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Boulderloftet
Det togs beslut på årsmötet att avsätta pengar till att bygga ett boulderloft.
Vart då tänker ni. Jo, vi har fått lov av fritidsgården att utnyttja övre halvan av
deras förrådsutrymme. För att kunna utnyttja detta utrymme så behöver vi
anlita en firma som kan bygga ett nytt golv åt oss. Andreas Rödseth ansvarar
för detta och håller just nu på att ta fram offerter och de dokument som behövs. Men vi kommer behöva
hjälp. Detta är ett ypperligt tillfälle för såväl gamla som nya medlemmar att engagera sig, lära känna
varandra och hjälpas åt att utveckla vår fina lokal. Hör av er till Andreas på 0768125751 eller skriv upp
er på de listor som kommer sättas upp i ladan så hör vi av oss när det börjar närma sig. Ju fler vi blir,
desto roligare blir det.

Utomhusklättring
Nu har utomhusklättringen dragit igång på allvar! Mycket tack vare det utomordentligt fina väder vi haft
den senaste månaden. Vi har många medlemmar som aldrig varit ute eller som inte har utrustning och
väntar på rätt tillfälle att få hänga med ut. Så var inte rädda för att skriva på facebook om ni ska ut och
klättra.

Hänt sen sist
Nya viktvästar på 10 kg, respektive 13 kg införskaffade av John Olsson. Instruktioner följer.
Suspension trainer och handledsvikter (1kg och 2kg) införskaffade av John Olsson. Instruktioner följer.
Nya boulderpärmar har dykt upp i ladan tack vare Per och Erik Bäcklin. (Var inte rädda för att lägga till
era egna problem).
Låsen i ladan är utbytta till smäcklås så vi ska slippa fler oönskade gäster.
Dan och Sanna har bytt fler av repen i ladan.
Hampus och Tova hjälper till på Filborna daycamp.
Ledbyggardagen resulterade i 13 nya repleder tack vare John, MarieLouise, Niklas, Dennis och
Camilla. Tack även till Adrian och Erik som byggde lite boulderproblem.
Påskklättring lyckad, men blåsig.
Fixardagen resulterade i en ordentlig städning av de flesta utrymmena, samt en stor mängd vit målarfärg
som numera finns på väggarna. Tack alla ni som hjälpte till!

Hjälp
Vi är en ideell förening och som sådan behöver vi alltid hjälp och folk som ställer upp. Vi kanske behöver
just dig! Hör gärna av dig till styrelsen så kontaktar vi dig.

