kalender färdig. Justeringar kan bli 
nödvändigt i efterhand för mästerskap ( SM och NM ) 

 
Övrigt 

• Erfarenhetsutbyte 
 
 

Organistaion 
Rutiner 
Samtliga arrangörer ser behovet av tydliga dokument för av vad som gäller. Prio ett för TK är 
uppdatera dessa och att dessa skall vara tillgängliga på ett enkelt sätt på Bergsport. Då TK idag är 
relativt begränsad resursmässigt undersöker TK vilka möjligheter det finns för att få ytterligare 
resurser från RF och skall arbeta aktivt för att TK skall bli en större organisation. 
Vid sittande möte angav följande personer intresse av delta i TK. HW ser till att detta blir officiellt. 
Alexander Jansson (Visby Klätterklubb) 
Mikael Larsson ( Visby Klätterklubb) 
Benedikt Neyses ( KFUM Skellefteå idrott ) 
Jim Wasmuth ( Västervik Klätterklubb ) 
Åsa Engström ( Solna Klätterklubb ) 
Lidia Strömsten ( Kvibergs Klätterklubb ) 
 
Samtliga som ej hade möjlighet att deltaga på årets arrangörsträff och är intresserade av att vara en 
del av TK kan kontakta mig på e-mail henrik@wak.se 
Jag kommer att försöka kontakta alla aktiva arrangörer som jag känner till men har tyvärr ej hela 
bilden. Jag blir mycket glad vid kontakt. 

mailto:henrik@wak.se
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Mandat 

En arbetsordning gällande TKs mandat, arbetsuppgifter och skyldigheter måste upprättas och 
godkännas av styrelsen. Denna skall även kopplas till budget. 
 
Tävlingsformat 
Vid mästerskapstävlingar gäller den senaste utgåvan upprättad av IFSC.  
För cuptävlingar kan arrangör justera formatet för att förenkla och åstadkomma mer klättring. Viktigt 
att format uppges vid inbjudan. 
 
Budgetfrågor 
Ersättningen för att arrangera en mästerskapstävling är idag för låg. För att arrangera ett mästerskap 
skall TK ställa höga krav och klubbar skall ha en skälig ersättning för detta. Fokus ligger på ledbygge 
då bra byggda problem är själva grunden för en bra tävling. 
Samtidigt skall TK arbeta för en Sverigecup där focus skall vara på bredd. Här skall finnas stort 
utrymme för format utan pekpinnar uppifrån. Vi ska alla med ett öppet sinne diskutera hur vi kan 
arrangera tävlingar med mycket klättring och framför allt göra att unga, gamla (Dinosaurier), elit, 
novis, medmänniskor med funktionshinder, klätterföräldrar och övriga nyfikna träffas.  
 
Budget tas för klätterförbundet i början av december. Därför skall TK presentera realistiska kostnader 
för styrelsen under november. 
 

• För Sverigecupen skall TK ta fram ett förslag för ett fast arvode 
• För mästerskap krävs konkreta underlag. Solna Klätterklubb och Kvibergs klätterklubb 

översänder de faktiska kostnaderna för de två sista arrangerade mästerskapen till TK.  
 
TK presenterar detta förslag för styrelsen. Därefter är det upp till styrelsen att fatta beslut om TKs 
skyldigheter, mandat och uppgift. Detta är direkt kopplat till budget.  
 

Tävlingskalender 
 
Tävling Arrangör Datum 
SM Boulder Västervik Klätterklubb April 
JSM Boulder Kvibergs Klätterklubb Sen Höst 
SM Lead KFUM Skellefteå idrott 24-25 Mars 
JSM Lead  Vår 
NM Boulder Solna Klätterklubb Höst 
 
Bouldercup 1 Sävsjö Klätterklubb Februari 
Bouldercup 2  Maj 
Bouldercup 3 Visby kätterklubb September 
Bouldercup 4 Västervik klätterklubb Oktober 
 
TK tar kontakt med Halmstad KK för Bouldercup 2 och Eskilstuna KK för JSM Lead. Kviberg KK har 
meddelat att de skulle kunna arrangera både JSM Boulder och JSM Lead. 
 
Slutgiltig tävlingskalender upprättas vid nästa möte i Tävlingskomitten 
Exakta datum fasställs då IFSC tävlingskalender är färdig. 
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Övrigt 
Arrangörsklubbarna önskar en namngiven kontaktperson på kansliet som arbetar med att stödja 
arrangörer. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Henrik Wåhlin 
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