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Bouldering på västkusten. Foto: Andreas Elmquist

Generalsekreteraren:

“Vilken utvecklingstakt vi har”
Vilket år det var, 2021. Trots restriktioner
och begränsningar lyckades vi genomföra
massa bra verksamhet. Visst var vi tvungna
att laga efter läge och ibland ställa in med
kort varsel, men tack vare en redan stabil
ekonomi och extra pengar i form av återstartsstöd, kunde vi fokusera på att utveckla
och bygga kapacitet för framtiden.
Ur mitt perspektiv, som chef på kansliet,
handlade årets höjdpunkter ofta om just
detta: att lyckas utveckla och öka vår kapacitet. Det finns ju så mycket mer vi kan göra
för Klättersverige!
2021 kom vi en bit på väg då vi äntligen
kunde anställa en föreningsutvecklare. Vi
lanserade dessutom en ny hemsida, kompetensutvecklade kansliet och hade ett
lyckat första år med LKAB som huvudsponsor för sportklätterlandslaget. Vi fick full
pott på projektansökningarna för 2022: Fyra
av fyra beviljades! Flera av höjdpunkterna
kan ni läsa om i den här rapporten.

Framtiden ser ljus ut, men det finns självklart utmaningar. Vissa klubbar har drabbats
hårt av pandemin och några kämpar med
annat, som brist på träningstider. Det totala
medlemsantalet sjönk under 2021, av förklarliga skäl.
Under 2022 är vi rustade för att hjälpa klubbar och klättrare att lösa dessa utmaningar.
Vi ska göra vårt allra bästa.

Emma Borggrén-Franck
Generalsekreterare

Foto: Johan Schiff

När jag började som generalsekreterare
för tre år sedan hade jag många idéer och
planer. Men inte ens jag, som vill att allt

ska gå fort, kunde föreställa mig den här
utvecklingstakten. Kansliet har vuxit sett till
antal anställda, kompetens och kapacitet.
En annan positiv förändring är att styrelsen
navigerar, möjliggör och kontrollerar, de
petar inte i detaljer.

För dig som vill veta mer
Varje vår varje år ger Svenska Klätterförbundet ut en verksamhetsrapport för året innan. Den
beskriver vad som skedde i förbundet under året och hur vi ligger till i förhållande till våra
strategiska mål. Rapporten finns att hämta på klatterforbundet.se.
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Klättraren och fotografen Fredrik Berg i Luleå tog den här
bilden på sportklätterlandslagets coach Oskar Norberg
Lundmark. Leden är New Fragrance (7b) i Ängesbyn och
Niclas Sörbrandt spottar. Fredrik är en av flera klättrare
som under 2021 bidrog med bilder till förbundet.
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Utvalda fakta

82 29
Här är några snabba siffror från 2021. Vill du fördjupa dig eller veta
mer? Spana in verksamhetsrapporten på klatterforbundet.se.

FÖRENINGAR MED

13 008
MEDLEMMAR

44

Under året genomfördes
29 utbildningsarrangemang, inklusive två grupper med lärare. Positivt
att vi kunde genomföra
utomhusarrangemang.

2 år

Tränarträffen i Halmstad var
poppis. 44 deltagare lyssnade på
Harry Denanto, Emma Hawke,
Hanna Lif och Axel Hultqvist.

54 939 kr

Så mycket pengar finns i Accessfonden efter
2021. Summan ökade med drygt 5 000 när
klättergymmet Karbin valde att skänka 50 kronor
per deltagare i en bouldertävling till fonden.

LKAB är huvudsponsor
för svenska landslaget
i sportklättring under
2021-2022.

Ett tiotal ansökningar om
projektstöd, direkt kopplade
till anläggningsutveckling,
beviljades under året.
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#viklättrar
Träff i Brodalen

Klätterförbundets nationella träff förvandlades till ett större event
2021. Det blev en klätterträff som fick namnet #viklättrar Bohuslän.
Eventet arrangerades av SKF och Bohusläns Klätterklubb och lockade över 70 klättrare till västkusten. På agendan stod bohusklättring,
midddag och ett antal clinics.
– Ska vi bada?
Eva Rimnäs, kanslist på Svenska Klätterförbundet, spanar på utsikten från klippan
Tåsteröds vatten. Det är sista helgen i september, solen värmer och sjön ligger redo
nedanför klippan.
Sagt och gjort. Fikat var levererat till förbundets ordförande Truls Neubeck och de
andra klättrarna och snart väntade middag.
Det fanns egentligen inga alternativ, annat
än att ta ett dopp.
Sådär var det hela helgen. Allt bara flöt på
med i princip idel glada miner och positiva
klättrare som samarbetade vid olika klippor.
Middagen på högkvarteret Villa Bro blev
en succé, panelsamtalet om säkerhet och
olyckor lockade så många åhörare som fick
plats och såväl kansli som styrelse fick höra
att fler träffar vore på sin plats.
#viklättrar Bohuslän var en välkommen
paus inför vinterns pandemi. Vi på SKF vill
tacka alla som deltog. Ni vet vilka ni är.
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Klätterträffen utgick från Villa Bro i Brodalen,
ett populärt boende för klättrare som besöker
Bohuslän. Foto: Pim Shaitosa

Flera clinics arrangerades, bland annat höll
auktoriserade instruktören Nikki Hammarström
populära pass med enklare räddningsövningar.
Foto: Pim Shaitosa

Klätterträffen i Brodalen arrangerades under hösten 2021, i samband med att restriktionerna hade lättat.
Deltagarna gladdes åt att äntligen få träffas och klättra tillsammans och utbyta erfarenheter på bohusgraniten. På bilden syns kansliets Johanna Wernqvist i samspråk med deltagare. Foto: Pim Shaitosa

#viklättrar
Klätterträffen fick namnet
#viklättrar Bohuslän. Namnet
kommer från vår populära hashtag
på Instagram, under vilken klättrare delar bilder.

Middagen smakade gott efter en lång dag med
klättring i solen. På bilden syns Emma Borggreén-Franck, generalsekreterare, Truls Neubeck och Lars Lindwall från styrelsen samt Eva
Rimnäs, kanslist.

Förbundet valde Bohuslän som
plats för just den här träffen, vilket
kändes helt rätt med tanke på säsongen och den fina klättringen.
Målet är att arrangera fler klätterträffar framöver, för såväl klubbmedlemmar som andra klättrare.
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SM i Luleå

– vilken klätterfest

Några av landets bästa klättrare,
imponerande ljussättning och starkt ledbygge.
SM 2021 arrangerades i Luleå och blev ett riktigt kalas för
såväl klättrare som publik, arrangörer och funktionärer.
– Är den för tuff eller kanske för lätt för
damerna?

omöjligt. Mycket krävs för en stor klättertävling och alla detaljer finslipas.

Björn Strömberg, förbundskapten för landslaget i sportklättring, kallas in för att testa
en led. Han klättrar, dagen till ära iklädd ett
färgglatt pärlhalsband från sexåriga dottern.

Luleå Klätterklubb har engagerat mängder
av funktionärer och skapat färgglada scheman. Det är mycket som ska klaffa och
klubbordförande Andreas Atthammar ser till
att rätt person är på rätt plats.

– Den här känns lite hög, säger han och
pekar. Tjejerna är ofta mindre än jag.
Ledbyggarna, bland andra legendariske
fransmannen Jacky Godoffe och IFSC-kollegan Roman Cabessut, har jobbat i flera dagar. Klätterhuset har förberett för isolering,
preppat med mat och allt annat möjligt och
8
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Lugn, trygg och glad pekar han än till höger,
än till vänster.
När lederna provklättras är det torsdag och
tävlingen börjar på fredagen. Klättrarna är
på väg norrut med tåg, flyg och bilar. 2021
har SM rekordmånga anmälningar.

Många är viktiga
Här är några av rollerna för funktionärerna under ett SM.
Isoleringsvakter: Deltagarna får inte
se leder och problem i förväg och är
därför isolerade, utan mobiltelefoner, innan de slussas in.
Sekretariat: Registrerar deltagarna,
matar in och publicerar resultat.
Kategoridomare: Ansvarar för ett
specifikt problem. Kollar bland annat att klättraren håller slutgreppet
kontrollerat med båda händerna.

Eskilstunaklättraren och landslagets Katrin
Amann stod för storslam under SM. Hon tog
hem tre guld av tre möjliga. Foto: Fanny Edfast

Tobias Bauer från LKK är tävlingsledare.
– Det är jättemånga klättrare som har
anmält sig. Det kommer att bli så kul, säger
han entusiastiskt.
Patrik Blom, sportchef på Svenska Klätterförbundet, planerar helgens stream.
– Vi hoppas kunna göra det bästa SM vi
har haft.
Tävlingen pågår i tre dagar och innehåller
såväl bouldering som ledklättring, vilket är
ovanligt. Ofta sker boulder-SM och led-SM
på olika platser och vid olika tider på året.

På fredagsmorgonen kliver peppade och
sömngrusiga klättrare in på Klätterhuset för
att registrera sig. Till SM i klättring är alla
välkomna och för vissa är det här den första
stora tävlingen någonsin.
Luleåbon och funktionären Jonathan Frankefeldt dirigerar de tillresta klättrarna rätt.
– Omklädningsrum finns där inne och gym
där uppe. Där kan ni värma upp, säger han.
Representanter för Slaktis Klätterklubb från
Stockholm, alldeles nystartad, anländer.
Visby KK, Kvibergs KK, Solna KK. Alla deltagare får ett nummer på ryggen. Vissa har
coacher med sig, andra inte.
Klätterhusets Fredrik Berg, en av arrangörerna, är redo efter månader av prepp.
– Nu är allt klart, men champagnen får vänta. Det är bara att ladda om, säger han.
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Förbundets huvuddomare Charlotte Hederén och Henrik Wåhlin är fulla av rutin.
De ger trygghet till klubbens domare, som
för första gången någonsin ska bedöma
huruvida klättrarna håller sig till reglerna.
– Det är mycket ansvar, bland annat att räkna antal försök och kolla så att de gör rätt i
starten, säger Patrik Blom från förbundet.
De tre dagarna går blixtsnabbt. Allt bara
händer.
”Klättrare nummer 46! Starttid om fyra minuter”, ropar speakern. Gång på gång, olika
nummer. Boulder, lead, dam, herr.
Klättrare toppar ur, faller, får applåder för
coola moves, peppar varandra, går till final,
äter burgare på haket intill, sover, klättrar
mer. Hannes Puman får hela hallens ögon
på sig när han gör ett imponerande knälås
och Östersunds Nanna Söderin, tävlingens
äldsta deltagare, visar att rutin aldrig ska
räknas bort.
– Där har alla fallit, konstaterar Caroline
Brekkan från Uppsala Klätterklubb imponerat. Hon håller blicken fäst på Nanna, som
lugnt och säkert klarar hela leden.
Själv har Caroline tagit nattåget norrut och
vilat lite hos en kompis före tävlingen. Hon
klättrar till sig en femteplats på led, påhejad
av nya och gamla klätterkompisar.
Efteråt strålar Uppsalabon.
– Det var så nice! Jag ska hitta ledbyggarna
och säga att det är bra jobbat. Det var bra
att ha sett Nanna innan och se att man
kunde klara det, säger hon, som är den
enda tävlande från sin klubb.
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Hon känner sig dock inte ensam.
– Klättring är en individuell sport, men man
håller sig inte bara till sitt lag.
Finalerna, med spotlights, stream på
Youtube och jublande publik, är ett välkommet avbrott i den pågående pandemin.
En fest. Restriktionerna har precis lättat,
vilket gör tävlingen möjlig. Luleåklättrarna
går man ur huse och samlas på golvet som
åskådare.
Efter tre boulderleder står det klart att
Hannes Puman tar hem segern i herrklassen
i bouldering. Han dominerar så pass att övriga tävlande inte har en chans att komma
ikapp, trots att landslagsstjärnan har haft
extrem tandvärk ett par dagar.
Damernas bouldering är spännande in i
sista problemet, där fyra klättrare toppade
ur. Vinnare? Katrin Amann.
En natts sömn, sedan ledfinal. Även där
klättrar Hannes och Katrin, båda representerandes Eskilstuna Klätterlubb, hem
segrarna.
Fredrik Serlachius vinner herrarnas kombinerade format och Katrin Amann damernas.
Klättrarna lämnar hallen och funktionärerna rullar hemåt. Det är söndag. I veckan ska
Klätterhuset öppna för allmänheten igen
och tävlingsproblemen plockas ner. Luleå
Klätterklubb fortsätter med barngrupper
och träning efter ett glatt tack på Instagram:
"En ofantligt rolig och lärorik tillställning - vi
funkar så bra ihop!", skriver klubben.
På förbundet planeras redan nästa SM. Ny
stad, nytt datum, nya utmaningar.

Några bilder från SM

Elise Mannerstråle, Solna KK, var 16 år under sitt
första senior-SM och därmed en av de yngsta
deltagarna i tävlingen i Luleå. Foto: Björn Pohl

Hannes Puman visade upp något av ett signaturmove
under SM, ett knälås likt det han gjorde under världscupen i Moskva 2020. Foto: Fredrik Berg

Restriktionerna släppte delvis strax före SM,
vilket möjliggjorde för arrangörerna att släppa in
publik. Ett välkommet avbrott under pandemin,
som annars präglade året. Foto: Fanny Edfast

SM-arrangör?
Vilken klubb som helst kan
ansöka om att arrangera
svenska mästerskapen i led
eller bouldering.

Det var lätt att hitta funktionärerna. Klubben och Klätterhuset skapade ett proffsigt arrangemang med hjälp av enhetliga färger och
design. Foto: Fanny Edfast

Ofta arrangeras SM i bouldering på våren och ledtävlingen på hösten, i synk
med den internationella
tävlingssäsongen.
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Carina Gerlach var en av klättrarna som klättrade för Accesskampanjens räkning. Foto: Pim Shaitosa

7 sätt att göra rätt
Under sommaren lanserades SKF:s kampanj för access: ”7 sätt att
göra rätt”. Kampanjen genomfördes med stöd från Naturvårdsverket.
Inför sommaren 2021 tog förbundet fram
ett antal filmer för sociala medier, en sida
på nya klatterforbundet.se och en affisch.
Alla var delar i vår accesskampanj.
För att göra kampanjen på ett professionellt sätt tog kansliet och en kommunikationsbyrå fram mallar för videokommunikation i sociala medier. Mallarna är anpassade
för Premiere Pro och ger kampanjen ett
enhetligt uttryck, som tar avstamp i förbundets uppdaterade grafiska manual.
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Filmaren och klättraren Pim Shaitosa producerade det rörliga materialet och satte
samman kampanjen för Instagram och Facebook tillsammans med Andreas Enqvist,
accessansvarig på kansliet.
Affischen spreds till klätterklubbar och
gym ute i landet, ett traditionellt och bra
sätt att uppmärksamma aktuella frågor.
SE FILMERNA PÅ KLATTERFORBUNDET.SE

Undersökning:

Eget gym till SKF
En nationalarena. En yta för tävlingar och utbildningar. Ett fysiskt nav
för kunskap och evenemang i Svenska Klätterförbundets namn. 2021
gjordes en utredning kring en anläggning för SKF och svaret var tydligt: Bäst vore ett klubbdrivet gym där förbundet är huvudman. Projektet kunde genomföras tack vare stöd från Riksidrottsförbundet.
Projektet hade rubriken ”Mobil klättervägg”.
Intentionen var att utreda huruvida en
sådan är lösningen på förbundets många
utmaningar inom anläggning, där vi har
behov av gym för såväl utbildningar och
examinationer som mästerskap.
En mobil vägg stöter dock på många utmaningar i Sverige, med tanke på klimatet,
varför projektet i stället fokuserade på förutsättningarna för en permanent anläggning.
– Valet föll på Stockholmsområdet eftersom det är funktionellt för många att resa
dit, säger Emma Borggrén-Franck, förbundets generalsekreterare.
Efter utredningen har SKF svar på ett antal
frågor, som vilka möjligheter som finns
samt kostnader och förutsättningar för en
klubbdriven anläggning med förbundet som
huvudman.
Slutrapporten är överlämnad till förbundsstyrelsen.

Uppdatering på köpet
Som en del av projektet uppdaterades broschyren Att bygga klättervägg. Den är ett stöd i processen
med att etablera en anläggning och
ger svar på små och stora frågor.

En informationsbroschyr om att bygga klättervägg

Att bygga
klättervägg
Ett stöd i processen med att etablera en klätteranläggning
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Eva Rimnäs instruerar Ivar Svartholm och Joakim
Karlström under en räddningsövning på Simonsberget i Nyköping. Foto: Johanna Wernqvist
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Pilotutbildningen
blev ett fast inslag
Förbundets utbildningsverksamhet utvärderas kontinuerligt. I oktober
2021 gjorde en nygammal kurs premiär i SKF:s utbud: en examinationsförberedande instruktörskurs. – Vi vill fylla det glapp som finns
mellan innehållet i våra normerade kurser och kraven på en färdig
instruktör, säger Johanna Wernqvist, ansvarig för utbildning på SKF.
Ivar Svartholm och Joakim Karlström är

En liknande utbildning fanns tidigare och

båda hjälpinstruktörer klippa, vilket är ett
grundkrav för att bli auktoriserad klippklätterinstruktör. Men vad händer sedan? En
auktoriserad instruktör har en hel del befogenheter som en hjälpinstruktör inte har,
och på något sätt måste kunskaperna förvärvas innan instruktören kan auktoriseras.

var då obligatorisk. Så blir det inte nu, men
kursen rekommenderas för den som vill se
över kunskaperna.

Så hur får instruktörerna bäst den kompetens som krävs för att utbilda andra
klättrare på egen hand? Den frågan ställde
sig Johanna Wernqvist och Eva Rimnäs på
klätterförbundets kansli, tillsammans med
utbildningskommittén, när de utformade
den examinationsförberedande grundkursen under för ett par år sedan. Det kan vara
svårt att gå från hjälpinstruktör till auktoriserad. Det finns visserligen ett krav på praktik
med en erfaren instruktör, men ofta krävs
mer förberedelser än så.
Den examinationsförberedande kurs som förbundet har tagit fram och som gjorde premiär i kursprogrammet 2021, finslipar kunskaperna inför examinationen i egen färdighet.

Olika instruktörer behöver träna på olika
saker, varför den som arrangerar kursen
behöver justera den för varje tillfälle.
– Innehållet behöver anpassas efter vilka
kompetenser och kunskapsluckor varje
deltagare har i förhållande till instruktörsnormen, säger Johanna Wernqvist.
Ivar Svartholm och Joakim Karlström gick
kursen i oktober. De tränade på instruktörsmässig klättring och säkring, hantering av
dubbelrep och standplatsbyggen. Utöver det
genomförde de en räddningsövning och en
hel del annat. Ivar Svartholm kommenterar:
– Kursen syr ihop förberedelserna för examinationerna på ett bra sätt. Man går igenom saker som är svåra att läsa sig till och
som inte finns med i kurserna.
LÄS MER
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Vilken auktoriserad instruktör som helst
kan arrangera en förberedande kurs. Det
är upp till instruktören att avgöra vad varje
kurstillfälle bör innehålla, något som styrs
av deltagarens behov och instruktörens
kompetensnorm.
– Som upplägget är nu är det examinationen som definierar när du är klar som
instruktör och uppfyller kompetenskraven
i normen, säger Johanna Wernqvist, som
liknar förberedelserna för den auktoriserade instruktören vid hur det ser ut för den
som tar körkort för bil.
Klättraren väljer själv hur många lektioner
hon ska ta och vad de ska innehålla.

– Men till slut behöver alla visa för en betrodd organisation att de hanterar viktiga
moment och förstår sammanhanget man
agerar i och de inneboende riskerna.
Den nya kursen kompletterar utbildningen
till auktoriserad instruktör och kan minska
antalet som ”kör upp som privatister”, säger
Johanna Wernqvist.
Samtidigt vill hon, som SKF:s utbildningsansvariga, lyfta fram vikten av praktik.
– Jag tror det är ett av de bästa sätt som
finns att lära sig, att i sällskap med någon
mer erfaren prova att hålla i vissa moment,
eller lägga upp en planering för en klätterkurs, säger Johanna Wernqvist.

Ivar Svartholm är nöjd med kursen. ”Jag fick
förståelse för det jag behöver träna på. Vi fick
personliga tips och återkoppling under kursens
gång, vilket var superbra att ha med sig till
förberedelserna på egen hand”, säger han.
Foto: Johanna Wernqvist
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Smått och stort under 2021
Här är några godbitar från 2021. Läs gärna mer i verksamhetsrapporten på förbundets sajt – där hittar du fler händelser.

Toppturer i “Lilla Gula”
Klätterförbundet bidrog till att toppturande numera finns med i SLAO:s “Lilla
Gula”. Det är en guide som innehåller
utförsåkarens trafikregler och allmänna
bestämmelser. Att toppturande finns
med där, i kombination med att allt fler
skimoleder öppnar i svenska anläggningar, är ett erkännande för sporten.

Rekord i pandemitider
SKF lyckades genomföra alla SM-tävlingarna, trots coronapademin, dessutom med
rekord i antal anmälningar. Nya tävlingsarrangörer i form av Luleå Klätterklubb och
Lerums Klätterklubb gjorde goda insatser.
Solna Klätterklubb, som är mer erfarna,
samarbetade med nya anläggningen BLX
under JSM i bouldering. Alla mästerskap
streamades och tittarantalet fortsätter öka.

Event sålde slut direkt

Hej, ordförandenätverk!

Nya satsningar under året var en skimoutbildning för kvinnor i Kebnekaise, med 13
deltagare, samt en samling för kvinnliga
klättrare i Lerum på gymmet Grepp. De 40
platserna tog slut på några timmar och fler

Ett nätverk för klubbordförande hade

träffar efterlystes på andra håll i landet.

sin första träff under 2021. Deltagarna
utbyter erfarenheter med varandra och
kansliets nyanställde föreningsutvecklare är sammankallande. Härligt intiativ
som uppskattas av många klubbar.

Bergsport.se försvann

Full projektpott

Nya klatterforbundet.se ersatte under
sommaren trotjänaren bergsport.se. Den
nya sajten visar upp vår sport och fritidssysselsättning på ett mer modernt och
användarvänligt sätt.

Förbundet ansökte om fyra projekt för
2022 och alla fick ja, vilket resulterade
i stor glädje på kansliet. Kul att vi kan
satsa ännu mer på svensk klättring!

Klättring i Sverige 2021 / Svenska Klätterförbundet
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Tove Alexandersson utsågs till Årets kvinnliga
idrottare på Idrottsgalan, bland annat tack vare
insatserna på VM 2021. Foto: ISMF

Guld till Tove i VM-debuten
Tove Alexandersson gjorde en
brutalt stark insats på sitt första
VM i skimo. Hon lämnade Andorra
med Sveriges första VM-guld och
ytterligare två medaljer.
Det började med en fjärdeplats i sprint. Två
dagar senare tog Tove Alexandersson brons
i vertikalen och bärgade därmed Sveriges
första mästerskapsmedalj i skimo på fyra år.
Efter ytterligare två dagar landade stjärnan
silvret i det individuella loppet. Hon gled i
mål som solklar tvåa efter en stark insats på
ett snödimmigt Coma Pedrosa, Andorras
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högsta berg.
Just det individuella loppet är Tove Alexanderssons favorit.
– Det känns som grunden i sporten, när man
är ute i bergen och åker både uppför och
nedför. Den har alla moment och så är loppen
mycket längre, säger hon.
Förbundskaptenen Rémi Francais hyllar Tove,
som även tog hem guldet i kombinationen.
– En fantastisk insats! Roligt att hon vann
kombinationen, det betyder att hon är den
mest kompletta atleten. Hon är bra på allt.

Fler svenskar på VM
Fanny Borgström och Johanna
Åström representerade också Sverige
under VM i skimo 2021. Förbundskaptenen Rémi Français var mer än
belåten efter veckan: ”Fanny fajtades
jättebra i individuella loppet. Johanna
har haft problem med skador och inte
kunnat tävla ordentligt på nästan två
år, så det känns verkligen bra att hon
är med oss”.
Foto: Luis Ordóñez, ISMF

Ski Upp-vagnen
Vår vagn med skimoutrustning gjorde ett enda
stopp under året. 2022 stannar den på flera
ställen. Tipsa gärna vänner och bekanta om att
de kan testa topptura med lånad utrustning.
Info finns på ski-upp.se.

Klättring i Sverige 2021 / Svenska Klätterförbundet
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Ögonblicket

Hannes Puman och övriga landslaget var på
sedvanlig sommarturné nere i Europa under
2021. Många hade haft ett långt pandemiuppehåll före tävlingarna. Foto: Björn Pohl

Vi på förbundet
STYRELSEN

KANSLIET

Truls Neubeck, ordförande

Emma Borggren-Franck, generalsekreterare

Lollo Blomberg, vice ordförande

Patrik Blom, sportchef

Frida Holstad, kassör

Andreas Enqvist, accessansvarig

Adam Herring

Johanna Wernqvist, utbildningsansvarig

Anette Andersson

Eva Rimnäs, administratör

Ola Segnestam Larsson

Andreas Gustafsson, verksamhetsutvecklare

Martin Hjälle

Janna Holmqvist, kommunikatör

Sara Skoglund, suppleant

Björn Strömberg, förbundskapten

Lars Lindwall, suppleant

Emma Hawke, coach
Oskar Norberg Lundmark, coach

klatterforbundet.se

