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Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Svenska Klätterförbundets verksamhetsidé är att främja och utveckla alla typer av klättring och
göra dem tillgängliga för alla i Sverige. Förbundet företräder klättringens alla discipliner i den
svenska idrotts- och friluftsrörelsen samt svensk klättring i utlandet.
Svenska Klätterförbundet bildades 1973 och har idag 82 klubbar med drygt 13 000 klättrare.
Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Olympiska Kommitté
samt de internationella förbunden för alpinism (UIAA), sportklättring (IFSC) och skimo (ISMF).
Främjande av ändamålet
Svenska Klätterförbundet har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i övrigt
administrera klättring och högfjällssport. Förbundsmötet 2020 beslutade om en vision och
strategisk plan fram till 2025. Visionen och den strategiska planen lyder:
Vision
• Alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar.
• Du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den.
• Verksamheten fokuserar på klättrarens behov.
Strategisk plan
• Accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
• Utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare.
• Elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen.
• Anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar.
Förbundsmötet antog även ett medlemslöfte formulerat som önskvärda lägen för år 2025.
Ett medlemskap i en klätterklubb innebär att du som klättrare:
• Får en värdeökning genom ditt medlemskap.
• Lätt kan bidra och engagera dig.
• Är en del av hela världens klättercommunity.
Inom de fyra strategiska områdena bedrivs utvecklingsprojekt och arrangemang som tävlingar,
träffar, utbildningar och examinationer.
Förbundet har två landslag vars
verksamhet samordnas av kansliet.
Kansliet stöttar klubbarna i deras
utveckling, bland annat genom att
dela ut projektbidrag, hjälpa till i
administrativa frågor och
informera om aktuella händelser.
Utöver de strategiska områdena
har styrelsen identifierat ett antal
möjliggörande arbetssätt, så
kallade utvecklingsresor. Under
året har styrelsen uppdragit till
generalsekreteraren att arbeta
aktivt med fem utvecklingsresor.
1. Klätterträff i Bohuslän #viklättrar
De är arbetsmiljö, kommunikation,
förenings- och medlemsutveckling,
samverkan och systemstöd. Några exempel på framsteg inom utvecklingsresorna är
genomförande av en utbildningssatsning för kanslipersonal, framtagandet av en ny hemsida och
anställning av en föreningsutvecklare.
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Väsentliga händelser under året
Coronapandemin har avsevärt påverkat möjligheterna att genomföra all planerad verksamhet.
Ett flertal av förbundets utbildningar, tävlingar, examinationer och träffar har ställts in och
kanslipersonalen har arbetat hemifrån under stora delar av året. Pandemin har inneburit ett
medlemstapp hos klubbarna men samtidigt ökade bidrag i form av kompensationsstöd och
återstartsstöd till förbundet.
Kansliet har under året haft tio personer anställda, fördelade på 6,5 årsarbeten.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Återhämtning efter coronapandemin är en uppenbar faktor som kan påverka Svenska
Klätterförbundets framtida utveckling och/eller det finansiella resultatet framåt. Bedömningen
är att risken främst handlar om hantering av en arbetsintensiv period då återstartsverksamhet
och återhämtning från medlemstapp och utbildningsskuld pågår parallellt med ordinarie
verksamhet. Inom idrottsrörelsen kan man i dagsläget inte säga hur länge återhämtning efter
pandemin kommer att pågå.
Framtida utveckling
Bortsett från de negativa pandemieffekter som har uppstått så är klättringens framtid i Sverige
god. Klättring växer som tränings- och tävlingsform och som livsstil. Anläggningarna blir fler och
mer tillgängliga. Till följd av klättringens tillväxt finns det utmaningar inom några av förbundets
verksamhetsområden. För att försöka överkomma dessa utmaningar har styrelsen gett
generalsekreteraren i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet med siktet inställt på vision 2025.

2. Eva Rimnäs knyter in sig på klätterträff i Bohuslän #viklättrar

Årets ekonomi
Svenska Klätterförbundets ekonomi bygger i stort på tre delar: Bidrag från Riksidrottsförbundet,
projektmedel från Svenskt Friluftsliv och Rörelsefonden, samt egenfinansiering i form av
medlems- och kursavgifter.
Svenska Klätterförbundet gör en ekonomisk vinst för verksamhetsåret. Vinsten var inte planerad
utan beror på ändrade omständigheter. Bland annat har förbundet under året genomfört mer
verksamhet än planerat inom pågående projekt, vilket inneburit ökad användning av
projektmedel. Förbundet har även fått tillskott av medel i form av kompensationsstöd och
återstartsstöd. Personalkostnaderna har ökat men inte i samma utsträckning som intäkterna.
Det egna kapitalet är fortsatt betydande och likviditeten är god.
2

Verksamhetsrapport 2021
Version 2022-04-01

Medlemsstatistik

Antal klubbar och medlemmar
2021: Totalt 82 klubbar med 13 008 medlemmar. Under året lades två klubbar ned och fyra
tillkom.
2020: Totalt 80 klubbar med 14 482 medlemmar. Under året lades två klubbar ned och en
tillkom.
Medlemmars fördelning utifrån kön och ålder
Kvinna
Medlem

Fördelning kön

Man
Medlem

5 475

Kvinna
42%

Okänt
Medlem

Total
Medlem

7 527

13 008

Man
58%
Man

Kvinna

Aktiv idrott åldersfördelning per grupp
3 000

2 647

2 500

Antal

2 000

1 580

1 500

1 292

1 000
500
0

366

95 73
0-6 år

7-12 år

1 466

1 427

1 352 1 322

13-20 år

637

583
39 130

21-25 år

26-40 år

41-60 år

60- år

Åldersgrupp
Kvinna

Man

Medlemsstatistik tidigare år
Medlemmar
Totalt
Män
Kvinnor
Jun Män
Jun Kvinnor

2020
14 952
5238
2354
3628
3732

2019
14 603
4 914
2 261
3 699
3 729

2018
12 371
5 287
2 519
2 120
2 445

2017
11 618
5 035
2 431
1 917
2 235

Specialdistriktsförbund (SDF)
Klätterförbundet har två SDF:
●
●

Stockholms Klätterförbund (bildades 2016)
Smålands Klätterförbund (bildades 2015)
3

2016
10 303
4 677
2 236
1 674
1 716

2015
8 628
3 969
1 709
1 501
1 478

2014
7928
3813
1612
1346
1209

2013
7186
3553
1523
1019
1091

2012
7074
3596
1462
1074
943
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Strategi- och verksamhetsrapport

Efter respektive strategiskt mål följer en redogörelse av de aktiviteter och verksamhet som har
genomförts under året.

Access

Mål: Accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt
Som en följd av coronapandemin märks ett ökat intresse för utomhusklättring. De rapporter som
har inkommit från runt om i Sverige visar att många klippor har ovanligt hög aktivitet.
Samtidigt rapporterar klätterklubbarna få akuta accessincidenter som skulle kunna leda till
stängda klippor. Bilden som helhet visar att ökningen i mångt och mycket sker på ett
ansvarsfullt och hållbart sätt, och därmed grönmarkeras det strategiska målet inom access.
För att möta det ökade intresset för utomhusklättring, och stävja konflikter som kan följa med
hårdare tryck på klippor, berg och block, fokuseras arbetet på kommunikation kring allemansrätt
samt gott uppförande.
Att så få akuta accessituationer har uppstått visar på att klubbar och distrikt gör ett gott arbete
med det lokala accessarbetet. Vid behov stöttar kansli och accesskommitté föreningar och distrikt
med kunskap.
Verksamhet
Kommunikation
Klätterförbundets nya hemsida
har en tydlig ingång till
accessrelaterat material. Där
samlas information kring
förbundets arbete med access och
konkreta tips på hur klättrare bör
uppträda.
Accessdatabasen har fått en ny
hemsida. Hemsidan uppdateras
löpande med information om
begränsningar i klättringen runt
om i landet. Arbete pågår med att
ge fler klubbar direkt möjlighet
att uppdatera innehållet på
Accessdatabasen.

3. Carina Gerlach i filmen 7 sätt att göra
rätt

Accesskampanjen ”7 sätt att göra rätt” lanserades under sommaren och informerar såväl erfarna
som nya klättrare om hur vi gör rätt när vi klättrar ute. Med ekonomiskt stöd från
Naturvårdsverket togs SKF fram en affisch och ett antal filmer för sociala medier. Affischerna
förmedlades till Sveriges större klättergym och filmerna spreds såväl organiskt som sponsrat.
Förenings- och medlemsutveckling
Accessfonden hade vid årsslutet 54 939 kronor på fondens bankkonto. Under året söktes två
bidrag ur fonden, varav inget beviljades.
Accesskommittén har under året stöttat föreningar och distrikt genom att ta emot och svara på
frågor vid behov.

4

Verksamhetsrapport 2021
Version 2022-04-01

Utbildning

Mål: Utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare
Liksom under 2020 har coronapandemin gjort
att ett flertal utbildningar och examinationer
har behövt senareläggas eller ställas in.
Positivt är dock att utomhusarrangemang har
kunnat pågå, med mindre anpassningar, och
att det i slutet av året gick att genomföra flera
inomhusarrangemang som klubbar haft
önskemål om. För instruktörerna genomfördes
digitala seminarier så att de som önskade
kunde förnya sina licenser.
Under året har även utbildningssystemet
uppdaterats med nya normer och tillhörande
dokument, och samarbetet med KABO har
4. Kurs, Nyköping
fördjupats ytterligare. Andra aktiviteter som
pågått är NIU (Nationellt idrottsgymnasium), framtagande av högskoleutbildning för tränare,
prova på-verksamhet för skimo samt klätterspecifik utbildning för idrottslärare. Bilden som
helhet visar att förbundet ofta lyckas möta de önskemål och behov som meddelats oss, och
därmed grönmarkeras det strategiska målet inom utbildning.
Verksamhet
Samverkan
Förbundet diskuterar utbildningar och normer främst inom kommittéerna, med KABO
(Klätteranläggningarnas Branschorganisation) och i viss mån med SBO (Svenska
Bergsguideorganisation). Förbundet ordnade ett samverkansmöte om utbildningssystemets
framtid dit representanter från KABO, klubbar och kommittén bjöds in. Resultatet från mötet
möjliggjorde för det fortsatta arbetet med att ta fram en ledklätterinstruktörsnorm. Under 2021
fördes även dialog med SBO som resulterade i ett gemensamt seminarium på hösten. På
seminariet återaktiverades instruktörslicensen för flera av SBO:s medlemmar.
Andra aktiviteter inom utbildningsområdet var antagning till NIU på Stockholms
Idrottsgymnasium där totalt tolv ungdomar nu läser NIU Klättring. Samarbetet med Högskolan i
Dalarna fördjupades, med målet att lansera en högskoleutbildning för klättertränare år 2022.
Förenings- och medlemsutveckling
Utbildningskommittén har varit rådgivande i sakfrågor inom instruktörsprojektet samt handlagt
dispensansökningar som inkommit. Kommittén har haft ett tiotal telefonmöten. Kommittén står
fortfarande utan ordförande och sammankallas av utbildningsansvarig på kansliet. En handfull
nya examinatorer introducerades. Tränarkommittén har haft ett antal möten via Teams och ett
fysiskt möte i samband med tränarträffen i Halmstad. Tränarträffen samlade 44 deltagare.
Nya satsningar var en skimoutbildning för kvinnor i Kebnekaise, med 13 deltagare, samt en
samling för kvinnliga klättrare i Lerum på Grepp. De 40 platserna tog slut på några timmar.
Genomförda utbildningar, examinationer och
träffar
Under året har 29 utbildningsarrangemang
genomförts, inklusive två grupper av lärare. Utöver
dessa har kansliet planerat för ytterligare
arrangemang, men tvingats ställa in på grund av
pandemin.
Under året uppstod stor efterfrågan på
tränarutbildningar hos klubbarna och på hösten
kunde förbundet, trots restriktionerna, genomföra
fem utbildningar. Även tränarträffen, som blev
inställd året innan, gick att genomföra i november.
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Utbildningar, examinationer & träffar
Examination 1 klippa, egen färdighet

Antal
2

Examination 2 klippa, tillämpat instruktörskap

2

Inomhusexamination

4

Sportexamination

2

Alpinkurs

2

Examinationsförberedande kurs klippa

2

Instruktörsseminarium
Digital examinatorsträff

4
2

Start 1-årig klätterutbildning för lärare

2

Tränarutbildning nivå 1

5

Tränarträff

1

Skimoutbildning

1
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Utbildningsprojekt
Instruktörsprojektet
Instruktörsprojektet är ett treårigt projekt finansierat av Svenskt Friluftsliv. 2021 är enligt
projektplanen det tredje och sista året, men då medel från tidigare år återstår har förbundet fått
godkänt att fortsätta med projektet under 2022. Syftet med projektet är att förbättra och
vidareutveckla utbildningsystemet med fokus på instruktörer. Verksamhet:
 Omfattande uppdatering och revidering av normer samt att strukturen som de existerar i
uppdaterats i samklang med normerna, aspiranthandledningar, rapporteringsblanketter,
teoriprov och examinatorsprotokoll. De uppdaterade normerna togs i bruk 1 september, och alla
årets instruktörsseminarier innehöll information och diskussion om uppdateringarna.
 Innehållet i instruktörsförberedande kurs i egen färdighet för klippklätterinstruktörer
bearbetades och en kursomgång hölls. Ytterligare feedback togs in från eleverna för finslipning
av kurshandledningen.
 Uppstart av arbete med ny norm för ledklätterinstruktörer i samarbete med KABO.
 Omtag på inventering av möjliga plattformar för administration och spridande av utbildning.
 All text om juridiskt ansvar för klätterinstruktörer är uppdaterad. Övriga delar i
”Kompendiesamling för klätterinstruktörer” är under arbete.
 I syfte att öka medvetenheten om klättringens risker och lära av varandras erfarenheter
påbörjades en genomgång av incidentrapporterna och ett urval gjordes för en artikelserie.
 Terräng sonderades för uppstart av ett mentorskap för kvinnliga instruktörer.
Lärarprojektet
Lärarprojektet är ett treårigt projekt finansierat av Svensk Friluftsliv. 2021 är enligt projektplanen
det tredje och sista året, men då medel från tidigare år återstår har förbundet fått godkänt att
fortsätta med projektet under 2022. Syftet med projektet är att vidareutbilda lärare, främst
idrottslärare och fritidspedagoger i klättring, så att de kan erbjuda klättring inom ramen för sitt
yrkesutövande. Under projektets gång har målgruppen utökats till att även inkludera studenter som
studerar för att bli idrottslärare.
Våren 2021 startade projektet igen efter paus på grund av pandemin. Ambitionen var grupper på
fyra platser: Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, men till slut blev det endast en grupp i
Stockholm och en grupp i Malmö. Det minskade söktrycket härleds till pandemin och osäkerheter
kopplat till restriktionerna. Träffar skedde på båda ställen efter sommaren och fortgår tills kursen
slutförs i juni 2022.
Erasmus+: CORS
Det Erasmus+-projekt som Svenska Klätterförbundet är deltagare i blev godkänt under 2020.
Projektet kallas för “CORS - Standard for coaches and routesetters”. Projektets syfte är att utveckla
en standard för europiska tränar- och ledbyggarutbildningar. Projektet leds av Tjeckiens
Klätterförbund och Sveriges del består av att Emma Hawke blivit anställd för att leda projektet
tillsammans med Tjeckien, och säkerställa att projektet levererar material enligt god standard.
Projekt Ski upp!
2021 var sista året med extern
finansiering av Ski upp!-projektet.
Medlen kommer från Framåtfonden,
som Svenska Spel och
Riksidrottsförbundet står bakom.
Projektet innebär att SKF köper och
tillhandahåller utrustning för prova
på-verksamhet inom skimo. Endast en
aktivitet genomfördes 2021, på grund
av pandemin, och verksamheten
fortsätter i egen regi under 2022 och
kommande år.

5. Skimotävling
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Elit

Mål: Elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen
Förbundet har fortsatt arbetet med att skapa kvalitativa tävlingsmöjligheter i Sverige. Arbetet sker
i samråd med aktiva tävlingsklubbar och syftar till att bredda sporterna för att möjliggöra
försörjningen av framtida potentiella elitatleter, tillgodose de behov som föreningarna uttrycker
samt behålla de aktiva som vill tävla i sporten.

6. Tävling i Luleå

Den nationella tävlingssäsongen påverkades av pandemin. Tävlingar ställdes in och sköts upp.
Förbundet lyckades till slut ordna alla SM/JSM-tävlingar, vilket var en stor framgång med både
nöjda deltagare och arrangörer.
Utvecklingen av båda landslagen och deras respektive organisationer har pågått under året.
Vidareutvecklingen möjliggörs både av ökade medel från Riksidrottsförbundet och Svenska
Olympiska Kommittén, samt medel och utrustning från sponsorer. Båda landslagen har på grund av
pandemin drabbats av inställda tävlingar och färre träningstillfällen.
Statusen borde ha varit grön eftersom landslagsorganisation och tävlingsutveckling följer den plan
för elitklättring som lades upp 2019, men restriktionerna och konsekvenserna av pandemin gör att
området gulmarkeras även i år.
Verksamhet
Tävling
Svenska Klätterförbundet har under 2021 åter igen lyckats genomföra alla SM-tävlingarna, trots en
osäker tid på grund av fortsatt pandemi. En skillnad från föregående år är att några tävlingar
kunde genomföras med publik.
Lärdomar från året är att ett nytt tävlingsadministrativt system avsevärt skulle minska arbetet
före, under och efter tävlingen för både den lokala arrangören och kansliet. Mycket sköts fortfarande
manuellt med penna och papper, vilket skapar risk för flertalet felkällor.
Nya tävlingsarrangörer i form av Luleå Klätterklubb och Lerums Klätterklubb gjorde goda insatser.
Solna Klätterklubb, som är mer erfarna, samarbetade med en ny anläggning för att genomföra JSM
Boulder. Alla SM-tävlingarna streamades även under 2021 och tittarantalet fortsätter öka.

7

Verksamhetsrapport 2021
Version 2022-04-01
Ett förslag på förändring av det nationella tävlingssystemet tas fram för att kunna publiceras 2022,
där nya varianter på tävlingar för barn och ungdomar inkluderas.
Ambition om att säkra SM/JSM-tävlingar på en längre tidshorsint fortsätter. Läget har varit svårt
under 2021 då pandemin fortfarande satte många käppar i hjulen. Det finns få klubbar och
anläggningar som självmant ansöker om att arrangera mästerskap.
SM Lead & Boulder
JSM Boulder
JSM Lead

Luleå Klätterklubb - Klätterhuset Luleå
Solna Klätterklubb - BLX
Lerums Klätterklubb - Grepp

8-10 oktober
18-19 september
20 november

Förenings- och medlemsutveckling
Ett antal möten har skett via Teams. Fysiska möten skedde till viss del under de SM-tävlingar som
genomfördes. Ett utkast till första steget av domarutbildning har tagit fram av Charlotte Hederén.
En förändring av tävlingsreglementet planeras för 2022. Annat arbete som pågått under ledning av
sportchefen, men med hjälp av extern expertis, är utvecklingen av ledbyggarutbildningar.
Samverkan
Under året skapades en medicinsk forskningsgrupp inom förbundet med målsättning att på hög
akademisk nivå bedriva forskning inom klättring. Gruppen samarbetar med och följer landslaget,
och har under året påbörjat en studie om bentäthet bland de som tränar för att tävla. Forskningen
förväntas i förlängningen bidra med kunskap och möjligheter att utveckla svensk klättring ur ett
hälsobejakande perspektiv samt skapa möjligheter för satsande atleter att utveckla sin prestation
baserad på bästa tillgängliga kunskap.
Landslag Sport
Ytterligare ett år då väldigt lite kunde
genomföras på grund av restriktioner. Få
tävlingar kunde genomföras och landslaget
närvarande på några få, både på senior- och
juniorsidan samt para.
Fortsatt kunde dock några högkvalitativa
läger genomföras, främst under slutet av
året, samt samarbete med kommersiella
anläggningar för att kunna säkerställa
simuleringar.

7. Knut Appelgren på tävling i Lerum

Landslag Skimo
Tove Alexandersson fick sitt stora
genombrott med medaljer på
världsmästerskapen, världscupen samt en
andraplats i den totala världscuprankingen.
Landslag Is
Tamas Fulep representerade Sverige på
internationella tävlingar under 2021.

8. Tove Alexandersson
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Anläggning

Mål: Anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar
Förbundet stöttar klubbarnas utveckling av egna anläggningar genom projektstöd. Under 2021
beviljade vi ett tiotal ansökningar som var direkt kopplade till utveckling av klättergym. Under året
genomfördes också ett anläggningsprojekt med finansiering från RF. Projektet tittade närmre på
behov av anläggningar ur förbundets perspektiv och uppdaterade anläggningsbroschyren utifrån
resultatet.
En framgång under året var att klätterförbundet bidrog till att skimo numera finns med i SLAO:s
“Lilla gula”. Lilla gula är guide till skidåkare, med riktlinjer för skidåkning, och numera
toppturande, i en anläggning. Det, i kombination med att allt fler skimoleder anläggs i
skidanläggningarna, är ett erkännande för sporten.
Flera klättergym öppnade under året
på olika platser i landet. De flesta i
kommersiell regi, men även ett antal
renodlade klubbhallar och några med
ett nära samarbete mellan
kommersiellt och klubb. Exempel där
klätterklubbarna öppnade nya
anläggningar är Malmö och
Härnösand. Den förstnämnda
finansierades av klubben själva, med
Malmö stad som huvudsponsor. I
Härnösand ligger stora bidrag från
Allmänna Arvsfonden och RF/SISU
bakom det nya gymmet ekonomiskt.

8. Träning i Malmö

Tillgången till anläggningar har ökat
under året, både inom klättring och skimo. Förbundets bidrag till utvecklingen är liten, men den
finns ändå där. Givet detta så sätts statusen till gul, enligt definition att arbetet pågår men att det
finns utmaningar och att arbetet endast har kommit en bit på vägen.
Verksamhet
Förenings- och medlemsutveckling
Anläggningskommittén har bistått med rådgivning till klubbar, och i viss mån även andra aktörer,
som har frågor om besiktning av befintliga och äldre klätterväggar. Kommittén har även bistått
nämnda anläggningsprojekt vid uppdateringen av “Att bygga klättervägg” samt sett över
klätterinnehållet i SKR:s publikation Måttboken, som innehåller mått för ett stort antal idrotter.
Samverkan
Förbundet har ett samarbete och ett letter of intent med KABO, Klätteranläggningarnas
Branschorganisation. Det stipulerar att KABO och förbundet ska stötta varandra, då båda är viktiga
parter i utvecklingen av svensk klättring. Under året har ett antal möten genomförts och samarbetet
har fördjupats kring att ta fram en norm för ledklätterinstruktörer.
Under 2021 certifierades 10 anläggningar varav 1 anläggning även valde att teckna
klätterförbundets försäkring för certifierad anläggning.
Anläggningsprojekt
Under 2021 genomfördes ett projekt där kansliet utredde möjligheterna med utgångspunkt i de
behov som tidigare har slagits fast inom utbildning, tävling och landslagsutveckling. Projektet
undersökte möjligheterna med en mobil anläggning, samt en förbunds- och klubbdriven anläggning.
Underlaget innehåller dokumentation kring olika ägande- och driftsformer, samt
kostnadsuppskattningar. Projektet fick även konkreta förslag på anläggningar i Stockholm där ett
förbunds- och klubbdrivet gym skulle kunna uppföras. Projektet uppdaterade även broschyren “Att
bygga klättervägg” för att bistå klubbar, eller andra, som vill uppföra en klättervägg eller ett gym i
sin kommun.
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Utvecklingsresor

Utvecklingsresor är den benämning som används för de fem ”förutsättningar” eller ”stödjande
arbetssätt” som ska användas för att nå målen. Utvecklingsresorna beslutas av förbundsstyrelsen
och kan ändras och uppdateras i takt med kansliet och förbundets utveckling och behov.

Arbetsmiljö

Inom utvecklingsresan arbetsmiljö ryms allt som har med personal, arbetsledning och
anställningsformer att göra. Styrelsen och generalsekreteraren är överens: utan kompetent personal
med bra arbetsvillkor, som trivs och utvecklas på jobbet, kommer förbundet inte att nå visionen eller
de strategiska målen.

Coronapandemin har avsevärt påverkat möjligheterna att genomföra planerad verksamhet och
inneburit att kanslipersonalen har arbetat hemifrån under stora delar av året.
Kansliet hade sitt kontor i Idrottens Hus, Skanstull, Stockholm, tillsammans med RF/SISU och
andra specialidrottsförbund till och med 21 december 2021. Med anledning av en aviserad
hyreshöjning från RF flyttade kansliet till ett nytt kansli på Gotlandsgatan 46, Skanstull,
Stockholm. Andra större händelser under året är en genomförd satsning på kompetensutveckling
och teambuilding för medarbetarna samt anställning av förbundskapten, coacher och en
föreningsutvecklare.
Kansliet har under året haft tio personer anställda fördelade på 6,5 årsarbeten.
1. Emma Borggren-Franck, GS
2. Patrik Blom
3. Andreas Enqvist
4. Johanna Wernqvist
5. Janna Holmqvist
6. Eva Rimnäs
7. Björn Strömberg (anställd deltid
januari 2021)
8. Emma Hawke (anställd deltid
januari 2021)
9. Oskar Norberg Lundmark
(anställd deltid januari 2021)
10. Andreas Gustafsson (anställd
heltid oktober 2021)
9. Sommaravslutning för kansliet
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Kommunikation

Inom utvecklingsresan kommunikation ryms det operativa och strategiska arbetet med
kommunikation. Kansliet arbetar med kommunikation i ett flertal kanaler, prioriterade efter de
huvudsakliga målgrupperna. Kommunikationen sker i linje med kommunikationsstrategin och ska
bidra till uppfyllanden av de strategiska målen, medlemslöftet och visionen. Inom de fyra
strategiska verksamhetsområdena omnämns kommunikationsaktiviteter specifika för de områdena,
medan det som omnämns i detta kapitel är av mer generell karaktär.
Tidningen Bergsport
Under 2021 har arbete lagts ner för att återstarta Bergsport under 2021. Trots en stor arbetsinsats
gick återstarten inte att genomföra under året utan fick skjutas till 2022. Utgivningen av Bergsport
har varit pausad på grund av ökade kostnader sedan våren 2020.
Sajt
Under 2021 lanserades förbundets nya sajt, klatterforbundet.se, som ersatte bergsport.se. Sajten är
basen för all kommunikation och information.
Sociala medier
Svenska Klätterförbundet använder primärt Facebook och Instagram för dialog, kommunikation och
informationsspridning. Under 2021 lanserades hashtaggen #viklättrar för att skapa samhörighet och
delaktighet i klättercommunityn.
Nyhetsbrev
Förbundet skickade under 2021 nyhetsbrev till alla klubbar på regelbunden basis, för att informera
om aktuella händelser, sökbara stöd och annat.

Förenings- & medlemsutveckling

Inom utvecklingsresan förenings- & medlemsutveckling ryms det operativa och strategiska arbetet
för att stödja, utveckla, möjliggöra för nätverk, göra verklighet av medlemslöftet, träffas för att dela
erfarenheter och samla den kraft och det kunnande som finns som ideellt engagemang hos klubbar
och klättrare. Inom de fyra strategiska verksamhetsområdena omnämns aktiviteter specifika för de
områdena, medan det som omnämns i detta kapitel är av mer generell karaktär eller fokuserar på
andra verksamhetsområden.
Nationell klätterträff
Sista helgen i september
arrangerades en uppdaterad
variant av den nationella
träffen, en klätterträff som fick
namnet #viklättrar Bohuslän.
Över 70 klättrare kom till
Brodalen, där förbundet och
Bohusläns Klätterklubb stod för
arrangemanget. Deltagarna tog
del av clinics med bland annat
Hannes Puman, Nikki
Hammarström och Said Belhaj,
lyssnade på ett panelsamtal om
säkerhet och olyckor, och åt
10. Clinic på Rågårdsdalsklippan
middag tillsammans. Självklart
klättrades det en hel del också, och några deltagare passade på att testa klätteryoga i klubbens
boulderhall.
Kommittékonferens
Kommittékonferensen hölls via teams i oktober och hade fokus på två frågeställningar;
kommittéarbete och ideellt engagemang. Frågeställningarna var: Nulägesdialog – Vilka är våra
styrkor och svagheter? och Framtidsworkshop – Hur funkar ideellt engagemang inom förbundet år
2025? Resultatet från mötet blir grunden för en utredning som kommer att genomföras under 2022
angående hur klättringens framtida ideella engagemang och/eller kommittéer ska se ut.
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Klubbkontakter
Under året har kansliet kontaktat ordföranden i förbundets
klätterklubbar. Det renderade i att ett ordförandenätverk
startades sjösattes. Det första mötet hölls den 6 december 2021.
Syftet med nätverket är att erbjuda ett forum för
erfarenhetsdelning ordföranden emellan, att minska avståndet
mellan förbund och klubbar samt att få en bild av vilka
utmaningar och möjligheter Sveriges klätterklubbar har. Det
första mötet var ett test för att se hur stort intresset var hos
klubbarna. På detta möte deltog cirka 30 klubbar, vilket är bra.
Mötet beslutade unisont att detta är något som ska fortsätta
och för 2022 är ett flertal möten inplanerade.
Försäkringar
Svenska Klätterförbundet erbjuder en försäkring via Folksam
som en del av medlemserbjudandet.

11. Säkring klar

Nordic Youth Camp
Planeringen av Nordic Youth Camp startade ihop med Lysekils
Klätterklubb, för att senare ställas in på grund av pandemin.

Projektstöd till klubbar
Detta är en summering avseende det projektstöd som Svenska Klätterförbundet fördelade under
2021. På grund av pandemin slogs stödet för 2020 och 2021 ihop. Det innebar att förbundet kunde
dela ut 500 000 kronor för hela perioden 2020-2021. Ett fåtal av ansökningarna godkändes i januari
2022, vilket möjliggjordes av ett undantag tack vare pandemin. Efter 2020-års utdelning återstod
349 300 kronor att fördela under 2021 och i slutet på januari 2022 hade allt utom 20 118 kronor
delats ut till klubbarna. Totalt fördelades projektstöd till 18 klubbar och 26 olika initiativ.
Av de 329 182 kronor som delades ut till klubbarna, var 149 553 kr inom kategorin Få fler ungdomar
13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten och 179 629 kr inom Utbildade barn och
ungdomsledare i IF. I bilagan listas alla godkända ansökningar som ingår i perioden.
Kommittéer utöver de strategiska områdena
Alpina kommittén
Under 2021 har kommittén haft sex
protokollförda telefonmöten.
2021 fick vi upp den fjärde revideringen
av ”Nyturslistan”, med Mulkila VI
Väst-förstabestigningen 1973, bättre
visualitet på Glacier Dome-nyturen
1981 och 1998 en nytur på Huascaran.
Lite förtydligande och kompletterande
information gjorde också dokumentet
bättre. Ett bra år, där vi fördjupit oss
lite i Alpinist 69 och kultur.
Både Mulkila-expeditionen 1973 och
Annapurna-expeditionen 1981 har fått
reserapporterna inskannade och
upplagda på vår dokumentsida, roligt.

12. På toppen.

Sverige fick första svensk på toppen av
Dhaulagiri.

Alpina kommitténs verksamhet vägleds av bland annat Tyroldeklarationen.
För alpina kommittén/A. Rafael Jensen
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Medicinska kommittén
Kommittén hade fyra telefonmöten under 2021. I september avgick Erik Gustafsson som ledamot.
Han fortsätter som senior advicer. Jonas Zimmerman, läkare från Göteborg, valdes in i december.
Johan Holmgren har varit senior advicer med fortsatt arbete med UIAA. Henrik Hedelin fortsätter
som senior advicer.
Internationell representation
Kommittén har genom Johan Holmgren fortsatt arbeta med internationella kontakter via UIAA
MedCom. Korrespondens kring ordförandeskapet samt med professor Tomas Kupper kring
säkerheten på Kilimanjaro.
Klätterskadenätverket
Anna Wänerhag har fortsatt arbetat med att upprätthålla och utöka klätterskadenätverket. Sluten
Facebookgrupp är skapad och fortsatt aktivitet sker med inklistrade artiklar. Planerad workshop
framflyttad på grund av pandemin.
Medlemsfrågor
Kommittén tar kontinuerligt emot frågor om klätterrelaterade medicinska besvär. Utifrån situation
har vi ofta hänvisat till klätterskadenätverket eller gett mer allmänna råd om vårdinstans. I något
fall har vi bistått med direkt rådgivning.
Resurs för landslagen
Lovande samarbete planeras inom sportklättringen genom förbundskapten Björn Strömberg.
Fredrik Identeg har påbörjat samarbete med Björn Strömberg angående styrketester för fingrar,
som kan användas för att utvärdera och vidareutveckla atleters greppstyrka.
Övrigt
Åsa Eliasson föreläste för Västerås Klätterklubb, med fokus på skador och skadeförebyggande-tema:
”Klättra hela livet”.
För medicinska kommittén/ ordförande Anna Wänerhag
Skimokommittén
Ett antal möten har skett via Teams. Ett fysiskt möte kunde ske i Åre. Kommittén har fått en ny
ordförande i Daniel Knabäck.
SM
Ett försök att genomföra ett SM i Åre ställdes in på grund av pandemi och få anmälda.
Riktlinjer för skidalpinism i pist
Påverkansarbete mot SLAO var lyckosamt då topptursregler numera ingår i SLAO:s Lilla Gula.
Ski Upp
Projektet fortgår men kunde inte genomföras under 2021 på grund av Covid-19. Projektet ämnar
genomföras under 2022.
Tränarutbildning
Genomfördes ej på grund av covid-19. Genomförs så fort restriktionerna tillåter.
För skimokommittén Patrik Blom
Säkerhetskommittén
Incidenter
Tagit del av 51 inrapporterade incidentrapporter samt granskat händelseförloppet vid en dödsolycka
i Sarek.
Fjällsäkerhetsrådet
Jenny Råghall har representerat Svenska Klätterförbundet på Fjällsäkerhetsrådets digitala vår- och
höstmöte.
UIAA Safety Commission
Per Forsberg representerar förbundet vid UIAA Saftey Commission. Per deltar aktivt i två
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standardiseringsarbeten, borrbultar och rig-plattor samt är sammankallande i en arbetsgrupp som
genomför en utredning rörande en tillverkares produkter.
UIAA SafeCom plenary, 2 möten á 2 dagar
UIAA SafeCom internal, 6 möten
UIAA SafeCom arbetsgruppsmöte, 3 möten
Svenska standardiseringsinstitutet (SIS)
Svenska Klätterförbundet är medlemmar i tekniska kommittén för personlig fallskyddsutrustning
(TK 403). TK 403 har ansvar för standarder inom industriellt fallskydd samt för fritidsklättring. Per
Forsberg är utsedd expert för klätterutrustning och har deltagit vid fyra nationella möten och ett
möte med den internationella standardiseringskommittén TC 136/WG 5.
Kommunikation
Följande artiklar i ämnet säkerhet publicerades på klatterforbundet.se:
”Så undviker du klätterolyckor”
”Så arbetar UIAA:s säkerhetskommitte”
”Dödsolycka på autobelay i USA”
”Klättrare skadad vid markfall på Örnberget”
“Ny bultstandard och goda råd från UIAA”

”klättrare död i olycka i Sarek
“Fler markfallsolyckor i sommar”
”Rémi och André räddade löpare vid glaciärolycka”
“Så undviker klubbar misstagen med autobelay”

Kommittén har tagit emot och svarat på frågor från klubbar.
För säkerhetskommittén Andreas Enqvist

Samverkan

Inom utvecklingsresan samverkan ryms det operativa och strategiska arbetet med att samverka och
samarbeta med nationella och internationella organisationer, myndigheter samt övriga externa
intressenter och nätverk. I rapporterna för de fyra strategiska verksamhetsområdena omnämns
samverkansaktiviteter specifika för de områdena, medan det som omnämns i detta kapitel är av mer
generell karaktär.
Medlemskap
Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv och de internationella förbunden
för sportklättring: IFSC, skimo: ISMF och alpinism: UIAA. Vi är även medlem i Svenska Olympiska
Kommittén (SOK), Arbetsgivaralliansen, Fjällsäkerhetsrådet, och Standardiseringens Konsumentoch Arbetstagarråd (SKA-rådet).
Klätterförbundet deltog med tre representanter: ordförande, vice ordförande och generalsekreterare,
på Riksidrottsmötet i maj 2021. Förbundet skickade inte in några motioner till mötet.
Generalsekreteraren representerade förbundet på Svenskt Friluftslivs årsmöte.
Internationella förbund
Under året utsågs tre representanter inom styrelsen som ansvariga och kontaktpersoner för de tre
internationella förbunden. Att ha en kontaktperson i styrelsen är mycket uppskattat av sportchef
och generalsekreterare. Sportchefen var med på IFSC:s och ISMF:s årsmöten, som båda
genomfördes digitalt på grund av coronapandemin. Martin Hjälle, ledamot i styrelsen, deltog på
UIAA:s årsmöte.
I april skickade förbundet en överklagan med anledning av Tove Alexanderssons diskvalificering.
Överklagan bestod av en omfattande genomgång av vad förbundet anser är brott mot tävlingsregler
och beslutade processer som ISMF begått och att diskvalificeringen därmed borde ogiltigförklaras.
Överklagan blev inte beviljad.
Internationella träffar
Inga klubbmedlemmar representerade Svenska Klätterförbundet vid internationella träffar under
2021.
Sponsring
Det tvååriga sponsoravtal som skrevs 2020 med Svenska Spel har rullat på. Sponsringen gäller
medverkan i satsningen Tillsammans för fler i rörelse. Avtalet innebär 100 000 kronor per år 2021
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och år 2022 att använda fritt. Förbundet ska som motprestation marknadsföra Tillsammans för fler i
rörelse och Svenska Spel vid ett antal tillfällen.
Sponsoravtalet för landslag sport
med LKAB har pågått och båda
parter är nöjda med
verksamheten och resultaten av
sponsringen. Avtalet gäller år
2021 och 2022, givet att första
året gick enligt plan. För
landslagets räkning har
förbundet ingått
överenskommelser med
anläggningssponsorer. Att vara
anläggningssponsor innebär att
man vid några tillfällen per år
möjliggör för träningstillfällen på
anläggningen.
Sponsorsavtal för utrustning till
skimolandslaget med Dynafit har
fortlöpt under 2021.

13. Bra stick på okänd klippa

Systemstöd

Inom utvecklingsresan systemstöd ryms det operativa och strategiska arbetet med att säkerställa att
förbundet har ändamålsenligt systemstöd för att bedriva verksamheten. Det kan exempelvis handla
om att kunna bedriva ekonomistyrning genom att ha ett funktionellt ekonomisystem, eller att
utreda och upphandla hemsideleverantör, betallösningar, webbshop, utbildningsplattform etcetera.
Även utvecklingsarbete kopplat till IdrottOnline ryms här.
Ekonomistyrning
Ekonomistyrningen i de system som ingår i avtalet med Aspia fungerar bra. Där finns stöd för det
kansliet behöver, exempelvis digitala fakturor, månadsavstämningar, avvikelserapportering etc.
Hemsida, webbshop etc.
Utveckling av hemsida, webbshop, betallösningar, med mera, pågår ständigt som del i kansliets
kontinuerliga utvecklingsarbete.
Utbildningsplattform
Under hösten 2021 påbörjades en förstudie om utbildningsplattformar. Syfte var att undersöka om
en utbildningsplattform kan:





tillgängliggöra utbildning för SKF:s medlemmar och för klättrare generellt oavsett
medlemskap eller ej
effektivisera och göra administrationen säkrare för kansliet
möjliggöra för registrering av utbildningstimmar
underlätta för inslussning av nya medlemmar

Arbete med att utreda och eventuellt inskaffa en utbildningsplattform fortsätter under 2022.
Centralt medlemsregister
Kansliet har bistått styrelsen i att utreda möjligheterna med ett annat centralt medlemsregister än
IdrottOnline. Utredningsrapporten publiceras i samband med förbundsmötet 2022.
Idrott online och RFs övriga digitala utveckling
Kansliet följer och deltar om möjligt i utvecklingsarbetet för IdrottOnline. Att IdrottOnline fungerar
bra är en prioriterad fråga för klubbar och för kansliet. Kansliet sållar i informationen från RF och
sprider vidare viktig information via nyhetsbrev till klubbarna. RF har under året haft flera
processer igång och i slutet av året kommunicerades en ny plan för IdrottOnline, och en ny
digitaliseringsstrategi för RF/SISU mot 2025 antogs.
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